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POVZETEK 

Motnja senzornega procesiranja (ang. Sensory Processing Disorder; v nadaljevanju SPD) se 

pojavlja v obliki neprimernega odzivanja na čutne dražljaj ali kot težave z diskriminacijo ali 

integracijo le-teh. SPD se lahko sočasno pojavlja pri otrocih z motnjo pomanjkljive pozornosti 

s hiperaktivnostjo (ang. Atention Deficit/Hyperactivity Disorder; v nadaljevnju ADHD). 

Slednja motnja ima tri poglavitne simptome, ki se lahko pojavljajo istočasno pri eni osebi: 

pomanjkljiva pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Ker obstaja možnost, da se učenci s 

SPD in ADHD različno odzivajo na enake senzorne dražljaje v različnih okoljih, je v 

diplomskem delu predstavljen tudi pomen dobrega sodelovanja staršev in šolskih delavcev 

za boljše razumevanje otroka ter nudenje ustrezne pomoči.  

V uporabljeni multipli študiji primera so bili obravnavani trije učenci razredne stopnje z 

ADHD (glede na opredelitev šolske strokovne službe), njihovi starši, razredni učitelji in učitelji 

strokovne pomoči. Vsi udeleženci raziskave so izpolnili ocenjevalne lestvice, oblikovane za 

potrebe te raziskave, v katerih so ocenili odzivanje na posamezne senzorne dražljaje izbranih 

učencev. Poleg tega so bile opravljene hospitacije pri pouku in intervjuji s sodelujočimi v 

raziskavi.  

Rezultati kažejo le delno pojavljanje skupnih znakov senzornih težav na področjih slušnega 

procesiranja in motoričnega planiranja ter organizacije v primeru izbranih otrok z ADHD. 

Izkazalo se je tudi, da se opažanja staršev in učiteljev razlikujejo, kar potrjuje potrebo po 

komunikaciji in sodelovanju med njimi. Učenci za lažje delovanje v različnih okoljih 

potrebujejo senzorno integracijo, v ta namen je na koncu zbranih nekaj vaj za izboljšanje 

procesiranja čutnih dražljajev.  

Možnosti za nadaljnje delo se kažejo v obliki  dolgoročne študije o vplivu sodelovanja staršev 

in šolskih delavcev ter sprememb v različnih okoljih na učenčevo senzorno odzivanje.  

KLJUČNE BESEDE 

SPD, motnje senzornega procesiranja, SI, senzorna integracija, ADHD, motnje pomanjkljive 

pozornosti s hiperaktivnostjo, sodelovanje staršev in šolskih delavcev, vpliv okolja, otroci s 

posebnimi potrebami. 
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ABSTRACT 

Sensory Processing Disorder (hereinafter SPD) occurs in the form of inadequate response to 

sensory stimuli, problems with discrimination or problems with integration sensory stimuli. 

SPD can co-occur in children with Attention Deficient/Hyperactivity Disorder (hereinafter 

ADHD). ADHD has three main characteristics: a lack of attention, hyperactivity and 

impulsivity. Children with SPD and/or ADHD can respond differently to the same sensory 

stimuli that occur in different environments. That is why the thesis presents the importance 

of good cooperation between parents and school staff, which helps to understand children 

and provides appropriate assistance for them. 

The used multiple case study involves three primary school pupils with ADHD (according to 

the definition of school professionals), their parents, classroom teachers and special aid 

teachers. All participants filled out a survey rating scales designed for the purpose of this 

survey, which evaluated responses to sensory stimuli of each individual student. In addition 

observations were made in the classrooms of each child and interviews with all participants 

in the survey. 

The results for selected children with ADHD show a partial trend in the occurrence of 

auditory processing, motor planning and organization areas of SPD. It is also shown that the 

observations of parents and teachers differ, confirm the need for communication and 

cooperation between them. Pupils require sensory integration in order to respond 

appropriately in different environments. For this purpose this thesis also includes a 

collection of exercises that will improve the sensory processing of the child. 

Options for further work are identified in a form of long-term studies where the impact of 

parents-school cooperation and changes in different environments on pupils’ sensory 

response can be more completely analysed. 

KEYWORDS 

SPD, Sensory Processing Disorder, SI, Sensory Integration, ADHD, Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder, parent – school dialog, environment impact on children with 

special needs. 
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SEZNAM KRATIC 

ADD – Attention Deficit Disorder  (motnje pomanjkljive pozornosti) 

ADHD – Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (motnje pomanjkljive pozornosti s 

hiperaktivnostjo) 

CŽS – centralni živčni sistem   

DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (Diagnostični 

in statistični priročnik duševnih motenj, četrta izdaja) 

IP – individualiziran program 

SI – senzorna integracija  

SPD – Sensory Processing Disorder (motnje senzornega procesiranja) 
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UVOD 

Pri pouku najhitreje opazimo učenca, ki skače v besedo, ne more mirno sedeti in ves čas 

usmerja pozornost nase. Šele čez čas pa v oči pade tudi učenec, ki se ne more zbrati, če 

nekdo klepeta ali če kdo hodi po razredu, on pa deluje zasanjano in prestrašeno. Kljub 

razlikam pa imata ta dva učenca lahko podobne težave; oba imata lahko motnje pomanjkljive 

pozornosti s hiperaktivnostjo ali ADHD. 

Učencev s takimi motnjami pogosto ne odkrijejo ali jih enostavno označijo za manj sposobne.  

Če pa učenčeve težave ugotovijo, starši večkrat zavrnejo terapijo z zdravili1, saj se bojijo, da 

bo otrok postal odvisen od njih. Zato skupaj s šolskimi strokovnjaki iščejo primerne 

prilagoditve in oblike pomoči otroku za lažje prehajanje ovir med šolanjem ter le v 

brezizhodni situaciji uporabijo zdravila.  

Poleg zdravil otrokom z ADHD lahko pomagajo različne prilagoditve učnega okolja in pouka 

ter načini komuniciranja in različne strategije za spreminjanje vedenja, kot so: ignoriranje, 

ustni opomini, strategije samouravnavanja in drugi psihološki pristopi. Različni viri, med njimi 

tudi Miller (2007), navajajo, da se pri otrocih z ADHD večkrat istočasno pojavi motnja 

senzornega procesiranja ali SPD. V primeru, ko pride do sopojavitve motenj, otroku lahko 

pomagamo tudi z vajami senzorne integracije. Na ta način lahko omilimo otrokove težave s 

sprejemanjem in tvorjenjem senzornih dražljajev ter odzivanjem nanje.  

Tako učenci z ADHD kot učenci s SPD kažejo podobne simptome – lahko navzven  delujejo  

nemirni ali zasanjani; oboji imajo tudi težave z odzivanjem na senzorne dražljaje, razlika pa je 

v načinu odzivanja in v vzroku za določen odziv.  Otroci z enimi ali drugimi motnjami se na 

nekatere čutne informacije pretirano odzivajo, drugih ne zaznajo, nekatere pa potrebujejo in 

jih v primeru pomanjkanja tudi ustvarjajo. Težave se lahko pojavijo tudi na področju 

diskriminacije čutnih dražljajev, kar učencu onemogoča razlikovanje med različnimi dražljaji. 

Za otroke z ADHD je znano, da so bolj zbrani v novih, zanimivih situacijah,  kadar jih je strah 

in da se ob odrasli osebi na samem popolnoma drugače obnašajo kot v skupini (Phelan 

2005). Tudi SPD se lahko v različnih okoljih manifestira na različne načine, saj število različnih 

dražljajev in količina posameznih dražljajev vpliva kako se bo otrok odzival. DuPaul in Stoner 

(2003) pravita, da je  za uspešno pomoč otroku z ADHD potrebno sodelovanje med starši, 

                                                      
1
 Terapija z zdravili je ena najpogostejših intervencij v primeru otrok z ADHD. 
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učencem, učitelji, ostalimi šolskimi strokovnimi delavci, zdravnikom in drugimi pomembnimi 

odraslimi. To velja tudi za otroke s SPD, saj večstranski pogled na otroka v različnih okoljih 

lahko razkrije čutno področje otrokovih težav in za katero od motenj gre. S pridobljenimi 

podatki pa se lažje poišče pravo pomoč otroku – prilagajanje okolja otrokovim čutnim 

potrebam, ustrezne prilagoditve pri delu z otrokom ali izvajanje vaj, ki otroku lahko 

pomagajo, da se prilagodi okolju. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 MOTNJE SENZORNEGA PROCESIRANJA ALI SPD  

1.1  KAJ JE SENZORNO PROCESIRANJE  

Izraz senzorno procesiranje se navezuje na način, kako živčni sistem sprejema dražljaje in jih 

spremeni v odzive (Miller 2007).  

Naši čuti nam posredujejo informacije potrebne za ustrezno delovanje v okolju. Te dobijo 

tako znotraj kot zunaj telesa. Njihovi prvotni nalogi sta opozarjanje na nevarnost in 

omogočanje aktivnega socialnega življenja. Odzivi na dražljaje se lahko pojavijo v obliki 

obrambe (boj ali beg), nadaljnjega iskanja enakih dražljajev, ki nudijo ugodje, in tvorjenja 

dodatnih dražljajev ob nezadostnem prilivu le-teh. Vedno je hkrati dejavnih več čutov, število 

le-teh pa je odvisno od življenjskega pomena dejavnosti. Povezovanje različnih dražljajev 

imenujemo senzorna integracija. Ta proces je ključen, saj nam omogoča večplastno 

razumevanje dražljajev. Za primerno odzivanje na sprejete informacije pa morajo čuti 

delovati usklajeno (Stock Kranowitz 2005). 

1.2  ČUTI 

Najpogosteje se omenja pet čutov: vid, sluh, tip, voh in okus. Ti omogočajo sprejemanje 

zunanjih dražljajev. Izraz šesti čut se pogosto uporablja za intuicijo, nepojasnjen čut, kar je 

neupravičeno, saj obstajajo še trije čuti t.i. notranji ali somatski čuti, ki so manj očitni, a 

potrebni za učinkovito delovanje v svetu. To so: interoceptivni, proprioceptivni in vestibularni 

čuti. Prvi sporočajo stanje notranjih organov, drugi zaznavajo pritisk na sklepe in mišice, 

zadnji pa lego telesa v prostoru. 

1.2.1 ZUNANJI ALI OKOLJSKI ČUTI 

Sprejemanje dražljajev preko zunanjih čutil je zavedno in ga je mogoče delno nadzorovati. 

Vsi zunanji čuti opravljajo dve glavni nalogi: opozarjanje na nevarnost in diskriminacijo 

pomembnih informacij od nepomembnih. Med zunanje čute spadajo: vid, sluh, tip, voh in 

okus. 
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a) Vid je kompleksen čut, ki zajema zaznavo tako časovnih kot prostorskih značilnosti 

dražljajev. Omogoča identificirati videno, predvideti kaj se približuje in se pripraviti na 

odziv. Pomaga pri vodenju gibanja skozi prostor, odzivanju na okolje, socializaciji in 

učenju. Stimulira ga svetloba ali sprememba v svetlobi, dražljaje sprejema v 

sekvencah hkrati pa zaznava volumen prostora (Stock Kranowitz 2005). 

Človek se rodi z možnostjo vida, znanje procesiranja vidnih informacij pa se razvije 

med odraščanjem. Pri tem je najpomembnejši dejavnik gibanje oz. dejavnost 

vestibularnega in proprioceptivnega sistema, ki naučita oči razpoznavati videno 

(prostorske predstave, orientacija ipd). Na podlagi predhodnih tipnih informacij pa 

vid posreduje tudi informacije o kvaliteti površine. Tudi vsi ostali čuti vplivajo na 

kvaliteto vidnega zaznavanja in obratno (Stock Kranowitz 2005). 

b) Sluh. Slušni sistem je prvi delujoči živčni sistem, ki se prične razvijati že v maternici. 

Deluje skupaj z vestibularnim sistemom s katerim pomagata uravnavati gibanje, 

ravnotežje in koordinacijo. Proces zaznavanja se prične s sprejemanjem dražljajev z 

receptorji imenovanimi dlačnice v notranjem ušesu.   

Uho ne omogoča le poslušanja, ravnotežja, fleksibilnosti, ampak je pomemben tudi za 

bilateralno koordinacijo, dihanje, govor, vid in za akademsko učenje (Stock Kranowitz 

2005).  

c) Tip. Tipne informacije se zbirajo s pomočjo majhnih senzornih celic, ki posredujejo 

informacije o trenutnem okolju (tako o temperaturi prostora kot o kvalitetah 

materiala). Senzorne celice so različno gosto razporejene po koži – odvisno od tega, 

kako pomembno življenjsko funkcijo imajo določeni deli telesa. Tip lahko v določenih 

primerih nadomesti vid in pomaga pri spoznavanju okolja in orientaciji v prostoru. 

Pomemben je tudi pri vzpostavljanju socialnih odnosov (Horowitz in Röst 2007). 

d) Vonj in okus pogosto delujeta v timu, to je pri procesiranju dražljajev v ustih. Vonj je 

močnejši od okusa in pomaga spodbuditi spomin za okus. Oba sistema procesirata 

kemične dražljaje. Senzorji za okus so nameščeni na jeziku, sklenini, nebu, ustnicah in 

v notranjost ust. V ustih in žrelu se poleg okušalnih brbončic nahajajo tudi senzorji za 

dražljaje pritiska, imenovani somatsko-senzorni receptorji, ki pomagajo prepoznati 

okus hrane. Tako vonj kot okus, igrata pomembno vlogo pri vzbujanju apetita, poleg 

tega spodbujata tudi čustveno delovanje, saj se njun center v možganih nahaja poleg 

centra za pozitivne telesne senzacije in užitke (Horowitz in Röst 2007).  
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1.2.2 NOTRANJI ALI SOMATSKI ČUTI 

Notranji ali somatski čuti (gr. »soma« pomeni »telo«) se nahajajo znotraj telesa in niso tako 

očitni kot zunanji čuti. Poleg tega je težje nadzorovati vnos neprijetnih dražljajev. Ti čuti so: 

interoceptivni, vestibularni in proprioceptivni čuti (Stock Kranowitz 2005). 

a) Interoceptivni čut ali interocepcija posreduje informacijo o stanju notranjih organov. 

To omogoča delovanje telesa in je esencialnega pomena. Uravnava funkcije, kot so: 

lakota, žeja, prebava, telesna temperatura, spanec, razpoloženje, srčni utrip in stanje 

vzburjenosti (Stock Kranowitz 2005).   

b) Vestibularni čut posreduje informacijo o položaju glave v odnosu do zemeljske 

površine, gibanju telesa skozi prostor in o ravnotežju. Zaznave o ravnotežju in gibanju 

se zbirajo s pomočjo informacij o poziciji vratu in telesa ter vizulanih informacij. V 

centralnem živčnem sistemu se informacije procesirajo in pomagajo uravnavati 

napetost mišic za gladko in efektivno delovanje. Vestibularne dražljaje zaznamo z 

dlačnicami v evstahijevi cevi v notranjem ušesu. Te delujejo na podlagi gravitacijske 

sile in zaznajo vsak premik glave. Vestibularni čut se je razvil z namenom (Stock 

Kranowitz, 2005): da uravnava pokončno držo telesa; da zagotovi občutek lastnega 

gibanja in pomaga pri učinkovitem premikanju; za zaznavanje potencialno nevarnih 

dražljajev iz okolja. Pri vsakodnevnih opravilih pa nam čutilo za vestibularne dražljaje 

posreduje informacije o gravitacijski stabilnosti, gibanju in ravnotežju, napetosti 

mišic, bilateralni koordinaciji, motoričnem planiranju, gledanju in poslušanju ter 

čustveni stabilnosti.  

c) Proprioceptivni čut ali propriocepcija posreduje informacijo o poziciji telesa in 

gibanju delov telesa. Večina receptorjev za propriocepcijo se nahaja v mišicah in koži, 

pa tudi v sklepih, vezeh, kitah in vezivnem tkivu. Receptorje vzdraži raztezanje in 

krčenje mišic. Proprioceptivni sistem se deli na tipno propriocepcijo, ki sočasno 

zaznava tipne dražljaje in pozicijo telesa, ter vestibularno propriocepcijo, ki hkrati 

sprejema informacije o poziciji glave in telesa ter o gibanju. Propriocepcija povečuje 

zavedanje lastnega telesa in usmerja motorično načrtovanje. Pomaga pa tudi pri 

uravnavanju nivoja vzburjenja – enaki dražljaji imajo lahko vlogo prebujanja ali 

pomirjanja, če je oseba preokupirana z drugimi senzornimi dražljaji (Stock Kranowitz 

2005). 
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V šoli je največji poudarek na vidu in sluhu, vendar se, z vedno večjim vključevanjem 

skupinskega dela, izvajanja poskusov in drugih didaktičnih aktivnostih, povečuje tudi potreba 

po usklajenem delovanju vseh čutov. Posledično je pri pouku lažje opaziti različne senzorne 

težave. Prepoznavanje le-teh pa omogoča hitrejšo zagotovitev strokovne pomoči.  

1.3  KATEGORIJE IN PODTIPI MOTNJE SENZORNEGA PROCESIRANJA 

Večina ljudi je rojena s sposobnostjo sprejemanja sporočil in organizacije le-teh v ustrezne 

vedenjske in psihološke odzive. Neustrezno delovanje povezav med sprejetimi in oddanimi 

sporočili imenujemo motnja senzornega procesiranja. Nezmožnost organiziranja le nekaterih 

enakih dražljajev, lahko vpliva tudi na sprejemanje ostalih senzacij, ki so odvisne od čutnih in 

motoričnih odzivov. Posledice se lahko kažejo v obliki primanjkljajev na področju učenja 

(Miller 2007).  

Dr. A Jane Ayres je osnovala prvotni koncept klasifikacije diagnostične skupine SPD, ki ga je 

kasneje prenovila strokovna skupina dr. Millerjeve. SPD so razdelili na tri dimenzije: motnjo 

senzorne modulacije, motnjo senzorne diskriminacije in motnjo senzorne integracije; ter 

njihove podtipe (Slika 1). Motnje se lahko pojavljajo neodvisno ali v kombinaciji ene z drugo. 

Simptomi pa se lahko pojavljajo v blažjih ali hujših oblikah (Miller 2007).  

 

Slika 1: Kategorije in podtipi SPD; prirejeno po Stock Kranowitz (2005). 

Motnje 
senzornega 
procesiranja 

Motnje 
senzorne 

modulacije 

Premočno 
odzivanje 

Prešibko 
odzivanje 

Pretirano iskanje 
dražljajev 

Motnje 
senzorne 

diskriminacije 

Motnje 
senzorne 

integracije 

Motnje drže 

Dispraksija ali 
razvojna motnja 

koordinacije 
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a) Senzorna modulacija je izraz, ki se nanaša na to, kako oseba uravnava odzivanje na 

dražljaje. V primeru težav s senzorno modulacijo lahko prihaja do: premočnega 

odzivanja, prešibkega odzivanja ali do pretiranega iskanja dražljajev. Odzivanje je 

lahko tudi nihajoče.  

b) Pri težavah senzorne diskriminacije gre za motnje razlikovanja dražljajev in zbiranja 

pomembnih dražljajev iz nepomembnih. 

c) Motnja senzorne integracije vključuje motorične težave, ki temeljijo na čutnih 

dražljajih. Posledice motnje se lahko kažejo v obliki nenavadne telesne drže, težav pri 

izvajanju dejavnosti in motoričnem planiranju  (Stock Kranowitz 2005).  

1.3.1 SENZORNA MODULACIJA 

Stock Kranowitz (2005) je opredelila izraz senzorna modulacija kot uravnavanje in 

prilagajanje pritoka čutnih informacij v centralni živčni sistem. Dražljaji aktivirajo senzorne 

receptorje v procesu imenovanem vzburjenje. Ta spodbuja povezave med senzornimi 

dražljaji in vedenjskimi odzivi. Vzburjenje spodbuja pozornost. V okolju je veliko dražljajev, a 

večino časa se usmerja pozornost v pomembne senzorne informacije. Možgani glede na 

prejete informacije sporočajo lastnosti dražljaja ter ukažejo način odzivanja. Uravnavanje 

pozornosti je življenjskega pomena, saj omogoča pravočasno odzivanje na nevarnosti. 

S procesom inhibicije možgani omogočajo izločitev neuporabne informacije in osredinjanje 

na trenutno pomembne dražljaje. Brez te sposobnosti bi bila popolna pozornost namenjena 

vsem dražljajem, ne glede na njihovo pomembnost. Včasih pozornost prevzamejo tudi 

trenutno nepomembna sporočila. Proces privajanja nanje se imenuje habitacija ali 

prilagoditev.  Ta proces izloči senzacijo, ki ni več nenavadna.  

Proces habitacije se ne odvije takoj pri vsakomur. Osebam, ki so preobčutljive, možgani 

interpretirajo dražljaje kot pomembne, nepoznane ali škodljive, tudi če to niso. Te osebe v 

primerjavi z drugimi hitreje in dalj časa zaznavajo dražljaje. Ti jih vznemirjajo in motijo pri 

delu. Kadar sta procesa vzburjenje in inhibicija uravnovešena, je uravnavanje pozornosti, 

razpoloženja in vzburjenosti nemoteno. Senzorna modulacija odloča o učinkovitosti lastne 

samokontrole v vseh vidikih posameznikovega življenja.  
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1.3.1.1 Senzorno odzivanje 

Ko govorimo o motnjah senzorne modulacije, mislimo na tri tipe senzornega odzivanja: 

premočno odzivanje, prešibko odzivanje, ter pretirano iskanje dražljajev.  

a) Premočno senzorno odzivanje je opredeljeno kot pretirano odzivanje na 

nepomembne dražljaje. Načini odzivanja so štirje: boj, beg, strah in zamrznitev (ang. 

fight, flight, fright and freez ali FFFF) (Slika 2) (Horowitz in Röst 2007). To pomeni, da 

se preobčutljiva oseba na rahel nepričakovani dražljaj lahko odziva z jezo, z umikom, 

se prestraši ali otrpne. V vsakem primeru je odziv na dražljaj močnejši od 

pričakovanega. Otrokovo izogibanje nekaterim igračam je lahko posledica pretirane 

občutljivosti na določen dražljaj, ki mu ga posreduje izbrana igrača. Otroci, občutljivi 

na nenavadne in nove dražljaje, se pogosto izogibajo raziskovanju prostora, 

predvsem če je ta prenatrpan s stvarmi ali ljudmi. Nezavedno pretirano odzivanje na 

dražljaje, ki ne ogrožajo, vpliva na zbranost pri akademskih aktivnostih in zmanjša 

učinkovitost učenja. 

       DRAŽLJAJ                                           ODZIV                                    

                

 

Slika 2: Nezavedna obrambna reakcija posameznika; prirejeno po Horowitz in Röst  (2007). 

b) Prešibko senzorno odzivanje je druga skrajnost tega senzornega kontinuuma. Gre za 

slabše zaznavanje dražljajev, tudi če so ti pomembni. Ponavadi se to izraža kot 

popolna zatopljenost v trenutno dejavnost, pri čemer oseba ne zazna dogajanja okoli 

sebe. Navzven oseba deluje zasanjano in v svojem svetu. Odzivnost otroka na slušne 

dražljaje se lahko ugotovi s predvajanjem različnih zvočnih posnetkov, za katere je      

vnaprej predvidena povprečna reakcija otrok – jim je neznosna ali jih ne moti pri igri. 

 

Občutek preobremenjenosti    
z dražljaji 

 

boj 

beg 

strah 

otrplost 
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Težave s senzornim odzivanjem se lahko nanašajo tudi na telesne senzacije, kot so 

lakota, žeja, odvajanje, različne bolečine (Stock Kranovitz 2005).  

c) Pretirano iskanje informacij predstavlja iskanje senzornih dražljajev, ki jih otroku 

primanjkuje. Otroka morda privlačijo le določene dejavnosti, ki mu nudijo manjkajoči 

dražljaj. Hrepeni po visoki intenzivnosti dražljajev znotraj aktivnosti. Če ni zadostnega 

priliva dražljajev, se lahko počuti nezadovoljnega. V tem primeru se lahko upira 

prehodu na nove naloge ali spreminjanju pravil igre. Iskanje senzacij lahko otroka 

popelje v težave, saj se pogosto ne zaveda nevarnosti ali posledic svojih dejanj.  

Tabela 1: Senzorna modulacija; prirejeno po Stock Kranovitz (2005) 

Čutni dražljaj Pretirana občutljivost Prešibka občutljivost  Pretirano iskanje 
dražljajev 

Dotik - Izogibanje 
dotikanju ali 
dotikom drugih. 

- Odzivanje z bojem 
ali umikom na  
situacije, kjer se 
lahko umaže, na 
določene teksture 
oblačil in hrane ter 
na rahle, 
nepričakovane 
dotike. 

 

- Nezavedanje 
umazanije na 
obrazu, rokah ali 
oblačilu. 

- Nezavedanje dotika 
osebe.  

- Nezaznavanje tipnih 
lastnosti 
predmetov. 

- Predmeti pogosto 
padejo na tla.   

- Ni potrebe po 
igranju z igračami. 

 

- Valjanje po blatu. 
- Razmetavanje igrač 

iz škatle in namerno 
brskanje po njih.  

- Žvečenje neužitnih 
stvari. 

- Drgnjenje ob zid in 
pohištvo. 

- Zaletavanje v ljudi. 

Gibanje in 
ravnotežje 

- Izogibanje 
premikanju in 
nepričakovanim 
premikom.  

- Negotovost. 
- Strah pred 

padcem ali izgubo 
ravnotežja. 

- Zadrževanje nog 
na tleh.  

- Slabost v vozilih. 

  

- Nezavedanje 
lastnega premika.  

- Nezavedanje 
padcev in slabo 
zavarovanje pred 
njimi.  

- Guganje na 
gugalnici ni 
samoiniciativno. 

- Ko pride do 
guganja, je 
dolgotrajno in brez 
slabosti. 

 
- Iskanje hitrih in 

vrtečih dražljajev 
brez posledične 
vrtoglavice. 

- Neprestano gibanje 
zviranje, 
postavljanje na 
glavo. 

- Iskanje tveganih 
situacij. 
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Telesna drža 
in  
nadzor mišic 

- Togost in 
nekoordiniranost.  

- Izogibanje 
dejavnostim na 
igrišču, ki 
zagotavljajo 
močan pritisk na 
mišice.  

 

- Brez potrebe po 
gibanju in igri.  

- Zvišanje pozornosti  
ob aktivnem 
potiskanju, 
vlečenju, 
vzdigovanju in 
nošenju težkih 
stvari.  

 
- Iskanje tesnih 

objemov, stiskanja 
in pritiskanja. 

- Iskanje težkega dela 
in zahtevnejših 
aktivnosti na igralih 
glede na ostale 
otroke. 

Medtem ko so težave s tipom, gibanjem in telesno držo očitnejši znaki SPD, se otrok lahko 

netipično odziva tudi na vidne dražljaje, zvoke, vonjave in okuse: 

Čutni dražljaj Pretirana občutljivost Prešibka občutljivost  Pretirano iskanje 
dražljajev 

Vidni 
dražljaji 

- Pretirana 
vznemirjenost ob 
veliki  količini 
vidnih informacij 
(besed, igrač ali 
ljudi).  

- Prekrivanje oči. 
- Slab očesni 

kontakt. 
- Nepozornost pri 

delu za mizo.  
- Pretirano 

odzivanje na 
močno luč.  

- Stalna pozornost 
in previdnost.  

 

- Ignoriranje novih 
vidnih dražljajev.  

- Počasno odzivanje 
na približujoče se 
objekte.  

- Prešibek odziv na 
močno luč.  

- Strmenje in 
gledanje skozi 
obraze in objekte. 

 

- Iskanje vizualno-
stimulacijskih 
prizorov in daljše 
opazovanje. 

- Pretirano 
usmerjena 
pozornost v 
svetleče, vrteče se 
objekte in svetleče, 
utripajoče luči.  

Zvoki - Prekrivanje ušes, 
za ublažitev 
zvokov in glasov.  

- Pritoževanje nad 
hrupom, ki drugih 
ne moti. 

 

- Ignoriranje 
nenavadnih zvokov 
in glasov.  

- Prebuditev 
pozornosti le ob 
pretiranih glasbenih 
ritmih ali pretirano 
glasnih, bližnjih ali 
nenadnih zvokih.  
 

 
- Želja po hrupu in 

glasnem 
predvajanju glasbe.  

- Želja po gneči in 
krajih s hrupnim 
dogajanjem.  

- Močan glasen 
govor. 
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Vonjave  - Zavračanje vonjav, 
ki jih drugi ne 
zaznajo. 

 

- Nezaznavanje 
neprijetnih vonjav. 

- Nezmožnost 
vonjanja svojega 
obroka. 

 

- Iskanje močnih, tudi 
spornih vonjav. 

- Ovohavanje hrane, 
ljudi in predmetov. 

Okusi  - Močno zgražanje 
nad določeno 
teksturo ali 
temperaturo 
hrane.  

- Pogosto pljuvanje 
hrane. 
 

 
- Prešibko odzivanje 

na zelo začinjeno 
hrano. 

 

- Lizanje ali okušanje 
neužitnih 
predmetov.  

- Želja po zelo 
začinjeni ali zelo 
pekoči hrani. 

 

1.3.2 SENZORNA DISKRIMINACIJA 

Eden izmed vidikov senzornega zaznavanja je tudi diskriminacija. Ta nam omogoča 

razločevanje med senzornimi dražljaji v naslednjih elementih (Stock Kranowitz 2005): 

- kvalitete dražljaja,  

- podobnosti med novimi in že znanimi dražljaji,  

- razlike med dražljaji. 

Senzorna diskriminacija se razvija z nevrološkim zorenjem. Z odraščanjem se otrok na 

dražljaje odziva vedno manj samo-zaščitniško in postaja bolj diskriminativen glede dogajanja 

okoli njega in v njem. Nauči se organiziranega odzivanja na prejete dražljaje. V vsakodnevnih 

situacijah mora imeti diskriminacija prednost pred obrambo. Seveda lahko, v primeru prave 

grožnje, prevzame vlogo obramba, vendar pri tem sposobnost diskriminacije ne izgine, 

temveč le ponikne (Stock Kranowitz 2005). 
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Tabela 2: Senzorna diskriminacija; prirejeno po Stock Kranovitz  (2005) 

Čutni dražljaji Otrok z motnjami senzorne diskriminacije 

Dotik  - Ne zna povedati, kje smo se ga dotaknili.  
- Ima šibko zavedanje telesa in ne zmore tipati z dlanmi in stopali.  
- Ne zmore razlikovati predmetov le na podlagi tipa.  
- Je površen pri oblačenju in nenavadno neroden z gumbi, trakovi 

ipd.  
- Neučinkovito rokuje s priborom in šolskimi potrebščinami.  
- Ima težave s procesiranjem dražljajev bolečine in temperature.  

Gibanje in 
ravnotežje 

- Ne občuti, da pada, še posebno, če ima zaprte oči.  
- Ob vrtenju in spreminjanju smeri hitro postane zmeden. 
- Ima težave z vzravnano držo na nogah. 
- Ima težave s presojanjem, kdaj ima dovolj gibanja. 

Telesna drža in 
nadzor mišic 

- Se ne zaveda lastnega telesa.  
- Je neroden in ima težave s koordinacijo pri oblačenju ali 

kolesarjenju.  
- Ne zmore gladko stopnjevati gibov – uporabi preveč ali premalo 

moči.  
- Ob interakciji z drugimi se vanje nenamerno zaletava.  

Vidni dražljaji - Če je SPD povzročitelj težave (in ne npr. kratkovidnost), lahko 
zameša podobnosti in razlike med slikama, zapisane besede, 
predmete in obraze.  

- V socialnih odnosih, lahko zgreši izraze in geste ljudi.  
- Ima težave z vidnim nalogami, kot npr.: razvrščanje številk ali 

presojanje kje so stvari v prostoru – vključno z njim – in kako se 
premakniti, da bi se izognil predmetom.  

Zvoki  - Če je povzročitelj težave SPD (in ne npr. infekcija ušesa ali 
disleksija), ima lahko težave s prepoznavanjem razlik med zvoki, 
še posebno med soglasniki na koncu besed.  

- Ne zmore ponoviti ritma ali si izmišljevati novih ritmov.  
- Poje izven intonacije.  
- Gleda k ostalim za namige, ker so mu ustna navodila 

nerazumljiva.  
- Ima slabše sposobnosti izločevanja pomembnih zvokov iz hrupa in 

osredinjanja nanj. 
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Vonj in okus - Ne zmore razpoznati določenih vonjev. 
- Ne zmore razpoznati okusa ali povedati, kdaj je hrana preveč 

začinjena, slana ali sladka.  
- Lahko izbira ali zavrača hrano na podlagi tega, kako zgleda. 

1.3.3 SENZO-MOTORIČNA INTEGRACIJA  

Integracija je neprestana dejavnost, pri čemer se senzacije iz enega ali več senzornih 

sistemov povežejo v možganih. Več senzornih sistemov kot je vključenih, bolj natančna in 

večdimenzionalna je informacija – učinkovitejši je tudi odziv. Slednji je končni produkt 

senzornega procesiranja (sprejemanja, interpretacije, integracije, modulacije in 

diskriminacije vstopajočih dražljajev), ki se imenuje tudi motorični odziv. Motorični odzivi 

vključujejo telesno držo in motorično načrtovanje (Stock Kranowitz 2005).  

a)  Motnje telesne drže. Odzivi na dražljaje se kažejo v vzravnanosti trupa, vratu in 

glave. Ravnotežje in obojestranska koordinacija omogočata eksperimentiranje z 

različnim gibanjem in položaji telesa glede na dejavnost. Dober odziv skozi telesno 

držo prispeva k otrokovemu zaupanju v nadzor lastnega telesa in v sposobnost 

soočanja z novimi izzivi (Stock Kranowitz 2005).  

Tabela 3: Odražanje motnje telesne drže; prirejeno po Stock Kranowitz (2005)  

Motorični 
odzivi  

Otrok z motnjami drže ima lahko naslednje težave. 

Gibanje - Prenapete ali premalo napete mišice, šibek oprijem predmetov in 
težave pri ohranjanju stabilne drže.  

- Težave s popolno iztegnitvijo in krčenjem okončin.  
- Ohlapna telesna drža, nenehno poležavanje.  
- Težave s premikanjem teže, s plazenjem in obračanjem telesa pri 

metanju žoge.  

Ravnotežje - Hitro izgubljanje ravnotežja med hojo ali spreminjanjem pozicije. 
- Spotikanje, čeprav ni ovir. 

Obojestranska - Težave s sočasno uporabo obeh strani telesa.  
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koordinacija - Težave pri pomoči ene roke drugi.  

Enostranska 
koordinacija 

- Nima izbrane dominantne roke.  
- Uporablja katerokoli roko za seganje po objektih ali za uporabo 

pripomočkov.   
- Lahko prestavlja pripomočke iz ene v drugo roko, ali ima za uporabo 

enega pripomočka eno roko in drugega drugo roko. 

Prečkanje 
srednice 

- Ima težave pri uporabi roke, noge ali očesa na nasprotni strani 
telesa. 

b) Dispraksija ali razvojna motnja koordinacije. Praksija (gr. praxia = delati, izvajati 

opravilo) je priučena sposobnost za načrtovanje ter izvajanje niza koordiniranih gibov 

v nekem zaporedju za dosego določenega cilja. Deloma je osnovana na učinkovitem, 

nezavednem senzornem procesiranju, deloma pa je zavestna. Praksija ali motorično 

načrtovanje je zmožnost (Stock Kranowitz 2005): 

- načrtovanja motorične dejavnosti, sestavljene iz več korakov, 

- organiziranja telesa za izpeljavo motoričnega načrta, 

- izvršitve načrta ali vsaj napredovanja v izvrševanju. 

Kadar se sposobnost motoričnega planiranja ne sklada z otrokovo razvojno stopnjo, 

govorimo o dispraksiji.    

Tabela 4: Odražanje dispraksije; prirejeno po Stock Kranowitz (2005)  

Senzomotorične 
spretnosti 

Otrok z dispraksijo ima lahko naslednje težave. 

Komponente 
praksije 

- Zasnova novih, kompleksnih dejanj.  
- Izvajanje zaporedja korakov in organizacija gibanja telesa za 

izvedbo dela.  
- Izvedba motoričnega načrta iz več korakov. 
- Nerodnost, okornost, očitna neprevidnost, dovzetnost za nesreče.  

Grobomotorično 
načrtovanje 

- Slabša motorična koordinacija in okornost pri premikanju okoli ovir 
v prostoru. 

- Težave s stopnicami, z ovirami, otroškimi igrali in z izvajanjem 
naravnih načinov gibanja.  

- Slabša sposobnost učenja novih motoričnih spretnosti; razvoj 
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sposobnosti pomembno kasneje kot pri ostalih otrocih. 

Finomotorično 
načrtovanje: 
dlani 

- Težave z ročnimi spretnostmi. 

Finomotorično 
načrtovanje: oči 

- Težave s hkratno uporabo obeh očes – zasledovanje premikajočih 
se objektov, osredinjenje in spreminjanje smeri pogleda od 
oddaljene k bližnji točki. 

- Težave s prepisovanjem s table, s sledenjem v knjigi in z 
organizacijo prostora na mizi.  

- Nečitljiva pisava in slaba koordinacija oko-dlan/roka.  

Finomotorično 
načrtovanje: 
usta 

- Težave s sesanjem pri mami ali pitjem po slamici, hranjenjem, 
žvečenjem in požiranjem, pihanjem mehurčkov in dihanjem, 
držanjem zaprtih ust.  

- Pretirano slinjenje.  
- Težave z artikulacijo izgovorjenih zvokov in dovolj jasnim govorom 

(pri treh letih). 

 

1.3.3.1 Vizualno procesiranje in senzo-motorična integracija 

Na podlagi predhodnih izkušenj lahko z vidom ocenimo tudi druge senzorne dražljaje. Glede 

na videno pa se odziva tudi naše telo. Razvili smo vizualno-motorične sposobnosti, ki nam 

predstavljajo vsakdanjo rutino. Kljub temu nekaterim vsakdanje dejavnosti predstavljajo 

težavo, saj vidno procesiranje in motorični odzivi niso usklajeni.  

Osnovne vizualno-motorične sposobnosti (Stock Kranowitz 2005) so: 

- Koordinacija oko-roka – sposobnost oči, da vodijo finomotorične naloge. 

- Koordinacija oko-noga – sposobnost oči za vodenje grobo-motoričnih dejavnosti. 

- Koordinacija oko-uho – sposobnost za integriranje vidne informacije z zvočno 

informacijo v spominu in posredovanje zvočne informacije. 

Otrok razvije vidno diskriminacijo in vizualno-motorične sposobnosti na podlagi izkušenj in 

opazovanja oz. praksije ter na ta način aktivno sprejema najrazličnejše informacije. Na 

podlagi tega lahko oceni, kje v prostoru so predmeti in se nanje primerno odzove, razvije 

dobre fino-motorične in grobo-motorične sposobnosti (Stock Kranowitz 2005).  
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1.3.3.2 Slušno procesiranje in senzo-motorična integracija  

Motorične sposobnosti razvijamo tudi s pomočjo zvočnih informacij. Sposobnost 

procesiranja zvokov in razločevanja med njimi omogoča razločevanje človeškega govor in 

jezika. Govor in jezik se prepletata, vendar sta dva različna pojma. Govor je fizična produkcija 

zvoka in je odvisen od učinkovitega delovanja mišic grla, jezika, ustnic in čeljusti. 

Vestibularni, proprioceptivni in taktilni sistemi urejajo motorično kontrolo in motorično 

načrtovanje teh mišic za izvajanje razumljivega govora. Jezik je pomenska uporaba besed, ki 

simbolno predstavljajo objekte in ideje. Je koda za dešifriranje pomena besed in možne 

uporabe v povezavi z drugimi besedami. Prevzeti jezik, naučen preko poslušanja in branja ter 

je osebi razumljiv, se imenuje receptivni in se osredini na zunanje zvoke. Jezik, ki ga oseba 

sama oddaja z namenom komunikacije v obliki govora, petja ali pisanja je ekspresivni. 

Osredinjen je na zvoke znotraj osebe, ki jih reproducira kar se da natančno z njenim glasom. 

Ušesa pomagajo pri poslušanju, gibanju, govoru in branju. Med procesiranjem zvokov v 

okolju se izboljšuje zavedanje telesa, ravnotežje, motorična koordinacija, kontrola mišic, 

telesna drža, sposobnost urejanja zaporedja, jezikovne sposobnosti, načrtovanje, reševanje 

problemov ipd. (Stock Kranowitz 2005).  
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2 OTROCI Z MOTNJAMI POMANJKLJIVE POZORNOSTI S 

HIPERAKTIVNOSTJO ALI ADHD 

Motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo in motnja senzornega procesiranja sta si v 

simptomih zelo podobni, oz. je po mnenju Stock Kranowitz (2005) druga spremljajoča motnja 

prve. Kelly Dorfman (Stock Kranowitz 2005) pravi, da so SPD na kontinuumu (Slika 1). Na eni 

strani kontinuuma so blage motnje, ki vplivajo na posameznikovo samoregulacijo, na 

skrajnem koncu kontinuuma pa je avtizem s hudimi težavami obdelave senzornih dražljajev, 

kar še dodatno vpliva na učenje, komunikacijo in odnose avtističnih oseb. Na kontinuumu SI 

(senzorne integracije) se znajdejo tako tisti z ADHD, kot tisti z Aspergerjevim sindromom in 

drugimi prodornimi razvojnimi motnjami (Slika 3). SPD stopnjuje težave otrok z motnjami, 

sindromi in okoljsko-pogojenimi težavami, omenjenimi zgoraj. Za vse te otroke ima senzorna 

integracija s pomočjo delovne terapije splošno pozitiven učinek. 

Slika 4 prikazuje, kako raziskovalci pristopajo k vprašanju o povezanosti dveh ali več motenj 

med seboj. Vsaka kombinacija krogov prikazuje eno od štirih možnih odnosov (Stock 

Kranowitz 2005):  

- motnji sta različni in se ne prekrivata; 

- sta različni vendar se delno prekrivata tako, da se pojavljata hkrati; 

- ena motnja je variacija ali podtip druge motnje; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Kontinuum senzorne integracije ; prirejeno po Stock Kranowitz (2005). 

 

Kontinuum senzorne integracije 

Kelly Dorfman, MS, LN, LD, 2004 

                
    Motnje               

                samouravnavanja                   Parkinskonova    Aspergerjev 
                vedenja                     ADHD      demenca            sindrom                Avtizem 

 

Blage                                  težke/hude 
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- gre pravzaprav za eno in isto motnjo. 

Miller (2007) opisuje raziskavo, v kateri so raziskovali razlike v simptomih ADHD in SPD. 

Ugotovili so, da ima okoli 7,5 odstotka otrok v splošni populaciji simptome ene izmed motenj 

ADHD ali SPD ali obeh motenj (Slika 5). Za tretjino teh otrok so starši poročali samo o 

simptomih ADHD; za malo manj kot tretjino otrok so starši poročali le o simptomih SPD; 

pomembnih 40 odstotkov otrok s prevladujočo eno izmed motenj pa je imelo tudi simptome 

druge motnje. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Pri drugi študiji (Slika 6) so se osredinili samo na otroke, ki so že imeli diagnozo ene ali druge 

motnje. V tej skupini je bilo 60 odstotkov otrok s simptomi obeh motenj. Štirideset odstotkov 

otrok pa je kazalo simptome le ene od motenj, kar pomeni, da motnji nista enaki.  

 

 

Slika 4: Štiri možnosti povezovanja SPD in ADHD;prirejeno po Miller  (2007). 

 
ADHD SPD ADHD     SPD 

ADHD 

SPD 
ADHD    

SPD 

                                   Samo                                      Samo 

             ADHD      SPD 

   32 %      28 % 

 

 

Slika 5: Hkratno pojavljanje SPD in ADHD na nacionalnem nivoju Združenih držav Amerike 

(Miller 2007). 

 

 

           Prekrivanje 

 40 % 
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Te raziskave so bile narejene na osnovi poročil staršev. Raziskovalci so se odločili iti še dlje. 

Želeli so preveriti ali se poročila staršev ujemajo z delovanjem možganov otrok.  

 

 

 

 

 

 

 

Oblikovali so novo raziskavo, da bi odkrili psihološke razlike v delovanju možganov otrok s 

SPD in otrok z ADHD. Na podlagi predhodnih zdravniških poročil so 130 otrok razdelili v 4 

skupine: tiste s (1) SPD, z (2) ADHD, z (3) obema motnjama in z (4) nobeno izmed motenj. 

Potem so vsem otrokom dali Sensory Challange Protocol v njihovem laboratoriju v obliki 

vesoljske ladje ter primerjali njihove psihološke odzive. V raziskavi so prišli do dramatičnih 

rezultatov. Med otroci z motnjami so imeli tisti s samo ADHD najnižji odziv na senzorne 

dražljaje, podobno kot otroci s tipičnim razvojem. Otroci s SPD ali tisti, ki so imeli ADHD in 

SPD, so pokazali veliko več odzivov kot ostali otroci, kar kaže na to, da možgani otrok s samo 

ADHD procesirajo senzorne informacije na bistveno drugačen način, kot možgani otrok s SPD 

ali otrok s SPD in ADHD. Ugotovitve so dvignile upanje za nadgradnjo zdravljenja otrok z eno 

ali obema motnjama. Če bodo otroci s SPD in otroci z ADHD imeli izmerljive psihološke 

razlike, bodo lahko razvili najprimernejše oblike intervencij. Trenutno se otrokom z ADHD 

največkrat predpisuje terapijo z zdravili, ki ima lahko nezaželene stranske učinke, katerim se 

starši želijo izogniti. Poleg tega se njihovim potrebam prilagaja učno okolje, izvajanje pouka, 

način komuniciranja in uvaja strategije za spreminjanje vedenja. Standardna intervencija za 

otroke s SPD pa je delovna terapija. Kadar se motnji pojavita skupaj, prideta v poštev obe 

vrsti intervencije (Miller 2007). 

 

   Samo      Samo 

   ADHD     SPD 

   18%     22% 

 

 

Slika 6: Hkratno pojavljanje SPD in ADHD pri otrocih, ki imajo diagnozo za eno ali drugo 

motnjo (Miller 2007). 

 

 

           Prekrivanje 

 60% 
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2.1.1 POJAVNE OBLIKE MOTNJE POMANJKLJIVE POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO ALI ADHD 

Učenca, ki neprestano moti s svojo nemirnostjo in zgovornostjo, se hitro opazi, vendar to 

niso edini prepoznavni znaki ADHD. Več avtorjev, med drugim tudi Thomas W. Phelan 

(2005), navaja tri pojavne oblike ADHD:  

- s prevladujočimi simptomi nemirnosti z impulzivnostjo,  

- s prevladujočimi simptomi motnje pozornosti in  

- s simptomi obojega.   

Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) navajata novejša dognanja o tem, da so učne težave 

učencev z ADHD povezane z njihovimi težavami izvršilnih funkcij in da na uspešnost učenca z 

ADHD v procesu učenja, sledenju pouka in v izkazovanju znanja vplivajo ti vidiki pozornosti: 

- usmerjenost pozornosti – zmožnost osredinjanja na izbran dražljaj v množici drugih - 

nepomembnih, ki se jih izloči; 

- distribuiranost pozornosti – zmožnost usmerjanja pozornosti na več dražljajev hkrati; 

- vzdrževanje pozornosti – zmožnost ohranjanja primernega nivoja pozornosti v 

določenem časovnem intervalu;  

- supervizijska kontrola pozornosti – kar omogoča učinkovito rabo pozornosti 

(samoopazovanje, nadziranje lastnega izvajanja, zmožnost premeščanja pozornosti). 

Po kriterijih DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition) 

morajo osebe z ADHD zadostovati naslednjim pogojem (Phelan 2005): 

1. Vztrajnost: obnašanje traja najmanj 6 mesecev. 

2. Zgodnji začetek: simptomi so prisotni (ne nujno diagnosticirani) pred sedmim letom. 

3. Rednost in težavnost: nepozornost in/ali hiperaktivnost-impulzivnost – so zelo 

različne glede na starost osebe. 

4. Očiten dokaz motnje: vzorec ADHD obnašanja mora znatno ovirati zmogljivost 

funkcioniranja posameznika. 

5. Motnje v dveh ali več okoljih: simptomi so vzrok velikih težav v več situacijah, v šoli 

(ali v službi), doma ali v družabnih situacijah.  
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Pojavne oblike ADHD lahko določimo glede na simptome naštete v DSM-IV. Ta vsebuje dva 

popisa po 9 simptomov. Prvi popis vključuje pojavnost nepozornosti, drugi pa pojavnost 

hiperaktivnosti z impulzivnostjo. Pomembno je poudariti, da glede na starost in razvojno 

stopnjo obstajajo razlike s katerimi morajo biti seznanjeni tisti, ki usmerjajo otroke v 

ustrezne izobraževalne programe (Kocijan-Hercigonja idr. 2002).  

a) Nepozornost 

- Ne uspe se osrediniti na podrobnosti ali dela napake iz površnosti. 

- Ima težave pri vzdrževanju pozornosti pri delu ali igri. 

- Ne posluša kadar je neposredno nagovorjen. 

- Ne uspe dokončati domače naloge, domačega opravila ali poslovne obveznosti. 

- Doživlja težave pri organiziranju aktivnosti. 

- Izogiba se nalogam, ki zahtevajo daljši mentalni napor. 

- Zgublja stvari. 

- Je raztresen. 

- Pozabljiv. 

Največkrat so to otroci, ki mirno sedijo, na pogled poslušajo, a so večkrat zasanjani, odtujeni. 

Svoje delo kasneje zaključijo kot ostali učenci, pri tem pa so površni. Lahko so slabši pri 

motoriki in finomotoriki. Pri svojem delu so dezorganizirani, imajo neurejen delovni prostor 

in radi izgubljajo ter pozabljajo stvari. Pri skupinskem delu je učenec z motnjo pomanjkljive 

pozornosti zadržan, ne zna se vključiti v skupino ali se izloči iz nje in dela sam.  

Drugi popis devetih simptomov je razdeljen na dva dela. Prvih šest simptomov opisuje 

hiperaktivnost, zadnji trije pa impulzivnost. 

b) Hiperaktivnost: 

- Vrti se ali se zvija na mestu. 

- Vstaja z mesta, kadar se pričakuje, da bo sedel pri miru. 

- Teče naokoli ali se vzpenja, kadar je to neprimerno. 

- Težko se igra v tišini. 

- Obnaša se »kot bi bil navit«. 
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- Pretirano govori. 

Phelan (2005) hiperaktivnost poimenuje tudi splošni motorični nemir, za katerega trdi, da v 

odrasli dobi ne preneha, vendar se odraža na drugačen način. Poleg tega opozarja, da 

hiperaktivnost ne pomeni, da ni situacij, kjer se otrok ne more umiriti. Zelo malo je otrok, ki 

ne morejo biti pri miru v katerikoli situaciji. 

c) Impulzivnost: 

- Odgovarja še predno je vprašanje do konca zastavljeno. 

- Težko počaka na vrsto. 

- Prekinja ali se vmešava v druge (Kocijan-Hercigonja idr. 2002). 

Phelan (2005) pravi, da je impulzivnost delovanje brez razmišljanja oz. delanje stvari brez 

obzira na posledice. Impulzivno delovanje otrok sega od trivialnega do izjemno nevarnega. V 

šoli se kaže kot skakanje v besedo, hitro in nepremišljeno odzivanje na zbadljivke, vrivanje, 

tekmovanje, neurejeno delo, preskakovanje navodil, nečitljiv rokopis zaradi slabše razvitih 

motoričnih spretnosti, hitenja, vizualno-motorične koordinacije ali kombinacije. Iz neznanega 

razloga se otroci z ADHD tudi veliko lažejo. Ker ne želijo prekiniti igre, rečejo, da so že 

opravili domačo nalogo, na posledice pa niti ne pomislijo. Iz istega razloga lahko tudi 

zadržujejo urin, dokler jim ne uide. Avtorica Virginia Douglas je strnila težave otrok z ADHD v 

besedah »ustavi se, poglej in poslušaj«, kar pomeni, da ne znajo prekiniti s prejšnjo 

dejavnostjo, se osrediniti na novo in sprejeti nove informacije. Težava impulzivnosti se kaže 

tudi kot nestrpnost pri čakanju in neustavljiva želja po nečem, za kar bo po pridobitvi, kmalu 

izgubil zanimanje. 

Največkrat ostanejo neodkriti učenci s prevladujočimi simptomi pomanjkljive pozornosti, saj 

so za opazovalce manj moteči kot učenci s prevladujočimi simptomi impulzivnosti s 

hiperaktivnostjo ali s kombinacijo obeh. Nezmožnost ohranjanja zbranosti pa otroku 

predstavlja veliko oviro pri vsakodnevnih opravilih in šolskem delu. Njegove težave se jasneje 

izrazijo šele v višjih razredih osnovne šole, ko je potrebno več abstraktnega mišljenja. Tako 

otrok kot njegova motnja pozornosti se rada skrivata, odmikata virom dražljajev in s tem tudi 

od opazovalcev.  
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Otrok s katerimkoli tipom ADHD ponavadi veliko časa presedi pri domačih nalogah. Ob njem 

so starši, ki ne razumejo, zakaj njihov otrok tega ne more opraviti hitreje. Otroci z ADHD se 

pogosto vrtijo v začaranem krogu, saj namesto da bi imeli doma manj naloge, morajo 

nadoknaditi še stvari, ki jih niso uspeli dokončati v šoli. Phelan (2005) pravi, da je večini otrok 

z ADHD šola neznosna, ker morajo delati stvari, pri katerih ne zdržijo. Kmalu se počutijo 

neumne, poslušajo, da so leni, vse skupaj pa vpliva na njihovo samopodobo. Kljub temu pa 

otroci z ADHD lahko usmerijo pozornost za določen čas, ko se znajdejo v situacijah, ki 

vsebujejo eno ali več navedenih postavk: novost, visok interes, zastraševanje ali situacije, ko 

je na samem z odraslo osebo. Vse te postavke se pojavljajo na različnih testiranjih, kar je 

lahko razlog, da učenčeve motnje ne prepoznajo. 

2.2   SENZORNA OBČUTLJIVOST OTROK Z ADHD 

2.2.1 HIPOSENZITIVNOST IN HIPERSENZITIVNOST 

Nekateri ljudje si za boljšo zbranost zraven prepevajo, druge pa prepevanje prijatelja zelo 

moti pri delu. Otroci z ADHD imajo take težave ali potrebe ves čas. Viola (2007) deli otroke z 

motnjo ADHD na hiposenzitivne in hipersenzitivne:  

a) Hiposenzitivnim otrokom možgani zaznavajo dražljaje manj intenzivno kot običajno. 

Ker možgani niso dovolj vzdraženi, ne zmorejo ohranjati pozornosti in koncentracije. 

Da bi otroci te sposobnosti povečali, si morajo ustvarjati ali iskati stimulanse. Ti otroci 

so pogosto označeni za hiperaktivne, saj so pretirano nemirni in se zaradi prešibkega 

zaznavanja hitreje poškodujejo.  

b) Hipersenzitivnim otrokom možgani zaznavajo dražljaje preveč intenzivno, zato so ob 

določenih dražljajih zelo hitro vzdraženi. Neprijetnim situacijam se poskušajo izogniti 

ali pa nanje negativno odreagirajo – z jokom ali z agresivnim/prepirljivim vedenjem. 

Ti otroci se pogosto izogibajo socialnim interakcijam, so pasivni, ne marajo 

nepredvidljivosti in so zelo previdni. Večkrat delujejo kot »v drugem svetu«, lahko pa 

tudi zelo anksiozno.  

»Predpostavljalo se je, da imajo mnogi posamezniki z ADHD dejansko težave z senzorno 

modulacijo (Viola 2007: 117),« saj se pretirana ali prešibka občutljivost na dražljaje 
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pogosto izraža v obliki nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti, kar so osnovni 

simptomi ADHD. 

2.2.2 ADHD IN SENZORNA OBČUTLJIVOST 

O nepozornosti lahko razmišljamo tudi kot o raztresenosti, pravi Phelan (2005). Opazovanja 

omogočajo vpogled v težave otroka z ADHD z diskriminacijo dražljajev in vplivom tega na 

zbranost pri delu. Phelan (2005) navaja štiri oblike motenj, ki so pravzaprav senzornega 

značaja. To so: vizualne, slušne, somatske in fantazijske motnje. 

a) Vizualne motnje so dražljaji znotraj otrokovega vidnega polja, ki odvlečejo pozornost 

od naloge, ki jo opravlja.  

b) Slušne motnje so dražljaji, ki grejo otroku v uho in jih ne zmore ignorirati, čeprav so 

nepomembni. 

c) Somatske motnje se skrivajo znotraj otroka. Njegovo pozornost lahko odvrnejo 

telesni občutki, tako znotraj kot na površju telesa, zaradi katerih se pričnejo praskati, 

vrteti ali ustvarjati druge dražljaje in se ne morejo zbrati.  

d) Fantazijske motnje niso senzorne motnje, kljub temu pa otrokom z ADHD fantazija 

onemogoči dostop drugim senzornim dražljajem. Fantazijske motnje so misli ali slike, 

ki si jih otrok domišlja in so mu privlačnejše od šolskega dela. Učitelji večkrat 

opisujejo učence z motnjami pomanjkljive pozornosti kot pretirano sanjave.   

Poleg zgoraj naštetih občutljivosti na senzorne dražljaje obstajata tudi občutljivost na vonj in 

okus. Tako lahko otroke z ADHD nek vonj pretirano privlači ali odbija, celo do te mere, da bo 

nekega otroka ves čas obtoževal, da smrdi. Pri okušanju pa jih največkrat zmoti tekstura in 

ne okus hrane ter s tem razlogom hrano zavračajo. 

2.2.3  PRIMERJAVA ADHD IN  SPD  

Stock Kranowitz (2005) pravi, da sta si ADHD in SPD na videz zelo podobni, a različni. Kljub 

temu pa lahko obe hkrati prizadeneta istega otroka. ADHD označi kot širši izraz za težave  z 

zbranostjo ob pomembni nalogi, s kontroliranjem impulzov in težave z uravnavanjem nivoja 

lastne aktivnosti. SPD pa je drugi širši izraz, ki obsega motnje senzorne modulacije, senzorne 

diskriminacije in senzo-motorične motnje. 
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Pomembno je ugotoviti ali ima otrok eno ali drugo težavo, saj vsaki motnji ustrezajo 

drugačne terapije. Delo z otrokom z ADHD velikokrat vključuje vedenjske terapije in druge 

psihološke pristope, tako kot tudi terapije z zdravili - pogosto psihostimulansi (npr. Ritalin), 

da pripravijo možgane na učenje. Stock Kranowitz (2005) pravi, da medicina lahko pomaga 

otroku z ADHD, vendar ne bo rešila težav SPD. Tem bo pomagala le delovna terapija, ki se 

osredinja na senzorno integracijo in senzorno dieto z namensko aktivnostjo.  

Stock Kranowitz (2005) navaja ugotovitve raziskav, da se veliko otrok z SPD razlikuje od otrok 

z ADHD v njihovem odzivanju na nepričakovane dražljaje. Otroci z ADHD postanejo 

vznemirjeni ob novih senzacijah, vendar se potem nanje privadijo tako kot večina ljudi. 

Nekateri otroci s SPD se ne bodo vznemirili ob takih dražljajih. Dogajanje v okolju jih ne gane. 

Drugi otroci s SPD pa so lahko neprestano vznemirjeni in se sploh ne navadijo na senzacije. 

Dražljaji v okolju imajo na njih premočen vpliv. Poleg tega navaja tudi ugotovitve staršev in 

učiteljev, ki pravijo, da ima veliko otrok s SPD raje »vse po starem« in znano, predvidljivo 

okolje, medtem ko imajo otroci z ADHD raje novo in raznoliko. Veliko otrok z SPD ima slabšo 

motorično koordinacijo, medtem ko otroci z ADHD največkrat blestijo v športu. Veliko otrok s 

SPD ima ustrezno kontrolo impulzov, edino takrat ne, ko so vznemirjeni s senzacijami, 

medtem ko imajo otroci z ADHD slabšo kontrolo impulzov. 

Horowitz in Röst (2007) v svoji knjigi premerjata značilnosti, ki se pojavljajo pri ADHD in SPD 

(v svoji knjigi SPD poimenujeta težave senzorne integracije ali težave SI). 
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Tabela 5: Karakteristike ADHD in SPD; prirejeno po Horowitz in Röst  (2007) 

Karakteristike Težava Otrok z ADHD Otrok s SPD 

Stopnja 
aktivnosti: 

količina gibanja 
v določenih 
situacijah 

Stopnja aktivnosti ni 
primerna glede na 
situacijo. 

- Nemiren,  se zvira, 
pretirava v gibanju; 

- neprenehoma teče 
naokrog;  

- je neroden. 

 

- Hitro se utrudi ali 
nikoli ni utrujen;  

- v pripravljenosti ali 
zdolgočasen;  

- išče dražljaje ali 
poskuša zmanjšati 
dražljaje;  

- se želi ves čas gibati 
ali se noče gibati. 

Ritem telesnih 
funkcij: 

nadziranje 
telesnih funkcij  

Ritem odstopa od 
starosti primernega; 
otrokovo fizično in 
senzorno stanje 
vpliva na ritem. 

- Težave s 
prehranjevanjem 
in spanjem;  

- samosvojost. 

 

- Neredno stanje 
zaspanosti/budnost;  

- samosvojost;  
- zaostanek v učenju 

pomembnih besed. 

Dovzetnost za 
dražljaje: 

narava prve 
reakcije na nove 
dražljaje  

Socialne težave so 
posledica reakcij na 
nove dražljaje. 

- Anksioznost; 
- sramežljivost;  
- sram. 

 

- Izogibanje 
očesnemu kontaktu; 

- šibko zaznavanje 
novih dražljajev. 

Prilagodljivost: 

kako hitro se 
lahko nekdo 
prilagodi novim 
dražljajem 

V okolju prevladujejo 
otrokove želje.  

- Želja po stalnem 
nadzoru nad  
okoliščinami;  

- hitra prenapetost 
zaradi sprememb v 
okolju.  

 

- Prenapetost, če se 
nekaj spremeni v 
rutini  osebne 
higiene. 

Intenzivnost 
reakcij: 

količina 
porabljene 
energije ne 
glede na 
situacijo 

Otrok nima kontrole 
nad sproščeno 
energijo v njegovih 
reakcijah. 

- Impulzivnost, 
stanje 
pripravljenosti;  

- sesedena ramena;  
- spremenljivo 

razpoloženje;  
- hitro se zjoče, tudi 

brez provokacije; 
- preobčutljivost na 

kritike;  
- hitro je preveč 

- Čustvenost;  
- agresivno reagiranje 

na senzorne 
dražljaje;  

- spremenljivo 
razpoloženje;  

- ko nekaj ni prav 
pride do frustracije;  

- vase usmerjena jeza 
in sramežljivost. 
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vzburjen. 
 

Nerazumevanje 
kontekstov: 

obnašanje, ki je 
prijetno in 
prijateljsko ali 
neprijetno in 
neprijateljsko 

Otrok ne more vedno 
pravilno  analizirati 
situacije (npr. počuti 
se ogroženega, 
čeprav grožnja ni 
prisotna). 

- Nenadne, ogromne 
spremembe 
humorja; 

- spremenljivo 
razpoloženje. 

 

- Pretirano vzburjen; 
-  ne more izraziti 

čustev; 
- nima smisla za 

humor; 
- pretirano občutljiv; 
- pretirano odziven. 

Zaključevanje 
aktivnosti: 

biti sposoben 
dokončati eno 
aktivnost 

Otrok ne more 
zadovoljiti zahtev 
okolja. 

- Ne glede na to, kaj 
otrok počne, ne 
more prenehati z 
aktivnostjo. 

 

- Hitro se preda; 
- težko se motivira;  
- naloge se loti v 

nelogičnem vrstnem 
redu in je jezen, če 
trud ne deluje. 

Motnja 
zbranosti: 

vpliv notranjih 
in zunanjih 
dražljajev na 
delo nekoga 

Otrok se ne more 
osrediniti na nalogo 
pred seboj. 

- Poskuša narediti 
naloge hitro in še 
vedno ga motijo 
dražljaji;  

- ne more dovolj 
dolgo držati 
pozornosti, da bi 
opravil nalogo. 

 

- Zgleda kot da se 
ugasne v nemirnem 
okolju;  

- išče dražljaje ali ga 
moti luč, zvok ali 
nenaden dotik. 

Prag 
vzdržljivosti 
dražljajev: 

Količina 
dražljajev, ki jo 
potrebujemo, 
da spodbudimo 
reakcijo 

Otrokova reakcija na 
dražljaje je motnja za 
otroka in za vse okoli 
njega. 

- Preobčutljivost na 
dražljaje, tudi v 
obdobju dojenčka;  

- Pretirana ali 
prešibka odzivnost 
na dražljaje v 
okolju. 

 
- Negativne reakcije 

na glasne zvoke;  
- močne vonjave niso 

moteče; 
- nenehno zaznavanje 

vonjav; 
- občutljivost na 

določene tkanine in 
materiale;  

- drugačen prag  
bolečine in 
temperature; 

- prešibka ali 
premočna reakcija 
na dotik ali gibanje;  

- negativno odzivanje 
na določeno 
kvaliteto hrane.  
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3 SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLSKIH DELAVCEV  

Pomembnost sodelovanja staršev se večkrat omenja šele, ko pride do učnih in vedenjskih 

težav, saj to vpliva na učenčevo nadaljnje šolanje in kasneje na zaposlitev. Pozablja pa se, da 

starši lahko s sodelovanjem pomembno prispevajo k delovanju šole. Vec (2009) prepoznava 

dva temeljna pogleda na sodelovanje šole in doma: 

1. Sodelovanje staršev je nujno za boljše funkcioniranje šole, saj z njihovo pomočjo 

boljše, lažje, hitreje in učinkoviteje dosega svoje cilje. 

2. Šola se mora zaradi svoje storitvene funkcije prilagajati potrebam, zahtevam in ciljem 

uporabnikov (družinam in lokalnim skupnostim) in jim slediti z načinom svojega 

delovanja. 

Kalin, Resman idr. (2009: 31) menijo, da naj bi šola pomagala staršem pri »uresničevanju 

starševskih vlog in nalog, da bodo lahko uspešnejši pri razvijanju osebnosti otroka: pomagala 

jim bo pri razumevanju otroka, jih informirala o oblikovanju spodbudnega domačega okolja, 

ki bo podpiralo otrokovo učenje na vsaki razvojni stopnji.« Na drugi strani pa Kalin, Resman 

idr. (2009) vidijo, da učitelji in vodstvo šole potrebujejo starše za informiranost o učencih, 

njihovih potrebah, interesih, ciljih in pričakovanjih staršev. Na ta način bodo učitelji lažje 

razumeli učence in njihovo delovanje v šoli ter doma. Prepletanje družinskega in šolskega 

okolja je pomembno pri oblikovanju učenčevega samozaupanja in samopodobe. 

3.1  MEDSEBOJNA PRIČAKOVANJA 

Kalin (2009) meni, da so interesi in pričakovanja šolskih delavcev širša kot interesi staršev, saj 

so ti bolj organizacijsko in vsebinsko naravnani v napredek in uspeh vseh učencev. Starši pa 

gledajo predvsem v dobro svojega otroka. Zato meni, da se šola lahko približa staršem z 

večjim poudarkom na individualizaciji učencev in sprejemanjem staršev kot partnerjev pri 

načrtovanju in izvedbi šolskega dela. »Za starše je izrednega pomena, da njihovega otroka 

obravnavajo celostno, da si prizadevajo za spoštovanje njegove osebnosti in njegov 

optimalen razvoj na vseh področjih (Kalin, 2009: 87).« 

Kalin, Resman idr. (2009) so podrobneje razčlenili pričakovanja staršev do učiteljev in 

obratno. Starši pričakujejo od učiteljev: več posvetovanja s starši in posluh za njihove 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Ličef, Diplomsko delo 

29 

poglede; odprtost za stališča drugih; pripravljenost priznati nevednost; obveščanje o težavah 

otroka v šoli; spoštljivo ravnanje z otroki; upoštevanje individualnih razlik med učenci; 

identificiranje učnih težav otrok in nudenje pomoči; pogovor o napredku učencev tako z 

drugimi učitelji kot s starši; redno popravljanje domačih nalog ipd. Na drugi strani pa  učitelji 

gojijo določena pričakovanja do staršev, ta so: odkritost glede otrokovih osebnih potreb in 

zdravstvenih težav, zaupanje domačih razmer, ki lahko vplivajo na učenčevo delo v šoli in 

njegov učni uspeh; podpiranje upoštevanja šolskih pravil vedenja tudi doma; spremljanje 

domačega dela otroka; realistična pričakovanja do svojih otrok; udeleževanje roditeljskih 

sestankov, govorilnih ur in drugih aktivnosti, pripravljenih zanje; prebiranje in upoštevanje 

učiteljevih sporočil, ki jih prinese otrok domov ipd.  

Pričakovanj je še veliko, saj so odvisna tudi od individualnih lastnosti vsakega posameznika. 

Prav zato so potrebni pogovori in dogovori, ob tem pa večkrat pride tudi do razhajanja 

mnenj. Slednje učiteljem večkrat vzbuja strah pred stopanjem v stik s starši. A »starši niso nič 

drugačni od drugih ljudi. Sodelovanje z njimi je lažje, če jim stopimo naproti kot 

enakovrednim partnerjem, jih poslušamo in jim pokažemo, da spoštujemo njihova stališča 

(Jensen in Jensen, 2011: 86).« 

Kalin, Resman idr. (2009) pravijo, da učitelji potrebujejo spretnosti osnovne medosebne 

komunikacije in sodelovalne spretnosti ter tudi osnovne svetovalne spretnosti. Te spretnosti 

jim koristijo tako pri samem vzgojno-izobraževalnem procesu kot v situacijah, ko pridejo k 

njim učenci ali starši s svojimi skrbmi in težavami. Učitelji se morajo zato znati ustrezno 

odzvati ali pa jih po drugi strani izzvati in pritegniti k sodelovanju. »V mnogih situacijah je 

učitelj tudi najkompetentnejša oseba za iskanje skupnih poti kakovostnega sodelovanja in 

skupnega reševanja težav (Kalin, Resman idr. 2009: 55).« Učitelj je največkrat tisti, ki v 

primeru osebnih ali učnih težav nudi oporo učencem in staršem, ter prvi stopi v stik s 

strokovnjaki ali usmeri starše k ustreznim inštitucijam. A »učitelji niso usposobljeni za 

profesionalno svetovanje in terapijo, zato v tem smislu pred njih ne smemo postavljati 

previsokih zahtev oz. sestavni del učiteljeve profesionalne odgovornosti je, da presodijo do 

kod sega njihova kompetentnost (Kalin, Resman idr. 2009: 55).« Komunikacija in sodelovanje 

sta dvosmerni dejavnosti, zato njuna kakovost ni odvisna le od sposobnosti učitelja. Tudi 

starši potrebujejo določene spretnosti (Kalin 2009). Te pa so osnova za izpolnjevanj 

medsebojnih pričakovanj. 
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3.2  PARTNERSKO SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLSKIH DELAVCEV 

Vec (2009: 79) meni, da bi moral biti osnovni cilj sodelovanja s starši »vzpostavljanje in 

ohranjanje komunikacijskega prostora s starši oziroma družino kot celoto« in da bi morali, ne 

glede na vsebino pogovorov, vedno spodbujati, ohranjati in vzdrževati polje komunikacije. 

Ko govorimo o tem, kakšno mora biti sodelovanje in komunikacija, da bomo dosegli zgornji 

cilj, se omenja enakopravnost staršev in šolskih delavcev.  Jensen in Jensen (2011) na to 

pravita, da: »Nikoli ne moremo govoriti o enakopravnem sodelovanju v smislu enako 

velikega vpliva in enakih nalog, temveč vedno le o enakovrednem sodelovanju: vsak 

udeleženec predstavlja relevanten in načeloma nepogrešljiv člen v dialogu, ki je usmerjen 

predvsem v to, da bi učenec odnesel od pouka čim več koristi (Jensen in Jensen, 2011: 56).« 

Kalin, Resman idr. (2009: 51) predpostavljajo, da je: »najustreznejši model sodelovanja med 

učitelji in starši partnerski model.«  Za katerega je Jerebova (Jereb 2011: 111) zapisala 

definicijo:  

»Partnersko sodelovanje med učitelji in starši pomeni skupno vzgojno in izobraževalno 

prizadevanje tako učenčevih roditeljev (ali skrbnikov) kot učenčevih učiteljev, ki so si 

enakovredni partnerji nudenja kar najbolj celostne podpore učencu z učnimi težavami. Starši 

s svojim celostnim poznavanjem otroka ter učitelji s svojim strokovnim znanjem tvorijo 

komplementarni odnos pomoči.« 

Kalin, Resman idr. (2009) poudarjajo, da je za partnerstvo potrebno vzajemno spoštovanje, 

skupno načrtovanje in delitev odgovornosti med učitelji in starši. Tako za uspešno 

partnerstvo Hornby (Hornby 2000 v Kalin, Resman idr. 2009: 51) izpostavlja 4 ključne 

elemente: 

- dvosmerna komunikacija, 

- vzajemna podpora, 

- skupno odločanje,  

- spodbujanje učenja. 

Partnerski model je po mnenju Kalin, Resman idr. (2009) načeloma najustreznejši model za 

razvijanje konstruktivnega vključevanja staršev, vendar ne v vseh situacijah. Pomembna je 

fleksibilnost  učiteljev, da znajo prilagajati pristope značilnostim in potrebam staršev. Jereb 
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(2011b: 110) pravi, da je partnerstvo trdno: »kolikor je trden njegov najšibkejši člen, zato je 

potrebno vlogo staršev okrepiti ter jih enako kot učitelje naučiti kakovostnega 

medsebojnega sodelovanja z učitelji in učinkovite pomoči učencu z učnimi težavami pri 

učenju doma.« 

3.3  ODNOS MED STARŠI IN UČITELJI 

Občutek resničnega vplivanja na otrokov učni uspeh, delovanje šole in učiteljev, spodbudi 

starše k nadaljnjemu sodelovanju. Če tega ni, starši prenehajo sodelovati s šolo ali pa 

sodelujejo le toliko, da ohranijo neko zunanjo podobo (Vec, 2009). 

Kalin, Resman idr. (2009) menijo, da mora imeti učitelj empatično stališče do staršev, ki 

vključuje: poznavanje staršev in družinskih razmer, resnični interes za starše, sposobnost 

empatije, občutljivost za razpoloženje in občutke staršev v določenem trenutku in 

odločenost za nudenje pomoči staršem, ko jo potrebujejo. Poleg tega Kalin, Resman idr. 

(2009) menijo, da je za graditev dobrega odnosa s starši nujno in temeljnega pomena 

zaupanje ter spoštovanje zasebnosti staršev in družine. Za učinkovito sodelovanje pa je 

potrebno upoštevati še naslednja načela (Kalin, Resman idr. 2009): 

- medsebojno spoštovanje, 

- načrtno prizadevanje za sodelovanje,  

- upoštevanje in spoštovanje osebnosti, izkušenj ter socialnega stanja staršev, 

- upoštevanje individualnih razlik med starši in njihov pogled na otroka, 

- zavedanje enotnosti delovanja vseh dejavnikov vzgoje (doma in v šoli) na otroka, na 

čemer je potrebno graditi temeljne cilje sodelovanja, 

- upoštevanje interesov in potreb staršev, čemur se prilagaja tudi vsebino in oblike 

dela s starši, 

- aktivno vključevanje staršev, kjer lahko izražajo svoja stališča.  

V primeru otrok s posebnimi potrebami so pogovori med starši in učitelji pogosto 

problemsko zasnovani. Teme so občutljivejše in hitro se lahko prestopi sogovornikov prag 

zasebnosti ali naleti na negativne odzive. Učitelj, ki želi razumeti otrokove težave doma in v 

šoli, mora upoštevati načela problemsko zasnovanega pogovora (Jansen in Jansen 2011): 
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- Osebni pristop - Izraz osebni se ne sme zamenjati zasebni. Pedagog naj svoje zasebno 

življenje in življenje zunaj šole, ki nima neposredne zveze s sogovornikom, ne 

vključuje v pogovor. 

- Čim manj zastavljanja vprašanja – Ob veliki količini vprašanj starši postanejo nemirni 

in negotovi. Vprašanja je potrebno nadomestiti z osebnimi izjavami, iz katerih je 

razvidno pedagogovo stališče, nato pa ta zaprosi za mnenje staršev. Morebitna 

vprašanja je potrebno utemeljiti, da starši vejo, kam usmeriti svoj odgovor. 

- Konkretnost težav – Opis konkretne situacije iz razreda je boljše izhodišče, kot 

načelna diskusija o tem, kako bi se morali otroci obnašati v določenih situacijah. Če 

starši ne razumejo težave iz primera, je bolje prisluhniti njihovemu mnenju in 

ugotoviti njihovo razumevanje tematike, kot naštevanje kopice primerov. 

- Osvetlitev nasprotij – Kadar prihaja do nasprotnih mnenj, ima učitelj nalogo 

tematizirati situacijo in nasprotja jasno ponazoriti. Nasprotja mnenj se lahko pojavijo 

med starši, med besedami in telesno govorico staršev ali v obliki molka, ki je nastal 

bodisi zato ker ne znajo izraziti svojega mnenja bodisi ne vidijo koristi v izražanju 

svojega mnenja.  

- Sogovornika je potrebno vzeti resno – Ko učitelj izrazi resnično zaskrbljenost za 

otroka, starši lahko različno reagirajo. Ne glede na to, kakšen je njihov odziv, ga je 

potrebno sprejeti in vzeti resno. 

- Eno za drugim – Učitelji nosijo odgovornost za strukturo in vsebino pogovora. 

Zagotoviti morajo, da pridejo na vrsto vse predvidene točke. Dnevni red pa se lahko 

po potrebi prilagodi tako, da se najprej pogovori o stvareh, ki so staršem 

najpomembnejše. 

- Postavljanje lastnih mej in upoštevanje mej drugih – »Empatična navzočnost pomeni 

tudi, da imamo občutek za meje drugih (Jensen in Jensen, 2011: 125).« Če ne 

poznamo sogovornikovih mej, ga po tem povprašamo, hkrati pa moramo spoštovati 

svoje meje in jih ne prezreti. 

- Upoštevanje pomena premora – Premor ima vlogo časa za sprejemanje pomembnih 

podatkov, premišljevanje o njih in šele nato pride odziv nanje. Zato morajo učitelji 

znati prepoznati pravi trenutek za konstruktivni premor.  
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Z upoštevanjem načel dobre komunikacije se lahko izboljšujejo odnosi med učitelji in starši. 

Njihovo medsebojno spoštovanje in izmenjava mnenj pa lahko pozitivno vplivata tudi na 

učenčevo prizadevnost za šolsko delo in odnos do izobraževanja.  

3.4  UČINKI IN POSLEDICE SODELOVANJA STARŠEV IN ŠOLSKIH DELAVCEV 

»Dobro načrtovano in pravilno izvedeno vključevanje staršev prinaša pozitivne posledice 

tako za otroke kot za starše, učitelje in šolo v celoti (Kalin, 2009: 89).«  Otroci si postavljajo 

višje cilje in so bolj motivirani za delo, starši so bolje seznanjeni z delom otroka in se raje 

vključujejo v šolske dejavnosti, učitelji bolje razumejo težave učencev in jim nudijo primerno 

pomoč, izboljša pa se tudi splošna šolska klima. 

Sodelovanje staršev s šolskimi delavci vpliva na pozitivnejše stališče otroka do šole, kar se 

kaže v obliki izboljšanega vedenja, zvišanja prizadevnosti otroka za boljšo učno uspešnost, 

povečanja otrokove samozavesti in samodiscipline. Seznanjanje staršev z otrokovo šolsko 

snovjo pripomore k večji pripravljenosti staršev za sodelovanje. Izboljša se tudi njihov pogled 

na šolo, okrepi njihova povezanost in pripadnost šoli ter izražajo večje spoštovanje do 

profesionalnega dela učiteljev. Posledično tudi učitelji bolj spoštujejo delo ostalih šolskih 

strokovnjakov in vodstva šole. Izboljšave se kažejo tudi v komunikaciji in odnosu med starši 

in vodstvom šole. Šolski delavci oblikujejo globlje spoštovanje do sposobnosti in časa staršev, 

večje pa je tudi njihovo poklicno zadovoljstvo (Kalin, 2009). 

Zgornji učinki kažejo na medsebojni vpliv posameznika in zadovoljstva ostalih udeležencev v 

učnem procesu. Kalin (2009) navaja, da se povezovanje in vključevanje staršev ter motivacija 

učencev medsebojno spodbujata. Pri tem izpostavi štiri smeri: 

1. »Vključenost staršev prispeva k učenčevemu samouravnavanju učenja in realni 

zaznavi lastnih zmožnosti za učenje; 

2. vključenost staršev zagotavlja občutek varnosti in povezanosti; 

3. vključevanje staršev pomaga učencem ponotranjiti vrednote izobraževanja; 

4. motivacija učencev spodbuja vključevanje staršev (Kalin, 2009: 90-91).« 

4.3.1 VPLIV SODELOVANJA NA UČENCE 

Starši in šolski delavci imajo pri sodelovanju skupni cilj – otroku omogočiti čim prijetnejše in 

čim boljše pogoje za učenje, doseganje čim boljšega uspeha, ga motivirati za delo ipd. 
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Različni strokovnjaki so že raziskovali, kako vključevanje in sodelovanje staršev dejansko 

vpliva na učence. Kalin, Resman idr. (2009) pa so povzeli njihove ugotovitve, ki pravijo, da 

otroci, katerih starši sodelujejo s šolo: 

- težijo k boljšim uspehom ne glede na ekonomski, socialni in kulturni status ali 

izobrazbo staršev; 

- na splošno dosegajo boljše ocene in so bolj pozorni pri pouku;  

- bolj redno delajo domače naloge; 

- se pogosteje vključujejo v šolske in obšolske interesne dejavnosti; 

- pogosteje prevzemajo  odgovornosti v šolski  in razredni skupnosti; 

- imajo boljšo samopodobo, so bolj samodisciplinirani in motivirani za učenje ter si 

postavljajo višje cilje; 

- izbirajo zahtevnejše učne programe;  

- imajo manj disciplinskih težav; 

- imajo na splošno manj težav kot učenci, katerih starši se ne vključujejo v šolsko 

dogajanje; 

- se manj poslužujejo alkohola, kriminala, drog in drugih oblik asocialnega vedenja; 

- se izogibajo rizičnemu in nevarnemu obnašanju, se le redko znajdejo v takih 

okoliščinah, le teh pa ne bodo ponavljali; 

- so manjkrat obravnavani v centrih za socialno delo, vzgojnih posvetovalnicah ali 

usmerjeni v institucije s posebnim vzgojno-izobraževalnim programom; 

- tudi otroci drugačnega kulturnega ozadja želijo biti boljši, če starši in strokovni 

delavci sodelujejo. 

Poleg tega Kalin, Resman idr. (2009: 13) ugotavljajo, da: »sodelovanje staršev z učitelji 

pomaga pri zbliževanju otrok in staršev, kar je temeljni vzvod dobrega učnega dela v šoli.« 

Dobra komunikacija med šolo in domom ima torej velik vpliv na učence. V primeru učencev s 

težavami senzornega procesiranja pa se je potrebno vprašati, kje tiči vzrok za določeno 

učenčevo vedenje doma in v šoli. Zakaj se učenec na podobne dražljaje v različnih okoljih 

odziva drugače?  
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3.5  POMEN SODELOVANJA STARŠEV ZARADI VPLIVA OKOLJA NA ZAZNAVANJE 

Vsi otroci so del okolja v katerem živijo, pravita Horowitz in Röst (2007). Del otrokovega 

okolja predstavljajo tako ljudje, s katerimi pridejo vsakodnevno v stik, kot tudi prostori in 

kraji, v katerih se nahaja, predmeti v okolici, dejavnosti s katerimi se ukvarja in tudi čas, ki ga 

porabi zanje. Otrokovo okolje predstavljajo tudi družinske razmere in njegovi odnosi do 

soljudi ipd. Ne glede na količino ali resnost senzornih težav, so simptomi SPD stranski 

produkt mnogih dejavnikov: čas v dnevu, zunanje okoliščine, otrokov nivo stresa ali 

utrujenosti in vključeni specifični dražljaj (Miller 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Posameznikovo okolje (prirejeno po Horowitz in Röst , 2007). 

Miller (2007) pravi, da vsi živimo v »kontekstu«. Osebni kontekst zaobjema vsa zgoraj 

omenjena okolja in odnose v katerih posameznik deluje. Vsak kontekst oz. okolje ima svoj 

standard in svoja pričakovanja, tako tudi posameznik v vsakem kontekstu vzpostavlja 

drugačen odnos in opravlja različne naloge. Jereb (2011a) posebej opredeli otrokovo učno 

okolje in ga razdeli na: 

- Šolsko okolje – vzdušje v šoli, razpoložljivi učni viri, urejenost šole, kakovost 

sodelovanja med zaposlenimi, stil vodenja šole in vrednote šole.   

- Razredno okolje – značilnosti učencev v razredu, pričakovanja učencev, odnosi med 

učenci, učiteljev stil vodenja razreda, stil poučevanja, razpoložljiv čas pouka, 

učiteljevo ovrednotenje razrednega dela. 
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- Domače okolje – spodbudno domače okolje, sodelovanje staršev s šolo, pomoč 

staršev otroku pri izpolnjevanju učnih obveznosti doma, vzbujanje motivacije otroka 

za šolsko delo in spremljanje otrokovega napredka. 

V vseh teh fizičnih okoljih se pojavljajo različni dejavniki, ki vplivajo na nivo učenčeve 

zbranosti: nivo hrupa, opremljenost in oblikovanost prostora, količina in kakovost učnih 

pripomočkov, temperatura in osvetljenost prostora (Jereb 2011a). 

Miller (2007) pravi, da vsi delujemo najbolje kadar je odnos med kontekstom in našimi 

prirojenimi osebnostnimi lastnostmi »ravno pravšnji«. A večina ljudi se je sposobna 

prilagajati različnim kontekstom, čeprav pogoji zanje niso idealni. Tako se npr. otroci s 

tipičnimi senzornoprocesnimi sposobnostmi najprej negativno odzovejo na kontekst, ki ga ne 

marajo, vendar se ponavadi lahko privadijo, kolikor je potrebno, da dosežejo primerno 

obnašanje. Otroci s SPD pa ne procesirajo senzornih dražljajev naravno in učinkovito, zato je 

zanje »ravno pravšnji« odnos do okolja težje doseči (Miller 2007).  

Pogled na otroke v kontekstu pomaga staršem in ostalim razumeti, da se SPD ne izraža ves 

čas enako, temveč je odvisen od trenutnega konteksta. Ta nam razloži, zakaj je lahko isti 

otrok popolnoma kompetenten v določenih okoliščinah ali v določenem delu dneva in 

popolnoma zgubljen v drugih. Pogled na otroke s SPD v kontekstu nam omogoča razvoj novih 

načinov pomoči (Miller 2007).  

Tudi na otroke z ADHD vpliva okolje. Žibert (2006) pravi, da na intenzivnost nemira in učno 

učinkovitost otroka z ADHD močno vplivajo vreme in moteči dražljaji v otrokovem okolju, ki 

so lahko različnega čutnega izvora. Pomemben pa je tudi vpliv časovnega okvira dejavnosti. 

Kot že omenjeno se otroci z ADHD različno odzivajo v različnih situacijah. Nekatere okoliščine 

zavrejo njihovo tendenco k nenehnemu gibanju, večino časa pa otroci ne zmorejo oz. zelo 

težko nadzorujejo svoja dejanja in vzgibe. Žibert (2006) pravi, da pretirane zahteve, pritisk in 

stres otrokovo hiperaktivnost še povečuje in da težko delujejo v neorganiziranem in 

kaotičnem okolju, polnem socialnih dražljajev. Tako jih njihova motnja večkrat zaznamuje v 

odnosu z okoljem. Kocijan-Hercigonja idr. (2002) za otroke z ADHD pravijo, da: 

- se težko prilagajajo socialnim zahtevam; 

- ne morejo doseči emocionalne zrelosti (impulzivnost, nizka toleranca na frustracije, 

težave z odlaganjem zadovoljevanja potreb); 
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- se šibkeje navežejo na starše; 

- ne kažejo živčnosti/anksioznosti ob ločitvi; 

- zlahka pridobijo znance, a jih težje zadržijo za dalj časa; 

- se ne prilagajajo skupini – imajo potrebo po dominaciji, zaradi česar jih vrstniki 

izločajo iz skupine; 

- se igrajo z mlajšimi otroki in z otroki nasprotnega spola. 

Morda se ravno v njegovem okolju skriva vir težav. Da bi to ugotovili, je potrebno otroka 

premestiti iz kaotičnega okolja v stabilnejše, kateremu se bo otrok prilagodil. Njegova 

prilagoditev novemu okolju pa bo prinesla informacijo, ki pojasnjuje vir težav (Braswel in 

Bloomquist, 1991).   

Jereb (2011a: 70) meni, da: »Učno okolje mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj, ne le na 

kognitivnem, ampak tudi fizičnem, socialnem, čustvenem področju.« Pri tem daje velik 

pomen učenčevemu okolju, saj meni, da bi z določenimi spremembami v njem lahko 

preprečili težavno vedenje učenca ter njegove učne težave. V nadaljevanju pravi, da je 

spodbudno učno okolje temelj vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Le-to mora 

pomagati vsakemu učencu, da se uči na njemu najustreznejši način, ki temelji na njegovih 

močnih področjih. Spodbudno učno okolje dviga motivacijo, viša učinkovitost učencev pri 

učenju, veča osebno odgovornost za spreminjanje učnega okolja in zmanjšuje slabe 

vedenjske in učne vzorce.   

Če se vzdržuje redna komunikacija med učitelji in starši, se lahko hitreje ugotovi, v katerem 

okolju, oz. kje v okolju, je nastala težava. Tako dom kot šola naj bi otroku zagotavljala varno, 

spodbudno in prijetno okolje, a vedno ni tako. Jensen in Jensen (2011) menita, da mora 

učitelj, ki ugotovi, da je v družinskih odnosih nekaj, zaradi česar se otrok teže osredini na 

učenje, navezati stik s starši in se z njimi ustrezno pogovoriti. Morda pa je težava v 

komunikaciji med učiteljico in učencem ali med učencem in njegovimi sošolci. V tem primeru 

se morajo tudi starši in učenec počutiti dovolj varno, da svoja opažanja posredujejo učitelju. 
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II EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zakaj je nek otrok hiperaktiven je možnih več razlogov. Vseh še ne znajo popolnoma razložiti, 

odnosi med njimi pa so dvoumni – pogosto je težko razločiti ali so določeni dejavniki razlogi 

ali posledice hiperaktivnega vedenja (Miller 2007). Mnogi2 opažajo pogosto hkratno 

pojavljanje motenj SPD in ADHD, kar je ena izmed osrednjih točk raziskave.  

Iz literature podane v teoretičnem delu je razvidno, da se simptomi ADHD in SPD večkrat 

prekrivajo, oz. se motnji večkrat istočasno pojavljata pri istih otrocih. Na otroke s takimi 

težavami imajo velik vpliv dražljaji iz okolja, ki jih pogosto pretirano motijo ali jih ne 

zaznavajo ali pa iščejo določene dražljaje in pri tem izkazujejo obliko vedenja, ki je za njihovo 

okolje nesprejemljivo. Za naše vsakodnevno delovanje je pomembna usklajenost recepcije 

senzornih dražljajev in primerne reakcije nanje. Učenci z ADHD imajo težave tako s 

sprejemanjem kot z odzivanjem nanje. Njihove težave se lahko navezujejo na težave s senzornim 

procesiranjem, lahko pa se vzroki skrivajo na psihičnem, biološkem ali katerem drugem področju. 

Osrednji problem diplomskega dela je, da se lahko učenci različno odzivajo na enake 

senzorne dražljaje v različnih okoljih in da različne osebe lahko zaznavajo in razumejo 

učenčeve težave na različne načine. Da bi kar najbolje razumeli otrokove težave, je potrebno 

videti otrokov celoten kontekst – razmere v šoli in doma – ali se učenec enako odziva na 

določene dražljaje v vseh situacijah, kako učenec deluje v komunikaciji z različnimi osebami ipd. 

Sodelovanje staršev in šolskih delavcev je zato eden pomembnejših elementov pri odkrivanju 

vzrokov otrokovih težav in iskanju primernih rešitev. Prav razlike v odzivanju na dražljaje glede 

na okolje pa so vredne raziskovanja, saj ne vemo, kolikšna so odstopanja v odzivanju in bi s 

podatki lažje razumeli različne poglede na istega otroka, jih tudi lažje sprejeli in hitreje poiskali 

ustrezne oblike strokovne pomoči otroku. 

 

 

                                                      
2
 Podatki o povezovanju SPD in ADHD so navedeni v: Horowitz in Röst (2007); Mangeot, S. D. idr. (2001); Miller 

2007; Stock Kranowitz (2005) idr.   
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5 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  

Z metodo raziskovanja imenovano razširjena študija primera sem ugotavljala ali se pojavljajo 

enaki znaki SPD pri izbranih učencih z ADHD3 in ali se opažanja različnih oseb razlikujejo.  V 

praktičnem delu sem uporabila za namene raziskave oblikovane ocenjevalne lestvice za učence, 

njihove starše in za šolske delavce, ki delajo z njimi, s katerimi sem pridobila kvantitativne 

podatke o opažanjih različnih oseb. Za dodatno razumevanje prejetih podatkov sem z udeleženci 

raziskave opravila tudi intervjuje, sama pa sem vsakega učenca pet dni opazovala v razredu. Pri 

tem me je zanimalo predvsem, ali se pri izbranih učencih pojavljajo simptomi SPD, kako vsak 

posameznik zaznava otrokovo senzorno odzivanje, učne in vedenjske težave, kakšno je 

dosedanje sodelovanje med starši in šolskimi delavci ter ali so v času pred raziskavo delali 

prilagoditve na področju čutnega zaznavanja. Glede na zbrane podatke o posameznem učencu 

pa je na koncu zbranih tudi nekaj priporočil za delo z izbranimi učenci.   

Osnovni cilji naloge so bili: 

- ugotoviti ali se pojavljajo znaki na istih področjih zaznavanja senzornih dražljajev pri 

izbranih učencih z ADHD; 

- ugotoviti, kako te motnje posameznega učenca zaznavajo različne osebe v različnih 

okoljih in kako ta zaznavanja vplivajo na pomoč učencu in njegovo šolsko delo; 

- ugotoviti morebitna razhajanja med opažanji različnih oseb in s tem pomembnost 

sodelovanja med učitelji in starši; 

- podati usmeritve za delo z izbranimi učenci. 

5.1  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Glede na cilje raziskave sem zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali se pri izbranih učencih SPD in ADHD medsebojno prekrivata? 

- Ali se pri izbranih učencih z ADHD pojavljajo znaki na istih področjih zaznavanja 

senzornih dražljajev? 

- Kako pomembni odrasli (starši, razredni učitelj in učitelj strokovne pomoči) zaznavajo in 

razumejo potrebe otroka z ADHD? 

                                                      
3
 Učenci na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS 2011) ne morejo biti 

usmerjeni kot učenci z ADHD, temveč kot otroci z dolgotrajno boleznijo ali učenci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. Izbrani učenci so usmerjeni v prilagojen učni program oz. so v postopku usmerjanja, njihovo motnjo 
pa so na podlagi zbranih podatkov opredelili šolski strokovni delavci kot ADHD. 
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- Ali so zaznavanja posameznikov  o senzornih težavah izbranih učencev usklajena in kje 

prihaja do morebitnih razhajanj? 

- Katere metodične in didaktične prilagoditve se že izvajajo in katere bi bile še potrebne za 

otroka s pridobljeno sliko motenj senzornega procesiranja?  

- Ali se kažejo potrebe po sodelovanju ali boljšem sodelovanju staršev in šolskih delavcev 

pri pomoči premostitve težav s senzornim procesiranjem pri izbranih otrocih z ADHD?  

5.2  METODE DELA 

5.2.1 UDELEŽENCI V RAZISKAVI 

V raziskavo so bili vključeni trije učenci iz osnovne in podružnične osnovne šole na Gorenjskem.  

Poleg njih so bili v raziskavo vključeni tudi njihovi starši, razredničarke in učiteljice strokovne 

pomoči. Kriteriji za vključitev posameznega otroka in njegovih pomembnih odraslih v raziskavo 

so bili: privolitev vodstva šole za izvajanje raziskave; otroci so usmerjeni v program otrok s 

posebnimi potrebami ali so v postopku usmerjanja; strokovni delavci na osnovni šoli so presodili, 

da imajo otroci ADHD; soglasje staršev za sodelovanje v raziskavi in pripravljenost šolskih 

delavcev za sodelovanje.  

V raziskavi so sodelovali: Učenec 1 z njegovo materjo, očetom in z razredničarko, Učenec 2 z 

njegovo materjo in očetom, razredničarko in z učiteljico strokovne pomoči in Učenec 3 z njegovo 

materjo, razredničarko in z učiteljico strokovne pomoči. 

 

Učenec 1 

Učenec 1 živi v petčlanski družini s svojo mamo, očetom, starejšim bratom in mlajšo sestro. 

Obiskuje drugi razred devetletne osnovne šole. V prvi razred se je vpisal pri sedmih letih, kar je 

leto kasneje kot njegovi sovrstniki. Mama je že prej opazila, da ima Učenec 1 težave pri 

vsakdanjih dejavnostih, zato je že v predšolskem obdobju iskala pomoč pri različnih 

strokovnjakih, vendar ne v sodelovanju z vrtcem in kasneje osnovno šolo. Šele zdaj, v drugem 

razredu, so v sodelovanju s šolsko svetovalno službo pričeli s postopkom usmerjanja. Po mnenju 

šolske svetovalne službe ima Učenec 1 ADHD s prevladujočimi znaki pomanjkljive pozornosti. V 

sklopu osnovne šole še ne prejema dodatne strokovne pomoči, hodi pa k drugim strokovnjakom.  
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Učenec 2 

Učenec 2 živi v petčlanski družini z mamo, očetom, starejšim bratom in starejšo sestro. Obiskuje 

četrti razred devetletne osnovne šole. Učiteljica strokovne pomoči je povedala, da je že na koncu 

prvega razreda sodelovala z njegovimi starši in jim svetovala, kako mu lahko pomagajo. 

Sodelovanje so nato prekinili in ga nadaljevali v tretjem razredu, ko so Učenca 2 usmerili kot 

učenca s čustveno-vedenjskimi motnjami. Njeno mnenje je, da ima učenec ADHD, kombiniran tip 

in da se kažejo znaki SPD. Po navedbah strokovne delavke je Učenec 2 v času, odkar prejema 

dodatno strokovno pomoč zelo napredoval. Pravi tudi, da je k izboljšanju učenčevega vedenja 

pripomoglo tudi poslušanje posebnih zvočnih posnetkov, ki so očiščeni le na določene frekvence.  

 

Učenec 3  

Učenec 3 živi v štiričlanski družini z mamo in dvema starejšima bratoma. Obiskuje četrti razred 

devetletne osnovne šole. V letošnjem šolskem letu je bil usmerjen kot dolgotrajno bolan otrok. 

Po mnenju učiteljice strokovne pomoči ima učenec ADHD s prevladujočimi znaki hiperaktivnosti 

in impulzivnosti. Pripada mu pet ur strokovne pomoči na teden. Čeprav so starši že dolgo časa 

vedeli, da ima Učenec 3 težave s hiperaktivnostjo in da bi mu pomagala terapija z zdravili, saj je 

pomagala tudi njegovemu bratu, je bil učenčev oče odločno proti. Kasneje se je mama kljub 

vsemu odločila zanjo. Glede na mnenje razredničarke in učiteljice strokovne pomoči je Ritalin 

močno prispeval k učenčevi zbranosti in mirnosti, kar se pozna tudi na splošni klimi v razredu.  

5.2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

V raziskavi so bile upoštevane naslednje spremenljivke: 

- različni ocenjevalci (učenec, starši, razredni učitelj, učitelj strokovne pomoči),  

- različna okolja (dom, matični razred, razred strokovne pomoči …), 

- različni senzorni dražljaji. 

5.2.3 METODE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Pri raziskovanju sem uporabila pristop razširjene študije primera. Z njo se raziskuje majhno 

število primerov, ki so izbrani po kriterijih teoretične ali praktične relevantnosti, izjemnosti 

ali tipičnosti (Mesec 1998). Staršem otrok, ki so jih strokovni delavci prepoznali kot otroke z 

ADHD, je bil poslan dopis s prošnjo za sodelovanje v raziskavi, ki je vključevala ključne 

informacije o vsebini in poteku raziskave, ter soglasje, kjer so starši pripravljenost za 
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sodelovanje in dovoljenje za uporabo podatkov pridobljenih z raziskavo potrdili z 

lastnoročnim podpisom. Zbiranje empiričnega gradiva je potekalo z uporabo kvalitativnih 

metod – opazovanje in intervjuvanje ter kvantitativnih metod – ocenjevalne lestvice.   

1) Ocenjevalne lestvice – V prvem koraku raziskave sem oblikovala ocenjevalne lestvice 

Likertovega tipa za učence, njihove starše in šolske delavce. Z njimi sem želela 

pridobiti osnovne podatke o senzornem odzivanju izbranih učencev. Ocenjevalne 

lestvice sem staršem poslala po pošti, razredničarkam in učiteljicam strokovne 

pomoči pa sem jih osebno vročila.  Ocenjevalne lestvice za učence sem izpolnjevala 

skupaj z učenci.  

a) OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – STARŠI je 

sestavljena iz 163 trditev, ki sem jih sestavila in priredila iz različne literature o 

motnjah senzorne občutljivosti otrok in sem z njimi poskušala zaobjeti čim širši 

spekter pojavljanja motnje. Pojavljanje senzornih odzivov so ocenjevali na lestvici 

Likertovega tipa 0–4, pri tem drži: 0 – ne drži, 1 – le včasih drži, 2 – delno drži, 3 – 

drži, 4 – popolnoma drži. Trditve so razdeljene na 7 področij, posamezna področja pa 

se delijo na kategorije:  

- slušno  zaznavanje (sluh – pretirano odzivanje (5 trditev (t)), sluh – prešibko odzivanje 

(5 t), sluh – iskanje dražljajev (6 t), sluh – recepcija (11 t), sluh – ekspresija (9 t)),  

- vidno zaznavanje (vid – splošno (10 t), vid – pretirano odzivanje (7 t), vid – prešibka 

odzivnost (5 t), vid – pretirano iskanje (3 t), vid – diskriminacija (8 t)),  

- tipno zaznavanje (tip – pretirana odzivnost (11 t), tip – prešibka odzivnost (5 t), tip – 

pretirano iskanje (5 t), tip – diskriminacija (3 t)),  

- gibalne značilnosti otroka (gibanje – pretirano odzivanje (10 t), gibanje – prešibko 

odzivanje (4 t), gibanje – iskanje dražljajev (6 t), gibanje – diskriminacija (4 t)),  

- značilnosti otroka na področju motoričnega planiranja in organizacije (motorično 

načrtovanje in organizacija (12 t), raven aktivnosti (11 t)),  

- značilnosti otrokovega okušanja (okus – pretirana odzivnost (4 t), okus – prešibka 

odzivnost (6 t)), 

-  značilnosti otrokovega vonjanja (vonj – pretirana odzivnost (7 t), vonj – prešibka 

odzivnost (4 t), vonj – iskanje dražljajev (2 t)).  
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b) OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – ŠOLSKI DELAVCI je 

zasnovana na enak način kot ocenjevalna lestvica za starše, vendar vključuje nekaj 

trditev, ki se tičejo dela v šoli in izključuje trditve, ki se tičejo doma. Šolski delavci so 

ocenjevali na enaki lestvici kot starši (glej zgoraj). Ocenjevalno lestvico sestavlja 152 

trditev, ki so razdeljene na 7 področij, posamezna področja pa se delijo na kategorije: 

- slušno zaznavanje (sluh – pretirano odzivanje (5 t), sluh – prešibko odzivanje (5 t), 

sluh – iskanje dražljajev (5 t), sluh – recepcija (13 t), sluh – ekspresija (11 t)),  

- vidno zaznavanje (vid – splošno (9 t), vid – pretirano odzivanje (7 t), vid – prešibka 

odzivnost (5 t), vid – pretirano iskanje (3 t), vid – diskriminacija (9 t)),  

- tipno zaznavanje (tip – pretirana odzivnost (6 t), tip – prešibka odzivnost (5 t), tip – 

pretirano iskanje (5 t), tip – diskriminacija (3 t)),  

- gibalne značilnosti otroka (gibanje – pretirano odzivanje (9 t), gibanje – prešibko 

odzivanje (4 t), gibanje – iskanje dražljajev (6 t), gibanje – diskriminacija (5 t)),  

- značilnosti otroka na področju motoričnega planiranja in organizacije (motorično 

načrtovanje in organizacija (13 t), raven aktivnosti (11 t)),  

- značilnosti otrokovega okušanja (okus – pretirana odzivnost (2 t), okus – prešibka 

odzivnost (3 t)),  

- značilnosti otrokovega vonjanja (vonj – pretirana odzivnost (3 t), vonj – prešibka 

odzivnost (3 t), vonj – iskanje dražljajev (2 t)).  

c) OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – OTROK je 

izoblikovana na podlagi predhodnih dveh ocenjevalnih lestvic. Trditve otroka 

postavijo v določeno senzorno situacijo, on pa mora oceniti, kako močno določen 

odziv velja zanj na Likertovi lestvici 0–4. Pri tem pomeni: 0 – ne drži zame, 1 – samo 

včasih drži zame, 2 – malo drži zame, 3 – drži zame, 4 – popolnoma drži zame. 

Ocenjevalne lestvice so izpolnjevali tako, da sem jim prebirala trditve in jih po potrebi 

sproti razlagala, oni pa so povedali, kako močno trditev drži zanje. To sem delala z 

vsakim posebej, v več terminih, odvisno, koliko so bili sposobni rešiti naenkrat. Pri 

obkroževanju sem skušala biti čim bolj objektivna in izpolnjevati, kot da bi sami rešili, 

vendar sem se morala tudi prilagajati njihovemu razpoloženju za sodelovanje. Včasih 

so mi sami točno povedali, kaj naj obkrožim, včasih pa sem obkrožila glede na to, 

kako intenziven je bil njihov odgovor. Določene trditve, za katere se mi je zdelo, da jih 

posamezen učenec ni dobro razumel, sem dodatno obrazložila s primeri, kar je včasih 
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vplivalo tudi na spremembo odgovora. Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz 159 

trditev, ki so razdeljene na 7 področij, posamezna področja pa se delijo na kategorije:  

- slušno zaznavanje (sluh – pretirano odzivanje (4 t), sluh – prešibko odzivanje (6 t), 

sluh – iskanje dražljajev (6 t), sluh – recepcija (10 t), sluh – ekspresija (9  t)),  

- vidno zaznavanje (vid – splošno (10 t), vid – pretirano odzivanje (7 t), vid – prešibka 

odzivnost (5 t), vid – pretirano iskanje (4 t), vid – diskriminacija (7 t)),  

- tipno zaznavanje (tip – pretirana odzivnost (10 t), tip – prešibka odzivnost (4 t), tip – 

pretirano iskanje (6 t), tip – diskriminacija (3 t)),  

- gibalne značilnosti otroka (gibanje – pretirano odzivanje (10 t), gibanje – prešibko 

odzivanje (3 t), gibanje – iskanje dražljajev (7 t), gibanje – diskriminacija (4 t)),  

- značilnosti otroka na področju motoričnega planiranja in organizacije (motorično 

načrtovanje in organizacija (13 t), raven aktivnosti (10 t)),  

- značilnosti otrokovega okušanja (okus – pretirana odzivnost (5 t), okus – prešibka 

odzivnost (4 t)),  

- značilnosti otrokovega vonjanja (vonj – pretirana odzivnost (7 t), vonj – prešibka 

odzivnost (3 t), vonj – iskanje dražljajev (2 t)). 

Točke posamezne kategorije sem seštela in izračunala mediano, to je vrednost, ki je v 

ranžirni vrsti točno na sredini. To srednjo vrednost sem izbrala, saj so se pojavljali ekstremi v 

ocenah, ki bi aritmetično sredino popačili. Ocenjevalne lestvice niso standardizirane in zato 

ne prikazujejo z gotovostjo ali ima učenec težave na določenem senzornem področju ali ne. 

Služi le za prepoznavanje določenih simptomov in kot pomoč pri usmeritvah za nadaljnje 

delo s posameznim učencem doma in v šoli ter kot morebitni povod za napotitev k 

strokovnjaku na določenem senzornem področju. 

2) Intervju – Glede na podatke, pridobljene iz posamezne izpolnjene ocenjevalne 

lestvice, sem sestavila individualizirane intervjuje in se dogovorila za srečanje v 

šolskih prostorih s posameznimi odraslimi udeleženci. Intervjuji so bili lahko izvedeni 

preden sem opazovala učenca pri pouku, v dneh, ko sem bila prisotna v učenčevem 

razredu ali ko sem z opazovanjem posameznega učenca že zaključila. Tako sem 

pridobila podrobnejše podatke o senzornem odzivanju otroka. Podatke, ki so mi jih 

intervjuvanci zaupali, sem sproti parafrazirano zapisovala in jih kasneje prepisala v 

knjižno obliko. V drugi fazi sem določila kodirne enote, ki se nanašajo na senzorno 
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zaznavanje posameznega učenca. Kodirne enote sem razdelila po kategorijah, ki so 

uporabljene v ocenjevalnih lestvicah in te informacije uporabila pri razumevanju 

podatkov pridobljenih z ocenjevalnimi lestvicami.  

Ob izpolnjevanju ocenjevanjih lestvic z učenci sem pogovore tudi posnela na diktafon, 

saj so učenci ob reševanju tudi pripovedovali o svojem odzivanju. Pogovore sem za 

svojo evidenco zapisala v pogovornem jeziku, saj so iz tega lahko razvidne tudi 

govorne težave učenca. Prvi pogovor s posameznim učencem sem izpeljala v dneh, ko 

sem bila prisotna v njegovem razredu. Ker z učenci nisem uspela rešiti celotnih 

ocenjevalnih lestvic naenkrat, bodisi ker nam je zmanjkalo časa bodisi ker je učencem 

pošla koncentracija, sem se za nadaljevalne termine dogovorila z njihovimi 

razredničarkami tako, da niso zamujali rednega pouka.  

3) Opazovanje – V sklopu raziskave sem učence tudi opazovala pri pouku, saj sem želela 

tudi sama videti odzive učencev za lažje razumevanje posredovanih informacij. Pri 

vsakem učencu sem bila pet dni prisotna v razredu. Učenci so vedeli, da jih opazujem, 

ker bom postala učiteljica, niso pa vedeli, da opazujem točno določenega učenca. 

Med poukom sem si zapisovala senzorne odzive, ki sem jih opazila pri posameznem 

učencu. Opažanja so mi bila v pomoč pri interpretaciji podatkov. 

5.3  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve: o pojavljanju znakov na istih področjih 

zaznavanja senzornih dražljajev pri izbranih otrocih z ADHD; pogledi različnih oseb na 

senzorna odzivanja izbranih učencev in v kolikšni meri ter na katerih področjih se opažanja 

pomembnih odraslih ujemajo/razhajajo; skupne ugotovitve.  

5.3.1 SKUPNA PODROČJA SENZORNIH TEŽAV PRI OTROCIH Z ADHD 

Iz vseh ocenjevalnih lestvic o senzorni občutljivosti (za starše, šolske delavce in otroke) sem 

izbrala trditve, ki so bile vsebinsko enake. Pridobljene podatke vseh udeležencev sem 

združila glede na kategorije posameznega čutnega zaznavanja in izračunala mediane ocen za 

posameznega učenca. V nadaljevanju je predstavljana primerjava senzornega odzivanja med 

učenci. Kategorije, kjer je posamezni učenec dosegel povprečno oceno 2 ali več, 

predstavljajo učenčeva šibkejša področja. Kategorije, kjer so vsi učenci dosegli 2 ali več, 
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veljajo za morebitna skupna podorčja pojavljanja določene senzorne težave pri učencih  z 

ADHD. 

5.3.1.1 Pojavljanje slušnih težav 

Starši, šolski delavci in učenci so morali odgovoriti na vprašanja, ki se tičejo posamezne 

kategorije slušnega zaznavanja (glej 5.2.3 ali priloge str. 107).  

Graf 1 prikazuje, da v nobeni slušni kategoriji nimajo vsi učenci oceno 2 ali več. Učenec 1 je 

edini dobil oceno 2 v kategoriji prešibko odzivanje, Učenec 3 pa edini v kategoriji iskanje 

slušnih dražljajev. V težavah z recepcijo slušnih dražljajev izstopa Učenec 1, ki je prejel oceno 

3, prav tako ima na tem področju težave Učenec 2. Le Učenec 3 je dobil oceno, ki pravi, da 

ima težave z ekspresijo slušnih dražljajev, ostala dva učenca pa imata te težave le včasih.  

 

Graf 1: Primerjava med odzivanji na slušne dražljaje učencev.  

V grafu 1 opazimo dve izstopanji: prva je razlika med Učencem 3 in drugima dvema 

učencema v kategoriji iskanja slušnih dražljajev, kar je morda povezano z ADHD s 

prevladujočim tipom hiperaktivnosti in impulzivnosti. Drugo izstopanje pa se kaže v 

kategoriji recepcije, kjer je Učenec 1 prejel pomembno visoko oceno. Težave sprejemanja 

slušnih dražljajev lahko povežemo z zasanjanostjo tipa ADHD s prevladujočimi znaki 

pomanjkljive pozornosti (Miller 2007).  

V kategorijah prešibko in pretirano odzivanje ter ekspresija slušnih dražljajev vsi učenci 

dosegajo ali presegajo oceno 1, kljub temu pa pri vseh učencih težave niso tako izrazite, da bi 

lahko govorili o skupnem pojavljanju senzornih težav na slušnem področju izbranih učencev z 

ADHD. Tudi Horowitz in Röst (2007) opažata, da imajo otroci z ADHD težave s sprejemanjem 
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zvočnih dražljajev in sicer predvsem z razumevanjem govorjenega sporočila. Menita namreč, 

da visok nivo vzburjenja pri otrocih z ADHD povzroči, da otrok ni sposoben pravilnega 

procesiranja dražljajev in zato pogosto naredi ravno obratno od zahtevanega. Pri izbranih 

učencih se ta težava pojavlja, a, glede na podatke, ne pogosto.  

5.3.1.2 Pojavljanje vidnih težav 

V grafu 2 je prikazana primerjava med srednjimi vrednostmi ocen učencev po posameznih 

kategorijah vidnega zaznavanja (glej 5.2.3 ali priloge str. 107).  

 

Graf 2: Primerjava med odzivanji na vidne dražljaje učencev . 

Graf 2 prikazuje, da ima le Učenec 1 težave na področju diskriminacije vidnih dražljajev. 

Ostala dva učenca ne kažeta težav z vidnim zaznavanjem.  

Miller (2007) pravi, da so otroci z ADHD večkrat preobčutljivi na svetlobo, kar se delno sklada 

s podatki v grafu 2. Pri primerjavi povprečnih ocen različnih ocenjevalcev istega učenca 

bomo videli, da se pri vseh učencih pojavi prav ta težava. Kljub temu, da je Miller (2007) 

poudarila, da imajo učenci z ADHD težave predvsem z iskanjem stvari, zaradi slabše vidne 

diskriminacije, pa se v našem primeru ta težava izraziteje pojavlja le pri Učencu 1.  

5.3.1.3 Pojavljanje tipnih težav 

V grafu 3 je prikazana primerjava med srednjimi vrednostmi ocen učencev po posameznih 

kategorijah tipnega zaznavanja (glej 5.2.3 ali priloge str. 107). 

Iz grafa 3 sklepam, da izbrani učenci z ADHD na splošno nimajo tendence k večjim težavam s 

tipnim zaznavanjem. Največje odstopanje je v kategoriji diskriminacija tipnih dražljajev, kjer 
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je le Učenec 1 prejel srednjo vrednost ocen 2. Ostala dva učenca s tipom nimata velikih 

težav.  

Miller (2007) omenja težave otrok z ADHD predvsem na področju pretiranega odzivanja na 

nepričakovane tipne dražljaje, medtem ko isti otrok največkrat tudi išče tipne dražljaje. S tem 

se najbolje sklada graf podatkov Učenca 2 (graf 3), čeprav ne izrazito. To delno drži tudi za 

Učenca 3, medtem ko za Učenca 1 to ne drži.  

 

Graf 3: Primerjava med odzivanji na tipne dražljaje učencev.  

5.3.1.4 Pojavljanje težav z gibanjem 

V grafu 4 je prikazana primerjava med povprečnimi ocenami učencev po posameznih 

kategorijah zaznavanja gibanja (glej 5.2.3 ali priloge str. 107). 

 

Graf 4: Primerjava med odzivanji na gibanje učencev. 
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V grafu 4 prihaja do odstopanj med učenci, skupnega pojavljanja ni. Učenec 1 kaže težave na 

področju pretirane odzivnosti na gibanje, Učenec 3 pa ravno nasprotno, težave na področju 

prešibke odzivnosti na gibanje. To opozarja na dva pola ADHD – tip s prevladujočimi 

simptomi pomanjkljive pozornosti – počasen v svojem delovanju in se izogiba pretiranemu 

gibanju – ter tip s prevladujočimi simptomi nemirnosti in impulzivnosti – se pogosto ne 

zaveda svojega gibanja. V nadaljevanju bomo videli, da je Učenec 3 svojo nemirnost pri 

pouku zanikal.  

5.3.1.5 Pojavljanje težav z motoričnem načrtovnjem in organizacijo 

V grafu 5 je prikazana primerjava med povprečnimi ocenami učencev po posameznih 

kategorijah motoričnega planiranja in organizacije (glej 5.2.3 ali priloge str. 107). 

 

Graf 5: Primerjava v motoričnem planiranju in organizaciji učencev.  
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neodobravanje. Ti odnosi vodijo v porušen odnos med otrokom in okoljem, otrok pa zato 

lahko razvije mnogo sekundarnih odstopanj v vedenju.  

5.3.1.6 Pojavljanja težav z zaznavanjem okusa 

V grafu 6 je prikazana primerjava med medianami ocen učencev po posameznih kategorijah 

zaznavanja okusa (glej 5.2.3 ali priloge str. 107). 

Pri zaznavanju okusa ni skupnega pojavljanja. Tudi ni izrazitih težav z okušanjem. Medtem ko 

je Učenec 1 včasih pretirano občutljiv na okuse, je Učenec 3 včasih premalo občutljiv. Ti 

rezultati se ne skladajo popolnoma z informacijami pridobljenimi ustno, saj ima Učenec 1 po 

besedah matere ozek izbor hrane, kar potrjuje tudi njegovo pripovedovanje. 

 

Graf 6: Primerjava med odzivanji  na okus učencev. 
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Učenec 2 včasih kaže pretirano občutljivost na vonjave, medtem ko pri Učencu 3 ni 

posebnosti. 

Horowitz in Röst (2007) navajata, da otroci, ki se izogibajo vonjavam večkrat izražajo močne 

primitivne reakcije. Tak otrok lahko večkrat ponovi, da nekdo ali nekaj smrdi. Pravita tudi, da 

je zavračanje vonjav pogosto povezano s preobčutljivostjo na okus in zvočne dražljaje, kar se 

sklada s podatki o odzivanjih Učenca 1 v grafih 1, 6 in 7. Delovna terapija pomaga 

normalizirati takšno senzorno procesiranje tako, da otrok dobi primerno informacijo in jo kot 

tako tudi sprejme.   

 

Graf 7: Primerjava med odzivanji na vonj učencev. 
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Skupna pojavljanja, ki jih je mogoče opaziti iz seštevka vseh grafov, je, da sta Učenca 1 in 3 

večkrat na nasprotnem polu odzivanja na določen dražljaj, medtem ko odzivanje Učenca 2 

bolj nepredvidljivo. To se sklada s tem, da deficit pozornosti brez hiperaktivnosti predstavlja 

bolj internalizirane kot eksternalizirane težave (Pulec 1998) in obratno.  

5.3.2 UJEMANJA IN RAZHAJANJA MED OCENAMI RAZLIČNIH OCENJEVALCEV ISTEGA UČENCA 

Odgovori na raziskovalno vprašanje: Kako pomembni odrasli (starši, razredni učitelj, in učitelji 

strokovne pomoči) zaznavajo in razumejo potrebe otroka z motnjo pozornosti in z nemirnostjo? 

Starši, šolski delavci in učenci so izpolnjevali ocenjevalne lestvice, ki so vsebovale različne 

trditve. Trditve so vsebovale enake senzorne dražljaje. Posamezne ocenjevalne lestvice so 

vsebovale trditve, ki niso imele vzporednih trditev v drugih ocenjevalnih lestvicah, vendar 

služijo kot dodatne informacije o učencu. Te trditve sem za potrebe primerjave podatkov 

izločila.  

5.3.2.1 Učenec 1 

Osnovni podatki Učenca 1 so navedeni v poglavju 5.2.1.  

5.3.2.1.1 Značilnosti slušnega zaznavanja Učenca 1 

 

Graf 8: Učenec 1 – primerjava srednjih vrednost i ocen procesiranja slušnih dražljajev.  

Glede na mediane ocen so vsi ocenjevalci obkrožili, da ima Učenec 1 veliko težav z recepcijo 

zvočnih dražljajev. Vsi so ocenili tudi, da ne išče slušnih dražljajev in da se le včasih pretirano 

odziva nanje. Mati, oče in razredničarka ocenjujejo, da ima Učenec 1 veliko težav na 
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veliko težav z zvočnim izražanjem. Najbolj izstopajoč razkorak med ocenami je v kategoriji 

prešibka odzivnost. Medtem ko starši menijo, da se te težave pojavljajo le včasih, 

razredničarka ocenjuje, da se to dogaja pogosteje. Z njo se strinja tudi Učenec 1.  

Prve informacije, ki sem jih dobila o Učencu 1 od šolske socialne službe, so govorile 

predvsem o njegovi občutljivosti na zvočne dražljaje. Po pripovedovanju matere in 

razredničarke se je Učenec 1 upiral šolskemu izletu v operno hišo zaradi neprijetnih zvokov. 

Učenca 1 so starši peljali na pregled za sluh in izvedeli, da s tem nima težav. Rezultati 

ocenjevalnih lestvic kažejo, da Učenec 1 nima največ težav s pretiranim odzivanjem na slušne 

dražljaje. Mati mi je zaupala, da Učenca 1 zelo motijo določeni zvoki, ki so zanj preglasni 

(npr. zvok sesalca). Pri delanju domače naloge ga hitro zmotijo reklame, ki so mu všeč in jih 

želi videti. Učenec 1 se strinja z materjo, saj pravi, da ga ne moti, če se sošolci ob njem 

pogovarjajo, moti ga le, če se glasno prepirajo. Pri opazovanju sem opazila, da se Učenec 1 ni 

odzval na zvoke v ozadju (npr.: pasji lajež, cerkveni zvon …), niti se ni negativno odzval na 

zvonjenje kurentov, visoke tone ob igranju na kozarce ali cviljenje ob izpihovanju balona. 

Pravzaprav nasprotno, ob cviljenju balona se je smejal in skakal od navdušenja, ob zvoku 

zvončkov se je enkrat ozrl v smeri zvoka, nato pa se obrnil proč. Učenčevo odzivanje na 

zvoke se mi je zdelo prej prešibko kot pretirano, kar glede na graf 8 ocenjujeta tudi Učenec 1 

in razredničarka, medtem ko starši tega ne opažajo v tolikšni meri. Razredničarka pravi, da ga 

mora večkrat poklicati, da se odzove in da mu mora navodila večkrat ponoviti. Pri pouku sem 

opazila, da Učenec 1 večkrat ne ve, kaj mora narediti, saj ni slišal navodil. Nato pogleda k 

sošolcu poleg njega in naredi enako kot on.  

Mati pravi, da Učenec 1 večkrat kakšne besede ne razume oz. ne sliši pravilno, saj ponovi 

besedo čisto drugače. Nenavadno se ji zdi, da Učenec 1 pogosto ne ve pomena vsakdanjih 

besed (npr. počepniti) in mu jih mora razložiti. Mati pravi, da Učenec 1 potrebuje za 

razumevanje veliko primerjav. Ko stvar razume, si jo zapomni. Enako trdi tudi razredničarka, 

ki je imela podobne izkušnje pri športni vzgoji in v šoli v naravi. Razredničarka pravi, da delo 

prilagaja glede na učenčeve sposobnosti – če ga kaj vpraša, počaka, po potrebi ponovi 

vprašanje ali kakšno stvar večkrat prebere. Večkrat mora besede tudi dodatno razložiti. 

Učenec 1 o svojem odzivanju pravi: »Če si deleč, te morta večkrat poklicat in še, če imaš 
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kksno glasbo, da na slišiš.«4 V tem primeru se je vprašanje nanašalo na dom. V šoli pa ni 

glasne glasbe in tudi oddaljen ni od učiteljice, a se kljub temu, glede na učiteljičino pripoved, 

večkrat ne odzove na klic. Ko so pri pouku poslušali različne zvoke živali, se je pri 

prepoznavanju zvokov odrezal enako dobro kot ostali učenci, kljub temu je na vprašanje ali 

bi po zvoku vedel, da sta zunaj traktor in avto, odgovoril: »To pa ne morš vedit, kaj je, samo 

če pokukaš skozi okno.«5 To si lahko razlagamo na različne načine, ali ne pozna zvoka 

traktorja ali resnično ne loči med zvokoma traktorja in avtomobila ali pa si brez resničnega 

primera ne zna predstavljati.  

Pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice sem opazila, da je Učenec 1 ponavadi lahko rešil največ 

3 vprašanja zaporedoma. Potem pa me je prekinil in začel pripovedovati o stvareh, ki ga 

zanimajo ali se tičejo njegovega življenja. Včasih se je enostavno nekam zagledal in začel tisto 

opazovati ali brati, kaj piše na plakatih. Sam pravi, da ima raje krajše pravljice, saj ob dolgih 

zaspi, kar kaže na to, da ne more dolgo usmerjati pozornost na slušne dražljaje. Štiri navodila 

hkrati se mu zdi zelo veliko, tudi dve navodili sta mu preveč. V nadaljevanju mi je povedal 

tudi, da se mu včasih zgodi, da se ne more takoj spomniti odgovora na učiteljičino vprašanje, 

čeprav ga ve. Točno to se je zgodilo tudi, ko sva se pogovarjala. Včasih je ena moja beseda 

zadostovala, da sem prekinila njegov miselni tok in se ni mogel spomniti, kaj mi je želel 

povedati. Nato pa je po dveh odgovorjenih vprašanjih vzkliknil: »Aha, že vem, kaj sem ti 

hotel povedati!«  

Njegove obrazložitve je včasih težko razumeti. Včasih o nečem razmišlja, potem pa glasno 

nadaljuje misli, ne da bi razložil predhodne misli, kot da je sogovorec videl to česar se je on 

spomnil. Vse njegovo pripovedovanje temelji na vizualnih predstavah. Ob pripovedovanju je 

pred menoj z rokami po zraku risal konstrukcije iz kock in mi pripovedoval, kako delujejo, pri 

vsem tem pa je uporabljal zelo malo besed. Mati pravi, da je Učenec 1 zelo pozno spregovoril 

(šele po tretjem letu), kar je morda tudi razlog za njegovo težave z ekspresijo. Učenec 1 je 

hodil tudi k logopedinji. Mati mi je navedla tudi nekaj primerov s pretvarjanjem zvokov v 

znake. Zlogoval je pravilno – kva-der, napisal pa je dvader. Zamenjuje tudi črke L, J, T, D in 

pogosto dodaja črke L, J, T, D, I. Poleg teh težav je razredničarka navedla, da pri govorjenju 

zamenjuje sičnike in šumnike ter, da ima težave z besednim redom. Učenec 1 je na trditev: 

                                                      
4
 Poved je zapisana dobesedno, saj lahko iz nje vidimo, da učenec pri govoru zamenjuje sičnike in šumnike. 

5
 Učenci živijo v okolju, kjer traktor ni nenavadna stvar. 
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Večkrat me popravijo, da bi se moral izraziti drugače, vendar oni nič drugače ne povejo, 

odgovoril pritrdilno, a meni, da ga sošolci včasih ne razumejo, ker govori pretiho. Opazila 

sem, da ga popravljajo ravno zaradi zamenjevanja glasov, česar se očitno ne zaveda, saj se 

nikoli ne popravi. 

 O pripovedovanju mati pravi, da bi Učenec 1 cele dneve pripovedoval o Piratih s Karibov, če 

bi ga kdo poslušal, če pa ga vpraša po čem drugem, pa zelo malo pove, presliši vprašanje ali 

pa on kaj drugega vpraša. Pred prvim razredom je bil pripravljen povedati na pamet celo 

pravljico in sta se z materjo skupaj učila, kako narediti obnovo. Tudi razredničarka pravi, da 

ga med obnovo knjig ne upa prekiniti, saj ga to zmede in ne zna nadaljevati.  

Torej, vsi se strinjajo, da ima Učenec 1 največ težav z diskriminacijo sprejetih in oddanih 

zvokov, čeprav se on svoje težave z govorom ne zaveda povsem. Pretirano se odziva le na 

nekatere glasne, nepričakovane zvoke, v šoli pa pride do večjega izraza tudi učenčeva 

prešibka odzivnost na zvoke, saj večkrat odtava drugam in ne sliši navodil ali jih pozabi. 

5.3.2.1.2 Značilnosti vidnega zaznavanja Učenca 1 

Pri grafu 9 je potrebno upoštevati, da razredničarka ni podala odgovorov na vsa zastavljena 

vprašanja, saj meni, da pri pouku tega ni mogla opaziti ali ni bila pozorna na to. V kategoriji 

splošno je razredničarka odgovorila le na dve vprašanji od osmih, v kategoriji pretirana 

odzivnost na tri od šestih, v kategoriji prešibka odzivnost pa je odgovorila na dve vprašanji od 

petih, kar vpliva na izračun mediane. Če bi razredničarka odgovorila na neodgovorjena 

vprašanja z 0, bi bil njen graf skladnejši z grafoma staršev.  

 

Graf 9:  Učenec 1 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja vidnih dražljajev.  
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Materi so v zdravstvenem domu povedali, da ima Učenec 1 nadpovprečen vid. Opisala je tudi 

dogodek, ko jo je s svojim nadpovprečnim vidom presenetil. V kategoriji splošno Učenec 1 ni 

dobil visokih ocen, v pogovoru z mamo pa sem izvedela veliko o tem. Učenec 1 si zapomni 

predvsem vidne dražljaje. Mati pravi, da se določenih dogodkov ali predmetov spomni za 

nekaj let nazaj, bodisi zaradi vizualne podobe ali čustev, ki jih je doživljal ob tem, saj 

določene vizualne podobe v njem prebujajo strah. Kljub zgodbam, o katerih mi je mati 

pripovedovala, so starši obkrožili, da ima Učenec 1 včasih težave z vizualizacijo povedanega, 

sam pa pravi, da si pri poslušanju pravljic vse živo predstavlja. Splošne težave z vidom, ki so 

jih ocenjevalci navedli so: mencanje oči, občasni glavoboli in utrujenost ter težave s 

spuščanjem črk, besed ali vrstic pri branju.  Mencanje oči mati in razredničarka povezujeta z 

zadrego, Učenec 1 pa pravi, da ga oči včasih med poukom srbijo.  

V pogovoru so vsi govorili predvsem o pretiranem odzivanju na vidne dražljaje, čeprav starši 

težave niso ocenili tako visoko kot Učenec 1 in razredničarka. Mati pravi, da se Učenec 1 

umika stvarem, ki so mu vizualno strašljive, razredničarka pa je poudarila, da sogovorca 

nikoli ne gleda v oči, temveč ponavadi gleda v nek predmet, v mizo ali v tla. Meni tudi, da 

očesnega stika ne prenese. Pravi, da so to opazili tudi učenci v razredu in ga na to opozorili. 

Razredničarka je dodala, da Učenec 1 ne pogleda osebe v oči niti, če ji želi kaj povedati, 

temveč se je le dotakne. Mati in razredničarka menita, da ne gleda v oči, kadar je v zadregi. 

Učenec 1 pa pravi, da se mu ne da gledati v oči. Čeprav je mati mnenja, da ga bolj motijo 

slušni dražljaji kot vidni, se je on v pogovoru močno pritožil nad tem, da se sošolec ves čas 

sprehaja po razredu in sončno svetlobo, ki ga zelo slepi.  

V kategoriji iskanje dražljajev je razredničarka odgovorila le na eno vprašanje od treh, zato je 

tudi mediana enaka tej oceni in višja od ocen ostalih ocenjevalcev. Učenec 1  pravi, da ne 

išče vidnih dražljajev, rekel pa je, da ga privlačijo diamanti in zlato, ker se bleščijo. O stvareh, 

ki ga vizualno privlačijo, tudi veliko ve, rekel je celo, da bi se rad izučil za iskalca diamantov. 

Opazila sem, da se pri pouku Učenec 1 večkrat zagleda v določeno smer, vendar nisem mogla 

ugotoviti, zakaj ravno tja. Včasih je deloval zelo zasanjano in z mislimi proč od dogajanja pri 

pouku, drugič pa se je zdelo, kot da išče dodatne vidne dražljaje in zraven posluša, saj se je s 

smehom odzval na vice, ki jih je pripovedovala razredničarka. Tudi med pogovorom je bil 

večino časa zazrt drugam, včasih pa je na stvar, ki jo je opazoval, opozoril.  
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V zadnji kategoriji (graf 9) razredničarka ni odgovorila na nobeno vprašanje, zato lahko 

primerjam le ocene staršev in Učenca 1. Medtem ko starši ocenjujejo, da ima Učenec 1 le 

včasih težave z diskriminacijo vidnih dražljajev, on meni, da ima teh težav veliko več. Vsi 

menijo, da ima Učenec 1 težave s prepoznavanjem svetlo-temnega kontrasta. Učenec 1 je 

rekel, da je težko gledati črno bel film, saj: »… je težko ugant, kdo to sploh je, če ne uganeš 

barve.«. Prav tako meni, da na podlagi videza ne more povedati ali je igrača trda ali mehka. 

Tudi bere ne zelo rad, saj mora večkrat prebrati, da kaj razume. Kljub temu je v knjižnici in v 

času bralnih minut zbrano bral, medtem ko so nekateri njegovi sošolci gledali le sličice. 

Opazila sem, da včasih pri prvem branju bere povsem nerazumljivo, kot da bi zamenjal vrstni 

red črk, drugič uspe prebrati pravilno.  

Ker je razredničarka odgovorila na zelo malo vprašanj o učenčevem vidnem zaznavanju je 

težko primerjati učenčeve odzive v šoli in doma. Zanimivo pa je, da si je Učenec 1 v primeru 

pretiranega odzvanja na vidne dražljaje in vidno diskriminacijo dal višje ocene, kot njegovi 

starši. Pri iskanju dražljajev pa je ravno obratno. Iz vseh pridobljenih informacij lahko 

sklepam, da ima Učenec 1 težave z osredinjanjem na bližnje vidne dražljaje in se zato raje 

zagleda v oddaljeno točko.  

5.3.2.1.3 Značilnosti tipnega zaznavanja Učenca 1 

 

Graf 10: Učenec 1 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja tipnih dražljajev.  

Tudi do odzivanja na tipne dražljaje Učenca 1 se razredničarka na nobeno vprašanje ni želela 

opredeliti, saj pravi, da v letošnjem letu niso delali ničesar takega, kjer bi to prišlo do izraza. 
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Tako razredničarka ni odgovorila na nobeno vprašanje. Primerjamo lahko le mnenje staršev 

in Učenca 1, ki se strinjajo, da ima Učenec 1 težave z diskriminacijo tipnih dražljajev. 

Čeprav razredničarka ni izpolnila tega dela ocenjevalne lestvice, je pri učencu opazila 

določene odzive na tip. Včasih Učenec 1 po dotiku neke podlage začne otresati roke, kot da 

nekaj ni v redu in ne mara se tiščati v krogu, kar sem opazila tudi sama. Učenec 1 pravi, da 

mu gre dotikanje s sošolci na živce. Le dotik njegovega najboljšega prijatelja ga ne moti. 

Učencu ni všeč, da se mu striže lase in nohte, ne mara hoditi bos, saj ga pesek in trava pikata 

ter ne mara delati z glino ali zemljo. Še več informacij o težavah s tipnim zaznavanjem sem 

dobila od njegove matere, ki pravi, da se Učenec 1 že od majhnega izogiba novih tipnih 

dražljajev, tudi oblačil in mazil, a ima s tem zdaj manj težav. Povedala je tudi zgodbo o tem, 

kako ni zmogel pobrati zdrobljenega piškota, saj ga ni upal prijeti. Kljub tem informacijam, 

graf 10 ne kaže, da bi se Učenec 1 pretirano odzival na tipne dražljaje.  

Graf 10 prikazuje, da Učenec 1 ne išče dodatnih tipnih dražljajev, vendar mati pravi, da ima 

rad, če ga ona boža in tudi on rad boža po laseh. Sam pravi, da mu ni všeč kuštranje las, rad 

pa se objema z mami, rad ima močne objeme. Kljub temu, da ne mara kuštranja las in da ima 

kratke lase, pravi, da si jih rad navija na prst in da rad žveči roko – Učenec 1 le rahlo prisloni 

roko k ustom. Rekel je, da bolj globoko ne gre z roko, ker ga je strah, da bi se mu noht 

zaletel, kar pa bi ga bolelo.   

Najvišje ocene je Učenec 1 dobil v kategoriji diskriminacija tipnih dražljajev. Sam meni, da 

poleg tipa potrebuje vid, da prepozna predmete in da ve, kje se je udaril. Enako pravijo tudi 

starši. Kljub temu, da graf kaže nasprotno, prejete informacije opozarjajo tudi na občasno 

pretirano odzivanje na tipne dražljaje. 

5.3.2.1.4 Značilnosti zaznavanja gibanja Učenca 1 

Tudi pri teh čutnih dražljajih je razredničarka podala le nekaj odgovorov. V prvi kategoriji je 

odgovorila le na dve vprašanji od osmih. Kljub temu graf kaže, da vsi ocenjujejo, da se 

Učenec 1 pretirano odziva na gibanje. Še najbolj to meni sam. Da se prešibko odziva na 

gibanje ne meni nihče (starši so obkrožili 0, razredničarka pa ni podala odgovora).  

Razredničarka v zadnji kategoriji ni odgovorila na eno vprašanje, če bi nanj odgovorila z nič, 

bi bila mediana ocen 1,5. Da ima težave z diskriminacijo gibanja, meni tudi Učenec 1 sam, 

medtem ko starši teh težav ne zaznavajo veliko.  
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Mati pravi, da je včasih imel Učenec 1 tako močan odziv na gibanje, da je po dvajsetih 

minutah vožnje z avtom bruhal. Zdaj je bolje – Učenec 1 pravi, da mu je slabo le v avtobusu. 

Razredničarka je težave z gibanjem prvič opazila v šoli v naravi, ko se Učenec 1 ni upal na 

smučeh spustiti po hribu ali iti čez čisto majhen skok. Tudi sam pravi, da se ne mara veliko 

gibati in da so mu nekatere stvari težke, saj nima mišic. Težki so mu osnovni akrobatski 

elementi, pri tem ga je strah trdega padca, težka mu je igra med dvema ognjema, ne mara 

oz. ne upa kolesariti, ker se že dolgo ni vozil in se boji, da bo padel. Rad ima otroška igrala, a 

pravi, da ga je tudi tu včasih strah, če gre previsoko. Čeprav ga je toliko stvari strah, pravi, da 

ni hudo, če malo padeš  ali če z višine padeš na blazine. 

 

Graf 11: Učenec 1 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja gibanja. 

 Mati je opazila, da pri karateju večkrat dela le z rokami, pozabi pa na noge. Ko ga spomnijo, 

se potrudi. Pravi tudi, da njegovi gibi pri karateju delujejo bolj plesno. Razredničarka pravi, 

da je pri športni vzgoji okoren, njegovi gibi pa so nekoordinirani in jih izvaja čisto drugače kot 

ostali učenci. Pri svojem gibanju ne uspe napraviti dovolj mišične napetosti. Njegovi gibi so 

zato medli in nad njimi nima veliko nadzora. Razredničarka z učenci večkrat izvaja vajo 

pravilnega sedenja. Učenec 1 se pri tem ne more vzravnati, tudi če mu prisloni dlan k 

spodnjemu delu hrbtenice, da bi vedel, kaj mora izravnati. Tudi ko sem jih učila glasbeno-

gibalno igro, so bili njegovi gibi pretirani in neusklajeni s prikazom, čeprav je bil le-ta izrazit in 

ostali učenci niso imeli težav s posnemanjem. Tudi njegove ugotovitve, da ne zazna, da je 

prehiter ali prepočasen in da z zavezanimi očmi ne bi vedel, kam mora iti, kažejo na to, da 

nima nadzora nad lastnim gibanjem.  
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Vsi opažajo učenčevo težavo s pretiranim odzivanjem na gibanje. Čeprav starši vidijo, da ima 

Učenec 1 težave tudi z diskriminacijo gibanja se jim, glede na ocene (graf 11), ne zdijo tako 

velike. Razredna učiteljica, ki mora pri športni vzgoji ocenjevati njihovo gibanje, pa to opazi 

kot večjo težavo, saj Učenec 1 očitno izstopa izmed ostalih učencev. Tudi on se zaveda svojih 

težav. 

5.3.2.1.5 Značilnosti motoričnega planiranja in organizacije Učenca 1 

 

Graf 12: Učenec 1 – Primerjava srednjih vrednosti ocen motoričnega planiranja in organizacije . 

Graf 12 kaže, da ima Učenec 1 občasne težave z motoričnim načrtovanjem in organizacijo, 

ter da pri izvajanju aktivnosti občasno deluje nezainteresiran, odsoten.   

Že pri zaznavanju gibanja je bilo omenjeno, da ima Učenec 1 težave s koordinacijo rok in nog.  

Mati meni, da je prav zaradi tega Učenca 1 strah tečaja plavanja. Učenec 1 pa mi je omenil, 

da ga je strah globine in da mu voda v bazenu zaradi različnih vzrokov ni všeč. Težave ima 

tudi z organizacijo svojega dela. Veliko stvari planira v naprej in spremembe ga zmedejo ali 

razjezijo. Ponavadi šteje, koliko učencev je še pred njim in poskuša predvideti, kaj bo 

vprašan. Če ne predvidi pravilno, ga zmede. Tudi ko sva izpolnjevala ocenjevalno lestvico, ga 

je večkrat zanimalo: koliko je še listov, koliko časa še imava ali kdaj bom naslednjič prišla. Ko 

je odhajal pa je v naprej opisal  vizualne sekvence dogodkov v podaljšanem bivanju. 

Razredničarka opaža, da Učenec 1 večkrat bega po učbeniku in vedno pogleda k sosedu, kje 

mora odpreti ali kaj mora narediti. Meni, da je dobro, da ima Učenec 1 tako dobrega 

prijatelja, ki mu vedno pomaga, kadar se zgubi in ga spodbuja k delu. Povedala je tudi nekaj 
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zgodb, ki so opisovale učenčeve težave z motoričnim načrtovanjem in s tem povezano 

počasnost pri izvajanju nalog. Učiteljičino mnenje je, da mu tudi delo po skupinah in različne 

aktivnosti pri pouku ne ustrezajo. Jaz pa sem opazila, da ravno gibalne aktivnosti spodbudijo 

njegovo pozornost, medtem ko se pri dejavnosti v klopi rad zagleda drugam.  

Poleg gibanja, Učenec 1 pravi, da mu je težko tudi sestavljanje lego kock. Meni tudi, da ne 

more znati pisanih črk, ker se jih še niso učili v šoli. Po drugi strani pa je zaskrbljen, da velikih 

tiskanih črk ne zna več tako dobro, saj že dolgo pišejo z malimi.  

Vsi menijo, da Učenec 1  včasih izraža hipoaktivno vedenje (graf 12), vendar povprečne 

ocene niso tako visoke, kot pri splošnih težavah motoričnega planiranja. Mati pravi, da je 

Učenec 1 že od malega samotar. Zelo rad igra računalniške igrice, a ima omejen čas na pol 

ure dnevno. Kadar se igra ali gleda televizijo se lahko popolnoma »odklopi«. Včasih je 

Učenec 1 rad pomagal očetu pri delu, zdaj pa nič več. Zdi se ji brez energije, kot da se mu nič 

ne da. Le kadar je kaznovan, pospravi sobo do potankosti, da bi popravil napako. 

Razredničarka učenčevo vedenje opisuje kot zamišljeno. Zdi se ji, da večkrat nekam odtava, 

kot da ni pri pouku. Včasih ne da nič od sebe, ne ve, ne kaj ne kako bi povedal. Razredničarka 

meni, da ima kratkotrajno pozornost. Učenec 1 pravi, da večkrat ne ve, kaj naj dela, ker mu 

ni nič zanimivo. Morda je tudi to razlog, zakaj pri pouku odtava.  

Glede na zbrane podatke ima Učenec 1 največ težav z motoričnim načrtovanjem, predvsem 

prilagajanjem na spremembe načrtov. Učenec 1 v razredu deluje nezainteresiran za pouk. 

Sam trdi, da ga veliko stvari ne zanima. Morda potrebuje dodatno motivacijo za šolsko delo, 

saj zna o piratih, iskanju zakladov in živalih veliko povedati. Njegov vizualni spomin je zelo 

dober, a ponavadi pogled usmeri proč od pomembnih informacij pri pouku.   

5.3.2.1.6 Značilnosti okušanja Učenca 1 

Pri interpretaciji grafa 13 je potrebno upoštevati, da razredničarka v obeh kategorijah ni 

odgovorila po eno vprašanje. Starši ocenjujejo, da Učenec 1 nima velikih težav z okušanjem, 

medtem ko sam ocenjuje, da se pretirano odziva na okuse.  

Med izpolnjevanjem ocenjevalne lestvice sva z učencem večkrat prišla na temo o hrani. V 

tem času je govoril predvsem o tem, česa ne mara (izbirčen je pri kruhu, ne mara nobenega 

sadja razen banan, ne mara cmokov, solate, krompirja pripravljenega na določen način). 

Pravi, da ga moti občutek ob grizenju sadja: »Ja, tut za grist mi ni. Enkrat sem probov 
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pomarančo, mi ni bil ne dobr okus pa se za grizat,« pri tem je nakazal z usti, kakšno je bilo za 

grist – kremženje, in z rokami, kot da je neprijetno. Tudi lešnikov ni maral, dokler mu nisem 

dala čokolade z lešniki. Takrat se je potrudil in pojedel, naslednjič pa rekel, da so mu lešniki 

zdaj všeč. Materi se včasih zdi, da ima Učenec 1 občutljiv želodec, saj mu večkrat gre na 

bruhanje. Razredničarka je pri malici opazila, da Učenec 1 ne je določenega kruha in 

namazov. Včasih reče tudi »fuj«, a to delajo tudi ostali učenci, zato težko oceni učenčevo 

občutljivost.  

 

Graf 13: Učenec 1 – primerjava srednjih vrednosti ocen okušanja . 

Učenec 1 je pretirano občutljiv na različne teksture hrane, saj se večkrat pojavlja informacija, 

da je neko hrano le v določeni obliki. Tudi vseh okusov ne mara, a ga intenzivnost okusa 

zobne paste ne moti, pravzaprav je okusnost zobnih past poudaril.   

5.3.2.1.7 Značilnosti vonjanja Učenca 1 

 

Graf 14: Učenec 1 – primerjava srednjih vrednosti ocen vonjanja. 
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Učenec 1 ocenjuje, da je pretirano občutljiv na vonjave, zelo rad pa tudi ovohava stvari. 

Starši menijo, da išče vonjave, a ne tako močno, kot to ocenjuje on sam. Razredničarka na 

vprašanja v kategoriji prešibke odzivnosti in iskanja dražljajev ni odgovorila.  

Učenčeva mati in Učenec 1 pravita, da se Učenec 1 ne mara voziti v enem izmed njihovih 

avtomobilov, ker ima čuden vonj. Mati pravi, da ona tega vonja ne zazna. Učenca 1 moti tudi 

vonj v hišah prijateljev in pravi, da ima raje stranišče doma, ker lepše diši. Ob pogovoru o 

vonjavah je Učenec 1 potožil, da ga v vodnem parku moti vonj, ki po njegovem mnenju 

prihaja iz bazena (klor). Dozdeva se mu, da ga ta stvar tudi opeče, saj mu je večkrat vroče. 

Pravi tudi, da mu ni všeč, če kdo smrdi, všeč pa mu je,  če so odišavljeni. Po besedah matere 

in Učenca 1 zaradi vonja zavrača tudi določeno hrano.  

 »Če stvari ne pozna, jo povoha,« pravi mati. Veliko stvari povoha. Na vprašanja o tem, če rad 

voha stvari, pa je zelo prepričljivo in z nasmehom dejal: »Jes skor vse rad voham, tut u lase.«  

Torej Učenec 1 se pretirano odziva na neprijetne vonjave in išče prijetne. 

5.3.2.1.8 Povzetek usklajenosti ocen – Učenec 1 

Povzemam, da se starši Učenca 1, njegova razredničarka in on sam, v veliki meri strinjajo o 

učenčevih odzivanjih na senzorne dražljaje. Na žalost se razredničarka ni želela opredeliti do 

dražljajev, za katere je menila, da jih pri svojem delu ni mogla opaziti. Da opažajo podobne 

učenčeve odzive doma in v šoli, potrjuje tudi poročilo, ki ga je razredničarka napisala za 

postopek usmerjanja in za katerega starši menijo, da dobro opisuje Učenca 1. Večje razlike 

so se pokazale le v kategorijah: prešibka odzivnost na slušne dražljaje, kar se učiteljici zdi bolj 

problematično kot staršem in diskriminacija gibanja, kar se zopet močneje izraža v šoli. Starši 

in Učenec 1 pa so ocenili, da ima Učenec 1 težave z diskriminacijo tipnih dražljajev, 

razredničarka pa se je vzdržala. Učenec 1 svoje odzive v določenih primerih vidi drugače kot 

ostali. Meni, da njegove težave z ekspresijo (slušno zaznavanje) niso tako izrazite, kot to 

trdijo ostali. Pravi, da se pretirano odziva na vidne dražljaje in ima močne težave z 

diskriminacijo le-teh. Čeprav so ostali opazili, da se pretirano odziva na okus in vonj, je 

Učenec 1 ta spoznanja potenciral. Ocenil je, da je zelo občutljiv na okus, najbolj pa je 

občutljiv na vonjave, ki jih tudi izrazito išče. 
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5.3.2.2 Učenec 2 

Osnovni podatki Učenca 2 so navedeni v poglavju 5.2.1. 

5.3.2.2.1 Značilnosti slušnega  zaznavanja Učenca 2 

 

Graf 15: Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja slušnih dražljajev.  

Iz grafa 15 je razvidno, da se povprečne ocene različnih ocenjevalcev zvočnega zaznavanja 

Učenca 2 na nekaterih področjih močno razlikujejo. Medtem ko starši ne opazijo, da bi se 

Učenec 2 pretirano odzival na zvočne dražljaje, razredničarka, učiteljica strokovne pomoči in 

Učenec 2 ocenjujejo, da ga zvoki motijo pri delu. Pri tem je potrebno vedeti, da je srednja 

vrednost ocen učiteljice strokovne pomoči sestavljena le iz dveh odgovorov od štirih 

zastavljenih vprašanj. Le razredničarka opaža, da Učenec 2 večkrat išče zvočne dražljaje. 

Razredničarka in Učenec 2 ter delno tudi oče ocenjujejo, da ima Učenec 2 težave z recepcijo 

zvokov. Ocene očeta in razredničarke pa kažejo, da je šibka tudi učenčeva ekspresija.  

Razredničarka opaža, da se Učenec 2 pretirano odziva in je nervozen, kadar je zvokov preveč 

ali če so ti preglasni. Tudi oče je opazil, da Učenca 2 moti glasna glasba v avtu, a na splošno z 

materjo menita, da Učenec 2 s pretiranim odzivanjem na zvoke nima težav. Razredničarka 

meni, da Učenec 2 občasno rabi mir, da je sam in da mu ura tišine izven razreda dobro dene, 

saj kasneje več dela. Učiteljica strokovne pomoči nima občutka, da je odzivanje na zvoke 

problematično. Kljub temu je opazila, da je zamenjava bivšega delovnega prostora za 

mirnejšega pomirjujoče vplivala na Učenca 2. Učenec 2 pa pravi, da ga pogosto moti, če se 

drugi pogovarjajo pri pouku.  
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Učenec 2 zdaj vsak dan po petnajst minut posluša zvočne posnetke, očiščene na določeno 

frekvenco. Učiteljica strokovne pomoči meni, da je to nekaj časa pomirjevalno delovala nanj, 

zdaj pa je Učenec 2 prišel v prehodno fazo, ko se je prvotno stanje ponovno pojavilo in bo 

trajalo kakšen mesec.   

Učenec 2 ni dobil visokih ocen v kategoriji prešibko odzivanje na zvočne dražljaje. Starši 

menijo, da on navodila sliši, a se nanje ne odzove oz. se nanje odzove opozicionalno. Mati 

pravi, da Učenec 2 večkrat česa, kar mu naroči, noče narediti, kadar pa naroči komu 

drugemu, se takoj sam javi, da bo naredil. Razredničarka je poudarila, da mu je potrebno 

navodila večkrat ponoviti in da si težko zapomni, kaj je nekdo povedal. Učiteljica strokovne 

pomoči pravi, da je to potrebno le, kadar Učenec 2 ni pri stvari. V nasprotnem primeru 

navodila zelo hitro razume in mu zadošča, da jih sliši le enkrat. Če to drži, pomeni, da Učenec 

2 pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice ni popolnoma sodeloval, saj je rekel, da bi si 

zapomnil le dve navodili od štirih.  

Starši so (graf 15) izpolnili, da Učenec 2 ne išče zvočnih dražljajev oz. da ne proizvaja 

odvečnih zvokov. Tudi učiteljica strokovne pomoči je enakega mnenja. Učenec 2 pa pravi, da 

lažje in hitreje piše nalogo ob glasbi, čeprav je oče rekel, da tega ne počne, saj mu ne dovoli. 

A učenčeva trditev je lahko pravilna, saj starši po nasvetu učiteljice strokovne pomoči ne 

izvajajo več velikega nadzora nad njegovim domačim delom. Razredničarka opaža, da si 

Učenec 2 v razredu občasno pripeva in pri pouku ropota z različnimi pripomočki.  

Razredničarka pravi, da Učenec 2 večkrat ne posluša zbrano. Če pozabi, kaj mora narediti, 

pride vprašat, a le kadar je motiviran, drugače ne posluša dodatnih navodil. Slabo si zapomni 

tudi ritem in melodijo. Čeprav učiteljica strokovne pomoči meni, da ima Učenec 2 težave z 

razločevanjem podobno zvenečih besed, se je pri nalogi v ocenjevalni lestvici dobro odrezal. 

Razločil je različen glas v besedi in tudi povedal pomen besed. Čeprav Učenec 2 veliko bere, 

pravi, da mora matematično besedilno nalogo večkrat prebrati, da jo razume. Tudi mene je 

med izpolnjevanjem ocenjevalne lestvice prosil, naj mu ponovim vprašanje, saj ni slišal. 

Pravi, da večkrat tudi pozabi, kaj mu starši naročijo, vendar če mu rečejo še enkrat, to naredi. 

Pri tem ni omenil, da se ukazom izmika.  

Starši pravijo, da Učenec 2 nosi domov najrazličnejše knjige, ni pomembno, kako debele so, a 

o prebranem ne zna povedati veliko. Oče pravi, da Učenec 2 težko samostojno sestavi eno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Ličef, Diplomsko delo 

67 

poved. Tudi razredničarka pravi, da je učenčevo pripovedovanje skromno, včasih 

nepovezano in zatikajoče. Učenčeve težave se kažejo tudi pri izvajanju ritmov, kar bi lahko 

bilo povezano s težavami motoričnega planiranja. Z učiteljico strokovne pomoči sta delala 

vaje na steperju. Pri tem je Učenec 2 imel težave s prestopanjem z ene noge na drugo. Po 

poslušanju zvočnih posnetkov se je to izboljšalo. Učiteljica strokovne pomoči meni, da je 

velika razlika med učenčevim nivojem razumevanja in nivojem produciranja, saj se ji včasih 

njegovo razumevanje zdi nadpovprečno za njegovo starost, pri produciranju pa je zelo 

redkobeseden. Opisovanje stvari mu dela veliko težav. Če mu daš vprašanja o posameznih 

stvareh, ve, drugače pa ne. Po njenih besedah mu manjka dinamičnosti v verbalnem 

mišljenju. Težave ima pri sintetiziranju podatkov. Kadar o čem bere, zna skoraj dobesedno 

povedati, kaj je prebral, ne zna pa opisati s svojimi besedami. Učenec 2 pravi, da se večkrat 

zgodi, da na učiteljičino vprašanje ve odgovor, a se ne more spomniti, včasih tudi pozabi.  

Zbrani podatki kažejo, da ima Učenec 2 v razredu težave s pretiranim odzivanjem na zvok, 

česar drugje ne zaznavajo. Poleg tega se v razredu, glede na razredničarkine podatke in moja 

opažanja, izraža tudi potreba po dodatnih slušnih dražljajih, kar je morda odziv na hrup v 

okolju. Zdi se namreč, da z ropotanjem ali prepevanjem zase želi preglasiti nemir v razredu. 

Ko so reševali preverjanje, ga je razredničarka dala v kot, kjer ni bilo prisotnih dodatnih 

vidnih dražljajev, bili pa so šumi v okolju. Učenec 2 si je pri reševanju polglasno govoril, kar 

mu je pomagalo, da je lažje reševal. Preverjanje je dobro rešil. Podatki potrjujejo mnenje 

učiteljice strokovne pomoči, da ima Učenec 2 na področju diskriminacije (recepcije in 

ekspresije) predvsem težave z sintetiziranjem vseh prejetih podatkov, posredovanjem in 

uporabo svojega znanja.  

5.3.2.2.2 Značilnosti vidnega zaznavanja Učenca 2 

Nihče ne opaža posebnih splošnih težav na področju vidnega zaznavanja (graf 16).  

Razredničarka meni, da se Učenec 2 pretirano odziva na vidne dražljaje in da ima težave z 

diskriminacijo le-teh, medtem ko drugi tega ne opažajo.  

Ko sva z učencem prišla do trditve Glavo moram držati blizu knjige, da lažje berem, je sam od 

sebe pričel kazati, kako on bere. To je bil tudi en redkih trenutkov, ko je Učenec 2 razlagal, 

kar kaže na to, da ima Učenec 2 do branja poseben odnos. Nepravilna oddaljenost glave od 

knjige, zvijanje na različne načine in zibanje ob branju, bi lahko bili znaki pretiranega 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Ličef, Diplomsko delo 

68  

odzivanja na vidne dražljaje. Tudi oče je omenil, da Učenec 2 takoj preneha z delanjem 

domače naloge, če kdo stopi v njegovo sobo. Takrat tudi izgubi motivacijo za delo. Na 

njegovo pretirano odzivanje na vidne dražljaje pa nakazuje tudi zavračanje gledanja v oči. 

Razredničarka meni, da veliko vidnih informacij Učenca 2 zmede, saj se ne more orientirati. 

Težave ima z enakomerno pisavo – pri pisanju se ne ozira na črte v zvezku, težave ima tudi z 

razporeditvijo sličic na list. Pri pisanju močno pritiska s svinčnikom in mu ni mar za estetski 

videz njegovega zvezka. Večino časa se izogiba pisanju, kot bi to bil zanj velik napor. Kadar pa 

piše, večinoma uporablja velike tiskane črke.  

 

Graf 16: Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja vidnih dražljajev.  

 Največ opisnih podatkov o težavah na področju vidnega zaznavanja sem dobila od Učenca 2 

samega in razredničarke. Vendar iz zbranih podatkov ni mogoče oceniti njegovih težav na 

področju vidnega zaznavanja. Težave s pisanjem ima lahko tudi zaradi motoričnih težav, 

guganje ob branju pa je lahko posledica potrebe po vestibularnih dražljajih. 

5.3.2.2.3 Značilnosti tipnega zaznavanja Učenca 2 

Mati in razredničarka ocenjujeta, da ima Učenec 2 včasih težave s pretirano odzivnostjo na 

tipne dražljaje (graf 17). Mati in učiteljica strokovne pomoči pa ocenjujeta, da Učenec 2 išče 

tipne dražljaje. Le razredničarka je obkrožila, da ima Učenec 2 težave z diskriminacijo tipnih 

dražljajev, pri čemer je njena ocena v tej kategoriji višja od vseh ocen na področju tipnega 

zaznavanja Učenca 2. Učiteljica strokovne pomoči na eno od dveh vprašanj v tej kategoriji ni 

odgovorila.  
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Oče je povedal zgodbo, da Učenec 2 ni želel jesti, ker se je oče s svojimi vilicami dotaknil 

njegove hrane in kako želi jesti le z določeno žlico. Starši menijo, da je Učenec 2 taktilno zelo 

nepredvidljiv. Včasih ga moti že samo, če ga gledaš ali če se ga malo dotakneš, včasih pa se 

pride kar sam stisnit. Na taktilno občutljivost in potrebo po tipnih dražljajih pa kaže 

vsakodnevni ritual večernega pokrivanja, ki ga zna izvajati le oče in vsebuje veliko tipnih 

dražljajev. Učencu 2 je zelo hudo, če oče ne želi tega storiti. Učiteljica strokovne pomoči je 

omenila, da kadar Učenec 2 potrebuje tipne dražljaje, vzdigne gimnastično blazino in se s 

hrbtom drgne ob njo. Včasih se je zaposlil z rezanjem ali zgibanjem papirja, zdaj pa zelo 

pogosto tudi razstavlja svinčnike. V razredu sem opazila, da se Učenec 2 veliko igra z 

majhnimi predmeti. Veliko svari tudi daje v usta. Sam je priznal, da žveči svinčnike, ker so mu 

dobri in je potem manj lačen. V času moje prisotnosti se je zgodilo tudi, da je Učenec 2 želel 

ustvariti statično elektriko z drgnjenjem plastike ob kožo na dlani, pri tem pa ga ni motilo, da 

je bila roka že čisto rdeča. 

 

Graf 17: Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen procesiranja tipnih dražljajev.  

Razredničarka, starši in učiteljica strokovne pomoči so omenili dve stanji odzivanja na dotik. 

Kadar ima Učenec 2 izbruh, zavrača dotike in se izmika fizični bližini, v normalnem stanju pa 

tega ne zavrača, oz. to včasih tudi išče. Razredničarka je opazila, da se ob izbruhu umiri, če ga 

močno stisneš. Učiteljica strokovne pomoči pa dodaja, da v razburjenem stanju išče stik s 

stvarmi v prostoru in ne z ljudmi. Učenčevi odgovori na vprašanja so bili nenavadni. Rekel je, 

da ga ne moti, če se ga kdo dotakne, le če ga zbudi. Pri naslednji trditvi pa je rekel, da če se 

ga kdo dotakne, ga on potisne in mu je vseeno, če ga vrže na tla. To bi lahko pomenilo, da je 
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enkrat razmišljal v enem stanju, drugič pa v drugem ali pa da enkrat ni dobro razumel 

vprašanja.  

Učenec 2 se torej pretirano odziva na dražljaje v enem stanju, v drugem pa jih išče. 

Razredničarka je zelo visoko ocenila učenčeve težave z diskriminacijo tipnih dražljajev, za kar 

po njenem mnenju Učenec 2 potrebuje tudi vid, a o tem nisem pridobila dodatnih podatkov. 

5.3.2.2.4 Značilnosti zaznavanja gibanja Učenca 2 

 

Graf 18:  Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen zaznavanja gibanja . 

Oče ocenjuje, da Učenec 2 nima težav na gibalnem področju. Učiteljica strokovne pomoči in 

razredničarka sta ocenili, da ima Učenec 2 težave le s pretiranim odzivanjem na gibanje (pri 

tem učiteljica strokovne pomoči na dve vprašanji od osmih ni odgovorila). Materine ocene 

kažejo, da ima Učenec 2 težave predvsem s prešibkim odzivanjem na gibanje. 

 Učenec 2 je najprej rekel, da samo kolesari in nato dodal, da tudi drsa. Kljub temu oče pravi, 

da Učenec 2 ni želel drsati. Tudi na športnem dnevu ni dolgo zdržal na drsalkah, tudi na 

drsališču, se je zelo malo premikal. Učenec 2 ni želel govoriti o tem, zakaj ne želi biti več na 

drsališču, a je zelo dolgo vztrajal na samem. Morda se njegov odziv navezuje na hrup ali 

težave z orientacijo v natrpanem prostoru. Učenec 2 v svojih odgovorih ni bil zelo prepričan, 

katera gibanja ima rad in katerih ne mara. Morda ni bil zbran pri odgovarjanju ali pa mu ni 

bilo pomembno kaj odgovori. Kljub temu se je razgovoril o plezanju. Sprva je trdil, da mu je 

to všeč le notri, vendar je kasneje dodal, da tudi zunaj, a le doma, ker imajo veliko takih 

stvari. Pri tem je omenil hlev, kjer imajo tobogan, po katerem se rad spušča na različne 
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načine, po njem pa tudi pleza. O tem je zelo rad pripovedoval. Da Učenec 2 potrebuje 

gibanje je opazno tudi med poukom, kjer Učenec 2 veliko vstaja, z razlogom, da gre do koša, 

se zvija na stolu, zvija zvezke, se ziba na stolu in si na ta način zagotovi občutek premikanja. 

Večkrat med poukom gre tudi na stranišče. Pri tem se razredničarki porajajo vprašanja ali gre 

res tja. Meni pa, da Učenec 2 rabi sprehod iz razreda, ampak bolj iz potrebe po samoti. Kot 

zunanja opazovalka sem videla, da Učenec 2 na poti do stranišča vedno teče. Pravzaprav 

skoraj vedno prazen hodnik izkoristi za tek. Občasno med tekom skoči tudi na klop in z nje, 

medtem pa skoraj vedno izgubi copate, ki jih ima nataknjene le na prste in ne na celo 

stopalo. Menim, da Učenec 2 poleg samote potrebuje tudi gibanje, čeprav ne izvaja nalog pri 

športni vzgoji. Večkrat pri njej ni prisoten ali je zgolj opazovalec. V času mojega opazovanja 

ga nisem videla izvajati nalog pri športni vzgoji. Razredničarka pravi, da ima Učenec 2 težave 

z dejavnostmi pri športni vzgoji zgolj zaradi tega, ker ne poskuša. Po njenem mnenju ni 

vzdržljiv in ne vztrajen. Tekmovalnosti ne mara. Razredničarka meni, da se Učenec 2 v naprej 

boji neuspeha. Igra le badminton, kjer ni potrebno veliko truda. Pri igri med dvema ognjema 

pa: »… leta naokoli, kot da ne ve, kaj se dogaja z njim.« Mati meni, da Učenec 2 nima 

občutka za nevarnost in da določene dejavnosti lahko izvaja zelo dolgo časa, ne da bi mu 

postalo slabo, kar se verjetno navezuje na aktivnosti, ki jih Učenec 2 izvaja doma. Oče meni, 

da učenčevo gibanje doma ni nenavadno.  

Učenčeva pretirana odzivnost na gibanje je torej opazna predvsem v šoli, kjer se izogiba 

športnim dejavnostim, medtem ko doma s tem nima težav. V šoli tudi išče gibalne dražljaje, 

vendar predvsem z nemirnostjo v klopi in sprehodi iz razreda. Zakaj Učenec 2 ne želi 

sodelovati pri športni vzgoji, je mogočih več razlag. Morda drži razredničarkino mnenje, da se 

Učenec 2 boji neuspeha, morda ga motijo zvoki, ki dodatno odmevajo v veliki telovadnici ali 

pa ima težavo z diskriminacijo z vidnimi dražljaji, saj razredničarka meni, da je pri igri videti 

zgubljen. Morda gre tudi za težave motoričnega planiranja, ki je tema naslednjega poglavja.  

5.3.2.2.5 Značilnosti motoričnega planiranja in organizacije Učenca 2 

Oče, razredničarka in Učenec 2  so ocenili, da ima Učenec 2 težave z motoričnem 

načrtovanjem in organizacijo. Mati, razredničarka in Učenec 2 ocenjujejo, da je Učenec 2 pri 

dejavnostih tako hipo- kot hiperaktiven, česar oče ne zaznava. Učiteljica strokovne pomoči ni 

opazila težav na teh področjih.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Ličef, Diplomsko delo 

72  

Oče se je dolgo časa trudil, da bi Učenec 2 pisal domačo nalogo čez dan, preverjal je ali jo je 

napisal, če ima doma vse zvezke, ki jih potrebuje in podobno, saj je Učenec 2 večkrat pustil in 

skrival zvezke po razredu, zato, da bi se izognil domači nalogi ali rekel, da se ni mogel učiti. 

Ko je oče, po nasvetu učiteljice strokovne pomoči prenehal s pritiskom na sina, je Učenec 2 

sam začel skrbeti za to, da ima napisano domačo nalogo. Prenehal je tudi s skrivanjem 

zvezkov.  

 

Graf 19:  Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen motoričnega planiranja in organizacije.  

Učenec 2 kaže veliko znakov opozicionalno-kljubovalne motnje. Ko so starši prenehali s 

pritiskom pri domačih nalogah, Učenec 2 ni več imel razloga za upor na tem področju. Mati 

pravi, da se Učenec 2 upira vsem ukazom, ko pa sam vidi, da je nekaj potrebno narediti, to 

stori brez poziva. Tudi v razredu takoj ponudi pomoč sošolcem, ne da bi razredničarka kaj 

rekla.  

V razredu je večkrat slišati glasno hrkanje in :»Ne, ne bom!« Oče je rekel, da je Učenec 2 eno 

od socialnih delavk zmerjal z raznimi žaljivkami, k psihologinji izven kraja pa »hodi na izlet«. 

Starši pravijo, da se Učenec 2 pri psihologinji obnaša zelo lepo, ko pride ven pa pravi: »No, pa 

sem preživel še eno uro.« Posledično ima psihologinja pozitivno mnenje o njem. Pravijo tudi, 

da ne vejo, če imajo ti obiski kakšen smisel, a sprejmejo vsako pomoč.  

Učenec 2 le redko pokaže interes pri pouku. Učiteljica strokovne pomoči pravi, da nima 

tolerance, da bi svoj interes odložil in kasneje s tem nadaljeval. Ni tip otroka, da bi se dobro 

počutil, ko mu nekdo kreira urnik. Bolje se počuti, kjer je manj strukture in več raziskovanja. 
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Pri tem sem ji omenila, da mu izdelovanje lučke ni šlo, čeprav je pokazal interes. Na to pravi, 

da je težko od njega zahtevati natančnost, saj zelo hitro obupa. Če odkriva stvari in ugotavlja, 

kako delujejo, ga zelo pritegne in dodala, da mu je potek dela v šoli v naravi zelo ustrezal. 

Tudi razredničarka pravi, da je bil tam Učenec 2 čisto drugačen, priden. Še vedno pa je imel 

težave z zapisovanjem. Kljub temu jo je presenetil s spisom, kakršnega ne bi pričakovala od 

njega. Strinja se tudi, da so učencu všeč stvari, kjer mu ni potrebno pisati – televizija, 

računalnik in praktično delo. Ne mara likovne vzgoje – tam naredi nekaj na hitro. Čeprav teži 

k praktičnemu delu, razredničarka opaža, da ima Učenec 2 težave s finomotoriko in da pri 

sestavljanju ni dovolj spreten. Meni, da je za njegov odpor do pisanja lahko kriva tudi 

nepravilna drža pisala, zaradi česar ga morda boli roka. Pisava je lepa le, če se potrudi. 

Učiteljica strokovne pomoči dodaja, da ima Učenec 2 težave tudi z mehaničnim računanjem 

in aritmetiko – to kar zahteva natančnost in vztrajnost. Manjka mu tudi verbalne 

kreativnosti, sposobnosti prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja, ne zna povezati 

svojega truda z uspehom. Njegova reakcija je obrambna. Zelo hitro pride do zaključka, da on 

tega ne zna, ne more in da on tega ne bo delal.  

Starši in razredničarka menijo, da Učenec 2 ne zgublja stvari, temveč jih namenoma skriva. 

Razredničarka pravi, da ima Učenec 2 različna obdobja. Včasih mu določen zvezek veliko 

pomeni, včasih pa nič. Starši pravijo, da učenčevo razpoloženje zelo niha, včasih imajo bitke z 

njim, včasih je v redu. Nikoli ne vejo, kateri dan je – kako bo reagiral na kakšno stvar. 

Učiteljica strokovne pomoči pa pravi, da do takih izpadov pri njej ne prihaja. Če zgubi stvari, 

daje občutek, da mu zanje ni mar, kot da niso pomembne. Enkrat pa je izgubil svinčnik in ga 

potem dolgo iskal, da bi ga našel – ta mu je bil očitno pomemben.  

Razredničarka pravi, da Učenec 2 spremembe v urniku sprejme z nejevoljo. Učiteljica 

strokovne pomoči pa meni, da mu ustreza različna dinamika. Ko sta zamenjala učilnico, mu je 

to bilo všeč. Pravi pa, da okoli dva meseca traja, da se privadi na novega učitelja. Če 

razredničarka vidi, da Učenec 2 ne zdrži pri pouku, ga lahko pošlje k eni izmed strokovnih 

delavk, kjer se lahko sprosti. Učiteljica strokovne pomoči pravi, da na začetku nikoli ni 

vedela, če bo kaj naredila z njim v tisti uri ali ne. Na začetku je zmečkal list, če mu reševanje 

testa ni šlo. Nato je potreboval 2 uri sproščanja, da je prišel nazaj v normalno stanje. Konec 

3. razreda se je ta čas skrajšal na 15 min. V letošnjem letu pa že dolgo ni bilo takega izpada. 
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Zdaj več ne mečka papirjev in ima bistveno manj ekstremne reakcije, kot jih je imel na 

začetku. 

Učiteljica strokovne pomoči pravi, da Učenca 2 motivira računalnik in da na njem vedno 

najde kakšne pametne stvari. Poišče igre, ki so povezane z matematiko ali logiko, kar se njej 

ne zdi izgubljanje časa. Na računalniku mu je naredila kviz z definicijami, ki jih mora 

povezovati s pojmi. To zelo rad dela. Na splošno ga motivirajo stvari, ki jih ima trenutno v 

glavi. Če pričneš tam, potem bo delal. Starši pravijo, da niso opazili, da bi ga zanimalo 

raziskovanje. To pripisujejo manjši količini igrač doma in menijo, da morda raziskovanje pride 

bolj do izraza v šoli, kjer je nekoč sestavil nekaj zelo imenitnega.   

Učiteljica strokovne pomoči pravi tudi, da nikoli še ni videla, da bi Učenec 2 izkoristil odmor 

za razgrajanje, vedno je konstruktiven – bere ali se igra z drugimi. Nikoli ni zdolgočasen, 

nemotiviran. Meni, da se le noče prilagoditi nečemu, kar drugi zahtevajo in da mu manjka 

čustveno-socialni vidik.  Starši pravijo, da vedno želi biti prvi in da mora biti vse tako kot on 

reče. Morda tudi zaradi tega ne mara skupinskih aktivnosti, tudi karate je opustil.  

Povzemam, da ima Učenec 2 težave z motoričnim načrtovanjem, predvsem na področju 

finomotorike. Starši so omenili, da so testi pri psihologinji pokazali, da ima Učenec 2 težave s 

prenosom slušnih dražljajev v motorične (povezava možgani-roka). Zdi se, da je Učenec 2 v 

svojih reakcijah zelo impulziven in nepremišljen. Učenec 2 pokaže interes le za nekatere 

stvari, večinoma so to knjige in računalnik. Starši pravijo, da ga težko spravijo iz hiše. 

Hiperaktivno vedenje z impulzivnostjo se pojavi, kadar se dogajajo stvari v nasprotju z 

učenčevimi pričakovanji, kadar ga je česa strah in kadar se od njega pričakuje preveč 

natančnosti ali potrpežljivosti.  

5.3.2.2.6 Značilnosti okušanja Učenca 2 

Mati ocenjuje, da se Učenec 2 le včasih pretirano odziva na okus (graf 20). Ostali ocenjevalci 

niso opazili velikih posebnosti.  

Starši pravijo, da ima Učenec 2 »ločevalno prehrano« - pogosto namreč je ali le meso ali le 

krompir. Nihče mu ne sme naložiti na krožnik, vse mora sam. Pravita tudi, da bi večino časa 

jedel le čokoladne kroglice. Čeprav je Učenec 2 v poglavju 5.3.2.2.3 rekel, da grize le 

svinčnike, sem opazila, da v njegova usta pridejo tudi druge šolske potrebščine. Tudi mati to 
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opaža in pravi, da je Učenec 2 po obdobju malčka še vedno pogosto dajal predmete v usta. 

Čeprav Učenec 2 pravi, da ima rad bolj slane in kisle jedi, mati pravi, da ima Učenec 2 raje 

pusto hrano.  

 

Graf 20:  Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen zaznavanja okusa.  

Pridobljeni podatki kažejo, da Učenec 2 sicer je večino hrane, vendar ne vedno. Rahla 

prešibka odzivnost na okus pa se nanaša na učenčevo pretirano potrebo po dajanju 

predmetov v usta, kar je lahko povezano tudi z iskanjem tipnih dražljajev.  

5.3.2.2.7 Značilnosti vonjanja Učenca 2 

Izmed vseh ocenjevalcev le Učenec 2 sam ocenjuje, da ga vonjave pretirano motijo (graf 21), 

ostali ne opažajo posebnosti oz. razredničarka in učiteljica strokoven pomoči nista odgovorili 

na nekatera vprašanja, saj menita, da tega nista mogli opaziti. 
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Graf 21: Učenec 2 – primerjava srednjih vrednosti ocen  zaznavanja vonja. 

Mati in oče pravita, da Učenec 2 včasih ne mara hrane zaradi vonja. V času, ko sva 

izpolnjevala ta del ocenjevalne lestvice, je Učenec 2 bil zelo tiho. Le s pantomimo je 

odgovarjal ja ali ne. Glede na intenzivnost njegovih gibov sem podala oceno. Zato je morda 

povprečna ocena njegove pretirane odzivnosti previsoka.  Podatki prikazujejo le, da sam 

pravi, da hitro zavoha, da nekaj smrdi ali nek nov vonj, da ne mara določene hrane zaradi 

vonja, da mu je neprijetno iti v stranišče kjer smrdi in da nekaterih ljudi ne mara zaradi vonja. 

Glede na učenčevo predhodno sodelovanje predvidevam, da bi Učenec 2, v primeru 

pretirane občutljivosti na določene vonjave, o tem tudi kaj povedal.  

Glede na odgovore ostalih vprašancev lahko sklepam, da Učenec 2 na področju vonjanja 

nima velikih težav. 

5.3.2.2.8 Povzetek usklajenosti ocen – Učenec 2 

Glede na zbrane podatke, Učenec 2 niha v svojem odzivanju na čutne dražljaje. Poslušanje 

zvočnih posnetkov po besedah šolskih delavcev vidno vpliva na učenčevo delo v šoli, česar 

starši ne opažajo. Težave s pretiranim odzivanjem na zvoke so opazne le v razredu, Učenec 2 

pa jih morda uravnava z dodatnim izvajanjem slušnih dražljajev. Slušno zaznavanje morda 

vpliva tudi na njegovo gibanje, saj ima odpor do le-tega samo v šoli, medtem ko doma z 

gibanjem nima težav. Tudi diskriminacija vidnih dražljajev je lahko eden od dejavnikov, zakaj 

se Učenec 2 ni želel drsati oz. ne mara sodelovati pri športni vzgoji. Potreba po tipnih 

dražljajih in pretirano odzivanje na nekatere izmed njih se kaže tako v šoli kot doma. Največ 

informacij se je navezovalo na težave motoričnega planiranja in organizacije. Večina 

ocenjevalcev je opazilo, da ima Učenec 2 težave z motoričnim načrtovanjem in učenčevo 

izmenjavanje nivoja aktivnosti. Edino oče slednjega ne opaža. Učenec 2 se izogiba 

finomotoričnim dejavnostim, kadar pa mu je neka dejavnost, kjer je potrebno več ročnih 

spretnost, všeč, hitro obupa. Odkar sam skrbi za domače delo (organizacija), se je zmanjšalo 

njegovo opozicionalno vedenje.  

5.3.2.3 Učenec 3 

5.3.2.3.1 Značilnosti slušnega zaznavanja Učenca 3 

Graf 22 prikazuje, da razredničarka opaža velike težave na vseh področjih slušnega 

zaznavanja razen recepcije Učenca 3. Mati opaža težave predvsem na področjih prešibkega 
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odzivanja na slušne dražljaje, iskanju slušnih dražljajev in ekspresije. Učiteljica strokovne 

pomoči pa ocenjuje, da Učenec 3 le išče dodatne slušne dražljaje. Učenec 3 pa meni, da ima 

težave z ekspresijo slušnih dražljajev.  

Nihče drug razen razredničarke ni odgovoril, da se Učenec 3 pretirano odziva na slušne 

dražljaje. Razredničarka pravi, da ne gre toliko za to, da bi ga motili določeni zvoki, temveč se 

takoj odzove na besede sošolcev. Vedno kaj pripomni, če se tiče njega ali ne. Tako je bilo 

tudi, ko sem opazovala. Tudi učiteljica strokovne pomoči pravi, da ne more reči, da Učenca 3 

motijo zvoki, temveč ga zmotijo. Pred terapijo z zdravili se je na vsak zvok oz. šum takoj 

odzval. Zmotilo ga je tudi, če je zaslišal učence na hodniku. Zdaj pa je veliko bolje.  

 

Graf 22:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen slušnega zaznavanja . 

Čeprav se Učenec 3 odziva na komentarje sošolcev, pa se toliko manj odziva na snov, ki jo 

predava razredničarka. Mati pravi, da vsako stvar posluša na pol in da se ji večkrat zazdi, da 

ima v glavi že naprej pripravljen odgovor. Skoraj vsako navodilo sliši zelo površno. Dolgih 

navodil ne razume. Zdi se ji, da jih enostavno ignorira. Tudi učiteljica strokovne pomoči pravi, 

da mu je morala dati na začetku le eno navodilo naenkrat, saj je naslednjo stvar že pozabil. 

Tudi to je zdaj bolje. Kljub tem trditvam, se je Učenec 3 pri izpolnjevanju ocenjevalne lestvice 

pri trditvi, kjer si je potrebno zapomniti štiri navodila, zapomnil vsa po le enem branju, 

medtem ko si jih učenca pred njim nista mogla zapomniti. Se pravi, da nima težave z 

zapomnitvijo, temveč s pozornostjo na zvočnih dražljajih. Opazila sem, da pri pisanju po 

nareku Učenec 3 večkrat dela večje premore (tudi minutne) medtem, ko razredničarka pove 

in ko on stvar zapiše. Pri tem večkrat pozabi kakšno besedo ali jo morda presliši. Tudi 
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navodila izpolnjuje z zamikom enega navodila nazaj. Včasih se je zdelo, kot da je odtaval 

stran. Takrat je vprašal mene, učiteljico ali koga drugega, kaj je potrebno narediti, včasih pa 

si je zapomnil številko strani na kateri mora odpreti in to storil šele po nekem času. Učenec 3 

sedi čisto zadaj v razredu in okoli sebe nima sošolca, h kateremu bi pogledal v zvezek.  

Kadar Učenec 3 ne prejema dovolj pozornosti, prične ropotati z različnimi predmeti, spuščati 

najrazličnejše, tudi živalske, glasove ali si celo žvižgati med poukom. Učiteljica strokovne 

pomoči pravi, da mu pri uri dodatne pomoči glasba zelo ugaja. Jakost glasbene podlaga, ki jo 

ima Učenec 3 tudi med branjem, bi morda koga že motila, nanj pa dobro vpliva. Pri teh urah 

je učiteljica strokovne pomoči opazila, da si Učenec 3 ustvarja zvoke z rokami po mizi, z 

butanjem noge ob tla, če pa imata mizo s koleščki, je sposoben brcati vanje ves čas. Med 

odmorom je Učenec 3 na vso moč ropotal po ksilofonih in zvončkih, dokler ga nisem ustavila. 

Kljub vsemu je vse zanikal. Pravi, da nič od tega ne dela in celo, da ga boli glava, če je 

televizija preveč na glas. Zakaj je Učenec 3 tako odgovarjal je lahko več razlogov. Morda je 

vedel, da to ni prav in ni želel priznati, da to on počne ali pa se ne zaveda, da povzroča glasne 

ali dodatne zvoke ali pa vzrok tiči drugje. 

Mati meni, da je Učenec 3 pri sprejemanju zvokov selektiven sebi v prid. Učiteljica strokovne 

pomoči meni, da je njegovo odzivanje odvisno od njegovega stanja pozornosti, saj je Učenec 

3 izredno bister, le pozornost ga pri tem ovira. Njegovo znanje slovenskega jezika je vedno 

šibkejše, saj se od njega zahteva vedno več znanja in poznavanja pravopisnih ter slovničnih 

pravil, katerih on ne upošteva in jih niti ne pozna. Pri pouku je imel težave s slušno 

diskriminacijo (tako recepcijo kot ekspresijo) pripovednih, vprašalnih in vzkličnih povedih, o 

katerih so se učili.   

Učenec 3 pravi, da posluša raje krajše pravljice. Mati opaža, da z daljšim poslušanjem 

načeloma nima težav, le da mora ob tem ves čas nekaj govoriti. Učiteljica strokovne pomoči 

pa meni, da ob poslušanju potrebuje gibanje, saj mu to pomaga pri zapomnitvi. Mati pravi, 

da se težave pojavijo, kadar mora brati sam. Takrat se ji zdi, kot da ni nič prebral. Včasih je 

prebral le vsako drugo besedo ali vrstico, samo da bi čim hitreje končal. Poleg tega pa ne 

upošteva ločil. Učiteljica strokovne pomoči je dodala tudi neenakomeren ritem branja. Zakaj 

je učencu težko brati, je lahko več razlogov – potreba po gibanju, težave z vidno 

diskriminacijo ali težave s prenosom vidnih informacij v slušne. Učiteljica strokovne pomoči 
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meni, da mu primanjkuje motivacije za branje in da je njegovo bralno razumevanje dobro, 

čeprav ne prebere vsega pravilno.  

Učenec 3 rad pripoveduje o svojih doživetjih, učiteljica strokovne pomoči pravi, da je 

sposoben narediti bogato obnovo prebranega. Mati opaža, da se rad vključuje v odrasle 

pogovore in sklepa, da zato, ker ga vrstniki zavračajo. Njegovo pripovedovanje opisuje kot 

zelo domišljijsko in nima težav, dokler ni potrebno napisati spisa, takrat jo prosi za pomoč. 

Razredničarka meni, da je učenčevo pripovedovanje smiselno in dobro, kadar govori o 

izkušnjah. Težave se pojavijo, ko mora pripovedovati o znanju. Takrat veliko spusti, pri tem 

pa je nemiren in se vedno zraven igra.  

Vsi se zavedajo učenčevega dobrega znanja angleškega jezika. Njegov besedni zaklad je zelo 

bogat za četrti razred osnovne šole in tudi razumevanje je zelo dobro, pri govoru pa 

uporablja tudi različne glagolske čase. Svoje zanje pripisuje gledanju televizije. Na žalost ga 

njegova pretirana samozavest o znanju angleškega jezika ovira pri učenju zapisovanja 

angleških besed, ki je vse prej kot dobro.  

Povzemam, da ima Učenec 3 predvsem potrebo po slušnih dražljajih, ki jih tudi sam ustvarja. 

Njegovo odzivanje na slušne dražljaje in njihova diskriminacija je predvsem odvisna od 

njegovega interesa in čustvenega odnosa do informacij. O stvareh, ki ga zanimajo ali so del 

njegovega izkustva zna pripovedovati, medtem ko mu beseda ne teče o šolski snovi, saj se 

med poukom večkrat odklopi. Razlog za slušni odklop ni poznan – morda je krivo 

pomanjkanje gibanja. Iz več virov sem izvedela, da se je učenčeva slušna in bralna pozornost 

s prejemanjem terapije z zdravili izboljšala. Učiteljica strokovne pomoči meni tudi, da od 

takrat naprej Učenec 3 ne bi več potreboval petih ur dodatne strokovne pomoči tedensko, če 

se ne bi pred tem ustvaril tako velik primanjkljaj v bazičnem znanju.   

5.3.2.3.2 Značilnosti vidnega zaznavanja Učenca 3 

Graf 23 kaže, da je razredničarka ocenila, da se Učenec 3 pretirano odziva na vidne dražljaje, 

s čimer se delno ujema ocena matere, medtem ko ocena učiteljice strokovne pomoči 

prikazuje, da se Učenec 3 na vidne dražljaje prešibko odziva.  

Učiteljica strokovne pomoči namreč ocenjuje, da med branjem pretirano nagiba oz. obrača 

glavo in drži glavo preblizu knjige. Kljub temu učenčeve težave s preskakovanjem besed in 
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vrstic ne pripisuje težavam z vidnim zaznavanjem, saj nima disleksije, temveč hitenju. Mati je 

skušala njegov interes za branje spodbujati s pohvalo ob uspehu, vendar pravi, da je nanj to 

vplivalo ravno nasprotno.  Čeprav se je zdaj Učenec 3 umiril in lažje usmeri pozornost v 

branje, je v pogovoru potožil, da počasneje bere kot ostali, kar nanj verjetno deluje 

demotivacijsko. Tako kot z branjem ima težave tudi s pisanjem. Piše nečitljivo, črke in 

presledki med njimi so neenakomerno veliki, kar učiteljica strokovne pomoči navezuje na 

nezmožnost vzdrževanja ritma. 

 

Graf 23:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen  vidnega zaznavanja.  

Mati pravi, da mu je zanimivo vse, le tisto ne, kar mora narediti. Učiteljica strokovne pomoči 

pravi, da ga zmotijo že manjši vidni dražljaji v okolju. Njegova vidna pozornost je včasih 

usmerjena v glavno dogajanje pri pouku, včasih pa se zagleda popolnoma drugam. Tako kot 

učenca 1 in 2, ima tudi on težave z vzdrževanjem očesnega kontakta. Večkrat svojega 

sogovornika ne pogleda niti, kadar ga sprašuje, niti kadar mu odgovarja. Sam se tega tudi 

zaveda, a o tem ni želel govoriti.  

Mati sicer opaža, da Učenec 3 včasih med reševanjem nalog gleda po prostoru, vendar se ji 

to ne zdi tako intenzivno. Prav to pa se razredničarki in učiteljici strokovne pomoči zdi 

intenzivnejše. Učenec 3 se med katerokoli dejavnostjo rad ozira naokoli, kot da bi nekaj iskal. 

Morda ne more tako dolgo gledati v zvezek ali išče vizualno stimulacijo za spomin. Učenec 3 

je kakršno koli pogledovanje skozi okno ali po učilnici zanikal, čeprav je bilo očitno.  

Težave vidnega zaznavanja se torej pojavljajo tako doma kot v šoli. Čeprav graf 23 prikazuje 

drugače, ima Učenec 3 težave predvsem s pretiranim odzivanjem na vidne dražljaje v okolju. 
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Tako doma kot v šoli se pojavljajo težave z branjem in pisanjem, ki pa glede na zbrane 

podatke verjetno niso posledica šibke vidne diskriminacije, temveč motoričnih težav.  

 

5.3.2.3.3 Značilnosti tipnega zaznavanja Učenca 3 

Le razredničarka ocenjuje, da ima Učenec 3 težave na vseh področjih tipnega zaznavanja 

(graf 24). Učiteljica strokovne pomoči je ocenila, da se prešibko odziva na tipne dražljaje. 

Materina ocena kaže, da se le včasih pretirano odziva,  sam pa je ocenil, da s tipanjem nima 

težav.  

Mati opaža težave na več področjih, čeprav graf tega ne prikazuje. Največkrat je omenila 

njegovo pretirano občutljivost na bolečino, o kateri Učenec 3 ni govoril. Tudi razredničarka 

pravi, da Učenec 3 iz majhnega udarca naredi veliko paniko. Mati pravi, da Učenec 3 doma 

išče nežne dotike, ne mara pa, da se ga drugi dotikajo. V šoli so poročali, da pri pouku 

večkrat koga odrine stran, če se ga le-ta dotakne, a zdaj ne več tako intenzivno kot pred 

terapijo z zdravili. Kljub temu pravi, da ga dotiki drugih le malo motijo in da jih ne odriva. 

Mati pravi, da je občutljiv tudi na oblačila, on pa dodaja, da ne mara striženja las in ne mara 

hoditi bos. 

 

Graf 24:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen tipnega zaznavanja.  

Mati sicer pravi, da Učenca 3 ne moti, če je umazan in kadar je, se obriše ob svoja oblačila. 

Razredničarka in učiteljica strokovne pomoči pa pravita, da Učenec 3 ne zazna, ali ga tiščijo 

oblačila in ali je umazan. Razredničarka meni, da se Učenec 3 ne zaveda dobro lastnega 

telesa, s čimer se strinja tudi učiteljica strokovne pomoči. Vse pa se strinjajo, da ima Učenec 
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3 težave pri presojanju, koliko moči mora uporabiti, saj večkrat polomi stvari in močno 

pritiska s svinčnikom. Težavo izraziteje zaznavata razredničarka in učiteljica strokovne 

pomoči kot mati. 

Mati vidi tudi manj težav z iskanjem tipnih dražljajev. Meni le, da je pretirano nagnjen k 

zaletavanju v druge in da išče aktivnosti, kjer lahko packa ali se dotika različnih materialov. 

Razredničarka dodaja, da Učenec 3 vedno najde predmet, s katerim si gre skozi lase ali ga 

daje v usta; si drgne z roko po zobeh; igra se s šolskimi potrebščinami; včasih si nareže 

radirko in jo žveči; razteguje oblačila čez kolena ali komolce. Čeprav je učiteljica strokovne 

pomoči v ocenjevalni lestvici ocenila, da pogosto išče take dražljaje, meni, da Učenec 3 nima 

potrebe po tipanju. Pravi tudi, da dela z njim možgansko telovadbo (ang. Brain Gym), kjer so 

tudi taktilne vaje, ki jih Učenec 3 lepo izvaja. Meni pa, da je Učenec 3 zelo trd v ramenskem 

delu. Všeč mu je, da mu raztegne prste in zmasira roke. Meni, da je njegova potreba po 

grizenju svinčnikov in majice povezana s stisko in ne s potrebo po tipnih dražljajih. Učenec 3 

je pri pogovoru vse zanikal, čeprav je vedel, da sem ga lahko videla pri pouku. Edino kar je 

potrdil je navijanje las.  

Čeprav je razredničarka v ocenjevalni lestvici ocenila, da ima Učenec 3 težave s 

prepoznavanjem tipnih lastnosti predmetov, pravi, da niso delali pri pouku nič takega, kjer bi 

to lahko videla. Morda se je pri odgovarjanju zmedla, saj je sprva obkrožila 0 in nato 

popravila na 4.  

Podatki kažejo, da se Učenec 3 pretirano odziva na tipne dražljaje, kar opažajo doma in v šoli 

(razen učiteljice strokovne pomoči). Prešibko odzivanje na tipne dražljaje pa opažajo 

predvsem v šoli. Da išče tipne dražljajih meni le razredničarka, medtem ko učiteljica 

strokovne pomoči meni, da so njegova dejanja posledica drugih dejavnikov. Mati Učenca 3 

primerja s svojim starejšim sinom, ki ima po njenih besedah s tem več težav. Učenec 3 je 

večino stvari zanikal, kar bi lahko pomenilo, da svojih dejanj ne želi priznati ali pa se jih ne 

zaveda, vedno obstajajo tudi drugi razlogi. 

5.3.2.3.4 Značilnosti zaznavanja gibanja Učenca 3 

Mati in učiteljica strokovne pomoči ocenjujeta, da se Učenec 3 prešibko odziva na gibanje in 

da ga dodatno išče. Učenec 3 si je pri prešibkem odzivanju dal še višjo oceno. Pri tem je 

potrebno upoštevati, da učiteljica strokovne pomoči v kategoriji pretirana odzivnost ni 
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odgovorila na eno vprašanje od osmih, v kategoriji prešibka odzivnost je odgovorila na eno 

od dveh vprašanj, ki so skupna vsem ocenjevalnim lestvicam, v kategoriji iskanje dražljajev je 

odgovorila le na dve vprašanji od šestih (zaradi česar je ocena zelo visoka), v zadnji kategoriji 

pa ni odgovorila na nobeno izmed štirih vprašanj. Tudi razredničarka ni odgovorila na eno 

izmed vprašanj v kategoriji prešibka odzivnost. 

 

Graf 25:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen zaznavanja gibanja.  

Razredničarka meni, da Učenec 3 pretirano zavrača fizično naporna gibanja. Upira se 

predvsem dejavnostim, kjer je potrebno teči, včasih se ji zdi tudi, da mu primanjkuje želje po 

gibanju. Mati meni, da Učenec 3 ne mara teči, ker je vedno zadnji, za kar je poglavitni razlog 

njegova teža. Pravi tudi, da ne zavrača gibanja in da ko začuti sam, da je pripravljen, se nauči 

gibalnih spretnosti (vožnja s kolesom, rolanje). Poleg tega je po njenem mnenju sposoben 

dolgo vztrajati v gibalnih dejavnostih. 

Več je informacij o tem, da se Učenec 3 prešibko odziva na gibanje. Vse tri menijo, da Učenec 

3 ne zaznava nevarnosti padcev, deluje nepazljivo in se ne zavaruje pred poškodbami. To 

potrjujejo tudi njegove navedbe, da se je po toboganu spuščal že z rolko in na kolesu s 

pomožnimi koleščki. Pri tem trdi, da so to počeli tudi drugi fantje. Plezanje po igralih se mu 

ne zdi nevarno, potrjuje pa tudi, da mu na vrtiljaku ni slabo.  

Da Učenec 3 potrebuje veliko gibanja, najbolj opaža njegova mati. Razredničarka pravi, da je 

nemiren le v razredu, ne kaže pa pretirane potrebe po gibanju. Učiteljica strokovne pomoči 

se z razredničarko strinja. Meni le, da Učenec 3 pri gibalnih aktivnostih vztraja dlje kot 
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njegovi vrstniki, do ostalih trditev se ni opredelila. Učenec 3 je potrdil, da rad izvaja različne 

gibale dejavnosti in da se večkrat drugi hitreje utrudijo kot on. Zanikal pa je, da zelo težko 

sedi pri miru.  

Sledi, da Učenec 3 išče izrazito gibanje le doma, medtem ko se v šoli to kaže predvsem kot 

nemirnost na stolu, kar je bilo izraziteje pred terapijo. Pri pouku športne vzgoje večkrat vmes 

obupa in preneha z izvajanjem. Svojega gibanja se pogosto ne zaveda, s čimer si lahko 

pojasnimo njegov odgovor, da se ne ziba na stolu ipd.  

5.3.2.3.5 Značilnosti motoričnega planiranja in organizacije Učenca 3 

Vsi razen Učenca 3 ocenjujejo, da je obnašanje Učenca 3 hiperaktivno. Poleg tega ocena 

razredničarke kaže na to, da ima težave tudi z motoričnim načrtovanjem. 

Poleg bralnih težav ima težave tudi s pisanjem. Po mnenju učiteljice strokovne pomoči, je to 

posledica nedela pred terapijo z zdravili, saj je takrat bil Učenec 3 nezmožen slediti tempu 

pouka in ni osvojil lepega pisanja. Iz lastnih zapiskov se ne more učiti, zato mu razredničarka 

pri predmetih naravoslovja in družboslovja pripravi fotokopije iz zvezkov sošolcev. 

 

Graf 26:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen motoričnega planiranja in organizacije.  

Mati pravi, da se Učenec 3 zelo težko loti domače naloge, a se zaveda, da jo bosta morala 

narediti, preden bo šel v posteljo. Njegova pripravljenost za delo med dnevi zelo niha. Poleg 

tega mati pravi, da je Učenec 3 priden, kadar je na samem z njim, če je poleg njega še kdo 

drug, pa išče pozornost na najrazličnejše načine. Negativno se odziva tudi na spremembe v 

načrtih. Takrat, po materinih besedah, druge spravlja v slabo voljo in se rad krega. Razvil je 

tudi dvojna merila do očeta in mame ter točno ve, kaj mora narediti, da dobi želeno stvar.  
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Razredničarka pravi, da Učenec 3 štiri leta ni delal domačih nalog, med drugim tudi zato, ker 

si ni zapisal. Zdaj mu razredničarka vedno napiše v beležko, kar je tudi del prilagojenega 

programa za Učenca 3. Od takrat načeloma prihaja z narejeno domačo nalogo. Razredničarka 

meni, da Učencu 3 odgovarja razgiban urnik, ki ni strogo začrtan in za to navedla razloge. 

Meni tudi, da je največja motivacija za Učenca 3, če reče, da je neka stvar le za boljše učence 

(kar pomeni, da tega ni potrebno znati za oceno). Takrat prisluhne in si vse zapomni. Druge 

stvari gredo bolj mimo njega. Za težave motoričnega planiranja je značilno tudi izgubljanje. 

Razredničarka pravi, da je Učenec 3 izgubil že veliko šolskih pripomočkov in drugih 

predmetov. Vedno ko kaj izgubi, joka in ponavadi koga obtoži, da mu je vzel. Na koncu je 

vedno krivec on sam. 

Učiteljica strokovne pomoči pravi, da je Učenec 3 na splošno zelo nespreten. Pri grobi 

motoriki je zelo zatrdel, zato mu tudi masira ramenski del. Sprošča ga risanje. Največ težav 

učiteljica strokovne pomoči opaža na področju grafomotorike, slovničnih pravil in branja. 

Zdaj mu pomaga zapolniti ta področja. V nasprotju z razredničarko ona meni, da Učenec 3 

potrebuje rutino in red. Meni tudi, da so zanjo zdravila na zadnjem mestu, a tokrat ni šlo 

brez tega. Učenec 3 dobro prenaša Ritalin in ta mu pomaga, da je bolj motiviran za delo. Ima 

tudi težave z uravnavanjem ritma, zato izvajata različne vaje, da bi postal ritem 

enakomernejši in bolj umirjen. Vaje so za Učenca 3 težke, saj vse stvari dela na hitro. A 

učiteljica strokovne pomoči meni, da se učinki le-teh že kažejo.  

Učenčevo  hiperaktivno vedenje je mati opisala tako. Zelo rad skače v besedo. Če ni po 

njegovo ali če mu takoj ne odgovoriš, se prične njegov upor. Ponavadi traja najmanj pol ure, 

preden prične delati domačo nalogo. Mati zanj pravi, da ima »živčno motnjo«. Včasih kaj 

naredi podzavestno ali iz navade. Največkrat reagira impulzivno. Njegovo obnašanje je v 

družbi obeh bratov veliko slabše, kot če je le z enim. Vedno želi biti šef. Če ni, ni dobro. 

Starejši fantje ga pogosto sprejmejo medse, vendar, ko jim prične ukazovati, ga želijo izločiti.  

Ponavadi se brez premisleka brani – besedno in tudi fizično, zavzame pa se tudi za šibkejšega 

v skupini, a ponavadi »ta kratko potegne« on. Vedno je poln energije, ki mu je ne zmanjka. 

Mati meni, da mu je način dela v šoli v naravi odgovarjal, saj so ves čas nekaj delali. Ritalin ga 

je umiril. Nova zdravila pa nanj vplivajo ravno nasprotno. Mati meni, da je zdaj še bolj 

hiperaktiven in razdražljiv. Učiteljica strokovne pomoči in mati nista več videli drugega 

izhoda, kot terapijo z zdravili. Pred terapijo so se učiteljice celo uro ukvarjale le z njim, saj je 
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bil zelo nemiren in tudi nevaren za ostale učence, včasih so bile potrebne tudi fizične 

intervencije. Učenec 3 ni poznal prepovedi. Učiteljica strokovne pomoči meni, da se je s 

terapijo z zdravili vzgojna problematika rešila.  

Razrdničarka pravi, da se Učenec 3 pri pouku ves čas igra s telesom. Če mu prepove neko 

gibanje, vedno najde nekaj drugega. Meni, da je Učenec 3 s svojim obnašanjem znižal merila 

tudi za ostale učence. Kljub vsemu se je Učenec 3 ocenil, da nima veliko težav s 

hiperaktivnim vedenjem.  

Povzemam, da ima Učenec 3 težave na področju motoričnega planiranja in organizacije ter je 

pri svojih dejanjih hiperaktiven. Težko se loti dela, ko pa prične, dela hitro in površno. 

Njegovi odzivi so pogosto impulzivni. Njegove težave se kažejo tako doma kot v šoli, sam pa 

se jih ne zaveda dobro ali pa jih ne želi priznati.  

5.3.2.3.6 Značilnosti okušanja Učenca 3 

 

Graf 27:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen zaznavanja okusa.  

Mati in razredničarka se strinjata, da se Učenec 3 pretirano odziva na okus. Pri tem je 

razredničarka odgovorila le na eno od dveh vprašanj, ki so skupna vsem, učiteljica strokovne 

pomoči pa se ni opredelila. Učenec 3 in šolski delavki se strinjajo, da se Učenec 3 prešibko 

odziva na okus (graf 27). Pri tem je učiteljica strokovne pomoči odgovorila le na eno od treh 

vprašanj, razredničarka pa na dve vprašanji. 

Razredničarka meni, da je Učenec 3 izbirčen pri hrani. S tem se mati ne strinja, a pravi, da se 

pretirano izogiba začinjeni hrani in da ima raje pusto hrano. Učenec 3 pravi, da preveč 

začinjene hrane res ne mara, vendar ima rad bolj slano. Povedal je, da ne je večino surove 

zelenjave, pa tudi jote ne, ki jo je včasih jedel. Zakaj je zdaj ne je, ni povedal.   
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Šolski delavki opažata, da Učenec 3 večkrat žveči rokava, plastiko, svinčnike, medtem ko mati 

tega doma ne opaža. Učenec 3 je sprva tudi sam rekel, da tega ne počne, a je kasneje priznal, 

da žveči le svinčnike. Včasih pa se mu zdi, da ima vsa hrana enak okus.  

Čeprav graf 27 prikazuje, da se Učenec 3 prešibko in pretirano odziva na hrano, iz 

pridobljenih informacij težko sklepam, da ima Učenec 3 večje težave na tem področju. 

Žvečenje predmetov je lahko tudi znak potrebe po tipnih dražljajih. 

5.3.2.3.7 Značilnosti vonjanja Učenca 3 

 

Graf 28:  Učenec 3 – primerjava srednjih vrednosti ocen zaznavanja vonja.  

Razen Učenca 3 nihče ne opaža posebnosti na področju učenčevega vonjanja. Pri tem 

učiteljica strokovne pomoči ni odgovorila na štiri vprašanja od sedmih. 

Učenec 3 meni, da zelo hitro zavoha kakšen nov ali neprijeten vonj, a včasih kakšnega tudi ne 

zazna. Pravi tudi, da nekatere hrane ne je prav zaradi vonja, a se ni mogel spomniti katere. 

Spomnil se je šampona, ki mu je zelo smrdel. Na splošno ga močne vonjave ne motijo. Moti 

pa ga vonj pri enem izmed prijateljev doma in se tam zato ne mara igrati. Za trditev Sem že 

pojedel stvari, ki jih ne bi smel, čeprav so baje imele čuden vonj pa pravi, da ne ve, če se je že 

kdaj kaj takega zgodilo.  

Učenec 3 pri svojem pripovedovanju ni povedal ničesar takega, iz česar bi lahko sklepala, da 

se Učenec 3 pretirano ali prešibko odziva na vonjave. 

5.3.2.3.8 Povzetek usklajenosti ocen – Učenec 3 

V primeru Učenca 3 prihaja do razhajanj v opažanjih tako med posamezniki kot med 

povprečnimi vrednostmi ocen posameznika in njegovim pripovedovanjem. Do slednjega je 

prišlo takrat, kadar so določena stanja opažali, a se jim to ni zdelo problematično ali 
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povezano s senzornimi težavami in kadar so si določeno trditev drugače interpretirali, kot je 

bilo mišljeno za potrebe zbiranja podatkov.  

Učenec 3 ima glede na zbrane podatke potrebo po dodatnih slušnih dražljajih, ki jih tudi sam 

ustvarja. Pri delu ga zmotijo tako vidni kot slušni dražljaji. Pri iskanju tipnih dražljajev 

učiteljica strokovne pomoči postavlja vprašanje, ali to počne zaradi potrebe po dražljajih ali 

zaradi čustvene stiske, poleg tega se materi ne zdi, da bi to izrazito počel. Učenec 3 ima 

potrebo po gibanju. Le ta se je s terapijo zmanjšala, kljub temu  mati pravi, da se doma veliko 

giba, v šoli pa je nemiren. Težave motoričnega planiranja so morda ene ključnih ovir pri 

učenčevem delovanju. Večkrat namreč ne ve, kako bi se lotil dela in ob ovirah hitro obupa. 

To se pokaže predvsem, pri športnih dejavnostih. Kadar se počuti nekompetentnega, kadar 

se mora malo bolj potruditi za uspeh, odneha. Vonjanje in okušanje nista težavna.  

5.3.2.4 Skupne ugotovitve o ujemanjih in razhajanjih med ocenami različnih 

ocenjevalcev 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Ali so zaznavanja posameznikov o senzornih težavah izbranih 

učencev  usklajena in kje prihaja do morebitnih razhajanj? 

Največje ujemanje med ocenami staršev in šolskih delavcev se je pokazalo pri Učencu 1. Na 

žalost sta v tem primeru, poleg njega, v celoti sodelovali le učenčeva mati in razredničarka. 

Oče je izpolnil le ocenjevalno lestvico, medtem ko se pogovora ni udeležil. Njegove ocene so 

bile zelo usklajene z ocenami njegove žene. Tudi dodatnega mnenja učitelja strokovne 

pomoči nisem mogla dobiti, saj je Učenec 1 šele v postopku usmerjanja. Do razhajanja je 

prišlo pri prešibki odzivnosti na slušne dražljaje, s čimer ima po razredničarkinem mnenju 

Učenec 1 težave, staršem pa se to ne zdi tako izrazito. Razlike v opažanjih se morda 

pojavljajo zato, ker razredničarka pri pouku od Učenca 1 zahteva slušno pozornost 

pogosteje, kot je to potrebno doma. Najverjetneje daje tudi več navodil, kot jih učenec 

prejme doma in je to bolj opazno. Vsi odrasli menijo, da ima Učenec 1 težave z recepcijo 

zvočnih informacij in ekspresijo le-teh. Zdi pa se, da se on ne zaveda popolnoma svoje 

govorne napake, čeprav obiskuje logopeda. Na področju vida, tipa, okusa in vonja je 

razredničarka odgovorila na zelo malo vprašanj, zato težko primerjamo zaznave. Lahko pa 

sklepam, da je težave na teh področjih težko opazovati med poukom. Kljub temu se je v 

pogovoru pokazalo, da je razredničarka opazila določene odzive na tipne in vidne dražljaje.  
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V primeru Učenca 2 je prihajalo do velikih odstopanj med različnimi ocenjevalci. Glede na to, 

da mu zvočni posnetki pomagajo, ima morda težave z zvočnim zaznavanjem. Največ znakov 

pretiranega odzivanja na slušne dražljaje in ustvarjanja le teh opaža razredničarka. Doma 

tega ne zaznavajo, kar je morda posledica mirnega okolja. Učiteljica strokovne pomoči ne 

opaža, da bi učenec pretirano iskal tipne dražljaje. To opažajo razredničarka in njegovi starši. 

Odzivi na gibanje se očetu zdijo popolnoma normalni, medtem ko ostali vidijo težave na 

različnih področjih. Tu se najbolj strinjata učenec in razredničarka. Tudi nihanja v nivoju 

aktivnosti oče ne zaznava, medtem ko to najbolj opažata mati in razredničarka, pa tudi 

učenec sam je to težavo visoko ocenil. 

 Tudi pri Učencu 3 je prihajalo do odstopanj med različnimi ocenjevalci. Ocenjevalci so 

večkrat omenili, da učenčeve težave niso senzornega izvora. Zvočna kulisa mu pri urah 

strokovne pomoči pomaga, pomagajo mu tudi motorične in taktilne vaje, ki jih izvajata z 

učiteljico strokovne pomoči. Kljub temu učiteljica strokovne pomoči meni, da težave niso 

senzornega izvora, temveč čustvenega in da je učenec v preteklih letih preskočil osnove, ki 

jih mora zdaj nadoknaditi. Tudi težave pri branju naj bi se po njenem mnenju pojavljale 

zaradi hitenja. Učenec 3 doma kaže veliko potrebo po gibanju, medtem ko se v šoli zdi, kot 

da se izogiba fizičnim naporom. Vsi se strinjajo, da ima težave z motoričnim načrtovanjem in 

da je hiperaktiven, kar botruje ostalim težavam.  

V primeru izbranih učencev prihaja do različne usklajenosti med opazovalci. Izraženi so 

različni pogledi na odzivanja učencev in tudi učenci sami sebe večkrat doživljajo drugače kot 

jih njihovi opazovalci. Opažanja se razlikujejo glede na okolje v katerem jih osebe lahko vidijo 

in glede na osebno percepcijo normalnega odzivanja. Kaže se tudi to, da se učenci na samem 

z odraslo osebo obnašajo drugače kot v skupini. 

Na tem mestu lahko odgovorim tudi na raziskovalno vprašanje: Ali se pri izbranih učencih SPD in 

ADHD medsebojno prekrivata? 

Vsi izbrani učenci z ADHD so kazali simptomatske znake SPD, vendar se je izkazalo, da simptomi 

niso nujno povezani s težavami senzornega zaznavanja. Z rezultati raziskave lahko predvidevam 

le, da imajo učenci morda težave na nekaterih področjih senzornega zaznavanja in to na različnih 

glede na posameznega učenca. Za natančnejše podatke bi bilo potrebno izpolniti standardizirane 

obrazce za ugotavljanje SPD in opraviti nadaljnje raziskave, za katere sama nisem kvalificirana. 
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5.3.3 PRILAGODITVE ZA DELO Z IZBRANIMI UČENCI 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Katere metodične in didaktične prilagoditve se že izvajajo in 

katere bi bile še potrebne za otroka s pridobljeno sliko motenj senzornega procesiranja?  

5.3.3.1 Trenutne prilagoditve 

5.3.3.1.1 Trenutne prilagoditve – Učenec 1 

Čeprav je Učenec 1 še v postopku usmerjanja, razredničarka izvaja nekatere prilagoditve. Učenec 

hodi tudi k logopedu in prejema pomoč na ekspresivnem področju slušnega zaznavanja.  

Razredničarka pravi, da delo prilagaja glede na učenčeve sposobnosti – če ga kaj sprašuje, ga 

počaka, ponovi vprašanje, kaj mu tudi večkrat prebere. Pogosto mora besede natančneje 

razložiti, da jih razume. Razredničarka meni, da potrebuje veliko spodbude, zato ga večkrat 

pohvali ali ogovori. Po njenem mnenju sedenje z najboljšim prijateljem na njega deluje 

motivacijsko, hkrati pa mu sošolec tudi nesebično in samoiniciativno pomaga. Sedežni red je 

spremenila tako, da Učenec 1 sedi frontalno, saj je prej sedel obrnjen proti oknu in je večkrat 

zahajal s pogledom proč od glavnega dogajanja. Kljub temu Učenec 1 ne usmerja vidne 

pozornosti v učiteljico. Svetovalna delavka (izven šole) je preko matere svetovala učiteljici, 

naj se učenca občasno dotakne, da ga spomni na dogajanje v razredu, a razredničarka pravi, 

da bi se počutila nelagodno in meni, da bi negativno vplivalo na druge učence.   

5.3.3.1.2 Trenutne prilagoditve – Učenec 2 

Učiteljica strokovne pomoči je s starši Učenca 2 sodelovala že pred usmeritvijo na koncu 

prvega razreda. Ko je bil v tretjem razredu usmerjen kot otrok s posebnimi potrebami, pa je 

začela delati tudi z njim. Dodeljene so mu bile tri ure strokovne pomoči na teden. Od takrat 

je, glede na poročila odraslih, veliko sprememb. V začetku je zelo impulzivno reagiral na zanj 

neprijetne dogodke in je potreboval včasih tudi po 2 uri sproščanja, da se je normaliziral.  

Konec tretjega razreda se je ta čas skrajšal na 15 min. V letošnjem letu pa že dolgo ni bilo 

takega izpada in ima bistveno manj ekstremne reakcije, kot jih je imel na začetku.  

Posebni pogoji, določeni z odločbo:  

- Otroku se zagotovijo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja: možnost 

preverjanja in ocenjevanja v individualni situaciji;  po potrebi prilagojena oblika pisnih 

gradiv; napovedano in dogovorjeno preverjanje in ocenjevanje znanja; možnost 

opravljanja pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh ali več delih. 
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- Prav tako se otroku zagotovijo prilagoditve, ki jih v individualiziranem programu glede na 

otrokov napredek in razvoj pripravijo in spreminjajo člani strokovne skupine, 

skladno z navodili za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo. 

V lanskem letu sta z učiteljico strokovne pomoči delala predvsem na vzpostavljanju 

čustvenega in socialnega stika, kar zdaj ni več tako potrebno, saj ga že samo okolje umiri. 

Trenutno pa učiteljica strokovne pomoči opazuje, kaj Učencu 2 ne gre in zanj išče 

prilagoditve pri pouku, doma ali v obliki dodatne pomoči. Uvedli so uporabo tabele za 

poštevanko, za katero je potreboval kar nekaj časa, da jo je sprejel in začel delati. Pri 

predmetu družba mu je učno snov preoblikovala v računalniške kvize in mu jo tako približala. 

Kot že omenjeno, je predlagala tudi zmanjšanje pritiska na Učenca 2, kar so starši upoštevali 

in se kaže kot pozitivna poteza.  

Razredničarka Učencu 2 dopušča občasne sprehode na stranišče, saj meni, da potrebuje mir. 

Kadar je prekomerno vznemirjen ali razburjen, ga pelje h katerikoli strokovni delavki na šoli, 

kjer se učenec pomiri. Večkrat ga vključi v pogovor ali izbere za branje iz učbenika kot ostale 

učence, saj je bil učenec na začetku vedno zelo užaljen, če on ni bral. 

Z letošnjim novim letom so pričeli tudi s poslušanjem zvočnih posnetkov, kjer Učenec 2 vsak 

dan po 15 min posluša skladbe očiščene na le eno določeno frekvenco. To naj bi mu vidno 

koristilo, saj je bolj umirjen in zbran pri delu.  

5.3.3.1.3 Trenutne prilagoditve – Učenec 3 

Učenec 3 je z usmeritvijo kot dolgotrajno bolan otrok dobil naslednje prilagoditve: 

- Prostorske prilagoditve:  Učenec sedi na mestu, ki mu omogoča boljšo osredinjenost na 

šolsko delo (V razredu Učenec 3 sedi čisto zadaj in okoli sebe nima sošolcev s katerimi bi 

lahko klepetal.) 

- Organizacija časa: Učenec ima podaljšan čas pri pisnem in ustnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka v jutranjih urah, ko je 

koncentracija še visoka in ni prisotna utrujenost. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

naj bodo naloge in vprašanja podana v več časovnih sklopih. 
- Poučevanje in učenje ter didaktični pripomočki in oprema: Fotokopiranje obsežnejše 

snovi (po presoji učitelja); preverjanje sledenja učnemu procesu; spodbujanje k 
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pogovoru, sledenju in aktivnosti; navodila naj bodo kratka in jasna – sproti preverjamo 

razumevanje pisnih ter ustnih navodil; omogoči se mu uporaba fotokopij in pomoč pri 

urejanju zvezkov, kjer opazimo, da ne zmore sam zapisati; spremljanje učenčevih 

zapiskov.  
- Preverjanje in ocenjevanje znanja: Poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju 

znanja; preverjanje in ocenjevanje znanja naj poteka po manjših, vsebinsko zaključenih 

tematskih sklopih; možnost preverjanja in ocenjevanja znanja v individualni situaciji ali 

manjši skupini v skladu z zakonodajo; neupoštevanje napak, ki izhajajo iz motnje, in 

toleranca specifičnih napak pri ocenjevanju pisnih izdelkov; pisni  izdelki, ki jih učitelj ne 

zna razbrati,  naj se vrednotijo šele, ko jih učitelj preveri ustno; prilagojeno ocenjevanje 

natančnosti npr. pri merjenju. 
- Prilagoditve domačih nalog: Preverjati ali si je zapisal kaj je za domačo nalogo; upošteva 

se načelo kvalitete in ne kvantitete; prilagoditi domačo nalogo tako, da jih učenec zmore 

v kar največji meri izpolniti samostojno in za opravljanje domače naloge ne porabi 

bistveno več časa kot sošolci (Razredničarka in mati vsakodnevno komunicirata preko 

učenčeve beležke, kamor mu razredničarka tudi zapiše domačo nalogo in obvesti mati, 

kdaj bo učenec pisal oz. bo vprašan določeno snov.)  

- Dodatna strokovna pomoč: Izvaja se v času pouka oziroma petkrat na teden v kabinetu za 

dodatno strokovno pomoč in delno ter po potrebi v oddelku; obliko oz. vsebino le-te se 

prilagaja učenčevemu aktualnemu obsegu znanja. Pri tem se upoštevajo temeljni 

standardi znanja ter specialno pedagoški cilji, podani v programu. 
- Ostalo: Barvno označevanje pomembnih podatkov, pojmov in dejstev; možnost umika v 

mirni kotiček. 

Učenec 3 z učiteljico strokovne pomoči izvaja Brain Gym ali možgansko vadbo, kamor so 

vključene različne vaje za koncentracijo, fino- in grobo-motoriko. Učiteljica strokovne pomoči 

mu z vajami skuša tudi upočasniti ritem, saj mu le ta dela težave pri branju in pisanju, prav 

tako pa se morata posvečati učni snovi, predvsem slovenščini, saj ima tam učenec veliko 

težav. Učiteljica strokovne pomoči je tudi materi predlagala, naj izvajata možgansko vadbo 

doma, vendar mati pravi, da ni vedno časa za to. Se pa trudi, da Učenec 3 vsakodnevno 

naredi domačo nalogo in ima primeren prostor, kjer ga ne motijo zunanji dražljaji. 
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5.3.3.2 Predlogi za delo z učenci  

5.3.3.2.1 Motorično načrtovanje, nadzor lastnega telesa 

Učenec 3 ima težave predvsem na področju motoričnega planiranja, njegovo vedenje pa je 

hiperaktivno. Tudi učenca 1 in 2 imata težave z motoričnim načrtovanjem; Učenec 2 ima 

težave z impulzivnim vedenjem in uravnavanjem nivoja aktivnosti, Učenec 1 pa ima izmed 

vseh največ težav z grobomotoriko. Kiphard (1997) je v svojem prispevku predstavil program 

za zmanjševanje hiperaktivnega vedenja, ki je bil narejen znotraj motopedagogike. Program 

vključuje integracijo različnih senzornih dražljajev in spodbuja učenčevo samokontrolo. 

Sestavljen je iz šestih faz, ki jih bom na kratko povzela: 

Faza 1: Vestibularno-motorične dejavnosti (pripravljalna faza): V tej fazi dejavnosti 

spodbujajo boljše delovanje vestibularnega sitem oz. gre za taktilno-kinestetični način 

stimuliranja. Pri teh vajah se otrok vrti in doživi občutek centrifugalne sile, kar pomaga 

zadovoljiti potrebo po vestibularnih dražljajih. Otroci lahko sami zbirajo med različnimi načini 

gibanja in različnimi pripomočki. Poleg vaj z vrtenjem, učenci izvajajo tudi vaje guganja in 

prevračanja kozolcev, telesno vrtenje okoli globinske osi.  

Faza 2: Razvijanje zavornih sil in usmerjanje gibanja: Učenci so  skozi  gibalne igre in zgodbo 

usmerjeni v zavestno prehajanje iz divjega gibanja v umirjeno. Pri tem uporabljajo zaviralne 

in usmerjevalne sile in doživljajo zadovoljstvo ter samopotrjevanje. Za dobro opravljeno 

nalogo so učenci nagrajeni z nagrado, ki je del igre. V igri je lahko vključena tudi omejena pot 

in različne ovire, kjer se morajo izogibati trčenju. 

Faza 3: Izboljševanje koncentracije z zaprtimi očmi: Te vaje pomagajo učencem, da se ob 

odsotnosti vida osredinjajo predvsem na tipne in slušne informacije. Pri tem imajo učenci 

samonadzor nad zapiranjem in odpiranjem oči. S tipom spoznavajo prostor in ovire v 

prostoru, kasneje se gibanju in tipanju priključi tudi zvočne dražljaje, preko katerih učenci 

spoznavajo zven različnih materialov in jih skušajo prepoznati. S pomočjo zvoka pa se tudi 

skušajo orientirati v prostoru.  

Faza 4: Urjenje vidne pozornosti: Ko učenci osvojijo prejšnjo fazo, nadaljujejo z opazovanjem 

vidnih sprememb v okolju in spremljajočimi nalogami. Te naloge najprej rešujejo v 

mirovanju, kasneje pa preidejo na enake naloge, le da se pri tem premikajo. 
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Faza 5: Premagovanje impulzivnosti: Kiphardt (1997) omenja obrazec STOJ – GLEJ – 

POSLUŠAJ – MISLI. To so signali, ki jih morajo učenci v igri upoštevati. Ti naj bi dolgoročno 

pomagali otrokom, da premislijo, preden impulzivno reagirajo. Za vsak zvočni signal si 

izmislijo tudi simbol. Po določenem času privajanja na signale naj bi učenci ponotranjili 

povelja in jih upoštevali v svojih mislih.  

Faza 6: Športna dejavnost kot sredstvo samodiscipliniranja: Nazadnje avtor (Kiphardt 1997) 

predlaga vključevanje različnih dejavnosti, po katerih učenci hrepenijo: usmerjeno skakanje 

na trampolinu, skakanje v vodo, terapevtsko jahanje, akrobatika, vaje v ravnotežju in 

žongliranje za povečanje optične pozornosti. 

Tudi drugi avtorji v knjigi Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija (Passolt 1997) ponujajo 

različne dejavnosti za delo s hiperaktivnimi učenci, Stock Kranowitz (2003) pa v knjigi Out of 

Sync Child Has Fun za spodbujanje vestibularnega sistema predlaga različne igre na T-stolu 

(stol z eno nogo), ki so koristne tako za sproščanje hiperaktivnega otroka, kot za spodbujanje 

in dvigovanje pozornosti hipoaktivnega otroka.  

5.3.3.2.2 Slušni  sistem 

Vsi učenci imajo težave na področju slušnega zaznavanja. Učenec 2 sicer že dobiva pomoč na 

tem področju, a je ta osredinjena le na poslušanje. Zvočne vaje, ki jih ponuja Stock Kranowitz 

(2006) pa poleg slušnega spodbujajo tudi druge čutne sisteme. Prilagam kratek opis vaj: 

1. Raztezanje ob piščalki na palčko: Otroci najprej poslušajo zvok piščalke in pri tem 

opazujejo, kako se dolžina palčke spreminja glede na višino zvoka. Nato oni z rokami 

ponazarjajo prehajanje od visokega tona k nizkemu s počasnim spuščanjem rok. Ko 

otroci to usvojijo, lahko podobno spreminjanje zvoka ponazarjajo z drugimi deli 

telesa in v različnih telesnih pozicijah. Kasneje se spreminja tudi hitrost, ritem in 

trajanje zvoka. Nazadnje se učenci preizkusijo v vlogi vodje. 

2. Poslušaj, glej in se gibaj: Učencem se predstavi različne inštrumente. Vsakemu 

inštrumentu se pripiše določen ritem in gibanje. V nadaljevanju se inštrumenti 

izmenjujejo, učenci pa se gibajo glede na izbrani inštrument. 

3. Ples s papirnatimi krožniki: Vsak učenec ima dva papirnata krožnika, ki jih uporablja 

kot činele z nežnim zvokom. Ob klasični glasbi sede na tleh v enakomernem ritmu 

udarjamo pred seboj, dokler vsi učenci ne ujamejo ritma, nato ob udarjanju 
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spreminjamo položaje. Vajo učenci lahko izvajajo tudi kot zrcalo učitelju. Namesto 

udarjanja s krožniki se lahko uporabi tudi drugačen način manipulacije z njimi (npr. 

drgnjenje enega ob drugega ali oponašanje živali). 

S temi aktivnostmi se izboljša slušno procesiranje, koordinacija oko-uho-roka, propriocepcija, 

sposobnost stopnjevanja gibanja, zavedanje lastnega telesa, nadzor grobe motorike. Izboljša 

se tudi delovanje vestibularnega sistema, bilateralna koordinacija, zmožnost prečkanja 

sredine ter socialne veščine. 

Za izboljšanje diskriminacije slušnih dražljajev pa se lahko igramo: tapkanje melodij s 

svinčnikom (lahko tudi ploskamo ali udarjamo na boben); iz enakih škatlic naredimo zvočni 

spomin tako, da imata po dve škatlici enako vsebino (riž, kocke, fižol, proso ipd.), učenec išče 

pare; igranje tonske lestvice na ksilofon ipd. (povzeto po Stock Kranowitz 2006).  

5.3.3.2.3 Vidni sistem 

Vsi učenci imajo težave z vidnim zaznavanjem, a na različnih področjih. Za spodbujanje 

vidnega procesiranja so koristne naslednje naloge, ki so povzete po Stock Kranowitz (2006): 

1. Igra Jai Alai: Pri tej igri si manjšo žogico podajamo z velikimi plastenkami, katerim 

smo predhodno odrezali dno. V igri lahko tudi zamenjujemo roke in mečemo na 

različne načine. Z igro otrok izboljšuje koordinacijo roka-noga-telo, vidno sledenje, 

globinsko percepcij, zaznavanje gibanja, prostorsko zavedanje in vidno razlikovanje 

figure od ozadja. Poleg tega igra spodbuja vestibularni in proprioceptivni sistem ter 

motorično načrtovanje.  

2. Ribarjenje: Iz papirja izrežemo ribe in nanje pritrdimo sponke za papir. Lovimo z 

magnetom, ki visi na vrvici privezani na leseno palico. Že pri izdelavi pripomočkov 

otrok razvija finomotorične sposobnosti, izboljšuje koordinacijo oko-roka in 

bilateralno koordinacijo, ob uporabi različnih pripomočkov nadgradi taktilno 

diskriminacijo, ob igri pa izboljšuje zavedanje telesa, propriocepcijo, grobomotoriko 

in koordinacijo oko-roka.  

3. Lov na arašide: Po travniku raztresemo neoluščene arašide (ali katere druge majhne 

predmete), otroci pa jih iščejo in nabirajo v vrečko. Arašide oluščijo in pojejo. Iskanje 

majhnih predmetov izboljšuje vidno osredinjanje in fiksacijo, globinsko percepcijo, 

vidno diskriminacijo, prostorsko zavedanje in vidno razlikovanje figure od ozadja. 
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Pobiranje arašidov zagotavlja vestibularne dražljaje in izboljšuje grobomotoriko, 

motorično načrtovanje in gibanje. Luščenje arašidov izboljšuje koordinacijo oko- roka 

in finomotoriko.   

V knjigi ge. Stock Kranowitz (2006) pa najdemo še nekaj iger, ki krepijo vidni sistem. 

5.3.3.2.4 Tipni sistem 

Učenec 1 se večkrat izogiba tipnim dražljajem, Učenec 2 in Učenec 3 pa le te iščeta. 

Učencema 2 in 3 lahko ponudimo protistresno žogico, ki jo lahko stiskata med poukom ali 

kadar sta vznemirjena. Če ju navadimo na ta način sproščanja, lahko preprečimo večje 

izpade, poleg tega se lahko osredinita na pouk, ne da bi iskala druge dražljaje. Tudi žvečenje 

žvečilnega gumija je eden izmed načinov zagotavljanja taktilnih dražljajev. V primeru, da to 

dopustimo v razredu, se moramo dogovoriti za pravila žvečenja (žvečimo z zaprtimi usti, ko 

govorimo, ga damo ven ipd.).   

5.3.3.2.5 Sistema okušanja in vonjanja 

Le Učenec 1 kaže pretirano odzivanje na okus in vonj, hkrati pa išče vonjalne dražljaje. 

Morda bi prijetne vonjave v prostorih prispevale k njegovi zbranosti.  

5.3.4 SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLSKIH DELAVCEV V PRIMERU IZBRANIH UČENCEV 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Ali se kažejo potrebe po sodelovanju ali boljšem sodelovanju 

staršev in šolskih delavcev pri pomoči premostitve težav s senzornim procesiranjem pri izbranih 

otrocih z ADHD?   

V primeru Učenca 1 komunikacija poteka predvsem med materjo in razredničarko. Glede na to, 

da se je mati strinjala z opisom Učenca 1, ki ga je napisala razredničarka, in rezultate raziskave 

sklepam, da imata na učenca podoben pogled. V pogovoru z njima sem izvedela, da si 

izmenjujeta mnenja in se obračata ena na drugo. Kljub temu se razredničarka včasih znajde v 

dilemi, kako naj materi predstavi določeno učenčevo težavo. Njun dober medsebojni odnos se 

kaže tudi na Učencu 1, saj kljub težavam v šoli in zavedanju, da je kasneje šel v šolo kot njegovi 

sošolci, skrbno dela domače naloge in se trudi izboljšati. Večkrat sem ga videla, kako se trudi 

brati in je v to zatopljen, čeprav ne mara brati, ker mu ne gre dobro.  

Starši Učenca 2 so v stalnem kontaktu z razredničarko in učiteljico strokovne pomoči. Njune 

nasvete sprejmejo odprtih rok in jih upoštevajo. Učiteljica strokovne pomoči je zadovoljna s 

sodelovanjem staršev, meni pa, da bi se lahko z razredničarko še bolj povezali. Izrazila je tudi 
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splošno mnenje, da morda učitelji ne razumejo povsem vloge učitelja strokovne pomoči, ki naj bi 

z učencem delal tudi drugačne vaje kot le predelovanje učne snovi. Opažanja med posamezniki 

pri Učencu 2 se precej razlikujejo. Njegovo obnašanje v domačem okolju je drugačno od 

obnašanja pri pouku in ta se razlikujeta od obnašanja na samem z učiteljico strokovne pomoči, 

prav tako se pojavljajo razlike v enakem okolju. Tudi Učenec 2 se je večkrat ocenil drugače, kot 

so to ocenili ostali. To pomeni, da je dobra komunikacija med njimi potrebna za razumevanje 

učenca. Spremembe, ki so nastale v času sodelovanja, potrjujejo, da je odprtost staršev do 

sprememb in sodelovanje s šolskimi delavci prispevalo k uspešnosti učenca.   

Razredničarka in učiteljica strokovne pomoči sta v primeru Učenca 3 dobro povezani. Kljub 

stalnemu pisnemu komuniciranju in občasnim osebnim stikom z materjo pa menita, da bi se dalo 

sodelovanje še izboljšati. Šolski delavki skrbi, ker Učenec 3 ne prejema redno zdravil in nista 

prepričani, da mati upošteva njune nasvete. Mati je odkrito povedala, da ni vedno časa za vse 

vaje. Oče, ki sicer ne živi z učencem, kljub povabilu šolskih delavcev ne kaže zanimanja za 

sodelovanje s šolo. Prišel je le prvič. Glede na to, da podatki kažejo, da simptomi, podobni SPD, 

najverjetneje niso vsi posledica motenj senzornega zaznavanja in da se kažejo težave v družini, bi 

bilo potrebno opraviti oceno družinske funkcionalnosti, saj so morda družinski odnosi eden 

izmed virov učenčevih težav.  

V opisanih primerih je komunikacija med starši in šolskimi delavci pomembna. Z različnimi 

pogledi na učence je bila pridobljena jasnejša slika o njihovem delovanju. Poleg tega bi brez 

podatkov o reagiranju učencev na senzorne dražljaje v drugih okoljih in o virih težav učencev 

lahko sklepali popolnoma drugače. Kljub temu, da v vseh primerih prihaja do komunikacije, sem 

v pogovorih večkrat naletela na nezaupanje do informacij, ki so jih prejemali eden od drugega, 

kar je morda posledica ravno različnih pogledov na učence. Večkrat sem v pogovoru z različnimi 

šolskimi delavci, ne le udeleženci raziskave, zasledila mnenje, da so za težave učencev krivi starši 

ali da se učenci obračajo po vetru. To se sklada s podatki o najpogostejših zmotah odraslih, ki jih 

navaja Žibert (2006): otrokova težavnost in otrokove težave so posledica slabe vzgoje; ker se 

otrok različno obnaša ob različnih dnevih in zna biti priden, ga ocenijo, da je »žleht«; starši, ki so 

sprti s šolo ali imajo otroka, ki je nemiren v šoli, pa menijo, da ima njihovega otroka učitelj »na 

piki« in zato dobiva slabe ocene. Ta negativen pogled na učenčeve težave pa se odraža tudi na 

načinu komunikacije med posamezniki in v učenčevem odnosu do šole.  
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Usklajenost opažanj posameznikov pri izbranih učencih vpliva na sodelovanje med njimi. V 

primeru Učenca 1, kjer so opažanja najbolj usklajena, je tudi sodelovanje med materjo in 

razredničarko redno, pogovori med njima so  odprti ter skupaj iščeta rešitve za delo z učencem. 

Njun odnos je partnerski. Usklajenost opažanj pri Učencu 1 in komunikacija med starši in šolskimi 

delavci vplivajo tudi na odnos Učenca 1 do šole, ki je kljub težavam dober. Pri Učencu 2 so se 

pogledi na učenca večkrat razlikovali, do razlik je prihajalo tudi med starši. Kljub temu starši in 

šolski delavci veliko sodelujejo. K dobremu sodelovanju veliko pripomore zaupanje staršev v 

strokovnost šolskih delavcev in njihova odprtost za sprejemanje predlogov. Njihov odnos do šole 

ima na Učenca 2 dober vpliv, saj je v času sodelovanja prišlo do pozitivnih sprememb. V primeru 

Učenca 3 prav tako prihaja do velikih razlik v opažanjih, hkrati pa si njegove odzive razlagajo na 

različne načine. Njihovo sodelovanje pozitivno vpliva na Učenca 3, a se čuti potreba po boljši 

komunikaciji, saj učenčev odnos do šole izrazito niha, med starši in šolskimi delavci pa vlada 

občasno nezaupanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Ličef, Diplomsko delo 

99 

SKLEP 

V diplomski nalogi sem skušala ugotoviti ali se pri učencih z ADHD pojavljajo skupni znaki 

težav s senzornim procesiranjem in ali se predvidevane senzorne težave posameznega 

učenca različno odražajo v različnih okoljih. Pridobljeni podatki kažejo na pomembnost 

sodelovanja staršev in šolskih delavcev v primeru izbranih učencev z ADHD in morebitnimi 

znaki SPD. Ker pa je bila raziskava omejena na majhen vzorec sodelujočih, rezultatov ni 

mogoče posplošiti. Za potrditev izsledkov bi bila zato potrebna raziskava na večjem vzorcu.   

V raziskavi so sodelovali trije učenci z ADHD, njihovi starši, razredničarke in učiteljice 

strokovne pomoči. Vsi udeleženci raziskave so izpolnili ocenjevalne lestvice o senzornem 

procesiranju posameznega učenca, z njimi pa sem opravila tudi intervju. Za lažje 

razumevanje učencev sem jih tudi sama opazovala pri pouku.  

Miller (2007) navaja, da je razširjenost SPD veliko večja pri otrocih z ADHD, kar je morda 

razlog za rezultate raziskave. V primeru izbranih učencev se kažejo tako znaki ADHD kot SPD. 

A to dokazuje le, da prihaja do sopojavljanja motenj, prisotnost znakov senzornih težav pri 

učencih z ADHD pa se razlikuje od učenca do učenca. Prav tako z gotovostjo ne morem trditi, 

kateri simptomi so posledica katere motnje. Za to bi bilo potrebno opraviti različne raziskave, 

klinične ocene in posebne laboratorijske protokole, s katerimi se odkriva SPD (Miller 2007), 

te pa lahko opravijo le za to usposobljeni strokovnjaki.  

Pri vseh učencih, ne glede na to, da je vsak predstavnik različnega tipa ADHD, se pojavljajo težave 

na področjih slušnega in vidnega zaznavanja, kar se sklada z ugotovitvami Kocijan-Hercigonja idr. 

(2002), ki pravijo, da imajo učenci z ADHD največkrat težave prav na teh dveh področjih. Motnje 

v povezovanju/usklajevanju vidnih dražljajev, spoznavnih aktivnostih in psihomotoriki pa naj bi 

vodile v težave v obvladovanju branja in pisanja. Slednje se navezuje na težave z motoričnim 

načrtovanjem in organizacijo, kar se je pojavljalo kot skupni znak pri izbranih učencih z ADHD. 

Ocene ravni aktivnosti posameznega učenca se skladajo s posameznim tipom ADHD. Na raven 

aktivnosti lahko vplivajo tako težave senzornega procesiranja kot tudi drugi dejavniki.  

Mnenja pomembnih odraslih o posameznem učencu se razlikujejo: v opažanju različnih 

simptomov SPD in za določeno vedenje učencev pripisujejo različne vzroke. Do razhajanj med 

opažanji prihaja na različnih senzornih področjih. Težave z osredinjanjem na slušne dražljaje so 
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opazne predvsem v razredu, kjer je to zelo pomembno, doma pa nekoliko manj. Tudi gibanje 

učencev razredničarke zaznavajo drugače od ostalih opazovalcev, saj lahko primerjajo 

sposobnosti učenca z njegovimi sovrstniki pri pouku športne vzgoje. Šolske delavke so bile 

zadržane pri ocenjevanju na področjih vonja in okusa, kar je razumljivo, saj je teh priložnosti v 

razredu malo, manj pa so odgovarjale tudi na vprašanja o gibanju in tipu. Ena izmed razredničark 

pa ni odgovorila niti na vsa vprašanja o vidu. Kljub temu so v pogovoru znale navesti 

nenavadnosti na teh senzornih področjih. Brez dodatnega pogovora z udeleženci raziskave bi si 

podatke o senzornem procesiranju učencev lahko popolnoma drugače interpretirala, saj so šele 

pripovedi posameznikov obrazložile odzivanja učencev. Zanimivo je, da je bila večina odraslih 

mnenja, da je lažje o temi pripovedovati, kot pisno odgovarjati na vprašanja, saj ob dodatnih 

podvprašanjih lažje razumejo pomen trditve in tudi lažje ohranjajo zbranost v pogovoru kot pri 

branju.  

Iz raziskave je razvidno, da se določene, že izvajane prilagoditve navezujejo tudi na senzorna 

področja. V razredu se učiteljice trudijo predvsem s primerno razlago, z zagotavljanjem, da jih 

učenec sliši in s preverjanjem njihovega razumevanja. V dveh primerih pa učiteljici strokovne 

pomoči izvajata z učencema vaje na različnih senzornih področjih ali pa učno snov prilagajajo 

senzornim potrebam učencev. V poglavju 5.5.3 sem predstavila že izvajane prilagoditve in 

predlagala nekaj vaj, ki se navezujejo na senzorne slike izbranih učencev.  

Glede na razlike med ocenami posameznikov, ki nakazujejo tudi na različna odzivanja na 

senzorne dražljaje v različnih okoljih, sklepam, da je komunikacija med starši in šolskimi delavci 

zelo pomembna. Za iskanje pravih načinov za pomoč otrokom z ADHD in SPD namreč ni dovolj 

opazovati le njegovo delovanje v šoli, ki prav tako vsebuje različna okolja (razredna učilnica, 

različni prostori strokovne pomoči, telovadnica), temveč tudi doma. Komunikacija, ki se vrši 

predvsem posredno preko učenca, je namreč nepopolna. Učenci so svoje odzive ocenjevali 

drugače kot njihovi opazovalci in ni rečeno, da se učenec zaveda vseh svojih dejanj. Udeleženci, s 

katerimi sem prišla v neposredni stik, kažejo zanimanje za pomoč otrokom in se trudijo po svojih 

močeh, le da se v nekaterih primerih kažejo potrebe po bolj odprti komunikaciji in večji empatiji 

med posamezniki, s čimer bi lahko pospešili reševanje težav. V dveh primerih pa bi k sodelovanju 

bilo potrebno pritegniti tudi očeta otrok.  

Ugotovitve izvedene multiple študije primera ne moremo posploševati na celotno populacijo 

otrok z ADHD. Izdelan instrumentarij in ugotovitve bi bilo potrebno preveriti na večjem 

vzorcu otrok z ADHD, ocenjevalne lestvice pa bi bilo potrebno tudi ustrezno prilagoditi. 
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Število trditev bi bilo potrebno zmanjšati, vsebino ocenjevalne lestvice pa bi bilo potrebno 

porazdeliti na več samostojnih ocenjevalnih lestvic, ki bi jih udeleženci ocenjevali v več 

terminih, saj bi se tako lažje poglobili v posamezne vsebine. Poleg tega bi bilo smiselno 

vključiti vprašanja odprtega tipa, kjer bi lahko posamezniki obrazložili svoje odgovore. V 

primeru izbranih učencev bi bilo potrebno izvesti nadaljnje raziskave, ki bi potrdile ali ovrgle 

prisotnost SPD, pojavila pa se je tudi potreba po izvedbi ocene družinske funkcionalnosti. V 

nadaljevanju bi bilo smiselno opraviti longitudinalno študijo, kjer bi raziskali odvisnost 

učenčevega odzivanja na senzorne dražljaje od kakovostnejšega sodelovanja med starši in 

šolskimi delavci ter sprememb v različnih okoljih.  

S kakovostnim sodelovanjem med starši in šolskimi delavci lahko pomembno vplivamo na 

učenčevo okolje in s tem prispevamo k boljšemu odnosu učenca do šole in k njegovemu 

učnemu uspehu. V komunikaciji pa ne smemo pozabiti na učenca kot osebo.  
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7 PRILOGE 

7.1 OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – STARŠI 
Ime otroka:______________________________Datum rojstva otroka:  ________________ 
Ocenjevalec: ______________________________ Datum ocenjevanja: ________________ 
 

Spoštovani starši, 

Sem Urška Ličef, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomske 
naloge sem sestavila ocenjevalno lestvico o senzorni občutljivosti otrok na določene čutne dražljaje. 
Te informacije nam bodo pomagale pri razumevanju učencev in njihovih potreb, prav tako pa nam 
bodo služile iskanju povezav z njihovimi učnimi potrebami. 

Z Vašo pomočjo lahko ugotovimo ali so učne težave Vašega otroka posledica težav na področju 
senzornega procesiranja. Spodnja ocenjevalna lestvica ni standardizirana, temveč je namenjena 
razumevanju Vašega otroka. Na podlagi Vaših podatkov in podatkov ostalih udeležencev empirične 
raziskave, bomo lahko ugotovili, kako prilagoditi šolsko delo Vašemu otroku, glede na njegove 
značilnosti, v diplomskem delu pa bom predstavila tehnike, ki bi lahko pomagale otroku s takimi 
senzornimi značilnostmi.  

Ocenjevalna lestvica je anonimna. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v namen moje diplomske 
naloge.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Navodila za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice: 
Naslednje trditve se nanašajo na različne vidike senzorne občutljivosti Vašega otroka.  
Na lestvici od 0 do 4 označite, kako močno trditve držijo za vašega otroka. Pri tem velja: 
0 – ne drži 
1 – le včasih drži 
2 – delno drži 
3 – drži 
4 – popolnoma drži 
 

1 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA ZVOČNEGA ZAZNAVANAJA 

1.1 ZVOK 

1.  Otrok ob hrupu postane raztresen ali vznemirjen.  0 1 2 3 4 

2.  Nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: strela, požarni alarm, sirena, pokanje 
balonov), ga tako zelo motijo, da si mora pokriti ušesa/teče proč od 
izvora/prične jokati. 

0 1 2 3 4 

3.  Ne prenese zvonkih, kovinskih zvokov (npr.: metalofon, ropotanje pribora ipd.) 
ali visokih zvokov (npr.: piščalka, violina, sopran, škripanje krede na tabli ipd.). 

0 1 2 3 4 

4.  Zmotijo ga zvoki, ki ostalih ne motijo (npr.: zvok ob spuščanju vode v stranišču, 
oddaljeno zvonjenje cerkvenega zvona, nežna glasbena podlaga ipd.). 

0 1 2 3 4 

5.  Ne mara osebe zaradi njenega glasu. 0 1 2 3 4 
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1.2 ZVOK  

6.  Zdi se, da otrok hrupa v okolju ne zaznava, razen, kadar je ta zelo močan.  0 1 2 3 4 

7.  Zdi se, da ga nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: strela, požarni alarm, sirena, 
pokanje balonov ipd.) ne zmotijo pri delu oz. »grejo mimo njega«. 

0 1 2 3 4 

8.  Težko razume/si težko zapomni, kaj je nekdo povedal. 0 1 2 3 4 

9.  Navodila mu moramo večkrat ponoviti. 0 1 2 3 4 

10.  Ne odziva se, kadar ga pokličemo po imenu. 0 1 2 3 4 

 

1.3 ZVOK   

11.  Zdi se, da otrok potrebuje hrup in ga sam ustvarja na različne načine (npr.: glasen 
govor, ropotanje, petje ipd.).  

0 1 2 3 4 

12.  Nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: strela, požarni alarm, sirena, pokanje balonov 
ipd.) ga močno privlačijo in jih rad tudi oponaša.  

0 1 2 3 4 

13.  Rad ustvarja zvonke, kovinske zvoke (npr.: metalofon, ropotanje pribora) ali 
visoke zvoke (npr.: piščalka, violina, sopran, škripanje krede na tabli ipd.). 

0 1 2 3 4 

14.  Rad ima glasbeni predvajalnik ali televizijo pretirano na glas. 0 1 2 3 4 

15. K Ko dela nalogo, se pogovarja sam s seboj, pogosto na glas. 0 1 2 3 4 

16.  Rad dela domačo nalogo ob radiu ali televiziji. 0 1 2 3 4 

 

1.4 ZVOK 

17.  Zdi se, da otrok ne ve, od kod prihajaj določen zvok. Da bi ugotovil, prične 
gledati naokrog. 

0 1 2 3 4 

18.  Pri poslušanju težko razloči dva različna zvoka (npr. pri poslušanju zvočne 
pravljice ne loči dveh oseb, ne razloči inštrumentov ali naprav po njihovem 
zvoku). 

0 1 2 3 4 

19.  Se težko osredini ali ohrani pozornost na enem zvoku, pogovoru, zgodbi ali 
zvoku, ne da bi ga zmotili ostali zvoki.  

0 1 2 3 4 

20.  Ima težave s povezovanjem vidnih simbolov (npr. črke, številke) z njihovim 
določenim glasom ali besedo.  

0 1 2 3 4 

21.  Ima težave z reševanjem besedilnih matematičnih nalog in razumevanjem 
bistva celotnega besedila.  

0 1 2 3 4 

22.  Otrok ima težave z razločevanjem podobno zvenečih besed (npr.: klóp/klòp, 
kad/kap, trenerka/trenirka ipd.). 

0 1 2 3 4 

23.  Le kratek čas lahko posluša pravljice ali bere. 0 1 2 3 4 

24.  Pogosto narobe razume vprašanja ali odgovore. 0 1 2 3 4 

25.  Ne more slediti dvema ali več navodilom hkrati. 0 1 2 3 4 

26.  Pogosto prosi za ponovitev povedanega. 0 1 2 3 4 

27.  Ima težave z učenjem novega jezika.  0 1 2 3 4 

 

1.5 ZVOK   

28.  Otrok ima težave z ubesedovanjem misli tako pri govoru kot pisanju. 0 1 2 3 4 

29.  Govori »izven teme«, npr. govori o njegovi novi igrači, medtem ko se drugi 
pogovarjajo o živalih v živalskem vrtu. 

0 1 2 3 4 

30.  Ima težave s popravljanjem ali razlaganjem tega, kar je pravkar povedal. 0 1 2 3 4 

31.  Ima šibek besedni zaklad. 0 1 2 3 4 

32.  Uporablja nezrelo stavčno strukturo. 0 1 2 3 4 

33.  Ima težave s črkovanjem. 0 1 2 3 4 

34.  Poje izven intonacije. 0 1 2 3 4 

35.  Ima težave z branjem, predvsem na glas.  0 1 2 3 4 
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36.  Potrebuje več časa, kot ostali otroci, da se odzove  na zvok ali glas.  0 1 2 3 4 

 
 

2 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA VIDNEGA ZAZNAVANJA 

2.1 VID  

37.  Ima glavobole, je utrujen, ima  rdeče, žgoče, srbeče ali solzne oči. 0 1 2 3 4 

38.  Menca oči, mežika, se mršči. 0 1 2 3 4 

39.  Ko opazuje fotografijo, odtis ali obraz, se pritožuje, da je slika zamegljena. 0 1 2 3 4 

40.  Se pritožuje, da vidi dvojno ali da se besede premikajo po listu.  0 1 2 3 4 

41.  Obrača oz. nagiba glavo, medtem ko bere.  0 1 2 3 4 

42.  Knjigo drži preblizu oči oz. drži glavo preblizu mize. 0 1 2 3 4 

43.  Ima težavo pri gledanju televizije od daleč.  0 1 2 3 4 

44.  Ima težave s premikanjem pogleda z enega objekta na drugega, kot npr. iz 
učbenika v zvezek in dela napake pri prepisovanju. 

0 1 2 3 4 

45.  Se pogosto izgubi med vrsticami, ponovno prebere besede ali vrstice in izpusti 
številke, črke, besede ali vrstice; ko bere, si pri tem pomaga s prstom. 

0 1 2 3 4 

46.  Ima težave z izdelavo miselnih slik, objektov, oseb ali scenarijev, s 
predstavljanjem, kaj je pravkar prebral ali slišal ali s povezovanjem slike in 
besede (vizualizacija). 

0 1 2 3 4 

 

2.2 VID 

47.  Ob močni svetlobi zasenči oči, da lažje vidi; zapre ali prekrije eno oko ali škili. 0 1 2 3 4 

48.  Izogiba se močni luči in sončni svetlobi; morda rad uporablja sončna očala ali 
kapo, tudi v prostoru. 

0 1 2 3 4 

49.  Hitro ga zmotijo drugi vidni dražljaji (npr.: premikajoči ljudje in predmeti, 
okrasje, igrače, okno, vrata ipd.). 

0 1 2 3 4 

50.  Če vidi, da proti njemu leti žoga, se bo raje umaknil, kot da bi jo ulovil. 0 1 2 3 4 

51.  Izogiba se sodelovanju pri skupinskih aktivnostih. 0 1 2 3 4 

52.  Izogiba se direktnemu očesnemu kontaktu. 0 1 2 3 4 

53.  Rad se giba (zvija, prestavlja) med vidnimi nalogami, npr. naloge v delovnem 
zvezku. 

0 1 2 3 4 

 

2.3 VID  

54.  Ko riše ali piše, mu ni mar, ali je zelo šibka ali zelo močna svetloba. 0 1 2 3 4 

55.  Močna luč ali vanj usmerjena sončna svetloba ga ne zmotita. 0 1 2 3 4 

56.  Ima težave z zaznavanjem svetlo-temnega kontrasta, robov in odsevov. 0 1 2 3 4 

57.  Ima težave z zaznavanjem gibanja; pogosto se zaleti v premikajoče predmete, 
kot npr. gugalnica.  

0 1 2 3 4 

58.  Pozno se odziva na vidne informacije, kot npr. ovire na poti, kolesar, avto. 0 1 2 3 4 

 

2.4 VID  

59.  Išče dražljaje kot so močna luč, stroboskopska luč in direktna sončna svetloba. 0 1 2 3 4 

60.  Išče vizualne stimulacije, kot je sledenje s prstom različnim vzorcem in kotom 
npr. na steni ali stropu.  

0 1 2 3 4 

61.  Pri samostojnem reševanju nalog velikokrat gleda po prostoru ali skozi okno, 
kot da bo tam našel rešitev. 

0 1 2 3 4 

 

2.5 VID 

62.  Če se okoli njega premika veliko stvari ali ljudi, se počuti preobremenjeno. 0 1 2 3 4 
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63.  Težko določi razdaljo med seboj in objektom, ki ga vidi ali med objekti (npr. 
razporeditev prostora za več risbic, črk ali besed; razdalja od njega do kozarca, 
ki ga skuša prijeti ipd.).  

0 1 2 3 4 

64.  Ima težave s sledenjem načrtu za sestavljanje kock ali z iskanjem poti (hoditi iz 
enega mesta na drugo mesto, ne da bi se zgubil ali najti pravo pot v novem 
kraju). 

0 1 2 3 4 

65.  Ima težave pri igri med dvema ognjema, ker se ne zaveda, kje stojijo njegovi 
soigralci in kako se premikajo. 

0 1 2 3 4 

66.  Z lahkoto zameša podobnosti na slikah, v besedah, na simbolih ali na predmetih. 0 1 2 3 4 

67.  Ima težave z enakomerno velikostjo črk, postavitvijo črk in besed na črto in 
zapisovanjem številk (npr. obračanje črke (»b/d«) ali besede (osem/meso) med 
branjem in pisanjem). 

0 1 2 3 4 

68.  Težko izloči predmete iz ospredja ali ozadja (npr. izločanje besed iz sobesedila 
ali obraza iz množice). 

0 1 2 3 4 

69.  Otrok mora predmet potipati, da lahko opiše njegove značilnosti (npr. mačka je 
mehka in puhasta). 

0 1 2 3 4 

 
 

3 OCENJEVALNA LESTVICA O TIPNIH ZNAČILNOSTIH OTROKA* 

3.1 TIP                                                                           

70.  Otrok se pretirano odziva na nepričakovane in nežne dotike (ne mara božanja in 
dotikanja; izraža nelagodje, kadar se ga drugi na prijateljski način dotikajo; na 
žgečkanje se pretirano odziva). 

0 1 2 3 4 

71.  Druge odriva vstran, da bi s tem preprečil fizično bližino in dotikanje. 0 1 2 3 4 

72.  Ko mu nekdo drug umiva obraz, postane vznemirjen; odklanja mazanje obraza z 
negovalnimi kremami. 

0 1 2 3 4 

73.  Izraža odpor do česanja las ali striženja nohtov. 0 1 2 3 4 

74.  Upira se, da bi bil bos, posebej v pesku ali travi. 0 1 2 3 4 

75.  Pretirano je občutljiv za bolečino in ga močno vznemirijo že manjše praske. 0 1 2 3 4 

76.  Upira se, da bi nosil oblačila, narejena iz določenih materialov. 0 1 2 3 4 

77.  Kaže pretirano občutljivost na izbokline, etikete, trakove, šive in podobne 
izstopajoče dele oblačil, zlasti pri nogavicah, čevljih in majicah. 

0 1 2 3 4 

78.  Raje nosi jopice in oblačila z dolgimi rokavi, celo takrat, ko je vroče; ali pa se 
oblači zelo lahko, celo pozimi. 

0 1 2 3 4 

79.  Izraža odpor ali se izogiblje temu, da bi imel umazane roke; ne mara 
»umazanih« aktivnosti (npr.: kuhanja, gnetenja, barvanja ipd.). 

0 1 2 3 4 

80.  Izogiblje se določenim vrstam hrane (npr.: rižu, grobo pretlačenemu krompirju, 
zelenjavi ipd.), ker ga moti hrapava sestava hrane. Ali pa hoče, da je vsa hrana 
enake temperature, ali hladna ali vroča. 

0 1 2 3 4 

 

3.2 TIP                                                                           

81.  Zdi se, da otrok dotikov sploh ne zaznava, razen kadar so dotiki zelo močni. 0 1 2 3 4 

82.  Ko se poškoduje, tega pogosto ne zazna; njegovo odzivanje na bolečino je zelo 
šibko ali celo odsotno. 

0 1 2 3 4 

83.  Zelo šibko se zaveda svojega telesa. 0 1 2 3 4 

84.  Ne ozira se na to, ali ga oblačila tiščijo ali če je njegov obraz umazan. 0 1 2 3 4 

85.  Ima težave pri presojanju, koliko moči uporabiti (na primer živali ljubkuje in 
stiska pretirano močno; igrače hitro polomi ipd.). 

0 1 2 3 4 
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3.3 TIP                                                             
86.  Nagnjen je k zaletavanju in potiskanju drugih; zdi se, kot da nenehno rine v 

druge. 
0 1 2 3 4 

87.  Kaže nenavadno potrebo, da se dotika določenih tkanin, površin, igrač. 0 1 2 3 4 

88.  Išče aktivnosti, kjer lahko packa ali se dotika različnih materialov (npr. dela s 
peskom, z glino, s plastelinom, z barvami ipd.) in pri teh aktivnostih dolgo 
vztraja. 

0 1 2 3 4 

89.  Drgne ali grize lastno kožo; navija si lase na prste; rad je bosih nog. 0 1 2 3 4 

90.  Žveči predmete, ki niso hrana (npr.: nohte, ovratnike, robove oblačil, igrače, 
barvice ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.4 TIP                                                         

91.  Ne dotika se ali ne prijemlje predmetov, ki so drugim privlačni in jih drugi 
običajno prijemljejo ter se igrajo z njimi. 

0 1 2 3 4 

92.  Ne zaznava lastnosti predmetov (površine, oblike, velikosti, gostote). 0 1 2 3 4 

93.  Za prepoznavanje delov telesa ali poznanih predmetov potrebuje vid (ne 
prepozna jih zgolj na temelju tipa). 

0 1 2 3 4 

 
 

4 OCENJEVALNA LESTVICA O GIBALNI ZNAČILNOSTI OTROKA* 

4.1 GIBANJE                                                 
94.  Izogiba se fizičnim aktivnostim, kot so: tek, skakanje, kolesarjenje, sankanje, 

ples ipd. 
0 1 2 3 4 

95.  Na igrišču se izogiblje igralom kot so: gugalnice, tobogani, trampolini in vrtiljaki. 0 1 2 3 4 

96.  Strah ga je loviti žoge. 0 1 2 3 4 

97.  Zavrača vožnjo v avtomobilu; pri vožnji v avtomobilih, letalih, dvigalih, na 
pomičnih stopnicah ipd. mu je slabo. 

0 1 2 3 4 

98.  Upira se sodelovanju pri športnih in motoričnih igrah, ki zahtevajo veliko hitrega 
gibanja ali veliko sprememb v gibanju. 

0 1 2 3 4 

99.  Njegovo gibanje je oprezno, počasno, veliko sedi, izogiblje se dejavnostim, ki 
vključujejo tveganje. 

0 1 2 3 4 

100.  Zavrača aktivnosti, pri katerih je njegova glava obrnjena navzdol (na primer pri 
umivanju las) ali ko je s telesom obrnjen na glavo (kot na primer pri premetih). 

0 1 2 3 4 

101.  Izraža strah pred višino ali strah, da bo padel; na stopnicah se počuti nelagodno; 
prav tako izraža nelagodje pri plezanju po plezalih, ograjah ali plezalnih stenah. 

0 1 2 3 4 

102.  Izraža pretirano zahtevo po fizični podpori s strani odraslih oziroma tistih, ki jim 
zaupa. 

0 1 2 3 4 

103.  Na področju ravnotežja je zelo negotov; ko s stopali nima stika s tlemi, postane 
tesnoben ali vznemirjen; izraža velik strah pred padci. 

0 1 2 3 4 

 

4.2 GIBANJE                                                              

104.  Ne zaznava svojega gibanja (odziva se, kot da je pri miru); odziva se šele na zelo 
močno in hitro gibanje ter na zelo močne in nenadne spremembe v gibanju. 

0 1 2 3 4 

105.  Zdi se, kot da mu primanjkuje notranje energije in želje po gibanju. 0 1 2 3 4 

106.  Ko se začne gugati ali vrteti, se lahko guga ali vrti zelo dolgo časa, ne da bi mu 
postalo slabo. 

0 1 2 3 4 

107.  Ne dojema, da je »padel ven iz ravnotežja«, ne zaznava nevarnosti padcev; 
deluje nepazljivo, ne pazi nase, pred padci in poškodbami se ne zavaruje (nima 
občutka za nevarnost). 

0 1 2 3 4 
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4.3 GIBANJE                                                 

108.  Otrok izrazito išče hitre gibalne aktivnosti in aktivnosti, pri katerih se vrti 
(zibanje in vrtenje na stolih, skakanje na trampolinu, vrtenje na vrtiljakih); tudi 
pri zelo močnem gibanju mu ne postane slabo. 

0 1 2 3 4 

109.  Med igro prevzema neobičajna tveganja (npr.: vrti se z neobičajnimi hitrostmi, 
skače z velike višine ipd.). 

0 1 2 3 4 

110.  Izraža potrebo po nenehnem gibanju (npr.: zibanju, vrtenju, zvijanju, valjanju, 
skakanju, tresenju svoje glave ali rok, nemirnemu cepetanju ipd.); težko sedi pri 
miru. 

0 1 2 3 4 

111.  Pogosto in za dolgo časa skače po posteljah ali drugih prožnih površinah. 0 1 2 3 4 

112.  Otrok se namerno tolče po glavi ali drugih delih telesa ali se za zabavo meče na 
tla, ob steno ali v druge ljudi. 

0 1 2 3 4 

113.  Pri gibalnih aktivnostih vztraja zelo dolgo časa (opazno dlje kot večina njegovih 
vrstnikov). 

0 1 2 3 4 

 

4.4 GIBANJE  

114.  Svoje gibanje težko prilagaja zahtevam aktivnosti (npr. težko se pravočasno 
zaustavi, da bi dosegel cilj; težko presodi, kako daleč mora iztegniti svojo roko, 
da bi dosegel cilj). 

0 1 2 3 4 

115.  Pogosto pada s stolov ali pada med gibanjem ali med stojo (držo telesa in 
gibanje težko prilagodi okolici). 

0 1 2 3 4 

116.  Težko se zaveda sprememb v gibanju lastnega telesa (npr. težko presodi, kdaj se 
giblje počasneje ali hitreje). 

0 1 2 3 4 

117.  Pri obračanju ali spreminjanju smeri postane hitro zmeden. 0 1 2 3 4 

 
 
5 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKA NA PODROČJU MOTORIČNEGA 

PLANIRANJA IN ORGANIZACIJE* 

5.1 MOTORIČNO NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA                                       

118.  Otrok pogosto izgublja stvari kot na primer igrače, šolske potrebščine,  copate, 
kapo ali jopico. 

0 1 2 3 4 

119.  Težko si zapomni, kje ima kakšno igračo; pri iskanju stvari potrebuje veliko 
pomoči in spodbud s strani drugih. 

0 1 2 3 4 

120.  Zelo hitro se izgubi, tudi v okolju, ki mu je poznano. 0 1 2 3 4 

121.  Ima težave pri prilagajanju na spremembe načrtov ali pričakovanj. 0 1 2 3 4 

122.  Potrebuje posebno pomoč, da začne z nalogo ali aktivnostjo; pogosto potrebuje 
veliko časa, da se aktivnosti loti. 

0 1 2 3 4 

123.  Hitro ga kaj zmoti, medtem ko dela ali se igra; pri aktivnostih običajno vztraja 
zelo kratek čas. 

0 1 2 3 4 

124.  Ima zelo ozek izbor aktivnosti, ki pritegnejo njegovo pozornost, za večino stvari 
ne kaže posebnega interesa. 

0 1 2 3 4 

125.  Svojo pozornost težko preusmeri od ene aktivnosti k drugi (težko zaključi z eno 
aktivnostjo in preide na drugo); potrebuje veliko časa za prilagoditev na novo 
aktivnost. 

0 1 2 3 4 

126.  Pri izvajanju dejavnosti težko sledi smiselnemu zaporedju gibov (na primer: 
vzemi papir – vzemi škarjice – izreži); tudi pri preprostih stvareh ne ve, kako bi 
se jih lotil). 

0 1 2 3 4 

127.  Težko nadzoruje fine motorične gibe (ima težave s koordinacijo oko-roka). 0 1 2 3 4 
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128.  Težko se nauči novega zaporedja nepoznanih gibalnih vzorcev (na primer v 
rajalni ali plesni igri). 

0 1 2 3 4 

129.  Težko posploši, kaj se je pravkar naučil; predhodno osvojeno znanje težko 
prenese na nove naloge. 

0 1 2 3 4 

 

5.2 RAVEN AKTIVNOSTI 

130.  Otrok je nagnjen k izjemni aktivnosti in je vedno v gibanju. 0 1 2 3 4 

131.  Otrok je prekomerno nemiren na stolu, ko se hrani ali ko dela. 0 1 2 3 4 

132.  Otrok je nagnjen k nepazljivosti in impulzivnosti, zdi se, kot da nad seboj nima 
kontrole ali kakor da dela brez premisleka. 

0 1 2 3 4 

133.  Otrok se zdi pri igri agresiven, neučakan in nepotrpežljiv. 0 1 2 3 4 

134.  Hitro menjava različne aktivnosti, redko se zatopi v kakšno aktivnost. 0 1 2 3 4 

135.  Pri aktivnosti deluje nemirno, kot da se mu kam mudi. 0 1 2 3 4 

136.  Otrok deluje zelo počasno in pretirano mirno. 0 1 2 3 4 

137.  Pri aktivnostih deluje nezainteresirano, kot da se ga stvar ne tiče. 0 1 2 3 4 

138.  Daje videz, kot da živi v svojem svetu; kaže zelo malo zanimanja za dogajanje 
okoli sebe. 

0 1 2 3 4 

139.  Pri dejavnostih sodeluje zelo površinsko, kot da se v dogajanje ne poglobi. 0 1 2 3 4 

140.  Deluje izgubljeno, ne ve, kaj bi, oziroma ne ve, ali bi se česa lotil ali ne; deluje 
nemotivirano in brezciljno. 

0 1 2 3 4 

  
 
6 OCENJEVALNA LESTVICA O OKUŠALNIH ZNAČILNOSTIH OTROKA 

6.1  OKUS  

141.  Otrok je izbirčen pri hrani, ima omejen jedilnik; ne mara jesti v neznanih 
restavracijah in pri drugih doma.  

0 1 2 3 4 

142.  Po enem letu starosti je še vedno raje jedel hrano na žlico. 0 1 2 3 4 

143.  Ne mara ali se pritožuje nad zobno kremo in ustno vodo. 0 1 2 3 4 

144.  Se izogiba začinjeni, pekoči, kisli ali slani hrani; raje ima pusto hrano. 0 1 2 3 4 

 

6.2 OKUS  

145.  Liže, okuša ali žveči neužitne stvari (npr. plastika, rokavi oblačil, svinčnike, lase 
ipd.). 

0 1 2 3 4 

146.  Raje ima hrano z močnim okusom; zelo začinjene, sladke, kisle ali slane jedi. 0 1 2 3 4 

147.  Prekomerno slinjenje v otroštvu. 0 1 2 3 4 

148.  Po obdobju malčka je še vedno neprestano dajal predmete v usta. 0 1 2 3 4 

149.  Obnaša se, kot da ima vsa hrana enak okus. 0 1 2 3 4 

150.  Nikoli nima dovolj začimb na svoji hrani. 0 1 2 3 4 

 
 
7 OCENJEVALNA LESTVICA O VONJALNIH ZNAČILNOSTIH OTROKA 

7.1    VONJ 

151.  Se negativno odziva ali ne mara vonjav, ki običajno drugih ne motijo ali jih ne 
opazijo. 

0 1 2 3 4 

152.  Zavrača določeno hrano zaradi vonja. 0 1 2 3 4 

153.  Slabo mu je zaradi vonjav v kopalnici ali vonjav osebne higiene.  0 1 2 3 4 

154.  Moti ga vonj parfuma ali kolonjske. 0 1 2 3 4 

155.  Motita ga vonj po kuhanju in gospodinjskih čistilih. 0 1 2 3 4 
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156.  Ne mara se igrati pri prijatelju, ker ima njihova hiša določen vonj. 0 1 2 3 4 

157.  Ali ima nekoga ali nek prostor rad, se odloči na podlagi vonja. 0 1 2 3 4 

 

7.2     VONJ  

158.  Ima težave pri zaznavanju neprijetnih vonjav. 0 1 2 3 4 

159.  Poje ali popije strupene snovi, ker ne opazi neprijetnega vonja. 0 1 2 3 4 

160.  Ne zazna vonjav, nad katerimi se ostali pritožujejo. 0 1 2 3 4 

161.  Ne zazna ali ignorira neprijetne vonjave. 0 1 2 3 4 

 

7.3    VONJ 

162.  Ko se seznanja z novo osebo, okoljem ali predmetom, veliko voha. 0 1 2 3 4 

163.  Uporablja vohanje v interakciji s predmeti.  0 1 2 3 4 
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7.2 OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – ŠOLSKI DELAVCI 
Ime  otroka: __________________________________ Datum rojstva otroka:  __________________ 
Ocenjevalec:__________________________________ Datum ocenjevanja: _____________________ 
 

Spoštovani, 

sem Urška Ličef, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomske 
naloge Sodelovanje s starši in šolskimi delavci v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja 
sem sestavila ocenjevalno lestvico o senzorni občutljivosti otrok na določene čutne dražljaje.  

Z Vašo pomočjo lahko ugotovimo, na katerem senzornem področju ima izbrani učenec težave. 
Spodnja ocenjevalna lestvica ni standardizirana, temveč je namenjena razumevanju izbranega 
učenca. Na podlagi Vaših podatkov in podatkov ostalih udeležencev empirične raziskave, bomo lahko 
ugotovili, kako prilagoditi šolsko delo izbranemu učencu, v diplomskem delu pa bom predstavila 
tehnike, ki bi lahko pomagale otroku s takimi senzornimi težavami.  

Ocenjevalna lestvica je anonimna. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v namen mojega 
diplomskega dela.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Navodila za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice: 
Naslednje trditve se nanašajo na različne vidike senzorne občutljivosti izbranega otroka.  
Na lestvici od 0 do 4 označite, kako močno trditve držijo zanj. Pri tem velja: 
0 – ne drži 
1 – le včasih drži 
2 – delno drži 
3 – drži 
4 – popolnoma drži  
 
V primeru, da pri Vašem delu z otrokom tega niste mogli opaziti, pustite prazno polje. 

 
1 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA ZVOČNEGA ZAZNAVANJA 

1.1 ZVOK  

1.  Otrok ob hrupu postane raztresen ali vznemirjen. 0 1 2 3 4 

2.  Nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: strela, požarni alarm, sirena, pokanje 
balonov ipd.), ga tako zelo motijo, da si mora pokriti ušesa. 

0 1 2 3 4 

3.  Ne prenese zvonkih, kovinskih zvokov (npr.: metalofon, ropotanje pribora ipd.) 
ali visokih zvokov (npr.: piščalka, violina, sopran, škripanje krede na tabli ipd.). 

0 1 2 3 4 

4.  Zmotijo ga zvoki, ki ostalih ne motijo (npr.: nežna glasbena podlaga, oddaljeni 
glasovi iz drugih prostorov). 

0 1 2 3 4 

5.  Ne mara osebe zaradi njenega glasu. 0 1 2 3 4 

 

1.2  ZVOK  

6.  Zdi se, da otrok hrupa v okolju ne zaznava, razen, kadar je ta zelo močan.  0 1 2 3 4 

7.  Zdi se, da ga nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: loputanje z vrati, požarni alarm, 
sirena, pokanje balonov ipd.) ne zmotijo pri delu oz. »grejo mimo njega«. 

0 1 2 3 4 

8.  Težko razume ali si zapomni, kaj je nekdo povedal. 0 1 2 3 4 

9.  Navodila mu moramo večkrat ponoviti. 0 1 2 3 4 
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10.  Ne odziva se, kadar ga pokličemo po imenu. 0 1 2 3 4 

 

1.3  ZVOK  

11.  Zdi se, da otrok potrebuje hrup in ga sam ustvarja na različne načine (glasen 
govor, ropotanje, petje ipd.)  

0 1 2 3 4 

12.  Nenadni, nepričakovani zvoki (npr.: strela, sirena, pokanje balonov ipd.) ga 
močno privlačijo in jih tudi rad oponaša.  

0 1 2 3 4 

13.  Rad ustvarja zvonke, kovinske zvoke (npr.: metalofon, ropotanje s priborom ipd.) 
ali visoke zvoke (npr.: piščalka, violina, sopran, škripanje krede na tabli ipd.). 

0 1 2 3 4 

14. K Ko dela nalogo, se pogovarja sam s seboj, pogosto na glas. 0 1 2 3 4 

15.  Pri delu ima rad glasbeno podlago. 0 1 2 3 4 

 

5.1 ZVOK  

16.  Zdi se, da otrok ne ve, od kod prihajaj določen zvok. Da bi ugotovil, prične 
gledati naokrog. 

0 1 2 3 4 

17.  Pri poslušanju težko razloči dva različna zvoka (npr.: pri poslušanju zvočne 
pravljice ne loči dveh oseb, ne razloči inštrumentov ali naprav po njihovem 
zvoku). 

0 1 2 3 4 

18.  Ima težave s prepoznavanjem razlik med zvoki (npr.: bližnje ali oddaljeno 
bobnanje, jezen ali prijeten glas, visoke ali nizke note ipd.). 

0 1 2 3 4 

19.  Se težko osredini ali ohrani pozornost na enem zvoku, pogovoru, zgodbi ali 
zvoku, ne da bi ga zmotili ostali zvoki.  

0 1 2 3 4 

20.  Ima težave s povezovanjem vidnih simbolov (črke, številke) z njihovim 
določenim glasom ali zvokom. 

0 1 2 3 4 

21.  Ima težave z reševanjem besedilnih matematičnih nalog in razumevanjem 
bistva celotnega besedila.  

0 1 2 3 4 

22.  Otrok ima težave z razločevanjem podobno zvenečih besed (klóp/klòp, kad/kap, 
trenerka/trenirka). 

0 1 2 3 4 

23.  Otrok lahko le kratek čas posluša npr.: pravljice ali bere. 0 1 2 3 4 

24.  Pogosto narobe razume vprašanja ali odgovore. 0 1 2 3 4 

25.  Ne more slediti dvema ali več navodilom hkrati. 0 1 2 3 4 

26.  Pogosto prosi za ponovitev. Če so vprašanja dvoumna, je manj verjetno, da bo 
prosil za pojasnitev. 

0 1 2 3 4 

27.  Ima težave s prepoznavanjem ritma. 0 1 2 3 4 

28.  Ima težave z učenjem novega jezika.  0 1 2 3 4 

 

1.5      ZVOK  

29.  Ima težave s tempom in ritmom ploskanja, korakanja, petja, preskakovanja 
kolebnice ali igranja na ritmična glasbila. 

0 1 2 3 4 

30.  Otrok ima težave z ubesedovanjem misli tako pri govoru kot pisanju. 0 1 2 3 4 

31.  Govori »izven teme«, npr.: govori o njegovi novi igrači, medtem ko se drugi 
pogovarjajo o živalih v živalskem vrtu. 

0 1 2 3 4 

32.  Ima težave s popravljanjem ali razlaganjem tega, kar je pravkar povedal, tako da 
bi lahko drugi razumeli. 

0 1 2 3 4 

33.  Ima šibek besedni zaklad. 0 1 2 3 4 

34.  Uporablja nezrelo stavčno strukturo. 0 1 2 3 4 

35.  Ima težave s črkovanjem. 0 1 2 3 4 

36.  Ima težave z izmišljevanjem ritmov. 0 1 2 3 4 

37.  Poje izven intonacije. 0 1 2 3 4 
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38.  Ima težave z branjem, predvsem na glas.  0 1 2 3 4 

39.  Potrebuje več časa, kot ostali otroci, da se odzove  na zvok ali glas.  0 1 2 3 4 

 
 
2 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA VIDNEGA ZAZNAVANJA 

2.1      VID 

40.  Ima glavobole, je utrujen; ima  rdeče, žgoče, srbeče ali solzne oči. 0 1 2 3 4 

41.  Menca oči, mežika, se mršči. 0 1 2 3 4 

42.  Ko opazuje fotografijo, odtis ali obraz, se pritožuje, da je slika zamegljena. 0 1 2 3 4 

43.  Se pritožuje, da vidi dvojno ali da se besede premikajo po listu.  0 1 2 3 4 

44.  Medtem ko bere, obrača oz. nagiba glavo.  0 1 2 3 4 

45.  Knjigo drži preblizu oči oz. drži glavo preblizu mize. 0 1 2 3 4 

46.  Ima težavo pri gledanju knjige pravljic od daleč oz. na tablo in prosi, če se lahko 
premakne bližje.  

0 1 2 3 4 

47.  Ima težave s premikanjem pogleda z enega objekta na drugega, kot npr.: s table 
oz. učbenika v zvezek in dela napake pri prepisovanju. 

0 1 2 3 4 

48.  Se pogosto izgubi med vrsticami, ponovno prebere besede ali vrstice in izpusti 
številke, črke, besede ali vrstice; ko bere in si ob branju pomaga s prstom. 

0 1 2 3 4 

 

2.2       VID  

49.  Ob močni svetlobi zasenči oči, da lažje vidi; zapre ali prekrije eno oko ali škili. 0 1 2 3 4 

50.  Izogiba se močni luči in sončni svetlobi; morda rad uporablja sončna očala ali 
kapo, tudi v prostoru. 

0 1 2 3 4 

51.  Hitro ga zmotijo drugi vidni dražljaji (npr.: premikajoči ljudje in predmeti, 
okrasje, igrače, okno, vrata ipd.). 

0 1 2 3 4 

52.  Če vidi, da proti njemu leti žoga, se raje umakne, kot da bi jo ulovil. 0 1 2 3 4 

53.  Izogiba se sodelovanju pri skupinskih in razrednih aktivnostih. 0 1 2 3 4 

54.  Izogiba se direktnemu očesnemu kontaktu. 0 1 2 3 4 

55.  Rad se giba (zvija) med vidnimi nalogami, npr.: naloge v delovnem zvezku. 0 1 2 3 4 

 

2.3      VID  

56.  Ko riše ali piše, mu ni mar, ali je zelo šibka ali zelo močna svetloba. 0 1 2 3 4 

57.  Močna luč ali vanj usmerjena sončna svetloba ga ne zmotita. 0 1 2 3 4 

58.  Ima težave z zaznavanjem svetlo-temnega kontrasta, robov in odsevov. 0 1 2 3 4 

59.  Ima težave z zaznavanjem gibanja; pogosto se zaleti v premikajoče predmete, 
kot npr.: gugalnica.  

0 1 2 3 4 

60.  Pozno se odziva na vidne informacije, kot npr.: ovire na poti, kolesar, avto. 0 1 2 3 4 

 

2.4      VID 

61.  Išče dražljaje kot so močna luč, stroboskopska luč in direktna sončna svetloba. 0 1 2 3 4 

62.  Išče vizualne stimulacije, kot je sledenje s prstom različnim vzorcem in kotom 
npr.: na steni ali stropu.  

0 1 2 3 4 

63.  Pri samostojnem reševanju nalog velikokrat gleda po prostoru ali skozi okno, 
kot da bo tam našel rešitev. 

0 1 2 3 4 

 

2.5      VID 

64.  Če se okoli njega premika veliko stvari ali ljudi, se počuti preobremenjeno, saj 
ne loči medtem, kaj se premika in kaj je pri miru. 

0 1 2 3 4 

65.  Težko določi razdaljo med seboj in objektom, ki ga vidi ali med objekti (npr.: 0 1 2 3 4 
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razporeditev prostora za več risbic, črk ali besed; slabo oceni razdaljo do 
objekta, ki ga želi prijeti).  

66.  Ima težave s sledenjem načrtu za sestavljanje kock ali z iskanjem poti (npr.: 
hoditi iz enega mesta na drugo mesto, ne da bi se zgubil, ali najti pravo pot v 
novem kraju ipd.). 

0 1 2 3 4 

67.  Ima težave pri igri med dvema ognjema, ker se ne zaveda, kje stojijo njegovi 
soigralci in kako se premikajo. 

0 1 2 3 4 

68.  Z lahkoto zameša podobnosti na slikah, v besedah, na simbolih ali na predmetih. 0 1 2 3 4 

69.  Ima težave z enakomerno velikostjo črk, postavitvijo črk in besed na črto in 
zapisovanjem številk (npr.: obračanje črke (»b/d«) ali besede (osem/meso)med 
branjem in pisanjem). 

0 1 2 3 4 

70.  Težko izloči predmete iz ospredja ali ozadja (npr.: izločanje besed iz sobesedila 
ali obraza iz množice ipd.). 

0 1 2 3 4 

71.  Ima težave z razlikovanjem črk.  0 1 2 3 4 

72.  Otrok mora potipati predmet, da lahko opiše njegove značilnosti (npr.: mačka je 
mehka in puhasta).  

0 1 2 3 4 

 
 
3 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA TIPNEGA ZAZNAVANAJA 

3.1      TIP         

73.  Otrok se pretirano odziva na nepričakovane in nežne dotike (npr.: ne mara 
božanja in dotikanja; izraža nelagodje, kadar se ga drugi na prijateljski način 
dotikajo; na žgečkanje se pretirano odziva ipd.:). 

0 1 2 3 4 

74.  Druge odriva vstran, da bi s tem preprečil fizično bližino in dotikanje. 0 1 2 3 4 

75.  Pretirano je občutljiv za bolečino in ga močno vznemirijo že manjše praske. 0 1 2 3 4 

76.  Kaže pretirano občutljivost na izbokline, etikete, trakove, šive in podobne 
izstopajoče dele oblačil, zlasti pri nogavicah, čevljih in majicah. 

0 1 2 3 4 

77.  Raje nosi jopice in oblačila z dolgimi rokavi, celo takrat, ko je vroče; ali pa se 
oblači zelo lahko, celo pozimi. 

0 1 2 3 4 

78.  Izraža odpor ali se izogiblje, da bi imel umazane roke; ne mara »umazanih« 
aktivnosti (npr.: kuhanje, gnetenje, barvanje ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.2      TIP        

79.  Zdi se, da otrok dotikov sploh ne zaznava, razen kadar so dotiki zelo močni. 0 1 2 3 4 

80.  Ko se poškoduje, tega pogosto sploh ne zazna; njegovo odzivanje na bolečino je 
zelo šibko ali celo odsotno. 

0 1 2 3 4 

81.  Zelo šibko se zaveda svojega telesa. 0 1 2 3 4 

82.  Ne ozira se na to, ali ga oblačila tiščijo ali če je njegov obraz umazan. 0 1 2 3 4 

83.  Ima težave pri presojanju, koliko moči uporabiti (na primer živali ljubkuje in 
stiska pretirano močno, pri pisanju preveč ali premalo pritiska s svinčnikom 
ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.3       TIP      
84.  Nagnjen je k zaletavanju in potiskanju drugih; zdi se, kot da nenehno rine v 

druge. 
0 1 2 3 4 

85.  Kaže nenavadno potrebo, da se dotika določenih tkanin, površin, igrač. 0 1 2 3 4 

86.  Išče aktivnosti, kjer lahko packa ali se dotika različnih materialov (npr.: dela s 
peskom, z glino, s plastelinom, z barvami ipd.) in pri teh aktivnostih dolgo 
vztraja. 

0 1 2 3 4 
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87.  Drgne ali grize lastno kožo; navija si lase na prste; rad je bosih nog. 0 1 2 3 4 

88.   Žveči predmete, ki niso hrana (npr.: nohte, ovratnike, robove oblačil, igrače, 
barvice ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.4      TIP    

89.  Ne dotika se ali ne prijemlje predmetov, ki so drugim privlačni in jih drugi 
običajno prijemljejo ter se igrajo z njimi. 

0 1 2 3 4 

90.  Ne zaznava lastnosti predmetov (površine, oblike, velikosti, gostote). 0 1 2 3 4 

91.  Za prepoznavanje delov telesa ali poznanih predmetov potrebuje vid (ne 
prepozna jih zgolj na temelju tipa). 

0 1 2 3 4 

 
4 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH GIBALNIH ZNAČILNOSTIH* 

4.1      GIBANJE  
92.  Izogiba se fizičnim aktivnostim, kot so tek, skakanje, kolesarjenje, sankanje, 

ples. 
0 1 2 3 4 

93.  Na igrišču se izogiblje igralom kot so gugalnice, tobogani, trampolini in vrtiljaki. 0 1 2 3 4 

94.  Strah ga je loviti žoge. 0 1 2 3 4 

95.  Zavrača vožnjo v avtomobilu ali avtobusu; pri vožnji mu je slabo. 0 1 2 3 4 

96.  Upira se sodelovanju pri športnih in motoričnih igrah, ki zahtevajo veliko hitrega 
gibanja ali veliko sprememb v gibanju. 

0 1 2 3 4 

97.  Njegovo gibanje je oprezno, počasno, veliko sedi, izogiblje se dejavnostim, ki 
vključujejo tveganje. 

0 1 2 3 4 

98.  Zavrača aktivnosti, pri katerih je njegova glava obrnjena navzdol ali ko je s 
telesom obrnjen na glavo (kot na primer pri prevalih in stojah ipd.). 

0 1 2 3 4 

99.  Izraža strah pred višino ali strah, da bo padel; na stopnicah se počuti nelagodno; 
prav tako izraža nelagodje pri plezanju po plezalih, ograjah ali plezalnih stenah. 

0 1 2 3 4 

100.  Na področju ravnotežja je zelo negotov; ko s stopali nima stika s tlemi, postane 
tesnoben ali vznemirjen; izraža velik strah pred padci. 

0 1 2 3 4 

 

4.2       GIBANJE     

101.  Ne zaznava svojega gibanja (odziva se, kot da je pri miru); odziva se šele na zelo 
močno in hitro gibanje ter na zelo močne in nenadne spremembe v gibanju. 

0 1 2 3 4 

102.  Zdi se, kot da mu primanjkuje notranje energije in želje po gibanju. 0 1 2 3 4 

103.  Ko se začne gugati ali vrteti, se lahko guga ali vrti zelo dolgo časa, ne da bi mu 
postalo slabo. 

0 1 2 3 4 

104.  Ne dojema, da je »padel ven iz ravnotežja«, ne zaznava nevarnosti padcev; 
deluje nepazljivo, ne pazi nase, pred padci in poškodbami se ne zavaruje (nima 
občutka za nevarnost). 

0 1 2 3 4 

 

4.3     GIBANJE               

105.  Otrok izrazito išče hitre gibalne aktivnosti in aktivnosti, pri katerih se vrti (npr.: 
zibanje in vrtenje na stolih, skakanje na trampolinu, vrtenje na vrtiljakih ipd.); 
tudi pri zelo močnem gibanju mu ne postane slabo. 

0 1 2 3 4 

106.  Med igro prevzema neobičajna tveganja (npr.: vrti se z neobičajnimi hitrostmi, 
skače z velike višine ipd.). 

0 1 2 3 4 

107.  Izraža potrebo po nenehnem gibanju (zibanju, vrtenju, zvijanju, valjanju, 
skakanju, tresenju svoje glave ali rok, nemirnemu cepetanju ipd.); težko sedi pri 
miru. 

0 1 2 3 4 

108.  Pogosto in za dolgo časa skače po blazinah ali drugih prožnih površinah. 0 1 2 3 4 
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109.  Otrok se namerno tolče po glavi ali drugih delih telesa ali se za zabavo meče na 
tla, ob steno ali v druge ljudi. 

0 1 2 3 4 

110.  Pri gibalnih aktivnostih vztraja zelo dolgo časa (opazno dlje kot večina njegovih 
vrstnikov). 

0 1 2 3 4 

 

4.4      GIBANJE  

111.  Svoje gibanje težko prilagaja zahtevam aktivnosti (npr.: težko se pravočasno 
zaustavi, da bi dosegel cilj; težko presodi, kako daleč mora iztegniti svojo roko, 
da bi dosegel cilj). 

0 1 2 3 4 

112.  Pogosto pada s stolov ali pada med gibanjem ali med stojo (držo telesa in 
gibanje težko prilagodi okolici). 

0 1 2 3 4 

113.  Težko se zaveda sprememb v gibanju lastnega telesa (npr.: težko presodi, kdaj 
se giblje počasneje ali hitreje). 

0 1 2 3 4 

114.  Pri obračanju ali spreminjanju smeri postane hitro zmeden. 0 1 2 3 4 

115.  Ni zmožen povedati, kdaj ima dovolj guganja, vrtenja ali drugega gibanja; z 
gibanjem lahko nadaljuje vse do slabosti. 

0 1 2 3 4 

 
 
5 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH NA PODROČJU MOTORIČNEGA 

PLANIRANJA IN ORGANIZACIJE* 

5.1      MOTORIČNO NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA                                       

116.  Otrok pogosto izgublja stvari kot na primer: igrače, šolske potrebščine,  copate, 
kapo ali jopico. 

0 1 2 3 4 

117.  Težko si zapomni, kje ima kakšno igračo; pri iskanju stvari potrebuje veliko 
pomoči in spodbud s strani drugih. 

0 1 2 3 4 

118.  Zelo hitro se izgubi, tudi v okolju, ki mu je poznano. 0 1 2 3 4 

119.  Ima težave pri prilagajanju na spremembe načrtov ali pričakovanj. 0 1 2 3 4 

120.  Ima težave pri prehajanju od ene aktivnosti k drugi; potrebuje veliko časa za 
prilagoditev na novo aktivnost. 

0 1 2 3 4 

121.  Potrebuje posebno pomoč, da začne z nalogo ali aktivnostjo; pogosto potrebuje 
veliko časa, da se aktivnosti loti. 

0 1 2 3 4 

122.  Hitro ga kaj zmoti, medtem ko dela ali se igra; pri aktivnostih običajno vztraja 
zelo kratek čas. 

0 1 2 3 4 

123.  Ima zelo ozek izbor aktivnosti, ki pritegnejo njegovo pozornost, za večino stvari 
ne kaže posebnega interesa. 

0 1 2 3 4 

124.  Svojo pozornost težko preusmeri od ene aktivnosti k drugi (težko zaključi z eno 
aktivnostjo in preide na drugo). 

0 1 2 3 4 

125.  Pri izvajanju dejavnosti težko sledi smiselnemu zaporedju gibov (na primer: 
vzemi papir – vzemi škarjice – izreži); tudi pri preprostih stvareh ne ve, kako bi 
se jih lotil). 

0 1 2 3 4 

126.  Težko nadzoruje fine motorične gibe (ima težave s koordinacijo oko-roka). 0 1 2 3 4 

127.  Težko se nauči novega zaporedja nepoznanih gibalnih vzorcev (na primer v 
rajalni ali plesni igri). 

0 1 2 3 4 

128.  Težko posploši, kaj se je pravkar naučil; predhodno osvojeno znanje težko 
prenese na nove naloge. 

0 1 2 3 4 

 

5.2      RAVEN AKTIVNOSTI 

129.  Otrok je nagnjen k izjemni aktivnosti in je vedno v gibanju. 0 1 2 3 4 

130.  Otrok je prekomerno nemiren na stolu, ko se hrani ali ko dela. 0 1 2 3 4 
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131.  Otrok je nagnjen k nepazljivosti in impulzivnosti, zdi se, kot da nad seboj nima 
kontrole ali kakor da dela brez premisleka. 

0 1 2 3 4 

132.  Otrok se zdi pri igri agresiven, neučakan in nepotrpežljiv. 0 1 2 3 4 

133.  Hitro menjava različne aktivnosti, redko se zatopi v kakšno aktivnost. 0 1 2 3 4 

134.  Pri aktivnosti deluje nemirno, kot da se mu kam mudi. 0 1 2 3 4 

135.  Otrok deluje zelo počasno in pretirano mirno. 0 1 2 3 4 

136.  Pri aktivnostih deluje nezainteresirano, kot da se ga stvar ne tiče. 0 1 2 3 4 

137.  Daje videz, kot da živi v svojem svetu; kaže zelo malo zanimanja za dogajanje 
okoli sebe. 

0 1 2 3 4 

138.  Pri dejavnostih sodeluje zelo površinsko, kot da se v dogajanje ne poglobi. 0 1 2 3 4 

139.  Deluje izgubljeno, ne ve, kaj bi, oziroma ne ve, ali bi se sploh česa lotil; deluje 
nemotivirano in brezciljno. 

0 1 2 3 4 

  
6 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH OKUŠANJA 

6.1      OKUS  

140.  Otrok je izbirčen pri hrani, ima omejen jedilnik.  0 1 2 3 4 

141.  Se izogiba začinjeni, pekoči, kisli ali slani hrani; raje ima pusto hrano. 0 1 2 3 4 

 

6.2      OKUS  

142.  Liže, okuša ali žveči neužitne stvari (npr.. plastiko, rokave oblačil, svinčnike, lase 
ipd.). 

0 1 2 3 4 

143.  Raje ima hrano z močnim okusom; zelo začinjene, sladke, kisle ali slane jedi. 0 1 2 3 4 

144.  Obnaša se, kot da ima vsa hrana enak okus. 0 1 2 3 4 

 
7 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH VONJANJA 

 7.1    VONJ 

145.  Se negativno odziva ali ne mara vonjav, ki običajno drugih ne motijo ali jih ne 
opazijo. 

0 1 2 3 4 

146.  Drugim govori, kako smrdijo. 0 1 2 3 4 

147.  Zavrača določeno hrano zaradi vonja. 0 1 2 3 4 

 

7.2      VONJ  

148.  Ima težave pri zaznavanju neprijetnih vonjav. 0 1 2 3 4 

149.  Poje ali popije strupene snovi, ker ne opazi neprijetnega vonja. 0 1 2 3 4 

150.  Ne zazna ali ignorira neprijetne vonjave. 0 1 2 3 4 

 

7.3      VONJ  

151.  Ko se seznanja z novo osebo, okoljem ali predmetom, veliko voha. 0 1 2 3 4 

152.  Uporablja vohanje v interakciji s predmeti.  0 1 2 3 4 
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7.3 OCENJEVALNA LESTVICA O SENZORNI OBČUTLJIVOSTI OTROKA – OTROK  
Ime  otroka:  __________________________________ Datum rojstva otroka:  __________________ 
Ocenjevalec: __________________________________ Datum ocenjevanja: ____________________ 
 

Pozdravljen,  

sem Urška in bi rada postala učiteljica. Zato moram napisati diplomsko delo, v katerem me zanima, 
kako se otroci odzivajo na to, kar se dogaja okoli njih, kar vidijo, slišijo, čutijo. Z odgovori na naslednja 
vprašanja mi boš pomagal in hkrati malo bolje spoznal sebe. 

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v namen moje diplomske naloge. 

Že vnaprej se ti lepo zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Navodila za izpolnjevanje ocenjevalne lestvice. 
Oceni trditve s točkami od 0 do 4. Pri tem pomeni: 
0 – ne drži zame 
1 – samo včasih drži zame 
2 – malo drži zame 
3 – drži zame 
4 – popolnoma drži zame   

Primer: 
Ne maram sladoleda.                   0   1    2     3     4 

 
1 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA SLUŠNEGA ZAZNAVANJA 

1.1 SLUH 

1.  Moti me, če se drugi pri pouku pogovarjajo. 0 1 2 3 4 

2.  Določeni zvoki6 me tako motijo, da si moram pokriti ušesa. 0 1 2 3 4 

3.  Ko delam domačo nalogo, ne maram, da zraven igra glasba. 0 1 2 3 4 

4.  Moti me glas nekaterih ljudi. 0 1 2 3 4 

 

1.2  SLUH 

5.  Kadar delam domačo nalogo, me ne moti, če drugi zraven govorijo, razen, če so 
zelo glasni. 

0 1 2 3 4 

6.  Kadar se igram, ne slišim, da zunaj grmi ali tuli sirena. 0 1 2 3 4 

7.  Tudi če bi kdo začel igrati na piščalko ali ropotati s priborom, se ne bi prenehal 
igrati. 

0 1 2 3 4 

8.  Kadar mi kdo kaj govori, se moram potruditi pri poslušanju, da ne pozabim, kaj mi 
je rekel. 

0 1 2 3 4 

9.  Večkrat prosim učiteljico, naj ponovi navodilo, saj ga nisem razumel. 0 1 2 3 4 

10.  Oče in mami sta večkrat jezna, ker se ne oglasim takoj, ko me pokličeta. Včasih 
me morata tudi večkrat poklicati, da se odzovem. 

0 1 2 3 4 

 

1.3  SLUH 

11.  Rad veliko govorim, igram na inštrumente ali ropotam z raznimi predmeti. 0 1 2 3 4 

12.  Rad pokam balone, poslušam grmenje, kadar dežuje in oponašam sireno 
policijskega avtomobila.  

0 1 2 3 4 

                                                      
6
  Učenec sam našteje zvoke. 
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13.  Rad praskam s kredo po tabli in ropotam s priborom, ko čakam na kosilo. 0 1 2 3 4 

14.  Rad poslušam glasbo ali gledam televizijo tako, da je zelo na glas. 0 1 2 3 4 

15. K Ko delam nalogo, se pogovarjam sam s seboj, pogosto tudi na glas. 0 1 2 3 4 

16.  Rad delam domačo nalogo ob radiu ali televiziji. 0 1 2 3 4 

 

1.4    SLUH 

17.  Če sem v svoji sobi in slišim druge ljudi v stanovanju, vem, v kateri sobi so. 0 1 2 3 4 

18.  Mimo mojega okna se peljeta dve vozili. Po zvoku vem, da sta avto in traktor. 0 1 2 3 4 

19.  Kadar se pogovarjam z mamo po telefonu, vem, ali je jezna ali vesela. 0 1 2 3 4 

20.  Kadar učiteljica pripoveduje pravljico, me zelo moti, če drugi zraven šepetajo ali 
če zunaj nekaj ropota. 

0 1 2 3 4 

21.  Kadar rešujem matematične naloge, moram nalogo večkrat prebrati, da jo 
razumem. 

0 1 2 3 4 

22.  Ali slišiš razliko med besedami klóp/klòp, kad/kap, trenirka/trenerka? 7 0 1 2 3 4 

23.  Ne maram poslušati dolgih pravljic. Raje imam kratke. 0 1 2 3 4 

24.  Večkrat pozabim storiti, kar so mi starši naročili, ali naredim ravno obratno. 0 1 2 3 4 

25.  Učitelj te je prosil, da pospraviš stvari v torbo, pobrišeš mizo, poiščeš svojo sliko 
na tleh in se usedeš v krog. Oceni ali bi si zapomnil, kaj vse moraš storiti. 

0 1 2 3 4 

26.  Zelo rad se učim angleškega jezika. 0 1 2 3 4 

 

1.5   SLUH 

27.  Večkrat se zgodi, da me učiteljica vpraša nekaj, kar vem, vendar se ne moram 
takoj spomniti. 

0 1 2 3 4 

28.  V glavi imam zelo veliko misli, težko pa mi jih je povedati drugemu ali napisati 
na papir. 

0 1 2 3 4 

29.  V mislih vidim slike, vendar jih ne znam razložiti z besedami. 0 1 2 3 4 

30.  Vedno, kadar se spomnim česa zanimivega, moram to vsem povedati, tudi če se 
o tem ne pogovarjamo. 

0 1 2 3 4 

31.  Če sošolci ne razumejo, kar sem jim povedal, jim težko razložim, kaj sem s tem 
mislil. 

0 1 2 3 4 

32.  Večkrat me popravijo, da bi se moral izraziti drugače, vendar oni nič drugače ne 
povejo. 

0 1 2 3 4 

33.  Ne maram se igrati iger, kjer se sošolci izmišljujejo, da so gusarji ali da imajo 
posebne moči. 

0 1 2 3 4 

34.  Ne maram brati na glas, ker se veliko motim in je težko.  0 1 2 3 4 

35.  Kadar se veliko gibam, tudi veliko govorim. 0 1 2 3 4 

 
2 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA VIDNEGA ZAZNAVANJA  

2.1     VID  

36.  Večkrat me boli glava, sem utrujen.  0 1 2 3 4 

37.  Oči me pečejo ali mi tečejo solze. 0 1 2 3 4 

38.  Večkrat si mencam oči in mežikam.  0 1 2 3 4 

39.  Včasih se mi prične megliti slika. 0 1 2 3 4 

40.  Včasih vidim dvojno ali imam občutek, da se besede premikajo po listu.  0 1 2 3 4 

41.  Ko berem, glavo premikam levo in desno. 0 1 2 3 4 

42.  Glavo moram držati blizu knjige, da lažje berem. 0 1 2 3 4 

                                                      
7  Ocenjevalec oceni, kako dobro je učenec opravil nalogo. 
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43.  Kadar prepisujem s table, se večkrat zmotim. 0 1 2 3 4 

44.  Ko berem, si moram pomagati s prstom, drugače spustim kakšno črko, besedo 
ali vrstico. 

0 1 2 3 4 

45.  Ko poslušam pravljico, si živo predstavljam, osebe, prostor in dogajanje. 0 1 2 3 4 

 

2.2   VID  

46.  Ne maram močne svetlobe. Če je, si moram zasenčiti oči. 0 1 2 3 4 

47.  Rad nosim sončna očala ali kapo tudi v hiši. 0 1 2 3 4 

48.  Kadar pišemo test, me moti, če se kdo sprehaja po razredu. 0 1 2 3 4 

49.  Pri igri med dvema ognjema se žogi raje umikam, kot da jo lovim. 0 1 2 3 4 

50.  Kadar se s kom pogovarjam, ga ne morem ves čas gledati v oči. 0 1 2 3 4 

51.  Kadar rešujem naloge v delovnem zvezku, se zvijam na stolu. 0 1 2 3 4 

52.  Kadar rešujem naloge v delovnem zvezku, večkrat pogledam v strop, da lažje 
razmislim. 

0 1 2 3 4 

 

2.3     VID  

53.  Kadar rišem ali pišem, mi ni pomembno, ali je svetlo ali temno. 0 1 2 3 4 

54.  Tudi če gori močna luč, me ne moti. 0 1 2 3 4 

55.  Če je slika črno-bela jo moram zelo dolgo gledati, da vidim, kaj je narisano na 
njej. 

0 1 2 3 4 

56.  Kadar se igramo na igrišču, se večkrat zaletim v druge otroke.  0 1 2 3 4 

57.  Včasih sploh ne opazim prihajajočega avtomobila. Večkrat me drugi opozorijo 
na nevarnost. 

0 1 2 3 4 

 

2.4      VID  

58.  Rad imam bleščeče stvari. Rad gledam v sonce, utripajočo luč ipd. 0 1 2 3 4 

59.  Med poukom rad opazujem vzorce na steni.  0 1 2 3 4 

60.  Med poukom rad gledam skozi okno.  0 1 2 3 4 

61.  Pri pisanju v zvezek rad uporabljam veliko različnih barv. 0 1 2 3 4 

 

2.5     VID   

62.  Ne počutim se dobro, če se okoli mene premika veliko ljudi. 0 1 2 3 4 

63.  Težko mi je sestavljati lego kocke po navodilih. 0 1 2 3 4 

64.  Pri igri med dvema ognjema, večkrat koga pohodim in sem zelo počasen, ko 
moram podati žogo. 

0 1 2 3 4 

65.  Ko pišem, so črke zelo različno velike. Večkrat jih narobe obrnem ali narobe 
preberem besede. 

0 1 2 3 4 

66.  Zelo sem dober pri iskanju razlik med dvema slikama. 0 1 2 3 4 

67.  Igračo moram potipati, da vem ali je mehka ali trda. 0 1 2 3 4 

68.  Kadar berem, moram večkrat prebrati, da razumem, kaj piše. Ne maram brati. 0 1 2 3 4 

 
3 OCENJEVALNA LESTVICA O ZNAČILNOSTIH OTROKOVEGA TIPNEGA ZAZNAVANJA 

3.1      TIP                                                                              

69.  Ne maram, da se me drugi dotikajo. 0 1 2 3 4 

70.  Če se me kdo dotakne, ga odrinem stran. 0 1 2 3 4 

71.  Ne maram si striči las in nohtov. 0 1 2 3 4 

72.  Ne maram hoditi bos po travi ali pesku. 0 1 2 3 4 

73.  Če se malo opraskam, si moram dati obliž. 0 1 2 3 4 
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74.  Imam samo nekaj oblačil, ki jih rad nosim, ker se v njih bolje počutim. 0 1 2 3 4 

75.  Pri novih oblačilih, moram takoj odrezati etiketo, ker me draži. 0 1 2 3 4 

76.  Raje nosim jopice in oblačila z dolgimi rokavi, tudi takrat, ko je vroče. 
Tudi po zimi rad nosim oblačila s kratkimi rokavi. 

0 1 2 3 4 

77.  Ne maram delati z glino, barvami ali zemljo, ker sem potem umazan. 0 1 2 3 4 

78.  Ne maram določene hrane, ki mi da čuden občutek v ustih (npr. hrapava, 
sluzasta, premehka, pretrda ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.2     TIP  

79.  Pri igri med dvema ognjema se večkrat zgodi, da mi rečejo, da sem bil zadet, 
čeprav nisem čutil. 

0 1 2 3 4 

80.  Včasih najdem kakšno buško , za katero ne vem, kdaj sem jo dobil. 0 1 2 3 4 

81.  Vseeno mi je, ali so oblačila tesna ali ohlapna. 0 1 2 3 4 

82.  Včasih premočno stisnem živali, tako da zacvilijo. 0 1 2 3 4 

 

3.3      TIP                                                              

83.  Zelo mi je všeč, če me kdo kuštra lase ali močno objame. 0 1 2 3 4 

84.  Veliko se zaletavam v druge in jih potiskam. 0 1 2 3 4 

85.  Rad se dotaknem vsega kar vidim. 0 1 2 3 4 

86.  Rad packam – se igram s peskom, plastelinom ali barvam z vodenimi barvami. 0 1 2 3 4 

87.  Veliko se praskam ali si navijam lase na prste ali hodim bosih nog. 0 1 2 3 4 

88.  Žvečim predmete, ki niso hrana (npr.: nohte, ovratnike, robove oblačil, igrače, 
barvice ipd.). 

0 1 2 3 4 

 

3.4     TIP                                                                      

89.  Ne maram se dotikati novih stvari. 0 1 2 3 4 

90.  Če v trdi noči primem v roke predmet, vem kaj je, čeprav ga ne vidim. 0 1 2 3 4 

91.  Ne znam povedati, kje me boli, če ne vidim, kje sem se udaril. 0 1 2 3 4 

 
4 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH GIBANJA 

4.1      GIBANJE              

92.  Ne maram se veliko gibati. 0 1 2 3 4 

93.  Raje ne tečem, skačem, kolesarim, se sankam ali plešem. 0 1 2 3 4 

94.  Ne maram gugalnice, tobogana, trampolina in vrtiljaka. 0 1 2 3 4 

95.  Strah me je loviti žogo. 0 1 2 3 4 

96.  V avtomobilu in na avtobusu mi hitro postane slabo. 0 1 2 3 4 

97.  Ne maram športnih iger, kjer se je potrebno hitro premikati (npr. med dvema 
ognjema). 

0 1 2 3 4 

98.  Rad se gibam počasi in previdno, da se mi kaj ne zgodi. Raje sedim. 0 1 2 3 4 

99.  Ne maram delati stoje na glavo in prevalov. 0 1 2 3 4 

100.  Ne maram, da sem z glavo navzdol ali se vrteti na mestu. 0 1 2 3 4 

101.  Če stojim visoko, me je strah, da bom padel. Ne maram plezati po plezalni steni 
ali po plezalih. 

0 1 2 3 4 

 

4.2      GIBANJE                                                                   

102.  Po toboganu se spuščam na veliko različnih načinov, tudi če pravijo, da je 
nevarno. 

0 1 2 3 4 

103.  Lahko zdržim zelo dolgo na gugalnici ali vrtiljaku.  0 1 2 3 4 
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104.  Plezanje po otroških igralih se mi ne zdi nevarno. Tudi če malo padem. 0 1 2 3 4 

 

4.3      GIBANJE                                                   

105.  Zelo rad se zibam na stolu, skačem na trampolinu, se zelo hitro vrtim na 
vrtiljaku in mi ni nič slabo. 

0 1 2 3 4 

106.  Rad se igram igre, kjer tekmujemo, kdo bo skočil z višje stopnice ali kdo se lahko 
dlje časa vrti. 

0 1 2 3 4 

107.  V šoli zelo težko sedim pri miru. Rad se zibam, tresem nogo, roko ali glavo. 0 1 2 3 4 

108.  Zelo mi je všeč delati prevale na igralih. 0 1 2 3 4 

109.  Rad skačem po postelji. 0 1 2 3 4 

110.  Rad vsake toliko brcnem v kakšno stvar ali tečem in se vržem na tla. 0 1 2 3 4 

111.  Kadar se igramo nogomet ali med dvema ognjema, se nekateri zelo hitro 
utrudijo, jaz pa nikoli ne bi nehal. 

0 1 2 3 4 

 

4.4      GIBANJE    

112.  Večkrat se zgodi, da preveč iztegnem svojo roko in prevrnem kozarec. Pri med 
dvema ognjema večkrat naredim prestop. 

0 1 2 3 4 

113.  Pogosto padem s stola, postelje ali se spotaknem in padem. 0 1 2 3 4 

114.  Večkrat se zgodi, da mi rečejo, da sem prehiter ali prepočasen, meni pa se zdi, 
da sem tako hiter kot ostali. 

0 1 2 3 4 

115.  Če mi zavežejo oči in mi rečejo, kam naj se obrnem, ne bom vedel, kam naj 
grem. 

0 1 2 3 4 

 
 
5 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH NA PODROČJU MOTORIČNEGA 

PLANIRANJA IN ORGANIZACIJE 

5.1       MOTORIČNO NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA                                       

116.  Pogosto izgubim igrače, šolske potrebščine,  copate, kapo ali jopico. 0 1 2 3 4 

117.  Težko si zapomnim, kam sem pospravil igračo. Ponavadi, mi drugi pomagajo pri 
iskanju. 

0 1 2 3 4 

118.  Na naši šoli bi se lahko zgubil. 0 1 2 3 4 

119.  Ne maram, da se spreminja urnik ali da starši spremenijo načrte za konec tedna. 0 1 2 3 4 

120.  Če se igramo nekaj, kar je vsem všeč, ne maram, da kdo predlaga kaj drugega. 0 1 2 3 4 

121.  Potrebujem dolgo časa, da pričnem delati domačo nalogo. Ponavadi me starši 
prepričajo v to. 

0 1 2 3 4 

122.  Ne morem se dolgo igrati samo eno igro. Hitro se spomnim česa novega. 0 1 2 3 4 

123.  Zanima me zelo malo stvari. 0 1 2 3 4 

124.  Če sem na računalniku, me težko prepričaš, da se grem s teboj igrat. 0 1 2 3 4 

125.  Pri likovni vzgoji, večkrat ne vem, kako bi se lotil dela.  0 1 2 3 4 

126.  Ko delam, vedno kaj popacam in ni tako kot sem si zamislil. 0 1 2 3 4 

127.  Ko se pri glasbeni vzgoji učimo plesati, si težko zapomnim, kaj moram delati. 0 1 2 3 4 

128.  Tudi če učiteljica reče, da smo se nekaj podobnega že učili, so zame to 
popolnoma novi gibi. 

0 1 2 3 4 

 

5.2     RAVEN AKTIVNOSTI 
129.  Ko sedim na stolu, se vedno premikam (spreminjam položaj nog, rok ipd.). 0 1 2 3 4 

130.  Tudi če učiteljica reče, naj počakamo, da nas pokliče, jaz odgovorim ne da bi 
počakal. 

0 1 2 3 4 
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131.  Kadar se igramo Človek ne jezi se, so nekateri zelo počasni. Takrat postanem 
nestrpen, saj bi rad bil čim hitreje na vrsti. 

0 1 2 3 4 

132.  Rad delam veliko različnih stvari, vendar jih pogosto ne dokončam. 0 1 2 3 4 

133.  Rad imam, da se pri igri veliko dogaja, če se ne, začnem hiteti. 0 1 2 3 4 

134.  Ko se kartamo ali igramo katero izmed namiznih iger, raje dobro premislim, 
preden naredim potezo.  

0 1 2 3 4 

135.  Tudi če mi je igra zanimiva, drugi mislijo, da se ne zabavam. 0 1 2 3 4 

136.  Veliko razmišljam in se ne zanimam za to, kaj delajo drugi.  0 1 2 3 4 

137.  Veliko stvari v šoli delam zato, ker jih moram, vendar ne vem, kaj delam. 0 1 2 3 4 

138.  Večkrat ne vem, kaj naj delam, ker me nič ne zanima. 0 1 2 3 4 

  
6 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH OKUŠANJA 

6.1      OKUS  

139.  Rad jem le nekatere stvari.  0 1 2 3 4 

140.  Ne maram, da hodimo v nove restavracije in ne maram jesti pri drugih doma. 0 1 2 3 4 

141.  Rad imam le vročo ali le mrzlo hrano. 0 1 2 3 4 

142.  Všeč mi je le ena zobna pasta. 0 1 2 3 4 

143.  Ne maram začinjene, pekoče, kisle ali slane hrane. 0 1 2 3 4 

 

6.2     OKUS  

144.  Večkrat žvečim plastiko, rokave, lase, svinčnike … 0 1 2 3 4 

145.  Rad imam hrano z močnim okusom; zelo začinjene, sladke, kisle ali slane jedi. 0 1 2 3 4 

146.  Večina hrane ima podoben okus. 0 1 2 3 4 

147.  Rad imam zelo veliko začimb. 0 1 2 3 4 

 
7 OCENJEVALNA LESTVICA O OTROKOVIH ZNAČILNOSTIH VONJANJA 

 7.1     VONJ  

148.  Hitro zavoham, da nekaj smrdi ali nek nov vonj. 0 1 2 3 4 

149.  Nekatere hrane ne jem, ker mi smrdi. 0 1 2 3 4 

150.  Zelo mi je neprijetno iti v stranišče, kjer smrdi; določenih šamponov ne maram 
zaradi njihovega vonja.  

0 1 2 3 4 

151.  Moti me, če se kdo preveč parfumira. 0 1 2 3 4 

152.  Motita me vonj po kuhanju in gospodinjskih čistilih. 0 1 2 3 4 

153.  Pri nekaterih prijateljih doma imajo zelo čuden vonj. Tam se ne maram igrati. 0 1 2 3 4 

154.  Nekaterih ljudi ne maram zaradi njihovega vonja. 0 1 2 3 4 

 

7.2      VONJ  

155.  Včasih sploh ne voham, da nekaj smrdi, dokler mi drugi tega ne povejo. 0 1 2 3 4 

156.  Sem že pojedel stvari, ki jih ne bi smel, čeprav so baje imele čuden vonj. 0 1 2 3 4 

157.  Ne motijo me vonjave lepila, čistil ipd. 0 1 2 3 4 

 

7.3      VONJ  

158.  Ko nekoga na novo spoznam, najprej zavoham, kakšen ima vonj. Tudi nove 
igrače rad povoham. 

0 1 2 3 4 

159.  Rad voham stvari.  0 1 2 3 4 

 

* Tip, gibanje in motorika je prirejeno po vprašalniku VOSO - telesna senzorika avtorice Mateje Cvetek.  


