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POVZETEK 

 

Motnje avtističnega spektra (MAS) sodijo v pervazivne razvojne motnje. Pojavljajo 

se v otroštvu pred tretjim letom življenja in zajemajo skoraj vse psihične funkcije ter 

trajajo celo življenje. Osnovni simptomi so pomanjkanje emocionalnih odgovorov, 

kvalitativno oslabljeno področje verbalne in neverbalne komunikacije, izrazite so 

motnje v razvoju govora in stereotipno vedenje. Omenjeni simptomi se strokovno 

imenujejo trojica primanjkljajev in so prisotni pri vseh otrocih. Povezujoč teoretična 

izhodišča z empiričnim delom, sem v študiji primera ugotavljala specifičnosti razvoja 

govora in jezika pri dvanajstletnem otroku z motnjo avtističnega spektra ter vpliv 

upočasnjenega govorno-jezikovnega razvoja na njegovo učenje in sporazumevanje. 

Eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila za ta način raziskovanja, je primarna 

heterogenost otrok z motnjami avtističnega spektra. Čeprav so določeni elementi in 

kriteriji za prepoznavanje motenj avtističnega razvoja, se ti pri vsakem posamezniku 

drugače kažejo. 

Skozi teoretična izhodišča sem izpostavila pomembna dejstva glede motenj 

avtističnega spektra, ki se razprostirajo od vzrokov, prepoznavanja, časa nastanka, 

manifestacije simptomov, diagnostike, medicinskih klasifikacij in zdravljenja motenj 

do funkcioniranja posameznikov z motnjo avtističnega spektra, vključevanja v 

vzgojno-izobraževalne ustanove ter vpliva okolja na otrokovo funkcioniranje in 

počutje. V diplomsko delo so vključene številne znanstvene študije za podkrepitve 

ugotovitev empiričnega dela.  

V empiričnem delu sem raziskovala razvoj govora in jezika pri otroku z motnjo 

avtističnega spektra v primerjavi z mejniki značilnega razvoja. Študija primera je 

pokazala, da čeprav sta se govor in jezik pri otroku z motnjo avtističnega spektra 

kasneje razvila, ju ne uporablja z namenom sporazumevanja. Neustrezno razvite 

omenjene sposobnosti omejujejo otrokovo učenje, pogled na svet, razumevanje in 

sprejemanje občutkov drugih ljudi, socialne interakcije, vsakodnevno spoprijemanje 

s situacijami in funkcioniranje v šolskem in domačem okolju ter sem na temelju teh 

ugotovitev oblikovala in izvajala različne strategije s katerimi sem spodbujala 

dialoško sporazumevanje pri otroku. 
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SUMMARY 

 

Autism spectrum disorder (ASD) is one of pervasive developmental disorders. It 

occurs in children before they are three years old, it includes all mental functions, 

and it lasts for life. The basic symptoms include lack of emotional responses, 

disorders of verbal and nonverbal communication, disorders of speech development, 

and stereotypical behaviour. These symptoms are professionally called a trinity of 

deficit and they are present in all children. Connecting the theoretical bases with the 

empirical part, I established the specifics of speech and language development in a 

twelve year old child with autism spectrum disorder, the influence of slow speech 

and language development on his learning and communication, in a case study. One 

of the reasons why I chose this kind of research was heterogeneity in children with 

autism spectrum disorder. Although the elements and criteria for identifying autism 

spectrum disorder are determined, they are differently manifested in each individual. 

In the theoretical bases I focused on important facts in terms of autism spectrum 

disorder, which range from causes, identification, time of origin, manifestation of 

symptoms, diagnostics, medical classifications, and disorder treatment to how an 

individual with autism spectrum disorder functions, how he or she integrates into 

educational institutions, and the influence of environment on child’s functioning and 

condition. The diploma thesis includes numerous scientific studies, which 

substantiate the findings of the empirical part. 

In the empirical part I researched speech and language development in a child with 

autism spectrum disorder in comparison to landmarks of conventional development. 

Although speech and language were later developed in the child with autism 

spectrum disorder, the case study showed that he does not use them to communicate. 

Abilities which are unsuitably developed restrict child’s learning, his view of the 

world, understanding and accepting other people’s feelings, social interaction, 

dealing with everyday situations, and functioning in school and home environment. 

According to these findings I evolved and performed different strategies, which 

helped to encourage dialogic communication with the child.  
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I. UVOD 
 

 

Ne primerjaj me z drugimi otroki,  

ker jaz sem poseben na svoj način. 

                                                   (neznan avtor) 

 

 

Zgodovina avtizma sega že v 19. stoletje, ko so se prvi strokovnjaki začeli ukvarjati z 

vprašanjem in definicijo do takrat neznane motnje. Kakor so sčasoma prihajali do 

ugotovitev, tako so motnjo vse bolj označevali za psihično bolezen. Kasneje so 

dotedanje teorije zavrgli in definirali avtizem kot motnjo, ki se pojavlja v spektru od 

blage do težje in sodi med pervazivne razvojne motnje. Motnja se pojavi v zgodnjih 

letih otrokove starosti, zajema skoraj vse psihične funkcije in traja celo življenje. Pri 

vsakem posamezniku z motnjo avtističnega spektra so prisotne ponavljajoče, 

stereotipne aktivnosti in primanjkljaji na področju sporazumevanja in socialne 

interakcije. Mnenja glede vzrokov nastanka motnje so še danes razdeljena. Nekateri 

strokovnjaki zagovarjajo zgolj vpliv genetskih vzročnikov, za nekatere imajo 

pomemben vpliv nevrološki dejavniki ali pa dejavniki, ki izhajajo iz okolja kot so 

infekcije, metabolne motnje in ostalo. Vse bolj je sprejeto mnenje, da nastanejo 

avtistične motnje pod multikavzalnim vplivom, kar pomeni, da na njen pojav deluje 

več različnih dejavnikov.  

Skupina otrok z motnjami avtističnega spektra je heterogena in simptomi se kažejo 

pri vsakem posamezniku drugače, vendar pa imajo skupno triado primanjkljajev, ki 

definira avtistični spekter. Primanjkljaji na področju govora in jezika pomembno 

vplivajo na njihove sposobnosti sporazumevanja, vzpostavljanja socialnih interakcij 

in na učenje. To so pomembna področja funkcioniranja, kjer otroci kažejo neuspeh.   

Temo diplomskega dela sem izbrala v času, ko sem pri pouku spremljala otroka z 

avtistično motnjo. Obiskoval je četrti razred redne osnovne šole. Otrok ima odločbo 
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in se šola po programu1 s prilagojenim izvajanjem in individualiziranim pristopom 

ter ima pravico do spremljevalca pri pouku. Od začetka sem bila seznanjena z 

motnjo, ki jo ima učenec, vendar sem po druženju in učenju z njim še bolj spoznala 

njegove posebnosti in težave. Najbolj zanimivo je bilo njegovo obnašanje v razredni 

skupnosti oz. v času pouka, kjer pozna in upošteva pravila, ves čas sedi in posluša 

učiteljico, v odmoru pa se sprosti in na nek način ''vrne k sebi'' in začne izvajati 

stereotipne aktivnosti vrtenja okoli svoje osi. Pri tem ga nihče ne sme motiti. To je 

eden izmed elementov, opisan v diagnostičnih kriterijih za določanje motnje 

avtističnega spektra. Drugi pomemben element, prisoten pri otroku, je primanjkljaj 

na govorno-jezikovnem področju. Govor in jezik sta se pri otroku pozno razvila, in 

sicer v četrtem letu starosti, in ju še ne uporablja z namenom sporazumevanja. 

Govori le v situacijah, ko sam izbere temo, sam sprašuje in odgovorja na svoja 

vprašanja. Ne dojema vloge sogovornika, ki ga včasih potrebuje samo, da ga posluša 

in občasno potrdi njegova mnenja. Učenec ne razume neverbalnih znakov 

sporazumevanja in jih ne uporablja. Vse razume dobesedno. Mora se veliko učiti, da 

bi bil uspešen, česar si želi. Ne mara se učiti iz svojih učbenikov, ker so drugačni od 

tistih, ki jih uporabljajo njegovi sošolci. Ko sem povzela vse njegove značilnosti, 

sem ugotovila, da je učencu težko spopadati se z vsakodnevnimi izzivi, ker ne 

razume svojega okolja, tako kot ljudje v njegovem okolju ne razumejo njega. Ne zna 

povedati, kar si želi in ne zna izraziti svojih občutkov. Emocionalno je topel in 

prijazen fant, ki se vedno smeje, a v sebi nosi tesnobo in ga že malenkost lahko 

pripelja do joka.  

Zaradi teh ugotovitev sem pri otroku izbrala razvojna področja, kjer odstopa od 

značilnega razvoja in funkcioniranja, da bi lahko skozi empirični del naloge 

pokazala, kako te težave ne vplivajo samo na njegove uspehe in znanje temveč tudi 

na njegovo počutje, samopodobo in vsakodnevno življenje, kjer se z okoljem bori, da 

bi ga kdo razumel ali da bi lahko sam koga razumel.          

 

 

 

                                                           
1
 Naziv vzgojno- izobraževalnega programa na področju Hrvaške 
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II. TEORETSKA IZHODIŠČA 

 

1. MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA (v nadaljevanju: MAS) 

 

 

1.1. POJMOVANJA AVTIZMA OD ZGODNJIH ZAČETKOV DO 
DANES 

Glede na različne poskuse definiranja motenj avtističnega spektra skozi zgodovino 

Nikolić (2000) kronološko opisuje poglede na MAS in na začetku usmerja pozornost 

na psihiatra H. Maudsleya, ki se je že leta 1867 ukvarjal z vprašanjem avtizma.  

Švicarski psihiater Paul Eugen Bleuler je leta 1911 razvil pojem avtizem, ko je z njim 

prvi opisal osnovni simptom shizofrenije. S tem  pojmom je označil vedenje bolnikov 

s shizofrenijo, ki se miselno umikajo v ''svoj'' svet, postopoma zmanjšujejo socialne 

interakcije z ljudmi, se prepuščajo lastnim fantazijam in umikajo od sveta 

(Remschmidt, 2009). Definicija seveda ni bila popolna, ker imajo osebe, ki so 

zbolele za shizofrenijo, razvito domišljijo, česar manjka pri avtizmu. 

Lutz je, piše Nikolić (2000), leta 1937 opisal posebna otroška stanja, ki jih je 

poimenoval otroška shizofrenija. Nadaljnji tek definiranja je prevzel Kanner leta 

1943, ko je natančno opisal sindrom s specifičnimi karakteristikami in ga je imenoval 

zgodnji infantilni avtizem. V kratkem času, leta 1944, je tudi pediater Hans Asperger 

objavil podoben opis mentalne motnje, ki jo je imenoval avtistična psihopatija. 

Kmalu za tem, leta 1947, je otroška nevropsihiatrinja Lauretta Bender začela pisati o 

otroški shizofreniji.  

Omenjeni poskusi definiranja avtizma so dejansko dokaz, kako je ta pojem od 

začetka trpel konstantne spremembe, dokler ni Lorna Wing leta 1988 opredelila 
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avtizem kot »spekter motenj«
2
 in ustavila nadaljnje poskuse doslej neuspešnih 

definicij. Njena opredelitev pojma velja tudi danes.  

 

Ko je leta 1943 Leo Kanner opisal enajst otrok in povzel njihove značilnosti, je s 

tem vsekakor utemeljil definicijo avtizma, ki danes velja kot ''klasični'' model 

avtizma in se v literaturi pogosto imenuje ''Kannerjev sindrom''. V članku  ''Autistic 

disturbances of affective contact'' je opisal, da je za avtizem karakteristična prirojena 

nezmožnost vzpostavljanja odnosa z osebami in situacijami. Izpostavlja tudi, da 

starši svojih otrok opisujejo kot zadostne same sebi, introvertirane, najbolj srečne, ko 

ni nikogar zraven. Ena pomembnih karakteristik je nezmožnost normalne socialne 

občutljivosti in obnašanje otrok, kot da bi bili hipnotizirani. Na temelju tega Kanner 

predpostavlja, da je otrokom prirojena nesposobnost vzpostavljanja afektivnih vezi z 

drugimi osebami (povzeto po Remschmidt, 2009).  

 

Wenar (2003, str. 102) izpostavlja tri pomembne značilnosti, ki jih je podal Kanner: 

»Prvo je izrazita izolacija in nesposobnost vzpostavljanja odnosov z ljudmi (…) 

Drugo je patološka potreba po nespremenljivosti.  (…) Tretja značilnost avtizma je 

mutizem oz. govor, ki nima vloge komuniciranja.« 

 

Čeprav so verjeli, da avtizem obstaja samo v srednjem družbenem razredu ter so 

izključili genetske vzroke, so kasnejša raziskovanja zasledila avtizem v vseh 

družbenih razredih  (Gillberg, 1990; v Wenar, 2003). Pokazalo se je tudi, da obstaja 

genetska komponenta ne samo za avtizem ampak tudi za nekatere jezikovne 

nenormalnosti in nenormalnosti družbenosti, ki skupaj z drugimi dejavniki pripeljejo 

do avtizma (Folstein in Rutter, 1988 v Wenar, 2003).     

 

Dobnik Renko (2009) Kannerjevo videnje avtizma označuje kot zmotno prepričanje, 

da je avtizem motnja iz zgornjega družbenega razreda, saj so bili starši visoko 

inteligentni. Dalje navaja, kako je pravilno ugotovil, da se avtizem pogosteje javlja 

pri dečkih.  

 

                                                           
2
 Brecelj-Koba, Martinčić-Jarc, Glavič-Tretnjak, Smerdelj in Veličkovič (1994) 
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Skozi zgodovino so se definicije avtizma konstantno spreminjale. Na začetku so 

avtizem označili kot glavni simptom shizofrenije. Postopoma so avtizem začeli 

definirati kot posebno motnjo. Skupno vsem pogledom na MAS je, da je avtizem že 

na začetku imel oznako psihične bolezni. Čeprav je bilo nekaj poskusov definiranja 

avtizma, kot je opisano v Poglavju 1.1.,  danes Kanner velja kot utemeljitelj nekega, 

takrat novega pogleda na motnje avtističnega spektra. V času, ko je deloval, avtizem 

še ni bil definiran kot spekter motenj. Na temelju raziskovanja, opazovanja in 

opisovanja otrok z motnjami, je prišel do definicije, ki je spremenila dotedanji 

pogled na motnje.  

 

1.2. DEFINICIJE  MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS) 

 

Motnje avtističnega spektra sodijo med pervazivne razvojne motnje in se pojavljajo v 

otroštvu pred tretjim letom življenja, zajemajo gotovo vse psihične funkcije in trajajo 

celo življenje. Sam pomen koncepta ''pervazivne motnje'' pomeni, da je motnja 

razširjena na vsa področja otrokovega3 funkcioniranja. Osnovni simptomi so 

pomanjkanje emocionalnih odgovorov, kvalitativno oslabljeno področje verbalne in 

neverbalne komunikacije, posebej motnje v razvoju govora in stereotipno vedenje. 

Pomen motnje avtističnega spektra je v tem, da se ne zdravi, saj je stanje in ne 

bolezen, ampak, če se pravočasno začne s konstantnimi in intenzivnimi obravnavami, 

se lahko težave na določenih področjih funkcioniranja zmanjšajo.  

 

Ribić (1984) je podal štiri osnovne značilnosti infantilnega avtizma po Kannerju: 

- pojavljanje v prvem ali drugem letu starosti, 

- izrazita potreba otroka biti sam, 

- odpor do vsake spremembe v okolju, 

- obstoj motenj v jezikovnem razvoju. 

Kanner je menil, da so otroci z avtizmom normalni ali nadpovprečno inteligentni in 

je njihovo intelektualno funkcioniranje samo posledica avtistične nezmožnosti 

                                                           
3
 V diplomskem delu bo v nadaljevanju uporabljen pojem otrok z motnjami avtističnega spektra, kar 

se nanaša tudi na mladostnike. 
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vzpostavljanja kontaktov. Značilnosti otrok z MAS, ki jih je podal Kanner, veljajo 

tudi danes za določanje motenj iz spektra avtizma.  

Eden največjih strokovnjakov, ki se je prav tako ukvarjal s problematiko avtizma, je 

bil Rutter in je avtizem označil z naslednjimi ključnimi kriteriji, ki so kasneje postali 

podlaga za določanje diagnostičnih kriterijev (povzeto po Jurišič, 1992): 

- zaostanek v govornem in jezikovnem razvoju, 

- nesposobnost razvoja interpersonalnih odnosov, 

- kompulzije in rituali, 

- pojav simptomov pred 30. mesecem starosti. 

 

Osnovne značilnosti otrok z MAS, ki sta jih podala Kanner in Rutter, se primarno 

nanašajo na področje govora, jezika, sporazumevanja in socialne interakcije, kar 

lahko povežemo z danes pogosto uporabljenim strokovnim izrazom triada 

primanjkljajev. Podobno sta določila pojav stereotipnih dejanj in čas pojava 

simptomov. Danes poznamo številne motnje, ki sodijo v avtistični spekter in se 

razlikujejo v pojavnosti, vzrokih in manifestaciji simptomov. Skupne motnjam 

avtističnega spektra so težave, ki se različno pojavljajo na področju govora in jezika, 

sporazumevanja in socialne interakcije. Značilnosti motenj avtističnega spektra, ki 

sta jih strokovnjaka podala, so danes temelj diagnostičnih kriterijev. 

 

1.3. PREVALENCA IN SOPOJAVLJANJE 

 

Nekoč je avtizem veljal za redko motnjo, v zadnjih nekoliko desetletjih pa se je 

število oseb z motnjo avtističnega spektra nekolikokrat povečalo.  

Nikolić (2000) navaja, da je incidenca avtizma 3-4 primeri na 10000 otrok. Splošno 

sprejeta je prevladujoča stopnja avtizma 4-5 otrok z motnjo na 10000 porodov. Nove 

ocene pa navajajo stopnjo okrog 10 otrok z avtizmom na 10000 porodov. Obstaja 

večja prisotnost avtizma pri osebah moškega spola, kakor je že Kanner menil. 

Stopnja varira in je odvisna od definicije avtizma, a raziskave kažejo, da je delež 
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moških oziroma ženskih oseb med 3:1 in 4:1 (Poučavanje učenika s autizmom: 

školski priručnik, 2008).  

Novi podatki o prevalenci avtizma v ZDA predpostavljajo, da je avtizem 5-krat 

pogostejši pri dečkih kot pri deklicah. Avtizem naj bi tako imel že 1 od 41 dečkov in 

1 od 204 deklic (Avtizem, b.d.).  

V Sloveniji pogostost pojava motenj avtističnega spektra ni še znana. 

Wenar (2003) glede na Gillbergova raziskovanja navaja, da novejše raziskave kažejo 

pojavnost avtizma med 6,6 in 13,6 slučajev na 10 000 otrok.   

Motnje avtističnega spektra se  lahko pojavljajo v kombinaciji z drugimi motnjami, 

kot so Downov sindrom, cerebralna paraliza, motnje v duševnem razvoju, epilepsija. 

Pri otrocih z motnjo avtističnega spektra se pogosto pojavljajo specifične učne 

težave, težave pomnjenja, težave pozornosti in koncentracije ter čustvene težave.   

 

1.4. ETIOLOGIJA 

 

Različne teorije z različnimi izhodišči pojasnjujejo nastanek avtizma. Najstarejša je 

ugotovitev Kannerja, ki je sprva zapisal, da se avtistični otroci rodijo z 

nesposobnostjo vzpostavljanja običajnih, biološko pogojenih, čustvenih odnosov z 

ljudmi. Kasneje je verjel, da avtizem nastane pod  vplivom čustveno hladnih in 

zavračajočih staršev (Dobnik Renko, 2009).  

Prve predpostavke so temeljile na psihosocialnih vzrokih, zadnja leta pa so se 

preusmerile na biološke vzroke (Weber, 1985, v Remschmidt, 2009).  

Remschmidt (2009) opozarja, da začetne predpostavke o psihogenezi avtistične 

motnje niso več uporabne, ker avtistični otroci že v dojenčkovi dobi kažejo 

nevrobiološke lastnosti, atipične za zdrave otroke, kot so motnje spanja, hranjenja, 

kontrole mehurja in črevesja ter pretirana razdražljivost. 

Razlikujemo tudi psihološke teorije, ki menijo, da je avtizem povzročen z 

pomanjkljivimi psihičnimi interakcijami znotraj družine in organske teorije, ki 

predpostavljajo, da možganska motnja vzrokuje razvojno težavo s specifičnimi 
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simptomi. Najpogostejša teorija številnih strokovnjakov je, da je avtizem 

multikavzalno povzročen. Novejše raziskave nakazujejo, da na razvoj avtizma vpliva 

kombinacija genetskih, nevroloških in okoljskih dejavnikov, kar bo predstavljeno v 

nadaljevanju. 

 

1.4.1.  GENETSKI DEJAVNIKI 

 

Prevladujoče je mišljenje o avtizmu kot organsko povzočeni motnji, a se genetski 

dejavniki navajajo kot dominantni skupaj s dejavniki okolja. Možna je interakcija 

dednih in ekoloških dejavnikov, ki se pri otrocih s predispozicijo manifestirajo kot 

bolezen.  

Remschmidt (2009) izpostavlja zaključek Von Ritva in sodelavcev, ki so z 

raziskovanjem ugotovili, da pri 9,7% družin, kjer se pojavi neka motnja, obstaja več 

zbolelih. Prav tako navaja, da na osnovi raziskovanja vpliva genetskih dejavnikov  na 

MAS lahko zaključimo, da se znotraj posameznih družin pojavlja bistveno večje 

število posameznikov z avtizmom. 

Dejansko se da zaključiti, kako je večja pojavnost motenj pri posameznikih znotraj 

družine, kar pomeni, da imajo genetski dejavniki pomembno vlogo pri nastanku 

motenj, niso pa izključeni vplivi ostalih vzročnikov, kot so nevrološki in okoljski 

dejavniki.  

 

1.4.2. NEVROLOŠKI VZROKI 

 

Obstajajo predpostavke o vplivu možganskih okvar in motenih možganskih funkcij 

na pojav motenj avtističnega spektra. Na temelju predpostavk so se razvile teorije, da 

je avtizem povezan s spremembami možganskega debla, ki je povezan z motnjami 

pozornosti (Fein, Skoff in Mirsky, 1981 v Remschmidt 2009, str. 30), s 

funkcionalnimi poškodbami leve hemisfere (Fein in sodelavci, 1984, prav tam), z 

abnormalnimi procesi možganskega dozorevanja (Bauman in Kemper, 1985, prav 
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tam) in s poškodovano predelavo senzornih dražljajev in informacij (Ornitz, 1983, 

1987, prav tam). Na temelju tega Remschmidt (2009) sklepa, da imajo možganske 

poškodbe in motene možganske funkcije zagotovo pomembno vlogo pri nastanku 

motenj avtističnega spektra. 

Nikolić (2000) pa po drugi strani omenja, da se večina strokovnjakov strinja, da gre 

za množico dejavnikov, ki poškodujejo CŽS in tako provzročijo psihične simptome 

specifične za MAS. Navaja tudi, da okoli 30% otrok z MAS v puberteti doživi 

eplileptični napad ter s tem dokazuje, da gre za funkcionalno in organsko 

poškodovanje možganov, ne le za psihogeno pogojeno motnjo.   

 

1.4.3. DEJAVNIKI, KI IZHAJAJO IZ OKOLJA 

 

Raziskave dvojčkov iz sedemdesetih let dvajsetega stoletja so dokazovale, da je 

avtizem genetsko pogojen. Največja študija dvojčkov z avtizmom, ki jo je objavil 

Hallmayer s sodelavci leta 2011, je ovrgla vplive genetike in pred njih postavila 

pomembne vplive okoljskih dejavnikov. (Ronald in Hoekstra, 2011). 

  

Metabolne motnje 

 

Obstaja mnenje, da so prirojene metabolne motnje lahko vzročnik avtistične motnje. 

Kljub prirojeni motnji presnove se lahko otrok rodi brez znakov, ki bi na to 

nakazovali. Težave se pokažejo po 2. ali 3. letu, ko se otrok začne zahtevnejše 

prehranjevati. Namreč, takrat pomanjkljiva presnova ne zmore premostiti encimskih 

okvar, kar škoduje funkcioniranju možganov. Doslej je najbolj pojasnjena povezava 

med avtizmom in prirojenimi motnjami metabolizma aminokislin (Dobnik Renko, 

2009). 

 

Infekcije 
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Možganska okvara je lahko posledica neposrednega toksičnega učinka vnetja ali 

sprememb pritiska v lobanji. Največkrat omenjeni virusi kot provzročitelji so HIV, 

herpes in rubela (Dobnik Renko, 2009).  

Nikolić (2000) kot enega možnih vzrokih omenja virusno infekcijo  v zgodnjem 

razvojnem obdobju ali efekt počasnega virusa tekom razvoja.  

Ostali dejavniki 

 

Pri avtističnih otrocih je dokazano, da se pogosteje kot pri zdravih otrocih pojavljajo 

težave (krvavitve, hipoksija) v zgodnji nosečnosti matere, pri samem porodu ali po 

porodu.  

 

Nikolić (2000) opozarja, da je pri številnih materah otrok z avtizmom bil težak porod 

in je bilo potrebno otroke oživljati. Kot rizične skupine navaja nedonošene ali 

prenešene otroke in starejše matere. Dejavniki tveganja so zapleti v nosečnosti in 

jemanje različnih hormonov, relaksansov, antibiotikov in drugo. Na koncu sklepa, da 

lahko omenjene dejavnike imenujemo kot rizične in možne vzročnike poškodb 

otrokovega CŽS, ki se na koncu manifestirajo v klinični sliki avtizma.  

 

Kobal (2009) v svojem preglednem prispevku razlaga, da  izpostavljenost otroka 

metil-Hg, deluje nevrotoksično na otroka prenatalno in v razvojnem obdobju. Etil-Hg 

je del timerosala, ki se je kot bakteriostatik in fungistatik dodajal cepivom. Po letu 

1990 z uvedbo timerosala v otroška cepiva je bila opazno povečana prevalenca 

avtizma. Zaključuje, da lahko svinec (Hg) zaradi svojih učinkov na imunološki 

sistem dodatno pospeši in poslabša že oslabljeno imunsko stanje posameznih skupin 

otrok z motnjami avtističnega spektra. 

 

Glede na omenjene vzročnike lahko sklepamo, da imajo skupaj z genetsko 

občutljivostjo otroka pomemben vpliv na nastanek motnje dogodki v zgodnjem 

otroštvu in okoljski dejavniki. Veliko je dejavnikov v okolju in v človeku, ki bi lahko 

provzročili motnje avtističnega spektra. Zgoraj navedena mnenja in raziskave lahko 

podkrepijo  predpostavke, kako genetska občutljivost otroka, dogodki ali travme v 

zgodnjem otroštvu ter okoljski dejavniki pripeljejo do motenj avtističnega spektra. 
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1.5. MEDICINSKE KLASIFIKACIJE MOTENJ AVTISTIČNEGA 

SPEKTRA  

 

Medicinske klasifikacije so sistemi kategoriziranja, ki razvrščajo bolezni in stanja v 

skladu z izbranimi merili. Danes obstajajo številne medicinske klasifikacije. Za 

države članice Svetovne zdravstvene organizacije je obvezna Mednarodna 

klasifikacija bolezni - MKB, kakor navaja Nikolić (2000). Internacionalna kratica 

omenjene klasifikacije je ICD- deseta revizija. Na področju psihiatrije je poleg MKB 

največ rabljen tudi Diagnostični in statistični priročnik (DSM), četrta revizija.  

Nikolić (2000) naprej razlaga, zakaj so klasifikacije podrejene spremembam in 

revizijam, in kot zaključek podaja razlog, kako za večino psihiatričnih bolezni in 

motenj ni najden enopomenski etiološki dejavnik in se klasifikacije usklajujejo z 

novimi znanstvenimi spoznanji.  

Motnje avtističnega spektra sodijo v pervazivne razvojne motnje, ki predstavljajo 

skupino motenj, okarakterizirano s težavami na socialnem in vedenjskem področju 

ter komunikaciji (Aleksić in sod., 2002).  

Zaradi zmede v klasifikaciji težkih motenj, ki se pojavijo v zgodnjem otroškem 

obdobju, je DSM-II uporabljal diagnozo in termin otroška shizofrenija z implikacijo, 

da je avtizem samo oblika shizofrenije z zgodnjim začetkom, ampak dostopni 

podatki danes ne povezujejo shizofrenije in avtizma (Rutter in Schopler, 1987 v 

Davison i Neale, 1999). Za avtistične otroke je značilen socialni umik in neadekvatni 

afekt, kar deluje podobno negativnim simptomom shizofrenije. Namreč, ti otroci ne 

kažejo deluzij in halucinacij, a kakor odraščajo ne postajajo shizofrenični in tudi 

nimajo prevalence te bolezni v svojih družinah, kakor je to običajno pri shizofreniji 

(Wing i Attwood, 1987 v Nikolić, 2000). Tako je v DSM- III zaradi diferenciranja 

avtizma od shizofrenije uveden termin pervazivnih razvojnih motenj. Četudi je 

avtizem v preteklosti prepoznan kot sindrom, je prvič opisan in uveden v 

nomenklaturo prve publikacije DSM-III (Davison, Neale, 1999). 
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S terminom ''infantilni avtizem'' je prvič opisan avtizem v DSM- III in je klasificiran 

v skupino z ostalimi prevazivnimi razvojnimi motnjami. Med strokovnjaki in 

raziskovalci je kot posledica številnih raziskovanj in proučevanj avtizma nastal 

konsenzus o nepobitnosti avtizma kot diagnostične kategorije in značilnostmi 

pomembnimi za njegovo definicijo. To je omogočilo ujemanje dveh najbolj 

pomembnih diagnostičnih sistemov, DSM-IV (Diagnostični in statistični priročnik za 

duševne motnje) in MKB-10 (Mednarodna klasifikacije bolezni). 

 

Tabela 1: Korespondenca in kode klasifikacij pervazivnih razvojnih motenj po DSM-

IV in MKB- 10 

 

 

KODA DSM- IV KODA MKB- 10 

F84 PERVAZIVNE 
RAZVOJNE MOTNJE 

F84 PERVAZIVNE RAZVOJNE 
MOTNJE 

F84.0 Avtistična motnja F84.0 Avtizem v otroštvu 

F84.2 Rettov sindrom F84.1 Atipični avtizem 

F84.3 Dezintegrativna motnja v 
otroštvu 

F84.2 Rettov sindrom 

F84.5 Aspergerov sindrom F84.3 Druge dezintegrativne motnje 
v otroštvu 

F84.9 Pervazivna razvojna 
motnja, neopredeljena 

F84.4 Motnja hiperaktivnosti 
povezana z MDR in 
stereotipnimi gibi 

  F84.5  Aspergerjev sindrom 

  F84.8 Ostale razvojne motnje v 
otroštvu 

  F84.9 Pervazivne razvojne motnje, 
neopredeljene 

Viri: MKB-10 (2003, str. 18.); DSM-IV (1996, str. 14) 
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V tabeli so prikazane kode pervazivnih razvojnih motenj glede na medicinske 

klasifikacije, ki se danes uporabljajo, in na ujemanje le-teh. Kako je prišlo do 

klasificiranja motenj avtističnega spektra in razlikovanja teh med seboj, je že 

razloženo prej v besedilu.  

Danes motnje avtističnega spektra sodijo med pervazivne razvojne motnje, ki se 

nahajajo v Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10, ICD-10) in so definirane kot: 

»Skupina motenj, karakterizirana s kvalitativnimi abnormalnostmi vzajemih 

socialnih odnosov in vzorca komunikacije ter omejenim, stereotipnim, ponavljajočim 

aktivnostim in interesom. Te kvalitativne abnormalnosti, čeprav se lahko razlikujejo 

v intenzivnosti, so lastnosti funkcioniranja posameznika v vseh situacijah. V večini 

slučajev je razvoj abnormalen od zgodnjega otroštva in se, z redkimi izjemami, 

stanje manifestira v prvih petih letih življenja. Običajna so, ne pa tudi neizogibna 

kognitivna poškodovanja, ampak so motnje definirane glede na obnašanje, ki 

odstopa od mentalne starosti.'' (MKB-10, 2003, str.18). 

V drugem, pogosto rabljenem sistemu klasifikacije ameriškega psihološkega 

združenja, Diagnostičnem in statističnem priročniku za duševne motnje (DSM-IV), 

se pervazivne razvojne motnje definirajo kot motnje, za katere je karakteristično 

»težko in pervazivno poškodovanje na nekoliko razvojnih področjih: veščine 

recipročne socialne interakcije, veščine komuniciranja ali obstoj stereotipnega 

vedenja, interesa in aktivnosti. Kvalitativna poškodovanja, ki definirajo ta stanja, 

predstvaljajo različna odstopanja glede na razvojno stopnjo ali mentalno dobo.« 

(DSM-IV, 1996, str. 67) 

V opisu po DSM-IV sledi razlaga, da sta se za ta stanja nekoč uporabljala pojma 

''psihoza'' ali ''shizofrenija v otroštvu'', vendar pokazatelji kažejo, da se pervazivna 

razvojna motnja razlikuje od shizofrenije, čeprav se pri osebah s pervazivnimi 

razvojnimi motnjami lahko kasneje razvije shizofrenija (DSM-IV, 1996). 

 

Torej, so po obeh klasifikacijskih sistemih (MKB-10 in DSM-IV) avtistična motnja, 

avtizem v otroštvu, atipični avtizem in Aspergerjev sindrom motnje, ki sodijo v 

avtistični spekter in so del pervazivnih razvojnih motenj, ki se po določenih 

značilnostih razlikujejo od ostalih pervazivnih razvojnih motenj, kot so nedoločena 
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pervazivna razvojna motnja, Rettov sindrom, dezintegrativna motnja v otroštvu in 

hiperaktivna motnja z MDR4 in stereotipnimi gibi. Skupno vsem motnjam, ki sodijo 

med pervazivne razvojne motnje, so oteženo funkcioniranje otroka na področju 

sporazumevanja, socialnih interakcij in obnašanja.   

 

1.6. DIAGNOSTICIRANJE AVTIZMA  

 

V tem poglavju so omenjena in zajeta temeljna izhodišča in priporočila za 

diagnosticiranje motenj avtističnega spektra, ki so opisana skozi kriterije Medicinske 

klasifikacije bolezni (MKB-10), psihološki vidik diagnostike ter ocenjevalne 

lestvice. Pri diagnosticiranju je izjemno pomemben multidisciplinarni pristop, ki 

zajema stroke, povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, postavljanjem diagnoze in 

izobraževanjem otrok z MAS. 

Diagnoza ima namen določiti etiologijo, stopnjo poškodovanja, določiti obsoječe 

možnosti in sposobnosti ter določiti potencialne sposobnosti otroka (Nikolić, 2000). 

Diagnoza se zastavlja na osnovi anamneze in opazovanja otroka. Tako je 

Remschmidt (2009) mišljenja, da je potrebno otroka opazovati v različnih situacijah.  

Gomilškova (2009) pa meni, da se za opredelitev motnje moramo vprašati po 

simptomih, ki so nujen in zadosten pogoj za postavljanje diagnoze. Namreč, bistvene 

lastnosti, nujne za postavitev diagnoze, so tiste, ki neko motnjo razlikujejo od drugih 

stanj.  

Diagnostika motenj avtističnega spektra je kompleksen klinični proces, ki temelji na 

diagnostičnih kriterijih, opredeljenih v DSM-IV in v MKB-10 (Dobnik Renko, str. 

27). 

 

Avtizem kot motnja se dokaj pozno diagnosticira (med drugim in tretjim letom 

otrokovega življenja, ker se takrat manifestirajo simptomi), največ zaradi 

pomanjkanja diagnostičnih kriterijev. Nikolić (2000) navaja, da se prvi simptomi 

opazijo že zgodaj, ko ima otrok motnje spanja in hranjenja, joče brez razloga in ne 

                                                           
4
 Skrajšano- motnja v duševnem razvoju 
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reagira na stimulacije okolja. Pri dveletnem in triletnem otroku z MAS pa je pogosto, 

da si želi jesti določeno vrsto hrane ali hrano določene barve in je sposoben biti 

lačen, dokler se mu ne udovolji. Čeprav postanejo konkretni simptomi vidni med 

drugim in tretjim letom otrokovega življenja, lahko že prej zaključimo, da gre za 

odstopanje od normalnega razvoja.  

 

Po Nikoliću (2000) razen ocene kliničnih simptomov diagnostika zajema tudi 

nevrološko-psihiatrični postopek, somatski status, genetični preizkus, preizkus 

metabolizma, EEG, avdiološki preizkus, testiranje očesnega statusa, testiranje 

likvorja in testiranje dermatoglifov. Kot razlog za opravljanje zgoraj navedenih 

preizkusov avtor navaja podobnost simptomov avtizma in motenj v duševnem 

razvoju, afazije, gluhosti idr. Meni, da se meje v cilju diagnosticiranja lahko 

zastavijo z določanjem etiologije, poškodovanja, obstoječih ter potencialnih 

sposobnostih in možnostih.  

 

Dobnik Renko (2009) kot pomemben del diagnostike opisuje psihološko diagnostiko, 

ki je zelo zahtevna zaradi težav na področju komunikacije, govornih sposobnosti in 

socialnem področju. Tako psihološka ocena zajema psihološko testiranje, 

ocenjevanje sposobnosti adaptacije, izobrazbenih potencialov, preizkus govora in 

nevropsihološko ocenjevanje. Kot področja, ki jih tudi lahko ocenjujemo s 

psihološko diagnostiko, navaja še inteligentnost, govor in komunikacijo, socialno 

zrelost, eksekutivne funkcije, pozornost, igro, čustvovanje, zaznavanje, pomnjenje in 

spacialne sposobnosti. 

 

Macedoni-Lukšič s sodelovci (2009, str. 84) navaja pomembne postopke med 

procesom diagnosticiranja: 

 

- pediatrični pregled, razvojno-nevrološki pregled, pedopsihiatrični pregled; 

- ocena razvoja, adaptivnega vedenja, intelektualnih sposobnosti; govorno-

jezikovnih sposobnosti, načina učenja, čutilnih posebnosti; 

- ocena otrokovih vzgojno-izobraževalnih potreb; 

- diagnostika usmerjena na različne ocenjevalne lestvice za MAS; 

- ocena socialnega položaja otroka oziroma družine oziroma njihovih socialnih 

potreb; 
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- sodelovanje s starši: svetovanje in skupno iskanje najbolj optimalnih pristopov 

in metod dela z otrokom ter podpora;  

- po potrebi napotitev na terciarno raven obravnave. 

 

 

Začetna stopnja diagnosticiranja motnje je vsekakor zbiranje anamnestičnih 

podatkov. Glede na to, da se motnje avtističnega spektra praviloma manifestirajo do 

tretjega leta, se v procesu diagnosticiranja anamnestični podatki podajajo 

retrospektivno, kar pomeni, da se lahko pomembni podatki izpustijo, ker jih starši 

niso zaznali kot takšne. Zaradi tega je pomemben multidisciplinaren pristop pri 

diagnostiki, ki temelji na zastavljenih kriterijih klasifikacij bolezni in psihološki 

diagnostiki. Poleg kriterijev za prepoznavanje motenj avističnega spektra, je ključni 

vidik diagnosticiranja vsekakor psihološko testiranje. Glede na heterogenost skupine 

otrok z MAS je pomembno k diagnostiki pristopiti psihološko, saj se z vpogledom in 

ocenjevanjem zgoraj navedenih sposobnosti motnjo lahko diferencira znotraj spektra, 

v katerem se pojavlja.   

 

1.6.1. DIAGNOSTIČNI KRITERIJI  

 

Diagnostični kriteriji so ključni del medicinskih klasifikacij in temelj postavljanja 

diagnoze. V nadaljevanju bodo izčrpno opisani diagnostični kriteriji za motnje 

avtističnega spektra po DSM-IV klasifikacijskem sistemu, saj se ta pogosteje navaja 

v literaturi. Vzporedno pa bodo podani tudi kratki opisi kriterijev MKB-10. 

Oba klasifikacijska sistema v mednarodni uporabi (MKB-10 in DSM-IV) opisujeta 

naslednje štiri kriterije, ki so temelj postavljanja diagnoze:  

 

1. Kvalitativna prizadetost socialnih interakcij 

V to skupino kriterijev po DSM-IV sodijo:  
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a)  težave pri uporabi oblik neverbalnega komuniciranja, kot so očesni kontakt,  

obrazna ekspresija, drža telesa in geste za vzpostavljanje in reguliranje 

socialne interakcije; 

b)  nezmožnost ustvarjanja in razvijanja odnosov z vrstniki, ki bi bili primerni 

razvojni stopnji otroka; 

c)  značilno poškodovana ekspresija uživanja v sreči drugih ljudi, težave z 

deljenjem interesov, zadovoljstev ali dosežkov z drugimi ljudmi;  

d)  odsotnost socialne in emocionalne navezanosti. 

 

2. Kvalitativna prizadetost komuniciranja 

V to skupino kriterijev po DSM-IV sodijo:  

a)  zaostanek v razvoju ali popolno pomanjkanje govornega jezika (ki ga ne 

spremljajo poskusi kompenzacije skozi alternativne načine komunikacije, kot 

so geste in mimika); 

b)  pri osebah z razvitim govorom je izrazito prizadeta sposobnost 

vzpostavljanja in vzdrževanja razgovora; 

c)  stereotipna ali ponavljajoča uporaba jezika ali idiosinkratični govor; 

d)  odsotnost simbolične igre ter posnemanja v igri. 

 

3. Omejeni, ponavljajoči in stereotipni vzorci vedenja, interesov in 

aktivnosti 

Vzorci vedenja, interesov in aktivnosti se manifestirajo kot: 

a)  preokupiranost s stereotipnimi in omejenimi interesi, ki je abnormalna zaradi 

intenzitete ali usmerjenosti; 

b)  kompulzivno vztrajanje v specifičnih, nefunkcionalnih rutinah in ritualih; 

c)  stereotipni in ponavljajoči motorični manirizmi (npr. zvijanje prstov ali 

dlani, hoja po prstih, nenavaden način hoje); 
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d)  vztrajna preokupiranost z deli predmetov.  

Preokupiranost s predmeti in stereotipna dejanja opisuje Wenar (2003) kot 

obrambni mehanizem v cilju zaščite od novih in sestavljenih, otroku neznanih 

dražljajev. Na ta način se otrok umakne od novih zvokovnih in vidnih 

dražljajev, ki se nahajajo v njegovem okolju in se obrne k svojim enostavnim, 

ponavljajočim se aktivnostim.  

 

4. Začetek pred tretjim letom življenja 

Klasifikacijska sistema MKB-10 in DSM-IV poudarjata, da se simptomi 

manifestirajo pred tretjim letom otrokovega življenja, kar se kaže z zapoznelim 

funkcioniranjem ali odstopanjem od značilnega razvoja. Pomemben diagnostični 

kriterij za avtizem je zgodnji začetek pojava motnje. Poročila strokovnjakov 

kažejo na dejstvo, da otroci, ki so kasneje diagnosticirani kot avtistični, kažejo 

specifične karakteristike že v zgodnjem obdobju življenja in pa tudi od rojstva. V 

nekaterih primerih se otrok optimalno razvija do drugega leta, ko se pojavi 

avtistična motnja z regresijo dotedaj razvitih sposobnosti, na drugi strani pa starši 

zasledijo odstopanja od razvoja pri drugem letu starosti. Raziskovanja kažejo na 

to, da 31-55% otrok z motnjami avtističnega spektra kažejo odstopanja že v 

prvem letu življenja, dokler se pri 78-88% otrok simptomi manifestirajo v 

drugem letu življenja. Najpogosteje so govorno- jezikovne težave in socialni 

deficiti, ki jih tudi starši najpogosteje zaznajo kot zgodnje pokazatelje 

zapoznelega razvoja (Milačić-Vidojević, 2007). V tej skupini kriterijev MKB-10 

poudarja tudi otrokovo neprimerno razsojanje emocionalnih in socialnih signalov 

ter njihovo omejeno uporabo; nezadosten emocionalni odgovor na verbalne ali 

neverbalne signale drugih ljudi, izostanek govornega jezika, spremembe v 

melodiji govora togost in rutino pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti ter odpor 

do sprememb. Razen tega, MKB-10 navaja tudi nekatere nespecifične težave kot 

so fobije, strahovi, motnje spanja in hranjenja, izbruhi besa, agresivna vedenja, 

samopoškodovanje (Benaron, 2009; Remschmidt, 2009).  
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Primerjava diagnostičnih kriterijev za avtistično motnjo po klasifikacijskih 

sistemih MKB-10 in DSM-IV je opisana v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2: Kriteriji za motnje avtističnega spektra po MKB-10 in DSM-IV 

Točka MKB-10 DSM-IV 

1.  Kvalitativno oslabljeno 

področje vzajemnih socialnih 

medsebojnih odnosov (npr. 

neprimerno presojanje 

emocionalnih in socialnih 

signalov; omejena uporaba 

socialnih signalov) 

 

Kvalitativno oslabljeno področje 

socialnih interakcij (npr. 

neverbalnih načinov vedenja kot 

je očesni kontakt; odnosi z 

vrstniki; izražanje občutkov) 

2.  Kvalitativno oslabljeno 

področje komunikacije (npr. 

izostanek socialne uporabe 

govornega jezika; nezadostni 

emocionalni odgovor na 

verbalne ali neverbalne signale 

drugih ljudi, spremembe v 

melodiji govora) 

 

Kvalitativno oslabljeno področje 

komunikacije (npr. razvoj govora 

zamuja ali popolnoma zaostaja, 

stereotipna in ponavljajoča 

uporaba jezika, izostajajo 

spontane oblike iger vlog) 

3.  Omejeni interesi in stereotipni 

vzorci vedenja (npr. togost in 

rutinske vsakodnevne 

aktivnosti; odpor do sprememb) 

 

Omejeni ponavljajoči in 

stereotipni modeli vedenja, 

interesov in aktivnosti 

4.  Nespecifični problemi kot so 

strahovi, fobije, motnje spanja 

in hranjenja, izpadi agresije in 

samopoškodovanja. 

 

Začetek pred tretjim letom 

življenja in zaostajanja ali 

abnormalna funkcioniranja 
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5.  Simptomi se pokažejo pred 

tretjim letom življenja 

 

            Vir: Remschmidt (2009, str. 17) 

 

Avtor je v tabeli povzel pomembne značilnosti in simptomatiko avtistične motnje po 

diagnostičnih kriterijih obeh klasifikacijskih sistemov oziroma po MKB-10 in DSM-

IV. Opisani kriteriji so temelj postavljanja diagnoze. Iz tabele se torej lahko prebere, 

kako so si podobni elementi MAS-a po diagnostičnih kriterijih v obeh 

klasifikacijskih sistemih, ki potem kot področja težav pri otrocih z MAS označujejo 

področje komunikacije in vzpostavljanja socialnih interakcij, omejene interese, 

stereotipne vzorce vedenja ter manifestacijo simptomov pred tretjim letom 

otrokovega življenja. 

 

1.6.2. OCENJEVALNE LESTVICE 

 

Razen določenih diagnostičnih kriterijev obstajajo dodatni načini ugotavljanja 

znakov ob sumu na MAS, s katerimi se lahko diagnoza postavi ali diferencira znotraj 

avtističnega spektra.  

Remschmidt (2009) navaja, da se danes uporabljajo intervjuji, lestvice in inštrumenti 

usmerjeni na diagnosticiranje MAS-a. Tako je razvita cela veriga lestvic za 

prepoznavanje in ocenjevanje motenj avtističnega spektra.  

Nekaj pomembnih lestvic, ki se danes uporabljajo pri ocenjevanju motenj 

avtističnega spektra: 

  CARS (Childhood Autism Rating Scale) 

ABC (Autism Behavior Checklist) 

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) 

ABLLS (The Assesment of basic language and Learning Skills) 

PEP (Psychoeducational profile) 
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FAV (Funkcionalna analiza vedenja) 

SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) 

CREAK NINE- POINT LESTVICA 

Primer ocenjevanja MAS- a po lestvici najbolj približa Creakova nine-point lestvica. 

Je razumljiva, ponuja osnovne značilnosti motenj avtističnega spektra, zajema 

elementarne simptome in je lestvica, ki jo napogosteje uporabljajo starši, če te 

elemente zaznajo pri svojem otroku. Lestvica je prikazana v Tabeli 3: 

 

Tabela 3: Kriteriji za motnje avtističnega spektra po Creack nine- point lestvici 

       Točka Kriterij 

1.  Velike težave pri druženju in igri z drugimi otroki. 

2.  Otrok se vede, kot da bi bil gluh. 

3.  Otrok ima velik odpor do učenja. 

4.  Otrok nima strahu pred objektivno nevarnostjo. 

5.  Otrok se upira spremembam utečenih postopkov (upira se rutini). 

6.  Otrok za izražanje želja raje uporablja kretnje. 

7.  Otrok se smeji ali joče brez jasnega razloga. 

8.  Otrok ne mara ljubkovanja in ne mara, da ga nosijo. 

9.  Pretirana telesna aktivnost (hiperaktivnost). 

10.  Otrok se izogiba očesnemu stiku. 

11.  Neobičajna navezanost na objekte ali dele objektov. 

12.  Otrok obrača predmete in si jih ogleduje z različnih zornih kotov; 

burno se odzove, kadar ga pri tem zmotimo. 

13.  Ponavljajoče se nenavadne igre. 

14.  Otrok se umika družbi in si želi biti sam. 

Vir: Kapetanović (b.d.) 

 

Čeprav ni bila lestvica nikoli znanstveno ovrednotena, a izhaja še iz leta 1963, jo 

danes pogosto uporabljajo strokovnjaki in sami starši, ki sumijo na motnje 

avtističnega spektra. Lestvica se interpretira tako: od 14 ponujenih simptomov jih 
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mora biti potrjenih vsaj 9; potem se na podlagi rezultatov, diagnostičnih kriterijev in 

dodatnih ocenjevanj lahko postavi diagnoza. 

 

1.6.3. PRVI ZNAKI MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Macedoni-Lukšič in sodelavci (2009, str. 82) v svojih smernicah opisujejo znake, ki 

kažejo na motnjo avtističnega spektra. Navajajo pomembnost znakov, ki so temelj 

nadaljenjega ukrepanja oziroma napotitve otroka v nadaljnjo diagnostično 

obravnavo. Delijo jih na osnovne in dodatne znake: 

 

Osnovni znaki: 

- Otrok ne čeblja do prvega leta starosti. 

- Ne kaže s prstom in nima socialnih kretenj ob prvemu letu. 

- Ne govori posameznih besed do 16. meseca. 

- Ne govori spontanih dvobesednih fraz do 2. leta. 

- Se ne odziva na svoje ime. 

- Izgublja že pridobljene veščine (najpogosteje govor). 

 

Dodatni znaki: 

- Slab očesni kontakt, 

- Otrokov pomanjkljiv interes za igrače, specifične za razvojno obdobje, 

- Izrazita navezanost na eno igračo ali predmet, 

- Odsotnost smeha, 

- Zdi se, kakor da otrok ne sliši. 
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V večini primerov so starši tisti, ki med prvimi zaznajo zaostanke ali odstopanja 

otroka od značilnega razvoja. Če otrok kaže zgoraj naštete znake, se lahko posumi na 

MAS in napoti otroka v pediatrično ambulanto. Starši morajo biti pozorni tudi na 

znake, ki se pojavljajo v zgodnjem otroštvu oziroma v dojenčkovi dobi, ki so lahko 

pokazatelji odstopanja od značilnega razvoja. Glede na naštete znake, ki se kažejo že 

v dojenčkovi dobi in postanejo intenzivnejši do tretjega leta starosti, morajo biti 

starši pozorni na razvoj svojega otroka. Seveda, en znak ne pomeni motnje 

avtističnega spektra. Pri zaznavanju večjega števila znakov odstopanja od razvoja pri 

otroku je pomembno čimprej ukrepati. Najbolj pomembno je dejstvo, kako značilno 

je za otroka, starše in kasneje za vse, ki bodo v stiku z otrokom zunaj in znotraj 

šolskega okolja, čimprej diagnosticirati motnjo, jo diferencirati znotraj motenj 

avtističnega spektra, ugotoviti poškodovana področja funkcioniranja in prav tako 

močna otrokova področja, ki bodo kasneje temelj poučevanja, posredovanja in 

učenja znanja, sposobnosti in veščin. S temi postopki se otroku omogoča optimalen 

razvoj znotraj skupnosti in primarno spoštovanje njegovih posebnih potreb.  

 

2. ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA 

SPEKTRA 

 

Že omenjen termin «pervazivna motnja» opisuje motnjo, razširjeno na vsa razvojna 

področja. Pomeni, da se značilna odstopanja kažejo na področjih govora, jezika, 

komunikacije, socializacije, vedenja, učenja, pozornosti, senzorične integracije in 

inteligentnosti.  

Wenar (2003) opisuje otroke z MAS kot običajno telesno zdrave otroke, ki so 

navidez inteligentni. Ti otroci so zadovoljni v svetu fizičnih objektov, ne pa v 

interpersonalnem svetu. Samo imitacija, jezik, socialni odnosi in omejen repertoar 

interesov definirajo avtistično obnašanje. Za druge kategorije avtor meni, da so 

spremljevalni procesi, ki lahko prispevajo k avtizmu, niso pa del simptomatike te 

motnje.   
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Zaradi potreb empiričnega dela bo v nadaljevanju podrobneje opisan razvoj na 

področju govora, jezika, sporazumevanja in učenja ter bo v naslednjih poglavjih 

opisana primerjava med značilnim in upočasnjenim razvojem naštetih področij. 

 

2.1. GOVOR, JEZIK IN SPORAZUMEVANJE 

 

Govor je sestavni del jezika in osnovni način sporazumevanja, ki ga ljudje 

uporabljamo v vsakodnevnih situacijah. Značilen govorno-jezikovni razvoj zajema 

komunikacijo, socialno interakcijo in otrokovo željo po komuniciranju ter 

spoznavanju sveta okoli sebe. Furlan (1978) opredeljuje govor kot sposobnost, ki se 

je mora človek naučiti.  

Justice (2006) opisuje jezik kot sistem simbolov, s katerimi se prenaša določeno 

sporočilo in govor kot zvočno realizacijo jezika. Govor in jezik sta sistema, ki se ju 

človek nauči in sta vsekakor v službi sporazumevanja. 

Sporazumevanje oziroma komunikacija je proces, ki se začne, ko sporočevalec 

pošlje informacijo do prejemnika. Lahko se komunikacijo označi kot socialno 

dejavnost, ker do te ne pride, če namreč ni interakcije med ljudmi. Namen 

sporazumevanja je vzpostavljanje in vzdrževanje socialne interakcije skozi socialne 

odnose. Ljudje komuniciramo z namenom podati informacije, izraziti svoja čustva, 

stališča in mnenja. Že v dojenčkovi dobi otrok komunicira z jokom ali smehom, 

kadar želi sporočiti svoje trenutno fiziološko stanje in potrebe. Besedo komunikacija 

uporabljamo skoraj vsak dan in je pogovorno sinonim za razgovor, vendar pa je več 

kot sam razgovor - je človekova avtentična potreba po kontaktu z okoljem. Sam 

proces komuniciranja ljudje jemljemo za samoumevnega, ne zavedamo se pa, da je 

to veščina, ki se jo je potrebno naučiti, kar so potrdili tudi številni teoretiki. 

Pri človeku se razvijajo tiste sposobnosti, ki so družbi potrebne. Te sposobnosti so 

rezultat družbenega razvoja in družbenih potreb, ne pa samo rezultat dedovanja 

(Furlan, 1978). Sem sodijo govor, jezik, sporazumevanje in socialna interakcija, ki so 

verižno povezani procesi ter se tako tudi razvijajo. Pomemben je značilen razvoj 

govora in jezika, da bi se otrok začel primerno sporazumevati in na koncu tudi s tem 

procesom vzpostaviti kvalitetne socialne odnose z drugimi ljudmi.  
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Vigotski meni, da ima govor številne funkcije, pri čemer je najosnovnejša, da besede 

simbolizirajo stvari in dogodke. Tako govor omogoča otroku inteligentno 

sodelovanje v socialnem življenju skupine (Batistič Zorec, 2000 v Žist, Oblak, 2004). 

 

2.1.1. RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA 

 

Mesec (2010) kot predpogoje za razvoj govora navaja dobro zdravje, razvite govorne 

organe, sluh, optimalni intelektualni razvoj in stimulativno okolje. Nadalje 

pojasnjuje, da se najbolj intenziven razvoj govora in jezika odvija v prvem triletju 

življenja od faze prvih krikov in glasovanja do kompetentnega sodelovanja v 

razgovoru, s čimer otrok lahko izrazi svoje potrebe in občutke. Značilen razvoj 

govora in jezika se odvija po predvidljivih fazah. Nadalje opisuje, da se predgovorno 

obdobje začne z rojstvom in traja do 9. meseca. Pojav prve besede označuje govorno 

obdobje, ki traja od 9. do 15. meseca. Prve stavke otrok ustvarja v obdobju od 18. do 

24. meseca, a širjenje besednjaka in usvajanje gramatičnosti se razvija od drugega do 

tretjega leta.  

Posokhova (1999) pojasnjuje, kako so znanstveniki na temelju številnih raziskovanj 

določili zakonitosti oziroma faze razvoja in njihovo trajanje. Sposobnosti, ki jih je 

imelo 80-90% zdravih otrok do tretjega leta življenja, so jemali kot normalne 

sposobnosti. Tako je nastal pojem ''normalno''5. Na koncu dvajsetega stoletja so 

psihološka raziskovanja pokazala, da so sposobnosti otrok do tretjega leta večje kot 

se je prej menilo. Pomeni, da se do tretjega leta življenja konča razvoj 70-80% 

možganskih celic. Ne glede na intenziteto otrokovega razvoja se ta proces odvija po 

naravni psihološki poti. Posokhova (1999, str. 16-22) je tako razvoj govora natančno 

opisala skozi naslednje faze: 

1.) Faze razvoja govora v predverbalnem obdobju (od rojstva do 12. meseca): 

 

Prva faza razvoja govora traja od rojstva do 8. tedna življenja. Otrok skozi spontane 

glasove izraža svoje fiziološko in emotivno stanje. Čeprav se v prvi fazi še ne 

pojavljajo pravi izgovorjeni glasovi, je ta pomembna za celotni razvoj govora, ker se 

                                                           
5
 Razložitev pojma ''normalno'' (Posokhova, 1999, str. 15) 
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začnejo oblikovati senzomotorične živčne vezi. Možgani se učijo postopoma 

kontrolirati izgovor glasov in poslušanje, kar je temelj za doseganje zavestnega 

razvoja govora. 

Druga faza razvoja govora se nadaljuje od 8. do 20. tedna in označuje spremembo v 

kvaliteti krika in smeha. Otrok se zaveda lastne kontrole nad izgovorom in 

poslušanjem ter obvlada intonacijo. Na razvoj otrokovih signalov (bolečina, sreča, 

lakota, žeja) pomembno vpliva emotivna komunikacija, ker otrok imitira reakcije 

odlaslih oseb. Namreč, v tej fazi otrokovo spontano glasovanje prehaja v 

komunikativno glasovanje. Pojavlja se aktivno smejanje kot reakcija na 

komunikacijo z odraslimi. 

 

Tretja faza traja od 16./20. do 30. tedna, ko se pojavijo glasovne igre in bebljanje. To 

obdobje je pomembno, ker se ločeni glasovi povezujejo v glasovne sekvence, ki so 

temelj govora. Tako se npr. pojavljajo zlogi kot so ''baaa, maaa, taaa''. Bebljanje je 

prva vokalizacija, ki ima nekaj značilnosti pravega govora. Otrok posluša 

sogovornika in ko se njegova govorna veriga pretrga, odgovori z bebljanjem. 

 

Četrta faza traja od 20./25. do 50. tedna in označuje zadnjo fazo predlingvističnega 

govora. Bebljanje postaja socialno, ker otrok aktivno beblja pri igranju z odraslimi. Z 

bebljanjem skuša pritegniti pozornost odraslega in pazljivo posluša človeški govor. 

Istočasno se razvija tudi razumevanje govora. Aktivno se razširja pomnjenje, otrok 

reagira na spremembe okolja in pojav neznanih oseb. V tem obdobju je pomembno 

ustvarjati predmetno komunikacijo skozi igrače in predmete, ki sprožajo različne 

reakcije. Govor, namreč, lahko zaostane zaradi pomanjkanja predmetne 

komunikacije in zgodnjega ločevanja od staršev, zato so otroci v tej fazi občutljivi. 

Razvoj govora se sedaj odvija skozi izboljšanje zavestne glasovne percepcije govora 

in ne samo skozi imitacijo. Otrok tako postopoma zavestno gradi avditorni, taktilni in 

verbalni sistem.  

 

2.) Razvoj govora od prvega do šestega leta 

V prvih letih življenja se pri otroku intenzivno razvija intonacijski element govora, ki 

je povezan z občutki, gestami in z mimiko. Pojavljajo se prve smiselne besede. 

Povprečno število besed v aktivnem besednjaku dveletnega otroka je 200-300, 
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triletnega otroka pa 1500-2000. Otrokov besednjak se deli na pasivnega in aktivnega. 

Tako pasiven besednjak označuje besede, ki jih otrok pozna, a jih ne uporablja v 

lastnem govoru.  

 

Mejniki razvoja govora in jezika, opisani v Tabeli 4, izpostavljajo ključne faze 

razvoja govora in jezika ter znake odstopanja od pravilnega razvoja zaradi lažjega 

razumevanja poteka procesov. Andrešić in sodelavci (2010) želijo s prikazom 

mejnikov olajšati razumevanje razvoja in prepoznavanje prvih znakov odstopanja ter 

spodbuditi starše in vse strokovnjake, ki se ukvarjajo s področjem govora in jezika, 

na pravočasno ukrepanje. Opozarjajo, da tabela ni narejena z namenom 

diagnosticiranja motenj govora in jezika. 

 

Tabela 4: Mejniki razvoja govora in jezika 

 
STAROST 

RAZVOJ GOVORA IN 
JEZIKA PRI OTROKU 

SIMPTOMI 
UPOČASNJENEGA 

RAZVOJA 
 

 

0-3 mesecev 

 

Svoja razpoloženja izraža z 

različnimi glasovi, smejanjem in 

jokanjem. 

 

 

Ne reagira na močne zvoke. 

 

 

 

 

3-9 mesecev 

 

 

Določa smer zvoka in prepozna 

znan glas. Na  ugoden glas 

reagira s smehom, na hladen pa z 

jokom. Reagira na neznan obraz 

in ponavlja glasovne sekvence 

ma- ma itd. 

 

 

Ne reagira na znani glas in ne 

imitira glasov odraslih. 

 

 

 

 

Imitira intonacijo in mimiko 

sogovornika. Razume geste, 

 

Bebljanje je osiromašeno ali 

izostaja. Ne odziva se na svoje 
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9-15 mesecev 

mimiko in reagira na spremembe 

v glasu sogovornika. Pojavi se 

prva smiselna beseda. Reagira na 

svoje ime. 

 

ime. Ne pojavi se beseda s 

pomenom. Izostaja očesni 

kontakt. 

 

 

 

 

15-18 

mesecev 

 

 

 

Sledi enostavnim navodilom. 

Besednjak vsebuje 5 do 20 besed. 

Pokaže in poimenuje do tri dele 

telesa. Z vokalizacijo, kazanjem 

ali dotikom išče, kar si želi. 

 

 

Ne razume gest in jih ne 

uporablja. Ne izgovarja najmanj 

pet besed. Ne razume in ne sledi 

enostavnim navodilom. 

 

 

 

18.mesecev-                                          

2. leta 

 

 

Uporablja okoli 50 besed. Pokaže 

in imenuje vsakdanje stvari. 

Ponavlja besede, ki jih sliši. 

Uporablja besedo ali kratko frazo 

za izražanje občutkov. Zna 

pokazati do pet delov telesa. 

Uporablja glagole in pridevnike. 

 

 

Ne sledi enostavnim navodilom 

in jih ne razume. Besede ne 

kombinira v stavek. Ne imitira 

besed odraslih. Ne pokaže delov 

telesa. 

 

 

 

 

 

2-3 leta 

 

 

 

 

Ustvarja stavek iz 2-3 besed. 

Zastavlja enostavna vprašanja in 

na njih odgovarja. Uporablja 

zaimke in prislove kraja. Pozna 

odnose, pridružuje iste barve, se 

zaveda nevarnosti. Otrok posluša 

krajše zgodbe in se vključuje v 

kratek dialog. Izraža občutke. 

 

 

 

Ne zastavlja vprašanj in ne 

odgovarja na njih. Govor je 

nerazumljiv. Ne uporablja 

enostavnih stavkov in ne mara 

poslušati zgodbic, pesmic. 
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3-4 leta 

 

 

 

Stavek vsebuje 3-4 besede. 

Kronološko pripoveduje 

zgodbice in komentira dogajanja. 

Otrok sledi sestavljenim 

navodilom. Prepozna osnovne 

barve. Vključuje se v daljši 

dialog in se igra igro vlog. 

 

 

Besednjak je osiromašen. Ne 

izgovarja večino glasov. Ne 

razume sestavljenih navodil. 

Interakcija z drugimi otroki 

izostaja. 

 

 

 

 

4-5 let 

 

 

 

Pripoveduje daljše zgodbe. 

Odgovarja na vsa vprašanja in 

sprašuje po pomenu besed. Šteje 

do 10. Sestavlja stavke iz 4-6 

besed. Imenuje krog in trikotnik. 

 

Besednjak je reven. Struktura 

stavkov je enostavna in pogoste 

so slovnične napake. Izpušča 

glasove. Ne razume pomena 

besed. Ne pozna barv. Ne razume 

prostorskih odnosov. Ne 

vzpostavlja interakcije z okoljem. 

 

 

 

 

 

5-6 let 

 

 

 

Pravilno izgovarja vse glasove. 

Uporablja sestavljene stavke in 

jih slovnično pravilno oblikuje. 

Se zaveda odnosov, vzrokov in 

posledic. Prisoten je interes za 

črke, knjige. Zgodbo pripoveduje 

po sekvencah, realnost in 

domišljija se prepletata. 

 

 

Pri izgovoru glasov so prisotne 

napake. Prisotne so tudi 

slovnične napake. Ima težave z 

razumevanjem predlogov in 

besed z nasprotujočim si 

pomenom. Ne pozna pesmic, 

zgodb. Ne spomni se pomembnih 

dogodkov in jih ne zna povedati. 
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6-7 let 

 

 

 

Pravilno uporablja sestavljene 

stavčne strukture. Usvaja 

abstraktne pojme. Imenuje dni v 

tednu. V pripovedovanje zgodb 

sedaj vključuje dogodke, teme, 

osebe. Usvaja fonološko 

zavedanje oziroma analizo in 

sintezo. Vzpostavlja se veza 

črka- glas. Pozna črke in začenja 

pisati. 

 

Besednjak je reven. Stavki so 

enostavne strukture. Ne razume 

abstraktnih pojmov. Ne razlikuje 

črk in številk. Fonološko 

zavedanje ni usvojeno. Pojavljajo 

se težave s pomnjenjem. 

       Vir: Andrešić idr. (2010) 

 

Značilen govorno-jezikovni razvoj vpliva na razvoj mišljenja ter posledično na 

človekovo vedenje in psihične funkcije. Upoštevajoč koncept teorije L. Vigotskega 

je govor človekovo orodje, preko katerega se prenašajo izkušnje. Tako sta govor in 

jezik izvora socialnega vedenja in zavesti. Glede na pomembnost značilnega 

govorno- jezikovnega razvoja in njegovega vpliva na človeško funkcioniranje so na 

osnovi različno dolgih časovnih raziskovanj in opazovanj določeni standardi razvoja 

in danes se lahko že zgodaj zaznajo odstopanja na tem področju. Zgornja tabela 

pomaga razumeti značilen razvoj govora in jezika ter njegovo pomembnost. Glede na 

paralelno razvijanje psihomotoričnih, senzomotoričnih, kognitivnih, govorno-

jezikovnih in miselnih funkcij je znano, kako zaostanek na enem od naštetih področij 

vpliva na možno poškodovanje funkcioniranja ostalih področij, zaradi česar se lahko 

pojavijo motnje, ki se manifestirajo kot motnje avtističnega spektra, motnje v 

duševnem razvoju, specifične učne težav ipd.  

 

Da bi se poudarila pomembnost govora in vpliv značilnega razvoja na človeka kot 

miselno in učljivo bitje, je neizogibno omeniti Vigotskega, ki je pomembno prispeval 

k razumevanju razvoja govora in mišljenja ter njunem medsebojnem povezovanju. 

Kako bi povezali govor in mišljenje kot procesa, ki vsekakor vplivata eden na 
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drugega, je v nadaljevanju opisana shema teorije o razvoju govora in mišljenja, ki jo 

je podal. Koncept njegove teorije je, da otrok začne s socialnim govorom, ki izraža 

intenzivno komunikacijo. Govor je na začetku socialen, šele pozneje se loči na 

egocentrični in komunikativni govor. Tedaj zunanji govor prehaja v notranjega. 

Odstotek egocentričnega govora upada s paralelnim razvojem socializacije in 

individualizacije, pri čemer se vse bolj kažejo značilnosti, ki egocentrični govor 

povezujejo z notranjim govorom. Približno v času šolanja pride do prehoda k 

notranjemu govoru, ki je nujen pogoj za nastanek pojmovnega in logičnega 

mišljenja. To ne pomeni, da razvoj logičnega mišljenja ob povečani socializaciji 

preprosto odstrani otroški egocentrizem in iracionalizem, ampak gre za prehod ene 

vrste socialnega govora v notranji govor (Ule, 1986 v Žist, Oblak, 2004). 

 

 

2.1.2. ZNAČILNOSTI IN TEŽAVE NA PODROČJU GOVORA, JEZIKA 

IN SPORAZUMEVANJA PRI OTROCIH Z MAS 

 

Težave na govorno-jezikovnem področju so ene najbolj pomembnih značilnosti 

motenj avtističnega spektra. Novejše raziskave kažejo, da okoli 20% otrok z MAS 

sploh ne uporablja govora kot komunikacijsko sredstvo (Lord, Shulman, DiLavore, 

2004).  

Otroci s pervazivno razvojno motnjo imajo pogosto urejen razvoj do 18. ali 24. 

meseca življenja, navaja Posokhova (2004). Izpostavlja tudi, kako se razvoj 

predverbalnega sistema gestovne komunikacije ustavi med 12. in 15. mesecem, kar 

se manifestira skozi otrokovo nerazumevanje enostavnih gest in verbalnih izjav. 

Istočasno pa kaže previsoko občutljivost na določene dražljaje ali postaja manj 

reaktibilen nanje.  

Wenar (2003) razlaga, kako se povezujejo različni perceptivni, kognitivni in socialni 

deficiti ter tako otežujejo usvajanje in uporabo jezika pri otrocih z MAS. Avtistični 

otroci lahko usvojijo neke komponente jezika na idiosinkratične načine. Kot težavo 

pri usvajanju jezika izpostavlja večjo aktivnost desne hemisfere pri otrocih z MAS, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
40 

 

saj zaradi tega kažejo dobre rezultate pri nalogah, kjer so fizično vključeni predmeti, 

ki razvijajo spoznanje o stalnosti objekta in označujejo stabilnost in nespremenljivost 

fizičnega sveta. Desna hemisfera obdeluje kreativne, neverbalne, holistične, 

konkretne, spacialne in intuitivne operacije. S tega vidika imajo težave na področju 

jezika, ki je relativno spremenljiv in nepredvidljiv ter prehaja mejne vrednosti 

podatkov, ki jih lahko otrok obdela.   

Usvojene besede otrok uporablja neadekvatno in nesmiselno ter z namenom 

izražanja lastne potrebe (Bujas-Petković, Frey-Škrinjar, 2010).  

Ivanković (2010) navaja, da je otroke z MAS lahko prepoznati, ker njihov razvoj ne 

poteka skozi vse faze jezikovnega razvoja. Do drugega leta, kadar se otrokov 

besednjak intenzivno bogati, pri otrocih z MAS stagnira. Nadalje opisuje, da je 

njihov govor eholaličen6 in vsebuje neologizme7. Ena karakteristik govora otrok z 

MAS je tudi napačna uporaba zaimkov, ker pogosto sami sebe naslovijo z ''on'' ali 

''ona''.  

Ko Wenar (2003) opisuje sintaksične in semantične sposobnosti otrok z MAS, 

zaključuje, kako nimajo težav pri sintaksi, ker kažejo sposobnost obvladovanja 

različnih slovničnih pravil. Izpostavlja pa težave pri semantični uporabi jezika, ki 

vključuje pomen besed in stavkov.  

V okoli 25% primerov so starši otrok z MAS opisali, da se je pri njihovih otrocih 

govor razvil, ampak je po 18. mesecu izginil (Kurita, 1985). Regresija je postopni 

proces, v katerem se otrok ne uči več novih besed in kaže komunikacijske težave v 

že usvojenih situacijah. Proces regresije je specifičen za motnje avtističnega spektra 

in se ne pojavlja pri ostalih razvojnih motnjah. Pojavlja se pred drugim letom 

starosti, dokler otrok še nima razvitega besednjaka.  

Raziskave so pokazale, da se pri otrocih z MAS paralelno z regresijo govora 

izgubljajo tudi socialne veščine (Lord, Shulman, DiLavore, 2004).  

Werner, Dawson, Munson in Osterling (2005) navajajo obstoj dveh razvojnih 

vzorcev komunikacije pri otrocih z MAS. Prvi je zaznan v podskupini otrok, pri 

                                                           
6
 Eholalija je avtomatično in nesmiselno ponavljanje besed ali fraz, ki jih je oseba nazadnje slišila. 

7
 Neologizmi so nove besede, nove jezikovne tvorbe, ki se v glavnem ne pojavljajo v slovarjih, ampak 

se lahko uporabljajo znotraj nekaterih skupnosti.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
41 

 

katerih je razvoj urejeno potekal do 24. meseca, potem je prišlo do regresije. Pri 

drugi podskupini otrok, starih med 9. in 12. mesecem, so zaznani otroci, ki so kazali 

odstopanje od značilnega razvoja glede na socialno vedenje, selektivno pozornost in 

izostanek odgovora na lastno ime. Ti otroci so kasneje kazali težave pri 

komunikaciji.  

Avtistični otroci kažejo pomanjkljivosti pri komunikaciji, še preden usvojijo jezik. 

Polovica otrok do petega leta nima razvitega ekspresivnega govora, a tisti, ki 

govorijo, uporabljajo specifičen govor. Okoli 50% otrok se nikoli ne nauči govoriti 

(Rutter, 1966, v Davison in Neale, 1999). 

Raziskovalci, ki so imeli za cilj ugotoviti, kako starši prepoznavajo zgodnje znake 

avtističnih motenj pri svojih otrocih, so potrdili, da so težave v sporazumevanju 

vidne v času od 18.8 do 49.5 meseca otrokove starosti (Milačić-Vidojević, 2007). 

Če bi, glede na raziskovalna dejstva o govoru in jeziku otrok z MAS izpostavili 

najpogostejše težave, bi te bile: 

- Eholalija, ki je najbolj pogosta oblika težav na področju govora in 

jezika. Gre za dobesedno ponavljanje besed ali fraz, ki jih otrok sliši. Lahko je 

neposredna (npr. otrok takoj ponovi že povedano) ali odložena (otrok ponovi 

besedo/frazo, ki jo je nekdaj slišal). Menilo se je, da eholalija označuje 

nefunkcionalno vedenje, ampak so zaključili, da ima eholalija specifične 

komunikacijske funkcije za otroka (Tager-Flusberg idr., 2005). Običajno tudi 

nemi avtistični otroci, ki se nekoliko naučijo funkcionalnega govora, prehajajo 

skozi fazo eholalije. V preteklosti so bili raziskovalci večinoma mnenja, da 

eholalija nima funkcionalnega namena v govoru, ampak so tudi verjeli, da je 

eholalija lahko poskus sporazumevanja. ''Eho'' karakter govora, kakor ga 

imenuje Wenar (2003), pomeni, da otroci z MAS v pomnjenje shranjujejo 

določene sintaksične strukture, ki zanje nimajo pomena ali ta ni pomemben in 

jih kasneje ponavljajo. 

 

- Inverzija zaimkov je poleg eholalije pogosta in tipična lastnost ter se pri 

otrocih z MAS pojavlja bolj pogosto kot pri otrocih z drugimi razvojnimi 

motnjami (Tager-Flusberg idr., 2005). Otrok sebe poimenuje z osebnim 

imenom ali z zaimkom ''ti'' ali ''on''. Pogosto druge osebe poimenuje z zaimkom 
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''jaz'' Kot možni razlogi za inverzijo so: otrok ne zmore spoznati pravih 

odnosov med ljudmi in jih pravilno imenovati; težave pri zavedanju lastne 

identitete; težave pri razumevanju spremembe vlog v razgovoru; slabo razvit 

notranj govor, ki je predpostavka ekspresivnega govora (Bujas-Petković, Frey-

Škrinjar, 2010).  

Inverzija zaimkov je odstopanje, ki je tesno povezano z eholalijo, saj se otroci, 

ki uporabljajo eholaličen govor, obrnejo sami nase na način, kakor so slišali, da 

jih drugi poimenujejo (Davison, Neale, 1999). Zaimka ''jaz'' in ''ti'' predstavljata 

probleme, ker so njihovi ekvivalenti spremenljivi odvisno od sogovornika in ne 

označujejo vedno iste osebe (Wenar, 2003).  

 

- Težave pri prozodiji in z intonacijo govora so težave, ki se v govoru 

otrok z MAS kažejo v ritmu, intonaciji in višini govora. Njihov govor je 

pogosto opisan kot monoton, brez efekta jeze, sreče ali žalosti, kot nazalni 

govor in visokofrekventni govor ter s pomanjkljivo kontrolo višine govora. 

Raziskave so pokazale, da okoli ⅔ otrok z MAS kaže poškodbe prozodije. 

Otroci z MAS razen težav pri prozodiji in ekspresiji kažejo težave tudi pri 

razumevanju paralingvističnih informacij v govoru drugih oseb (Tager-

Flusberg idr., 2005). Raziskovanja so pokazala, da otroci z MAS kažejo 

podobne fonološke težave kot otroci z intelektualnimi težavami (prav tam, 

2005). Ni pa pravilo, da vsi avtistični otroci kažejo deficite pri prozodiji, 

navaja Wenar (2003), in čeprav takšne težave ne bi veliko vplivale na sam 

razvoj jezika, bi v povezavi s številnimi deficiti naredile jezik težje razumljiv.  

 

- Težave pri spontanem govoru se pojavljajo pri vseh otrocih. Če se 

sploh doseže faza spontanega govora, potem je ta slovnično napačen in nezrel, 

stavki pa so nepopolni in osiromašeni z informacijami. Pomembno je ločiti 

spontani od eholaličnega govora, ki je samo produkcija že povedanih besed 

izven konteksta. Govor otrok z MAS je konkreten in je določen s trenutno 

situacijo. Vsako besedo in stavek razumejo dobesedno in se ne zavedajo 

neverbalnih znakov ali humorja. Čeprav imajo težave pri spontanem govoru, 

otroci z MAS kažejo potrebo po uporabi jezika v komunikacijske namene 

(Tager-Flusberg idr., 2005). 
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Če bi povzeli in v kratkih stavkih napisali težave, ki se pojavljajo na govorno- 

jezikovnem področju, bi te bile naslednje (povzeto po Poučavanje učenika s 

autizmom: školski priručnik, 2008, str. 17, 18): 

- težave na področju neverbalne komunikacije; 

- zaostanek razvoja veščine ali pomanjkanje veščine ekspresivnega 

govora; 

- značilne razlike pri ustnem govoru med otrokom z MAS in otrokom z 

normalno razvitim govorom; 

- ponavljajoče in idiosinkratične oblike govora; 

- eholaličen govor, neposredno ali kasnejše dobesedno ponavljanje 

govora drugih; 

- omejen besednjak; 

- naklonjenost ponavljanju teme oziroma neprikladno razpravljanje o eni 

temi in pojavljanje težav pri spremembi;  

- težave sistematičnosti razgovora. 

 

Otroci z MAS kažejo izrazite težave tudi na področju besednega (verbalnega) in 

nebesednega (neverbalnega) sporazumevanja. Največ je govora o težavah na 

področju besednega sporazumevanja, ki so že omenjene v tem poglavju. Resne 

težave pa se pojavljajo tudi na področju nebesednega sporazumevanja, saj se oba 

vidika sporazumevanja vsekakor prepletata.  

Glede na oznako procesa sporazumevanja kot socialne dejavnosti, se iz pojasnitve 

lahko zaključi, da je sporazumevanje več kot sam govor in ga zato ljudje 

uporabljamo na različne načine. Obstajajo različne vrste sporazumevanja in na tem 

področju se pojavljajo težave pri otrocih z MAS.  

Besedno oziroma verbalno sporazumevanje vključuje govor in pisanje. Medij tega 

sporazumevanja je jezik, a osnovna oblika te komunikacije je razgovor, ki je 

sestavljen iz poslušanja in govorjenja. Že Platon je menil, da z besedami lahko 

izražamo svoje misli. Z besednim sporazumevanjem ljudje zavestno izražamo 

sporočila in proces običajno dobro kontroliramo. Prednost besednega 

sporazumevanja je možnost dodatne pojasnitve sporočila in takojšnja pridobitev 

povratne informacije.  
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Pomembnost besednega sporazumevanja se kaže v prenosu določenih dejstev drugi 

osebi, navajata Rijavec in Miljković (2002). 

Nebesedno oziroma neverbalno sporazumevanje je sporazumevanje, pri katerem za 

prenos sporočila ne uporabljamo besed ampak govorico telesa, način govorjenja in 

glas, zunanji videz, dotik in osebni prostor. Nebesedno sporazumevanje je lahko 

namerno ali nenamerno, kar pomeni, da ga ne kontroliramo v popolnosti.  

Kadar je potrebno drugi osebi prenesti naše emocionalno stanje, so neverbalni znaki 

v prednosti, menita Rijavec in Miljković (2002).  

Težave na področju jezika in govora se različno pojavljajo, kar je odvisno od stopnje 

odstopanja od značilnega razvoja. Glede na heterogenost skupine bodo nekateri 

otroci razvili govor, vendar bo ta kasneje zaostal ali izginil, nekateri ga sploh ne 

bodo razvili.  

Wenar (2003) kot področje deficita izpostavlja razumevanje verbalnih in neverbalnih 

simbolov ter njihovo uporabo v procesu sporazumevanja. Pomembno dejstvo je, da 

avtističen otrok ni sposoben razumeti ideje, da gesta ali zvok lahko predstavljata 

objekt ali nekakšno aktivnost. Samo razumevanje jezika je v prvih letih življenja 

odvisno od socialnih interakcij. Vodenje razgovora je za otroke z MAS precej težka 

dejavnost, saj se neprestano menjajo perspektive, navaja Menyuk (1978, v Wenar, 

2003). 

Otroci z MAS uporabljajo različne načine sporazumevanja. Kljub temu, da med 

posamezniki obstajajo značilne razlike v sposobnosti govora, so pri številnih osebah 

z MAS prisotne govorne težave in posledično tudi težave pri komunikaciji. Otroci ne 

izražajo želje po komuniciranju, pri čemer izostaja tudi socialna interakcija, kar sta 

predpogoja govorno-jezikovnega razvoja. Torej, če otrok v prvih dveh letih ni 

pokazal interesa za komunikacijo, če kaže mentalni zaostanek in nezainteresiranost 

za socialne kontakte, govor izostaja. Karakteristike oseb z MAS so na tem področju 

različne. Nekateri posamezniki se sploh ne izražajo z besedami, drugi pa imajo bogat 

besednjak, a s težavami na področju pragmatike8.  

                                                           
8
 Pragmatika je veja jezikoslovja in komunikacijske teorije, ki se ukvarja z rabo oz. funkcioniranjem 

nekega sporočila v procesu komunikacije, glede na pričakovanja, vloge tistih, ki sodelujejo v 
komunikaciji (Pragmatika, b.d.) 
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Glede na to, da s sporazumevanjem ljudje vzpostavljamo socialne interakcije, se pri 

otrocih z MAS kažejo težave tudi na tem področju, ker so njihove socialne 

interakcije omejene, saj socialnih interakcij ne inicirajo, ne komentirajo, opisujejo 

niti ne pojasnjujeo dogodkov. 

Težave, ki se pojavljajo na področju govora, so že opisane v poglavju 2.1.2. in se te 

navezujejo na sposobnosti in veščine, potrebne za proces sporazumevanja in 

vzpostavljanje socialnih interakcij, saj je že omenjeno, da je komunikacija socialna 

dejavnost.  

V literaturi je področje socialne interakcije izpostavljeno kot področje težav pri 

otrocih z MAS. Namreč, razumevanje socialnih interakcij zahteva predelavo govora 

in neverbalno komunikacijo, ki sta deficitarni področji pri otrocih z MAS, ker le-ti ne 

prepoznajo pomembnih socialnih znakov in sami uporabljajo neprimerna nebesedna 

vedenja. V socialni interakciji je pomembno prepoznati mnenje in znanje druge 

osebe, česar otroci z MAS niso sposobni (Poučavanje učenika s autizmom: školski 

priručnik, 2008).  

Wenar (2003) izpostavlja, da socialno izoliran, avtističen otrok ne kaže potrebe za 

sporazumevanje. Nadalje avtistične otroke opisuje kot otroke, ki govorijo drugim 

osebam, a se z drugimi ne pogovarjajo. Tudi slabo pojasnjujejo stvari  in pogosto jim 

ne uspe navesti vseh podatkov, ki so sogovorniku potrebni, da bi jim ta lahko sledil.  

V obdobju jezikovnega sporazumevanja otroci z MAS redko uporabljajo jezik z 

namenom uresničevanja socialnih interesov. Pogostejša je uporaba jezika zaradi 

izražanja lastnih potreb in želja (Tager- Flusberg, Paul in Lord, 2005). 

V svojem zaključku Wenar (2003) pojasnjuje, da prav na področju sestavljenega 

mišljenja in jezika obstajajo dokazi devijacij. Otrokovo mišljenje je konkretno, 

povezano s situacijo in je dobesedno nespremenljivo. Otrok razume konkretne ideje, 

a odnosi, modeli, abstrakcije ter dvostopenjske in večstopenjske klasifikacije so tem 

otrokom težko razumljive. Tako jih konkretnost omejuje v splošni uporabi simbolov, 

posebej, zlasti v rabi jezika. Lahko razumejo sintakso do ravni uporabe slovnično 

pravilnih besed. Imajo težave na ravni tvorjenja in razumevanja abstraktnih besed in 

idej. Imajo omejeno sposobnost uporabe jezika v cilju sporazumevanja.     
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Wells (2000) ugotavlja, da ima razen konceptualizacije mišljenja jezik vlogo 

vključevanja pogledov drugih ljudi in tako spodbuja argumentiranje v socialnih 

skupinah. Izpostavlja tudi, da mora biti otrok, ki zagovarja svoja stališča in poglede, 

sposoben razumeti tudi drugačna stališča in mnenja, če se želi pogovarjati s 

sogovornikom.  

Bihevioralne teorije spremljajo motnje avtističnega spektra skozi vedenje otrok z 

MAS, oziroma skozi znano triado primanjkljajev na področju socialne interakcije in 

komunikacije ter omejenih in ponavljajočih vedenj, interesov in aktivnosti. Po drugi 

strani pa skuša kognitivni model razumeti, na kakšen način oseba z MAS doživlja 

svet v sebi in okoli sebe.  Poleg bihevioralnega modela je razvit tudi kognitivni 

model, ki naj bi razložil, katere funkcije so  pri otrocih z MAS poškodovane in katere 

ne.  

Problematiko socialno kognitivnega deficita lahko povežemo s teorijo uma, ki jo 

Marjanovič Umek (2011) definira9 kot »zmožnost otroka, da razume svoja lastna 

mentalna stanja in mentalna stanja drugih, ki so lahko različna od njegovih.« 

Ta teorija predpostavlja namreč pomanjkanje sposobnosti razumevanja lastnega 

mentalnega stanja in mentalnih stanj drugih ljudi pri otrocih z MAS. Ti otroci ne 

razumejo niti povezanosti mentalnih stanj in akcij. Otrok, ki ne kaže značilnega 

odstopanja od razvoja, bo v četrtem letu starosti razumel, da imajo drugi ljudi misli, 

želje in upanja, ki vplivajo na njegovo vedenje. Razumejo tudi, da imajo različni 

ljudje različne misli, kar vpliva na vedenje posameznika. 

Po Wellmanu (1988, v Wenar, 2003) ima teorija uma tri glavne značilnosti. Prvo je 

dejstvo, da ima um svoja posebna področja delovanja, kar so mentalna stanja in 

aktivnosti. Druga značilnost je, da je um sestavljen iz medsebojno povezanih 

konceptov, kot so prepričanja, želje in nameni. Kot tretje navaja, da je mentalna 

aktivnost vzročno povezana z obnašanjem. Na koncu v teorijo uma vključuje tudi 

sposobnost razumevanja lastnih mentalnih stanj in aktivnosti ter sklepanje o njih pri 

drugih ljudeh. Trdi tudi, da so predšolski otroci od tretjega do petega leta sposobni 

teorije uma z vključenimi vsemi zgoraj navedenimi elementi.     

                                                           
9
 Pridobljeno na www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Marjanovic.pdf (8.5.2014) 
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Jurišić (2011) kot temeljno tezo teorije uma poudarja mnenje, da so MAS posledica 

neke specifične miselne disfunkcije. Pravi, kako pogosto se zgodi, da se otroke z 

MAS opisuje kot osebe, ki jim primanjkuje empatije, za kar ona misli, da je v bistvu 

posledica pomanjkljive teorije uma. Tako razlaga, da je šele teorija uma omogočila 

pojasnitev vzroka tega simptoma. Vzrok namreč ni hladnost ali pomanjkanje 

motivacije, ampak pomanjkanje ustreznega pojmovanja čustev nasploh. Teorijo uma 

avtorica označi kot bistvo sposobnosti komuniciranja, sporočanja, učenja in 

poučevanja, ker če človek želi nekomu nekaj pojasniti, mora ves čas razmišljati z 

njegovo glavo in gledati z njegovimi očmi. Zaradi navedenih značilnosti je teorija 

uma le ena od teorij, ki pomaga razumeti MAS.   

Otroci z MAS v predšolskem obdobju nimajo motivacije za igro in se ne zanimajo za 

druge otroke (Stone in Lemanek, 1990, v Wenar, 2003).  

Kot posledica izolacije od drugih otrok se kaže nezmožnost učenja o socialnem 

okolju oziroma o tem, kakšno je okolje, kako se mu prilagoditi in kako ga obvladati. 

Tudi tisti otroci, ki se na koncu zainteresirajo za druženje z vrstniki, nimajo razvitih 

veščin, ki so potrebne za  vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov (Howlin, 1986, 

Wenar, 2003). 

Na temelju raziskovanj in različne literature Wenar (2003) ugotavlja, kako resni so 

socialni problemi pri otrocih z MAS. Namreč, kot sprejemniki imajo težave z 

razumevanjem smiselnih verbalnih sporočil in neverbalnih znakov. Kot pošiljatelji 

uporabljajo omejen repertoar sporočil in zato ne zmorejo vzdrževati procesa 

sporazumevanja. Ne glede na njihovo vlogo pri sporazumevanju, nimajo socialnih 

izkušenj, kar vpliva na razvoj socialnih veščin.  

Zaradi pomembnosti in povezanosti procesa sporazumevanja s socialno interakcijo, 

ter težav, ki se pri otrocih z MAS pojavljajo na omenjenih področjih, so v 

nadaljevanju naštete in opisane podvrste socialne interakcije oziroma različna 

vedenja otrok pri socialni interakciji (Poučavanje učenika s autizmom: školski 

priručnik, 2008): 
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Ločeni otroci ne kažejo vidnega interesa ali pomembnosti do interakcije z 

drugimi osebami, razen če ta interakcija zadovolji njihove lastne potrebe. 

Takšni otroci se lahko ob bližini drugih oseb razburijo in zavračajo nezaželeni 

fizični oz. socialni kontakt. 

 

Pasivni otroci ne bodo samoiniciativno vzpostavili socialnih interakcij z 

drugimi osebami, ampak sprejemajo iniciativno drugih oseb. 

 

Aktivni, ampak ekscentrični otroci pristopajo k socialnemu odnosu, ampak na 

nenavaden in pogosto neprimeren način.  

 

Torej, sporazumevanje ni le izgovorjava besed in uporaba nebesednih znakov 

(mimika, geste, položaj telesa), ampak je proces, ki ga ljudje lahko uresničimo, ko se 

zavedamo dogodka, situacije; ko govorimo o svojih stališčih in izkazujemo mnenja; 

ko poslušamo in spoštujemo mnenja in stališča drugih. Takrat je sporazumevanje 

smiselno, saj se ljudje učimo sprejemati drugačnosti in premikati meje ljudskosti. 

Edino človek se lahko sporazumeva, ker je miselno in družabno bitje. Potemtakem, 

brez družbe in interakcij z drugimi ljudmi nima možnosti normalnega razvoja in 

fukcioniranja. Primer za to so otroci z atipičnim razvojem in kasneje s težavami na 

področju govora, jezika in sporazumevanja. Otroci, ki kažejo prej naštete težave, pa 

imajo svoj način sporazumevanja, ki je pogosto drugačen, nesmiseln in družbeno 

nesprejemljiv.  

 

2.2. UČENJE 

 

Učenje je spoznavni oziroma kognitivni proces, preko katerega človek spoznava 

svet okoli sebe, si ustvarja sodbe in razmišlja o njem. Ostali spoznavni procesi, 

povezani z učenjem, so zaznavanje, pomnjenje in mišljenje. Preko naštetih, med 

sabo povezanih procesov ljudje spoznavamo svoje okolje, v katerem se vedemo 

prilagojeno in smiselno. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
49 

 

Strokovna in uradna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993 v Marentič 

Požarnik, 2000) je: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, 

znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne 

moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev«.  

 

Zarevski (2007, str. 115) kot točno definicijo navaja, da je učenje: »proces, s 

katerim izkušnje ali vaje proizvajajo spremembe v možnostih opravljanja 

določenih aktivnosti«. Nadalje poudarja, kako pomembno je razumeti, da je vse, 

kar v obnašanju ni določeno z biološkim podedovanjem, pridobljeno z učenjem.  

 

Furlan (1978) meni, da z učenjem človek usvaja kulturo ter na takšen način razvija 

svoje sposobnosti: govor, mišljenje, delovne sposobnosti, emocije. Dalje piše, da 

je pri človeku učenje univerzalna dejavnost, ker se človek uči vse življenje in na 

vseh možnih področjih. Zaradi tega obstaja več pogledov na proces učenja skozi 

različne vede. Meni, da so današnje teorije učenja v svoji osnovi materialistične, 

ker priznavajo učenje kot proces, ki ima svojo materialno osnovo (čutne organe, 

gibalni organi in živčne strukture). Splošno sprejeto je tudi stališče, da učenje 

pomeni boljšo prilagoditev na okolje, večjo kontrolo dogajanj v zunanjem svetu in 

odražanje zunanjega sveta v psihi tistega, ki se uči.  

 

Ena znanih in svetovno sprejemljivih teorij je tista L. Vigotskega, ki je 

»oblikovanje posameznika razumel kot ponotranjenje in strukturiranje različnih 

človeških interakcij v odnosu do družbene in predmetne dejanskosti.« (Žist, 

Oblak, 2004) 

 

2.2.1. TEORIJE UČENJA 

 

Obstajajo številne behavioristične, kognitivno- konstruktivistične, asociativistične 

in gestaltične teorije, ki podajajo različne poglede na učenje. 

 

Po Zarevskem (2007) je učenje tako sestavljen fenomen, da ga je potrebno opisati 

skozi več teorij in je tako opisal teorije socialnega učenja in kognitivne teorije 
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učenja. Razlog temu je skrit v sami ontogenezi10, kakor navaja, ker se ljudje 

namreč na začetku največ naučimo s pogojevanjem, kasneje pa se največ 

prepletata ostala dva načina učenja.  

 

Po mnenju Furlana (1978) najpomembnejše teorije učenja govorijo, da je učenje 

prenos znanja (pojmov, dejstev, informacij) ali veščin z osebe, ki določena znanja 

ali veščine obvlada na osebo, ki se znanja ali veščin mora naučiti ali jih usvojiti. 

Učenje v bistvu označuje kot proces komunikacije, proces prenosa znanja, veščin 

in navad. 

  

Če se naredi povzetek kognitivnih teorij učenja in teorij socialnega učenja po 

Zarevskem (2007), lahko teoriji opišemo v naslednjih stavkih: 

 

 

Kognitivne teorije učenja  

 

Najbolj pomembna značilnost kognitivnega učenja je, da rezultira s splošnim 

znanjem, ker se takšne informacije ne uporabljajo le v naučeni situaciji, ampak 

tudi v podobnih situacijah. Po kognitivnih teorijah, kakor navaja Zarevski (2007), 

se ljudje nenehno učimo in poskušamo shraniti čim več informacij, ker ne vemo, 

kdaj jih bomo rabili. Te teorije se navječ ukvarjajo s problemi učenja govora, 

usvajanja pojmov, z učenjem sestavljenih veščin, kot so šah, reševanje problemov 

ipd.  

 

Teorije socialnega učenja  

 

Te teorije, ki se posto imenujejo tudi ''učenje po modelu'' zagovarjajo stališče, da 

se velik del učenja dogaja prav v interakciji posameznika in socialnega okolja. 

Zarevski izpostavlja nekoliko najbolj pomembnih načinov učenja po modelu, kot 

so modeliranje, imitacija, učenje z opazovanjem in simbolno učenje. Za 

                                                           
10

 Beseda ''ontogeneza'' označuje morfološki in funkcionalni razvoj individualnega bitja; oznaka za 
vse spremembe, ki se dogajajo tekom individualne življenjske zgodovine (pridobljeno 13. 5. 2014 na 
http://hjp.novi-liber.hr/ 
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modeliranje je karakteristično, da otrok opazuje živ model, saj se na ta način nauči 

uspešnega socialnega kontakta a tudi neprimernega, agresivnega vedenja ter 

ostalih oblik. Nadalje Zarevski (2007) opisuje, da lahko otrok nekaj časa posnema 

določeno vedenje11, ga imitira in ne razume. Učenje z opazovanjem nanaša na 

situacije, ko otrok prepozna posledice obnašanja modela, kar pomeni, da se bo v 

slučaju pozitivnih posledic, otrok vedel enako. Poudarja, kako težko je razmejiti 

učenje z modeliranjem in učenje z opazovanjem, saj se prepletata. Zadnji način 

učenja po modelu, ki ga Zarevski opisuje, je simbolično učenje, karakteristično za 

ljudi. Pri simboličnem učenju je prisoten model, ki lahko otroku neko vedenje 

samo verbalno opiše12. 

 

Furlan (1978) meni, da je vse teorije potrebno razumeti kot celoto in z 

edinstvenimi pogledi na proces učenja. Šele potem različne teorije podajo celotno 

pojasnitev procesa učenja. Tudi človekova pridobljena znanja niso medsebojno 

izolirana, temveč so povezana v celoto. Dejstva in podatki, ki jih človek usvoji, se 

razvrščajo v pojme, oziroma kategorije, ki so medsebojno povezane po zakonih 

logike. Človek se gotovo nikoli ne uči od začetka. Vsako novo učenje je povezano  

s predhodnim znanjem in je pod vplivom tistega, česar se je človek že naučil. 

 

Učenje je torej proces interakcije med aktualnim znanjem in novo snovjo; je 

situacijski in socialni proces; je trajen in nepretrgan proces. Prva asociacija na 

besedo učenje je šolsko učenje, torej pisanje, branje, računanje, čeprav se ljudje 

učimo tudi obnašati v skupnosti in se prilagajati. Učimo se vrednot in interesov. Z 

učenjem gradimo temelje za stališča, mnenja in čustva. 

 

V naslednjem poglavju bo reč o otrocih, ki niso zmožni različnih oblik učenja ter o 

težavah, ki se posledično kažejo. 

 

                                                           
11

 Kot primer avtor navaja triletno deklico, ki imitira poskus uporabe ličil kot njena mati ali triletnega 
otroka, ki namestu ''pelje'' avto in z ustmi reproducira zvok avtomobila.  
12

 Zarevski navaja primer, kako drugi osebi opisati način potovanja po Evropi 50% ceneje ali kako 
programirati neko igrico na računalniku. 
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2.2.2. ZNAČILNOSTI PROCESA UČENJA PRI OTROCIH Z MAS 

 

Pri učenju otrok z MAS obstaja dejstvo, da se njihov psihološko-izobraževalni profil 

razlikuje od vzgojno-izobraževalnega profila posameznikov, katerih razvoj urejeno 

poteka. Raziskave so pokazale, kako se pri otrocih z MAS lahko pokažejo 

pomanjkljivosti na področju kognitivnega funkcioniranja, kar ne pomeni, da so vse 

funkcije poškodovane (Poučavanje učenika s autizmom: školski priručnik, 2008). 

Wenar (2003) izpostavlja dejstvo, kako obstajajo dokazi, da tako kot zdravi tudi 

avtistični otroci reagirajo na nagrade in kazni, uspehe in neuspehe v eksperimentih 

operantnega pogojevanja. Namreč, umaknejo se ali ne sodelujejo, ko jim naloge 

postanejo pretežke.  

Značilnosti kognitivnega področja, povezane z MAS (Poučavanje učenika s 

autizmom: školski priručnik, 2008, str. 22): 

- pomanjkljivo usmerjanje pozornosti na relevantna navodila in 

informacije ter sledenje sestavljenim navodilom; 

- težave pri receptivnem in ekspresivnem govoru, posebej glede uporabe 

govora v okviru izražanja abstraktnih pojmov; 

- težave pri formiranju mišljenja in abstraktnem sklepanju; 

- težave na socialnem spoznanju, poškodovanje sposobnosti usmerjanja 

pozornosti na druge osebe in njihove občutke ter težave z 

razumevanjem tujih občutkov; 

- nesposobnost planiranja, organiziranja in reševanja problemov. 

 

Grandin (1995) navaja, da se nekatere osebe z MAS lažje učijo in si zapomnijo 

informacije, ki so jim vizualno podane, ter imajo lahko težave pri učenju o predmetih 

in stvareh, ki si jih ne morejo vizualno predstaviti. Za takšne osebe, ki vizualizirajo 

vse, kar slišijo in berejo, avtorica pojasnjuje, da »razmišljajo v slikah« (prav tam, str. 

20). 

 

Močna področja otrok z MAS so torej vizualno-spacialne sposobnosti in izrazita 

mehanična memorija, zato so ti otroci uspešni pri vizualno-spacialnih in spacialno-
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perspektivnih nalogah, pri čemer lahko sledijo enostavnim navodilom, a imajo težave 

pri pomnjenju korakov v okviru sestavljenih navodil.  

 

Osebe z MAS imajo lahko težave, povezane s predelavo ustnih in pisnih informacij, 

ki se kažejo v sledenju navodilom ali razumevanju prebranega besedila. Vendar so 

nekateri visokofunkcionalni posamezniki sposobni prepoznati besed, uporabiti 

fonetična znanja in prepoznati pomen besede (Poučavanje učenika s autizmom: 

školski priručnik, 2008). 

 

Wenar (2003) kot poškodovan vidik funkcioniranja, ki vpliva na učenje, predstavlja 

tudi težave pri šifriranju in organiziranju dražljajev. Otroci z MAS nimajo razvite 

sposobnosti redukcije podatkov na tisto količino, ki jo lahko sprejmejo in 

organizirajo. Zato avtor zaključuje, da stereotipne aktivnosti in dejavnosti 

simbolizirajo nekakšno predvidljivo, stabilno in nespremenjeno okolje za otroka, 

čigar okolje je sicer poplavljeno s številnimi informacijami.  

 

Močna področja nekaterih učencev so lahko sposobnosti produkcije zvokov, 

funkcionalen besednjak in uporaba enostavnih gramatičnih struktur. Ne glede na 

uspešno funkcioniranje na omenjenih področjih, se lahko kažejo precejšnje težave pri 

pogovarjanju in uporabi govora za socialne in interaktivne potrebe.  

 

Sigman in sodelavci (1987, v Wenar, 2003) so ugotovili, da so otroci z MAS 

sposobni kategorizirati predmete po barvi, obliki ali kaki drugi klasifikaciji, kot so 

hrana ali vozila. Z drugega vidika so pa znanstveniki zasledili večje število deficitov 

pri kompleksnem mišljenju. Prvi deficit se kaže v tem, da otroci lahko sprejemajo 

informacije, niso pa jih sposobni povezati s prejšnjimi izkušnjami oziroma 

asimilirati. Njihovo mišljenje je konkretno in navezano na situacijo. 

 

Povzete značilnosti na področju učenja pri otrocih z MAS navajajo na sklep, da se ne 

glede na kognitivne razlike in močna ali šibka področja, kažejo določene težave pri 

učenju.  Glede na to, da se ljudje učimo navad, spretnosti, veščin, stališč, znanj, 

govora, jezika, sporazumevanja, imajo otroci z MAS precejšnje težave pri učenju,  

saj ta proces poteka od rojstva do konca življenja. Če otrok pokaže odstopanje od 

razvoja na določenem področju, to pomeni odstopanja od razvoja na področjih, ki se 
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paralelno razvijajo. Na primer, če govor zaostaja, zaostaja tudi jezik, kar rezultira 

težave pri sporazumevanju; posledično veščine, spretnosti in sposobnosti pomembne, 

za uspešno in učinkovito učenje, niso razvite. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Motnja avtističnega spektra (MAS) je pervazivna razvojna motnja, ki se začne v 

otroštvu, večinoma pred tretjim letom starosti, vključuje vse psihične funkcije in traja 

celo življenje ter je okarakterizirana s spremenjenim obnašanjem na vseh področjih 

centralnega živčnega sistema: motorično, perceptivno, intelekutalno, emotivno in 

socialno. Osebe z avtizmom vidijo, slišijo, tipajo, ampak teh vtisov ne zmorejo 

združiti v smiselno celoto. Pri otrocih z MAS se govor upočasnjeno razvija, kar 

kasneje vpliva na razvoj in uporabo sposobnosti sporazumevanja in učenja. Na podlagi 

dejstev, ki sem jih poudarjala skozi teoretična izhodišča, sem se spraševala, na kakšen 

način otrok z MAS funkcionira na naštetih razvojnih področjih. Na podlagi raziskave 

sem želela ugotoviti, kakšne težave so se pojavljale v razvojnem procesu govora in 

jezika, kako se je otrok glede na svoje primanjkljaje naučil sporazumevati ter na 

kakšen način se je sposoben učiti. 

 

3.1. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

Ob pregledu medicinske strokovne dokumentacije, z intervjujanjem otrokove matere, 

šolske svetovalne delavke in učiteljic, ki so otroka poučevale, ter z lastnim 

opazovanjem otroka, sem želela spoznati, preučiti in predstaviti funkcioniranje otroka 

z MAS. Zanimalo me je, kako povezati otrokovo funkcioniranje na področju govora, 

jezika, sporazumevanja in učenja z značilnimi elementi motenj avtističnega spektra. 

Predstaviti sem želela vpliv upočasnjenega govorno-jezikovnega razvoja na otrokove 

sposobnosti sporazumevanja in učenja.  

 

Glede na strokovno in medicinsko dokumentacijo, ki sem jo zbrala in pregledala, sem 

ugotovljala, kako je otrok v letih napredoval na govorno-jezikovnem področju, na 

kakšen način uporablja naučene veščine ter kako se sporazumeva s svojim okoljem. 

Kronološko sem predstavila razvoj omenjenih področij in tako prikazala otrokovo 
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funkcioniranje od drugega leta starosti naprej, ker se je takrat začel proces strokovnih 

medicinskih obravnav in vodenja dokumentacije otroka. Ob zbrani medicinski in 

strokovni dokumentaciji sem želela prikazati potek razvoja pri otroku in odstopanja 

na področju govora in jezika. Po pregledani dokumentaciji sem zbrala tudi 

heteroanamnestične podatke ter mnenja šolske strokovne delavke in učiteljic. Da bi 

lahko naredila objektivno sliko o celotnem otrokovem funkcioniranju, sem primerjala 

njihova mnenja o otrokovih sposobnostih in svoja mnenja, ter tabelarno klasificirala 

ključna področja (govor, jezik, sporazumevanje in učenje).  

 

Lastno analizo otrokovega stanja sem naredila na temelju intervjuja, ki sem ga 

opravila z otrokom in na podlagi svojega dela ter opazovanja. Namen globalne ocene 

otrokovega funkcioniranja je prikazati močna in šibka področja otrokovega 

funkcioniranja, ki so pod vplivom upočasnjenega razvoja govora in jezika ter 

pomanjkljive sposobnosti sporazumevanja in učenja. Na temelju zbranih podatkov 

sem kategorizirala pomembna področja otrokovega funkcioniranja (govor, jezik, 

sporazumevanje in socialne interakcije) in naredila sintezo ugotovitev o otroku glede 

na objektivna in subjektivna mišljenja staršev, učiteljic in sebe kot njegove 

spremljevalke pri pouku. Opazovalci so izpolnjevali ocenjevalno lestvico, ki zajema 

omenjena področja funkcioniranja in so na takšen način podali svoje videnje otroka. 

Po interpretaciji lastne ocenjevalne lestvice, sem podatke tabelarno prikazala, kako bi 

znotraj področij funkcioniranja izbrala komponente področij pri katerh otrok kaže 

šibke sposobnosti in veščine. Na tem sem utemeljila svoje splošne in individualne 

cilje ter posledično strategije za doseganje teh ciljev. 

 

Glede na opredelitev problema, sem si zastavila naslednje štiri cilje: 

1. Spremljanje razvojnih področij s poudarkom na govoru, jeziku, 
sporazumevanju in učenju otroka z motnjo avtističnega spektra; 

2. Prikaz poteka otrokovega celotnega razvoja skozi daljše obdobje; 

3. Prikaz ključnih elementov motnje avtističnega spektra od drugega leta 

starosti; 

4. Na podlagi dokumentacije in pridobljenih podatkov iz različnih virov 
prikazati in kategorizirati ključne značilnosti otroka na področju govora, 
jezika, sporazumevanja in učenja. 
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3.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti: 

 

Kakšno je otrokovo funkcioniranje na področju verbalne komunikacije? 

Kakšno je otrokovo funkcioniranje na področju neverbalne komunikacije? 

Kakšen je namen otrokove komunikacije? 

Ali otrok vzpostavlja kontakte z drugimi osebami/sošolci in na kakšen način? 

Kakšna je sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja dialoga? 

 

 

3.3. METODOLOGIJA 
 

3.3.1. OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 

Osnovna raziskovalna metoda je študija primera, s katero sistematično analiziramo in 

predstavimo posamezen primer - osebo, skupino itd. V ta namen o primeru zberemo 

potrebne podatke, jih organiziramo, analiziramo in napišemo poročilo, v katerem 

prikažemo izsledke študije in z njimi predstavimo primer (Sagadin, 1991). 

 

V središču študije primera je dvanajstletni deček z diagnosticirano motnjo 

avtističnega spektra in upočasnjenim razvojem govora, ki obiskuje četrti razred 

rednega izobraževanja s prilagojenim programom in individualnim pristopom13 .  

 

Podatke o dečku sem pridobila iz strokovne in medicinske dokumentacije ter iz 

intervjujev z njegovo materjo, učiteljicami in s šolsko svetovalno delavko. Z 

otrokovo materjo sem opravila intervju in zbrala heteroanamnestične podatke, ki sem 

jih potem predstavila skozi kronološki potek dečkovega razvoja. Z učiteljicami in s 

šolsko svetovalno delavko sem izvedla intervjuje. Izdelala sem vprašalnike in 

                                                           
13

 Naziv vzgojno- izobraževalnega programa, ki ga je otrok deležen na Hrvaškem 
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ocenjevalne lestvice ter sem tako pridobila njihova mnenja in informacije o 

dosedanjem otrokovem funkcioniranju. Dečkovi sošolci so imeli pomembno vlogo 

pri razumevanju njegovega socialnega funkcioniranja znotraj skupnosti in pri samem 

izvajanju strategij spodbujanja socialnih interakcij, ki so opisane v Poglavju o 

načrtovanju, izvedbi in poteku obravnave otroka (3.5.2.). Na temelju opazovanja sem 

opisala in pojasnila otrokovo vedenje ter interakcije z drugimi posamezniki, 

upoštevajoč kontekst pojavljanja.   

 

Za opis otrokovega stanja sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, ki 

»predstavlja kup znanstveno-raziskovalnih postopkov, s katerimi se opisujejo pojavi 

pri vzgoji in izobraževanju (…)« (Mužić, 2004, str. 49). Obenem je to analitično 

poročilo dela nastalo na osnovi opazovanja otroka z MAS na področju šolskega 

okolja. Uporabila sem empirično-analitični in interpretacijski metodološki pristop. 

Pri posameznih raziskovalnih vprašanjih sem podala tudi svoje poglede na aktualno 

temo.   

 

3.3.2. OPIS VZORCA 

 

Raziskovalno študijo primera sem izvajala v času opravljanja dela spremljevalke pri 

pouku otroka z motnjo avtističnega spektra, ki obiskuje četrti razred rednega 

izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in individualnim pristopom. 

Razred šteje dvajset učencev. Z otrokom sem opravljala pedagoško delo in ga 

opazovala pri pouku ter tako zbrala večino podatkov o njegovem funkcioniranju. 

Razen lastnega aktivnega sodelovanja pri poučevanju otroka sem 

heteroanamnestične podatke pridobila od staršev. Ostale podatke o šolanju in 

funkcioniranju otroka znotraj šolskega okolja sem pridobila od učiteljic, ki so otroka 

poučevale, in od svetovalne delavke na šoli.  
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3.3.3. NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

Zbiranje anamnestičnih podatkov je potekalo v času mojega dela v redni osnovni 

šoli. S soglasnostjo otrokove matere sem pridobila strokovno in medicinsko 

dokumentacijo, izvide in priporočila strokovnjakov, ki so delali z otrokom. S šolsko 

svetovalno delavko in z učiteljicami, ki so delale z otrokom, sem opravila intervju ter 

tako pridobila njihova mnenja in priporočila o otrokovem funkcioniranju znotraj 

poučevalnega procesa. Sama sem otroka opazovala in beležila specifičnosti 

sporazumevanja in učenja, ki sem jih zasledila ob delu z njim.  

 

3.3.4. OPIS INŠTRUMENTARIJA 

 

Zbiranje podatkov se je začelo z analizo medicinske in pedagoške dokumentacije, 

potem sem uporabila metodo intervjuja in metodo opazovanja z udeležbo. Odločila 

sem se za intervju z otrokovo matero, šolsko svetovalno delavko in z učiteljicami, ki 

so poučevale učenca. Z dečkom sem opravila intervju na začetku šolskega leta, z 

namenom  spoznati ga in ugotoviti, kako se počuti v razredu, kakšno je njegovo 

razpoloženje in kako vidi sebe v učnem procesu oz. šolskem okolju. 

Intervju sem izbrala, ker po definiciji, ki jo je podal Mužić (1968, str. 278), » je 

osnovna prednost intervjuja v tem, da je najbolj človeški in dostojen način zbiranja 

podatkov prav pogovor s tistimi, od katerih se podatki zbirajo. Na noben drugi način 

ni možno dobiti zanesljivega vpogleda v osebne, intimne pojave in stanja. (…) poleg 

tega je s pogovorom možno prilagajanje intervjuvancu«. 

Ker prej nisem poznala otroka, niti njegovih staršev, sem se odločila za metodo 

polstrukturiranega intervjuja. V intervjuju sem zastavila nekaj splošnih odprtih 

vprašanj, ki sem jih sproti oblikovala, da bi dobila najbolj izčrpne podatke o otroku 

od njega samega in od njegove matere. Z njo sem izvedla intervju, ki se nahaja v  

prilogi (A). 
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Intervju z otrokom sem izvedla tekom prvega šolskega dne, ker sem želela spoznati 

otroka in se mu približati. Z intervjuvanjem sem poskušala ugotoviti, na kakšen 

način se otrok sprazumeva, kakšna je njegova sposobnost vodenja razgovora in v 

kakšni meri aktivnosti poteka vzdrževanje socialnih interakcij. Vprašanja iz 

intervjuja in transkripcija odgovorov se nahajata v prilogi (B).  

V intervjuju, ki sem ga izvedla z učiteljico razrednega pouka (Priloga C) in s šolsko 

svetovalno delavko (Priloga E) sem oblikovala odprta vprašanja, ki sem jih sproti 

oblikovala. Za učiteljico italijanskega jezika in učiteljico angleškega jezika sem 

pripravila vprašalnik (Priloga D) s katerim sem želela pridobiti informacije o njunem 

pripravljanju na delo z otrokom z MAS, njunem odnosu z učencem ter njegovem 

aktualnem funkcioniranju pri njunih predmetih.   

 

3.4. OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatki, zbrani na temelju analize medicinske in pedagoške dokumentacije ter iz 

intervjujev, vprašalnikov in ocenjevalnih lestvic so opisani v besedilni obliki in 

tabelarno prikazani. Ti podatki so obdelani z metodo kvalitativne analize, ki je 

postopek kategoriziranja in klasificiranja ključnih enot, na temelju česar se kasneje 

oblikujejo teoretični modeli in pojasnitve (Mesec, 1998). 

 

3.5. UGOTOVITVE 

3.5.1. PREDSTAVITEV PRIMERA 

 

V poglavju so doseženi cilji, ki sem si jih zastavila in opredelila na začetku 

empiričnega dela: 
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Spremljanje razvojnih področij s poudarkom na govoru, jeziku, 
sporazumevanju in učenju otroka z motnjo avtističnega spektra 

 

�  

Prikaz poteka otrokovega celotnega razvoja skozi daljše obdobje �  

Prikaz ključnih elementov motnje avtističnega spektra od drugega leta 
starosti 

 

�  

Na podlagi dokumentacije in pridobljenih podatkov iz različnih virov 
prikazati in kategorizirati ključne značilnosti otroka na področju govora, 
jezika, sporazumevanja in socialnih interakcij 

 

�  

 

Prikaz otrokovega razvoja in funkcioniranja od drugega leta starosti naprej je 

zasnovan na podlagi podatkov, pridobljenih iz strokovne medicinske dokumentacije 

in heteroanamneze. Opis prikazuje otrokov zgodnji razvoj na področjih 

psihomotorike, govora in jezika, odstopanja od značilnega razvoja na teh področjih 

in kasnejši vpliv omenjenih odstopanj na sposobnosti in veščine, pomembne za 

otrokovo sporazumevanje in učenje. Po zbiranju podatkov, so ti sistematično urejeni 

z namenom oblikovati globalno oceno otrokovega funkcioniranja in analize 

trenutnega stanja. Podatki, pridobljeni iz analize stanja, so uporabljeni za oblikovanje 

strategij s ciljem spodbujati dialoško sporazumevanje.  

 

 

3.5.1.1. OPIS OTROKOVEGA RAZVOJA NA OSNOVI STROKOVNE 

MEDICINSKE DOKUMENTACIJE 

 

Opis otrokovega razvoja združuje podatke iz dokumentacije, ki vključuje medicinske 

izvide in poročila ter ostala psihološka, defektološka, logopedska, psihoterapevtska, 

nevropediatrijska in molekularno-citogenetična poročila. Otrokova dokumentacija se 

vodi od novembra 2002 do danes.  
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Splošni podatki o otroku 

 

SPOL: moški 

DATUM ROJSTVA: marec 2001 

DIAGNOZE: Upočasnjen govorni razvoj F80.4 

                     Pervazivna razvojna motnja F84 

 

Družinski pogoji 

 

Materin prvorojenec (r. 1987) je iz zgodnje izvenzakonske zveze. Otrok ni priznan s 

strani svojega očeta. V srednji šoli je kazal vedenjske težave, ki so se manifestirale 

kot pogosto izostajanje od pouka, vključujoč druge oblike neadaptilnega obnašanja. 

Štiri leta po zaključku poklicnega šolanja je naredil suicid. Materin drugorojenec (r. 

2001) je do tedaj odraščal v štiričlanski družini. Svojemu očetu je edini otrok. Mati 

(r. 1967) je na začetku zakona živela s svojimi starši v mestu, ki je od očetovega 

doma oddaljeno okoli 80 kilometrov. Razlog je bila njena služba. Čez vikend so vsi 

skupaj živeli pri očetu (r. 1952) v novoadaptirani družinski hiši, ki so jo delili z 

očetovo materjo in očetovim bratom. Mati in oče sta zaposlena v privatnih podjetjih 

in imata trajne prihodke. Očetov brat (r. 1960) je pod skrbništvom zaradi diagnoze 

downovega sindroma. 

 

Posebnosti v razvoju 

 

Fant se je rodil kot drugi željeni otrok v družini. Mati ga je rodila v svojem 34. letu 

starosti. V času nosečnosti in pri porodu ni bilo komplikacij. Fant je rojen v 36. tednu 

nosečnosti z vrednostmi Apgar - 10/10. Po porodu je zbolel za zlatenico in je bil 

obsevan z modro lučjo. Zgodnji psihomotorični razvoj je pravilno potekal. Otrok je 

samostojno sedel pri 9. mesecu starosti. Nikoli se ni plazil, zaradi česar ga je mati 
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peljala na medicinsko-kineziološke vaje. Shodil je pri 14. mesecih starosti. Vsa 

cepljenja so bila opravljena po programu. Na področju govora so se pri 12. mesecih 

pojavili posamezni, neartikulirani glasovi. V zgodnjem otroštvu je bil otrok pogosto 

bolan in hospitaliziran. V 14. mesecu starosti je bil prvič hospitaliziran in operiran 

zaradi ječmenov na očeh, ki jih je imel prekrite za en dan in ni mogel gledati. Potem 

so se prvič pojavile emocionalne težave, ki jih je otrok kazal skozi večjo anksioznost 

in strah pri ločevanju od matere. Drugič je bil otrok hospitaliziran zaradi zdravljenja 

pljučnice. Med to hospitalizacijo je otrok začel kazati še večje psihoze, strahove, 

nemirno obnašanje in znake anksioznosti. Logopedinja je staršem svetovala obisk 

Kliničnem bolniškem centru, da bi opravili vse možne preglede, saj je obstajala 

verjetnost da ni problem samo v upočasnjenem razvoju govora. 

 

Postavitev diagnoze 

 

Mati je otroka prvič pripreljala na pregled k logopedu zaradi zaostankov na področju 

govora in jezika. Logopedinja je starše napotila v Klinični bolniški center na ostale 

medicinske in strokovne obravnave, ker je sumila na avtistično motnjo. Po 

obravnavah so bila mnenja strokovnjakov enotna glede otrokovega funkcioniranja. 

Tako je bila prvotna diagnoza sum na psihotično motnjo avtističnega tipa. Z otrokom 

se kontakt ni vzpostavljal, odstopanja so bila prisotna na področjih intelektualnega, 

socialnega in emocionalnega razvoja. Prisotne so bile ponavljajoče in stereotipne 

aktivnosti kot so trganje papirja, ponavljanje določenih stavkov iz reklam. »Največ 

se je pri otroku kazala obsedenost s prometnimi znaki, ki je bila mogoče prisotna že 

prej, vendar je nismo zasledili,« pojasnjuje mati. Na vprašanje, zakaj se je določena 

obsedenost pojavila, je mati kot možen vzrok razložila pogosto vožnjo z avtom. 

Tekom vožnje se je otrok navduševal nad prometnimi znaki in vse spoznal. 

Ugotavljal je, kjer se znaki menjajo, kje so isti in jih tudi začel povezovati s pogoji 

vožnje. Mati predvideva, da se je med vožnjo dolgočasil, zato se je začel pretirano 

zanimati za prometne znake. 

Govor v starosti med 4. in 5. letom ni bil še razvit, otrokovo oglašanje ni bilo 

povezano s komunikacijo. Če si je nekaj želel, je prijel starše za roko in jih vlekel do 
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željene stvari. Mimika je bila pri otroku statična in ni kazal občutkov. Otrok se ni 

odzival na svoje ime. V vedenju so bili prisotni znaki hiperaktivnosti. 

 

Vključenost v obravnave 

 

Otrok je novembra 2002 začel z medicinsko-kineziloškimi vajami zaradi 

zmanjšanega mišičnega tonusa. V tem obdobju je bil prvič tudi na logopedski 

obravnavi zaradi upočasnjenega razvoja govora. Logopedinja je starše napotila v 

Klinični bolniški center in jim priporočila defektološko, psihološko, pediatrijsko in 

psihiatrijsko obravnavo, ker je sumila na nekaj več kot upočasnjen razvoj govora. 

Otrok je bil v starosti 4 let in 6 mesecev vključen v italijanski vrtec z namenom 

prilagoditve in socializacije pod  defektološko obravnavo v vrtcu. Pri tem procesu je 

imel spremljevalko. Mati ga je vpisala v italijanski vrtec, ker je italijanščina otrokov 

materni jezik. V starosti 4 let in 9 mesecev je začel otrok dvakrat tedensko obiskovati 

psihoterapijo. Terapevt je potrdil diagnozo pervazivne razvojne motnje z dominantno 

avtistično klinično sliko, kar je utemeljil z dejstvi, da je otrok navidez odsoten, ne 

vzpostavlja kontakta, se ne odziva na svoje ime, v igri uporablja tzv. avtistične 

objekte (plastične predmete, ki jih vseskozi vrti z roko). Tekom procesa je terapevt z 

otrokom vzpostavil taktilni pomirjevalni odnos in postopoma vizualni kontakt. S 

pojavom vizualnega kontakta so se pojavljali posamezni artikulirani glasovi in prve 

besede. Otrok je tako po enem letu terapije začel ustvarjati stavke iz dveh besed, 

imenovati posamezne predmete. Hiperaktivnost se je v tem času zmanjšala. Otroku je 

potreboval stalno nego, zaradi tega mati ni mogla biti polno zaposlena. Zato je 

Center za socialno delo sklical prvostopenjsko Komisijo, ki jo je sestavljal tim 

strokovnjakov (klinični psiholog, psihiater, defektolog, logoped, socialni delavec in 

pediater).  

Pri petletnem otroku je Komisija postavila diagnozo po MKB-10: Upočasnjen 

govorni razvoj F80.4 in Pervazivna razvojna motnja F84. Zaključili so, da je 

prisoten zaostanek v mentalnem, socialnem in emocionalnem razvoju glede na 

pervazivne motnje. Paralelno s psihoterapijskimi tretmaji je bil otrok vključen tudi v 

defektološko in logopedsko obravnavo enkrat tedensko. Ko je napolnil sedem let, je 

Center za socialno delo  sklical drugostopenjsko Komisijo zaradi začetka šolanja 
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otroka. Komisija je opisala otrokovo funkcioniranje na ravni lažje mentalne 

retardacije. Zasledili so motnje v emocionalnem razvoju s karakteristikami 

pervazivnih motenj. Zaradi opisanih karakteristik so šolanje otroka odložili za eno 

leto. Otrok je bil potem zaradi socializacije, trikrat na teden po štiri ure vključen v 

vrtec, kjer so govorili hrvaški knjižni jezik. S polnim urnikom je bil otrok vpisan v 

vrtec pri starosti 7 let in 6 mesecev. Na začetku je mati prihajala in bila z otrokom v 

vrtcu, ko se je prilagodil je ostajal sam. Po treh letih psihoterapije je otrok boljše 

artikuliral posamezne glasove. Hiperaktivnost se je zmanjšala. Po mnenju terapevta 

je otrok usvojil prepoznavanje, poimenovanje in pisanje vseh črk ter uspel prebrati 

krajše besede. Terapevt ocenjuje, da je glede na začetno stanje prišlo do 

nepričakovanih in skorajda nemogočih sprememb, ter da pri otroku ne gre več za 

razvoj, ki ga karakterizira diagnoza pervazivnih razvojnih motenj. Prisotna je edino 

regresivnost govora. Terapevt je menil, da je otrok pri starosti 8 let in 2 meseca 

pripravljen za vključevanje v redno osnovno šolo in je priporočil pomoč 

spremljevalca v procesu šolanja. Otrok se je začel šolati pri starosti 8 let, kar pomeni, 

da je bil ta proces odložen dve leti zaradi odstopanj, ki se kažejo na različnih 

področjih funkcioniranja. Paralelno je nevropediater otroka napotil v ambulanto za 

medicinsko genetiko, da bi se preveril genetični vzrok oz. fragilni X kromosom. Po 

molekularno-genetični analizi z metodo ''Expand Long PCR'' je pri otroku detektiran 

normalen alel za FRAXA in FRAXE obliko sindroma fragilnega X, kar pomeni, da 

pri otrok ni potrjena sprememba genoma.    

 

 

3.5.1.2. OPIS OTROKOVEGA RAZVOJA IN FUNKCIONIRANJA NA 

PODLAGI HETEROANAMNESTIČNIH PODATKOV  

 

Opis združuje podatke, pridobljene s polstrukturiranim intervjujem z dečkovo 

materjo. Transkripcija intervjuja se nahaja v prilogah (A). Mati podaja informacije 

retrospektivno ter videnje razvoja svojega otroka povezuje z njegovim aktualnim 

stanjem. 
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Specifičnosti zgodnjega razvoja 

 

Otrok je bil rojen v 36. tednu nosečnosti. Deset dni je bil zdravljen zaradi zlatenice in 

obsevan z modro lučjo. Obseg glave je bil večji in na meji zgornje krivulje, zaradi 

česar je bil narejen ultrazvok glave, a izvidi niso pokazali abnormalnosti. Kot 

dojenček se je oglašal, smejal in opazoval dogodke okoli sebe. Zgodnji 

psihomotorični razvoj je urejeno potekal. Odstopanja od razvoja so se prvič pokazala 

na področju govora. Otrok se je v 1. letu starosti začel oglašati in uporabljati besede s 

pomenom (mama, papa, nona). Z roko je kazal, kaj si želi. Metal je stvari in poslušal 

zvoke. Samostojno brez opore je začel sedeti v 9. mesecu. Prijemal je predmete. 

Nikoli se ni plazil. Pri 14. mesecih je shodil, vendar z oporo. Zaradi nizkega tonusa 

in odstopanja na področju motorike je od 8.–12. meseca starosti obiskovati 

medicinsko- kineziološke vaje. V 14. mesecu je bil prvič hospitaliziran zaradi 

operiracije obeh očes zaradi ječmenov. En dan je imel zaprte oči. Drugič je bil 

hospitaliziran deset dni v svojem drugem letu, ko je zbolel za pljučnico. Bil je 

nemiren, kričal je, upiral se je merjenju temperature, zdravilom.  

 

Prvi znaki odstopanja od značilnega razvoja 

 

Zaostanki na področju govora so se izrazito pokazali po omenjeni operaciji. Tedaj so 

se pokazali njegovi stahovi. Otrok se je tudi bolj navezal na mater, bal se je vsakega 

ločevanja od nje. Mati se je z otrokom težko sporazumevala. Očesni kontakt je bil 

bolj redek kot prej. Materi se je zdelo, da je odsoten, umaknjen v nek svoj svet. Ni ga 

zanimalo nič, kar se je dogajalo okoli njega. Kadar so se nekam napotili, je začel 

histerično jokati in potem bruhati. Kazal je motorični nemir, težko je komuniciral, 

praskal je in ščipal, kadar bi šel na kakšen pregled. Ko je v 14. mesecu shodil, je 

pogosto padel na glavo. Količinsko je malo jedel in pogosto izbruhal tisto, kar je 

pojedel. Najbolj se je pri otroku kazala obsedenost s prometnimi znaki. Tekom 

vožnje so ga navduševali s prometni znaki in je vse poznal. Ostale ponavljajoče 

aktivnosti so vključevale trganje papirja, ponavljanje krajših fraz iz italijanskih 

reklam ter reproduciranje glasbe ob reklamah. 
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Otrokova močna področja 

 

Otrok ima izrazito razvit vizualni spomin. Izredno lahko si zapomni detajle kakšnega 

predmeta ali stvari. Upošteva pravila, če je vnaprej dogovorjeno. Deček je razigran, 

vesel in topel. Rad se druži s sošolci in z drugimi ljudmi. Vsak dan se veselo 

odpravlja v šolo. Rad gleda televizijo in se igra zunaj s prometnimi znaki. Najrajše 

ima svojega psa. 

 

 

Otrokova šibka področja 

 

Otrok se težko prilagaja novonastalim situacijam in se upira spremembam. Težko 

komunicira z ljudmi, ker ne zmore izraziti svojega mišljenja. Ne zna pojasniti 

pomembnih dogodkov. Težko se uči. Ni samostojen v pomembnem aspektu 

življenja-skrb zase. Mati ga umiva, kopa, obuva, oblači. Z njim se uči in piše domače 

naloge. Samostojno se igra in sam določa potek svoje igre, pri kateri vztraja. 

Motorično je neroden in pasiven. Težave ima tudi pri pozornosti, saj ne zmore 

selekcionirati dražljajev.  

 

3.5.1.3. OPIS OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA IN MNENJA 

UČITELJIC, KI SO OTROKA POUČEVALE 

 

V poglavju so predstavljena mnenja strokovne šolske delavke in učiteljic, ki so 

otroka poučevale. Podatki so zbrani z metodo polstrukturiranega intervjuja in 

vprašalnika. Mnenja prikazujejo otrokovo funkcioniranje znotraj učnega procesa z 

vsemi specifičnostmi in posebnostmi, ki so jih zasledile.  
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Pogovor z učiteljico razrednega pouka 

Učenec je na koncu tretjega razreda obvladal veščino branja in razumel prebrano na 

ravni stavka. Z razumevanjem bere krajša besedila, napisana z enostavnejšim, njemu 

razumljivim besednjakom, ki ne vsebuje abstraktnih in alegorijskih sintagm. Po 

večkratnem branju razume besedilo. Težave se kažejo pri razumevanju dolgih 

besedil, kompleksnejšnih vsebin. Pri pisanju upošteva slovnična pravila in uporablja 

veliko začetnico (na začetku, v nazivih, imenih), ločila, pozna pojem besede in 

stavka, razlikuje glasove. Manjše težave so uočljive pri uporabi glasov/ črk š in ž. 

Piše po nareku in prepisuje brez težav, hitro, pregledno in berljivo. Grafomotorika je 

primerna. Samostojno piše kratke smiselne stavke na osnovi lastnih izkušenj, besed, 

slik. Pri pisnem oblikovanju sestavljenih besedil (opisovanje in pisno 

pripovedovanje) potrebuje spodbudo in usmerjanje spremljevalke. Učiteljica 

zaključuje, da je učenec napredoval v usvajanju standardnega knjižnega jezika, glede 

na to, da prihaja iz dvojezičnega okolja in je njegov materni jezik  italijanščina. 

Obogatil je svoj besednjak in vsakodnevno se uči novih besed. Napredoval je tudi na 

področju govora, ki je vedno bolj smiseln, receptiven in manj irevelanten. Učenec pri 

izražanju uporablja že naučene stavčne konstrukcije. V stresnih situacijah se pojavlja 

eholalija in govor v 3. osebi. Na področju slovnice je učenec usvojil določene 

vsebine na ravni prepoznavanja in imenovanja: npr. besedne vrste, obča in lastna 

imena, pomanjševalnice, glagole. Občasno je potrebno učenca spomniti na 

razlikovanje pojmov pomanjševalnic od števila samostalnika. Učenec uspešno pomni 

in uporablja kratice. Težko prepoznava pridevnike. Učiteljica meni, kako pomembno 

je pri poučevanju in podajanju informacij učencu, uporabljati čim več vizualnega 

materiala in izkoristiti njegovo močno področje vidnega pomnjenja in pomnjenja 

detajlov.  

Pri računanju ima učenec usvojen pojem števila. Trenutno pozna števila do deset 

tisoč, jih bere, piše in šteje. Razlikuje vse štiri osnovne računske operacije. Pisno 

sešteva in odšteva. Učenec je izrazito motiviran za matematične vsebine, posebej za 

numerične naloge. Samostojno reševanje besedilnih nalog je počasno in nesigurno. 

Razlikuje geometrijske like in telesa, vrste kotov, ampak jih nepravilno in 

nenatančno riše.  
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Učenec redno obiskuje pouk, vztrajen je in motiviran pri učenju, ima rad šolo in 

šolsko okolje. Njegovi sošolci ga sprejemajo ne glede na njegove specifičnosti pri 

učenju in vedenju. Deček pridno opravlja svoje obveznosti, domače naloge in ima 

razvite delovne navade. Učenčeva pozornost je bolj selektivna kot prej, sposoben je 

sediti na svojem mestu celo učno uro, brez da bi motil pouk. V trenutkih povečane 

utrujenosti in stresa so vidna samostimulativna ponavljajoča gibanja (pisanje s prsti 

po zraku in fizično vrtenje okrog svoje osi). Tako izraža potrebo po občasnem 

ločevanju iz skupine ter umik od mentalnega dela in obnovitev energije. Veselo 

sprejema nove ljudi, je emotivna in topla oseba. Tekom pouka ga mora vsak učitelj 

vztrajno usmerjati s kratkimi, jasnimi in konkretnimi navodili ter mu ne sme dovoliti, 

da vztraja pri svojih interesih in nesmiselnih, irelevantnih vsebinah. Pomembno je 

pogosto ga pohvaliti, saj je to pri učencu sredstvo motivacije. Učenec sprejema 

manjši neuspeh. Pri samostojnem delu je impulziven in ga je potrebno spodbujati ter 

usmerjati pri branju in reševanju nalog. Potrebno mu je omogočiti načrtovanje 

vsakodnevnih aktivnosti ozirom jasno strukturirati urnik. Učenec je trenutno 

vključen v defektološke, logopedske, psihoterapijske in kineziološke tretmaje.  

Otrok sledi pouku s pomočjo spremljevalke, ki z njim popolnoma individualizirano 

obravnava težje vsebine, a se v frontalno obliko pouka vključuje, kadar lahko pouku 

sledi. Učiteljica tako priporoča nadaljevanje istega načina dela s pomočjo 

spremljevalke zaradi večjega števila učencev v razredu (20) ter sistematično in 

konstruktivno določen individualiziran program v okviru šolskega sistema. Učiteljica 

sodelovanje s starši opisuje kot uspešno.    

 

Pogovor z učiteljico italijanskega jezika 

Preden je otroka z MAS dobila v svoj razred, je učiteljica prebrala nekaj literature o 

avtizmu in se pri učiteljici razrednega pouka  pozanimala o njegovih posebnostih ter 

o načinih, metodah in oblikah poučevanja. Tako je v proces poučevanja otroka z 

MAS v veliki meri vključila učiteljico razrednega pouka, saj sta se zavedali, kako 

pomembno je timsko delo pri poučevanja tega otroka, da ne bo zmeden z različnimi 

pravili različnih učiteljic. 
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Poudarja, kako je izvajala dobro poučevalno prakso, vendar je velikokrat 

improvizirala, da bi z učencem izpeljala učno uro do konca. Pri samem procesu 

poučevanja je pomagala tudi spremljevalka. Kadar so učenci pisali preizkus znanja, 

je spremljevalka individualno delala z otrokom. 

Ni imela težav z otrokom, ker je italijanski jezik otrokov materni jezik. Učiteljica je 

ustvarila pozitiven odnos z učencem in obratno. Navaja, kako ima učenec težave pri 

verbalnem in neverbalnem izražanju, pri pozornosti in motivaciji, kar vpliva na 

tempo usvajanja gradiva. Otrokov besednjak je reven in pri izražanju ne uporablja 

sestavljenih stavkov. Pozornost je odkrenljiva. Težko usvaja gradivo in znanja ne 

uporablja smiselno. Težave ima pri povezovanju dejstev. Pogosto vodi govorne 

monologe, v katerih ponavlja fraze iz italijanskih reklam o hrani ali pijači. Pri 

šolskem delu ni samostojen in potrebuje pomoč učitelja ali spremljevalca. Ne glede 

na vedenjske specifičnosti ga sošolci v razredu sprejemajo. 

 

Pogovor z učiteljico angleškega jezika 

Učiteljica je otrokovo funkcioniranje opisala kot težavno. Učenec ne razume krajših 

besedil, enostavnejših gramatičnih struktur. Težko bere besede, stavke in besedila. 

Lahko samostojno prebere krajše besedilo, vendar počasi in z napakami pri izgovoru 

in intonaciji. Ni sposoben se pisno samostojno predstaviti. Stavke dopolnjuje z 

besedami, ki so mu ponujene, vendar s pomočjo spremljevalke. Ne zna prevajati. 

Učenec pozna pomen izoliranih besed, vendar iz njih ne zmore sestavljati stavkov. 

Nekatera enostavnejša vprašanja razume. Nikoli ne sodeluje v pogovorih. Učenec ni 

usvojil gramatične strukture iz preteklih razredov (1,2,3). Utrdil je posamezne nove 

besede in pojme, a njegovo znanje se nanaša le na raven prepoznavanja (deli telesa, 

oblačila, šolski predmeti, sadje in zelenjava). Učenec ni samostojen pri delu. Za 

njegov uspeh mu je potrebno prilagoditi naloge, ki jih bo rešil s pomočjo 

spremljevalca v določenem časovnem obdobju in po njemu prilagojenem tempu. 

Samostojno lahko reši naloge povezovanja slik z enostavnimi pojmi. Učiteljica meni, 

da učenec ne zmore slediti in sodelovati pri pouku angleškega jezika niti usvajati 

vsebin, ki so predvidene z individualiziranim vzgojno-izobraževalnim programom.  
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Pogovor s šolsko svetovalno delavko 

Učenec se šola po individualiziranem vzgojno-izobraževalnem programu od prvega 

razreda. Od drugega razreda naprej mu pri učenju pomaga spremljevalka. 

Otrokovemu razvoju sledi upočasnjen razvoj govora in pervazivna razvojna motnja 

oziroma motnja socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije s 

stereotipnimi aktivnostmi, motnje motorike in pomanjkanje interesov. Otrok je 

usvojil šolska pravila, prijazen je in rad prihaja v šolo. Tekom šolanja je napredoval 

na socialnem, izobrazbenem in verbalnem področju, ampak so pristotna odstopanja 

od kronološke starosti. Prisotne so abnormalnosti in določena odstopanja v 

obnašanju. Perzistira nizko intelektualno funkcioniranje in psihične funkcije, izostaja 

pa tudi zaključevanje in razsojanje oziroma povezovanje in uporaba naučenih vsebin. 

Koncentracija in pozornost sta kratkotrajni, otrok pretendira k enoličnosti, upira se 

spremembam in reagira na ukaze. Otrok ne zmore sodelovati v pogovoru in smiselno 

odgovarjati na najbolj enostavna vprašanja. Domišljije ni. Branje z razumevanjem je 

na ravni stavka, pri čem potrebuje pomoč, tako da nekatere naloge ali veščine lahko 

izvede samo delno ali po večkratnih demonstracijah. V šolskem delu je otroka 

potrebno konstantno usmerjati in mu podajati konkretna navodila. Naloge sprejema v 

obliki ukaza, impulzivno jih rešuje, brez da bi prebral in nima sposobnosti 

samovrednotenja. Prisotne so tudi težave afektivnih odnosov in moteno učenje 

socialnih veščin. Redko vzpostavlja očesni kontakt, ne prepoznava emocionalnih 

stanj drugih skozi obrazno ekspresijo, ki je povezana z mentalnim stanjem, kar 

pripelja do neuspeha v sporazumevanju. Svetovalna delavka meni, da je učenec 

delno usvojil določene dele individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa 

ne glede na prav dober zaključni uspeh. Meni tudi, da je osnovni vzgojno-

izobraževalni cilj usposabljanje učenca za samostojnejše vključevanje v delovno, 

življenjsko in socialno okolje. Pomembno je, da učenec obvlada življenjske in 

socialne veščine ter jih uporabi v vsakdanjem življenju in delu. Učencu je zato 

potreben vzgojno-izobraževalni in rehabilitacijski pristop ter defektološki tretma, ki 

mu bo na primeren način prezentiral tudi izobraževalne vsebine. Učenec bi moral biti 

vključen v majhno skupino (trenutna razredna skupnost šteje 20 učencev) z 

individualizacijo. Pedagoginja meni, da so to temeljni pogoji, ki jih je treba 

spoštovati glede na učenčeva znanja, sposobnosti in veščine. Pomembno je, da se 
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realizira zastavljen cilj, a to je občutek sigurnosti, zadovoljstva in sreče učenca, ki bo 

lahko samostojno skrbel zase. Svetovalna delavka priporoča OŠPP.     

 

3.5.1.4. OPIS OTROKOVEGA FUNKCIONIRANJA NA OSNOVI 

LASTNEGA OPAZOVANJA 

 

Opis temelji na neposrednem opazovanju in individualnem delu z otrokom v procesu 

vzgojno-izobraževalnega programa. Obravnava je potekala na začetku četrtega 

razreda. Otrok je bil deležen prilagojenega programa z individualiziranim pristopom.  

V globalni oceni so zajeta in opisana naslednja podočja in sposobnosti: motorika, 

čutila, vidno in slušno zaznavanje, senzorična integracija, časovna in prostorska 

orientacija, stranskost, govor in jezik, šolska znanja in spretnosti, usmerjenost 

procesov, vedenjske in odzivne značilnosti otroka ter socialno polje. Na koncu 

globalne analize so povzete značilnosti močnih in šibkih področij otrokovega 

funkcioniranja. 

 

Motorika 

Groba motorika ni ustrezno razvita. Otrok ne obvlada osnovnih oblik gibanja, ne 

kontrolira moči in hitrosti gibanja, začetek in konec giba nista ustrezna tako, da 

gibanje ni povezano. Koordinacija rok in nog ni sinhronizirana. Otrok je neroden pri 

hoji, skakanju in izvajanju sestavljenih gibalnih aktivnosti, kot so metanje in 

lovljenje žoge.  

 

Fina motorika ni ustrezno razvita. Otrok ni zmožen zavezati ali odvezati svojih 

čevljev. Prijemalni refleks ni integriran. Obojestranska spretnost rok ni ustrezna. 

Drobni gibi rok in prstov niso usklajeni.  

 

Grafomotorika: pritisk na podlago je močan, drža pisala je nepravilna. Drža telesa pri 

pisanju in risanju je pravilna, procesa ne potekata tekoče, saj se otrok utrudi zaradi 

neustrezno razvitega troprstnega prijema.  
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Zaznavanje  

Slušno zaznavanje 

Pri slušnem razlikovanju kaže učenec težave. Ne razlikuje ritmov in zvokov. Pri 

določanju glasov v besedi mora otrok razmisliti. Pri napačno podanem odgovoru se 

popravi. Slušno razčlenjevanje je pri otroku delno razvito. Otrok ne razlikuje ritmov. 

Pravilno razstavi besedo na foneme. Enozložne in večzložne besede pravilno zloguje. 

Pove, kateri glas sliši na začetku in koncu besede. Težave se  kažejo pri določanju 

srednjega glasu pri večzložnih besedah. Slušno pomnjenje je ustrezno razvito. Otrok 

pravilno v zaporedju ponovi do štiri besede, tako krajše, kakor tudi daljše. Ustrezno 

ponovi tudi do šest števil v zaporedju. 

 

Vidno zaznavanje 

Pri vidnem razlikovanju se kažejo težave v nezmožnosti razlikovanja enakih in 

različnih figur. Razlikuje po velikosti, barvi in obliki. Sposobnost vidnega pomnjenja 

je ustrezno razvita. Učenec med več figurami poišče prej pokazano figuro. Uspešen 

je pri igrici ''Spomin''. Tudi zaznavanje ''lik- ozadje'' je ustrezno razvito, saj otrok 

med več predmeti poišče imenovanega. Pri nalogah, ki iščejo ustrezno razvito vidno- 

motorično koordinacijo so se pokazale naslednje specifičnosti: učenec pravilno s 

svinčnikom poveže dve oddaljeni točki. Neustrezno pa rešuje probleme labirintov in 

naloge, kjer mora slediti črti, brez da bi dvignil svinčnik. Otrok nepravilno nadaljuje 

začeti vzorec. Pravilno izreže različne oblike.  

 

Senzorična integracija 

Področja vidno-gibalne, vidno-slušne, vidno-tipne, slušno-tipne in tipno-gibale 

integracije  so ustrezno razvita. 

Uspešen je pri kopiranju in prerisovanju različnih oblik. Uspešno povezuje glasove s 

simboli in obratno.  

 

Pri učencu slušno- gibalna integracija ni ustrezno razvita. Učenec ne zmore povezati 

določenega slušnega znaka z gibalno dejavnostjo. 
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Orientacija 

Notranja orientacija je ustrezno razvita. Otrok razlikuje desno in levo na sebi in  

drugem.  

 

Zunanja orientacija je tudi ustrezno razvita, saj otrok pravilno določi levo in desno 

stran v prostoru in na ploskvi.  

 

Časovna orientacija je ustrezno razvita. Učenec v pravilnem zaporedju našteje dneve 

v tednu. Pri izražanju pravilno uporablja časovne pojme: zjutraj, dopoldne, opoldne, 

popoldne, zvečer, ponoči, včeraj, danes, jutri, prej, zdaj, potem. V pravilnem 

zaporedju našteje mesece in letne čase. 

 

Stranskost 

Prednostni sta desna noga in roka, prav tako tudi uho in oko. 

 

Govor in jezik 

Razumevanje pojmov in besed ni primerno starosti. Učenec razume enostavna, krajša 

navodila. Sestavljenih, daljših navodil ne razume.  

Izražanje je neustrezno in neprimerno otrokovi starosti. Otrok je zgovoren, vendar 

govori o temi, ki ga trenutno interesira in pri procesu sporazumevanja ostaja 

osredotočen na svojo fiksacijo. Besedni zaklad je osiromašen. Pri govoru so prisotne 

eholalije, večinoma neposredne, saj otrok takoj ponovi slišano besedo ali stavek. 

Povedi niso strukturirane, niti vsebinsko in slovnično povezane. Otrok nima 

razvitega abstraktnega mišljenja, pojme in situacije razume dobesedno. 

Samoiniciativno sprašuje sogovornika o tem, kar ga zanima in si sam poda odgovor 

tako, da je za otroka proces sporazumevanja enak monologu. Spontan pogovor je 

tudi v obliki monologa. Otrok ni sposoben ustnega pripovedovanja, opisovanja niti 

obnavljanja, ker nima razvite sposobnosti vzročno-posledične veze. Artikulacija je 

ustrezna, pravilno izgovarja vse glasove. Ritem in tempo nista usklajena. Intonacija 

je monotona, otrok ne poudarja pomembnih elementov informacij. 
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Šolska znanja in spretnosti 

Otrok pozna pojme, predmete in situacije iz vsakdanjega življenja. Težko se uči 

gradiva, ki mu ni razumljivo, ki ga ne zmore vizualizirati ali povezati z okoljem. 

Učenec počasneje usvaja gradiva, veščine in tehnike, ki so potrebne za učenje in 

nadgrajevanje znanja. 

Branje: učenec pozna in razlikuje vse pisane in tiskane črke. Prepoznava simbole in 

ustrezno prikliče glas. Uspešno bere enozložne in večzložne besede. Glasove 

pravilno veže. Branje je netekoče, monotono in brez ritma, ker učenec ne upošteva 

ločil. Pri nižji koncentraciji otrok izpusti besedo iz stavka ali asociativno in napačno 

prebere besedo glede na prve črke. Bere hitro in je pri branju osredotočen na 

dekodiranje. Po prebranem besedilu je otrokova obnova neuspešna, saj otrok ne zna 

odgovoriti na vprašanja, ki so izpeljana iz dogodkov zgodbe. 

Pisanje: Učenec pravilno oblikuje velike in male tiskane in pisane črke. Pri 

prepisovanju s table, nareku in samostojnem zapisu je uspešen. Učenec pozna 

slovnična pravila, vendar uporablja le piko, vprašaj in klicaj. Proces pisanja poteka 

počasi ampak tekoče. Pisava je berljiva, vendar neurejena. Pritisk na podlago je 

močan in učenca utruja. Otrok pravilno oblikuje črke in upošteva razmike tako med 

črkami kot med besedami. Velikost črk prilagaja velikosti črtovja. Učenec je na 

pisalnem listu fiksiran na svoje pravilo, da mora biti med vsakim stavkom ena vrstica 

vmes. Otrok je uspešen pri pomnjenju zaporedja črk v besedi in besed v povedi. 

Otrok raje piše kot bere, saj branje zanj ustvarja dodaten napor. Ve, da mora biti pri 

branju pozoren na pravilnost, smiselnost, tekočnost branja in izgovorjavo ter mora 

upoštevati slovnična pravila. Ko naredi napako, se težko popravi, saj se njemu 

napaka ''ne sme'' zgoditi. Pri pisanju uporablja uspešno avtomatizirane veščine in je 

usmerjen le na ta proces, zato mu ne predstavlja težav. Tako kot pri branju, tudi pri 

pisanju otrok nerad popravlja napake in ob sami misli, da mora uporabiti radirko, 

pride do emocionalnih izbruhov. 

 

Računanje: Osnovni logično- matematični pojmi so delno usvojeni. Otrok je zmožen 

klasifikacije po največ dveh kriterijih (figura in barva). Seriacija je usvojena. 

Sposobnost konzervacije ni usvojena. Učenec šteje naprej in nazaj. Ne šteje po 

sekvencah. Pravilno določi predhodnik in naslednik. Pozna številke do tisoč in jih 

pravilno zapiše, prebere. Pri primerjanju velikosti številk je otrok neuspešen, ker ne 
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pozna odnosov. Ne pozna niti načela komutativnosti. Procesi pisnega in ustnega 

seštevanja in odštevanja potekajo pravilno, vendar ne avtomatizirano. Otrok 

uporablja prste. Operaciji množenja in deljenja sta delno usvojeni. Učenec množi in 

deli s števili 2 in 5. Pri reševanju enostavnih matematičnih besedilnih nalogah otrok 

ni uspešen, ampak ga je potrebno usmerjati, ker sam ne zna določiti pomembnih 

podatkov in izpeljati računa. Mere in merske enote so zanj neznani pojmi. Otrok 

uspešno obvlada geometrijske vsebine. Pozna vse geometrijske pojme in oblike. 

Težave ima pri risanju teh oblik in uporablja šablono. Ni se naučil uporabljati šestila 

niti strategij reševanja matematičnih problemov in na tem področju se kažejo težave. 

Osnovne operacije seštevanja in odštevanja brez prehajanja čez desetico in s 

prehajanjem je usvojil; a, če dlje časa ne ponavlja, večinoma pozabi in ga je potrebno 

spet znova učiti in utrjevati pravila.  

     

Poznavanje okolja: Učenec delno razume dogajanja, ki jih je deležen v svojem 

domačem in šolskem okolju. Samoiniciativno o sebi ne poda veliko informacij v 

smislu pripovedovanja, ampak podaja kratke odgovore na vprašanja. Informacij ne 

povezuje smiselno in jih ne uporablja adekvatno. V okolju največ pozornosti usmerja 

v detajle in si jih zapomni. Zazna vsako spremembo v okolju in ta pri otroku lahko 

sproži emocionalne težave.   

 

 

Usmerjenost procesov 

Pozornost je odkrenljiva in pogosto motena. Učenec se ni sposoben osredotočiti na 

določeno področje niti usmeriti aktivnosti k določenemu cilju. Pozornost pri določeni 

aktivnosti niha in prisotne so večkratne prekinitve. Učenec lahko eno aktivnost 

kontinuirano izvaja do 15 minut. Potem se začnejo stereotipna gibanja, monolog z 

vedno isto tematiko (prometni znaki, fraze iz reklam) ali zastavljanje vprašanj o 

njemu pomembnih temah. Otrokova pozornost je pod močnim vplivom zunanjih 

dražljajev, kot so svetloba, hrup, glasba, na kar otrok reagira tako, da se umakne v 

svojo ''odsotnost''. Optimalno funkcioniranje pokaže pri individualnem delu, ko ni 

motečih dejavnikov ali zunanjega pritiska (od učiteljice, sošolcev).  

Motiviranost pri učencu poteka od zunaj. Notranje motivacije pri njem ni. Aktiven je 

in pripravljen na delo tudi, če nima volje. Želi si vedno biti priden ter ne mara slišati, 
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da je poreden ali len. Boji se kazni, ker so ga spremljevalke prej kaznovale, če ni 

poslušal. V tej situaciji si sam začne govoriti, da je priden. Učenec si želi uspeha in 

želi biti najboljši. Motilo ga je, da je drugačen od sošolcev v razredni skupnosti. 

Vsaka diferencirana naloga ali knjiga, ki se razlikuje od knjige sošolcev, je nanj 

negativno delovala in takoj se je pokazalo anksiozno stanje. Z veseljem sprejema 

spodbude in pohvale, ki pozitivno vplivajo na njegovo učenje in obnašanje. Po vsaki 

izpeljani aktivnosti, pravilno rešeni nalogi in dobri oceni, je od sošolcev pričakoval 

pohvalo. Razred je imel tako pomemben vpliv na njegovo vedenje in s tem so sošolci 

tem ojačevali in dokazovali, da je otrok pomemben del te skupnosti.  

Miselni procesi so pri otroku upočasnjeni, saj začetno misel težko izpelje do konca in 

težko prehaja na novo miselno dejavnost. Nalog ne rešuje sistematično in ne ugotovi 

bistva problema. Tudi napak ne ugotovi samostojno in jih sam ne bo popravil. Je 

mišljenja, da ne sme podati napačnega odgovora ali rešitve. Ko pride do tega, otrok 

potrebuje določen čas, da zazna lastno napako in od spremljevalke/učiteljice 

pričakuje pojasnitev njegove napake in razlog popravljanja. Otrok ima težave pri 

predvidevanju in predstavljanju situacij. Odziva se na verbalna navodila, ki so podani 

kot ukaz. 

Pomnjenje je močno otrokovo področje. Vse komponente tega procesa oz. 

neposredno pomnjenje, dolgotrajno pomnjenje in priklic so ustrezno razviti. Otrok ne 

pozablja stvari niti domačih nalog. Zapomni si dejstva, pravila, pesmice, izkušnje, 

informacije, vendar jih ne uporablja smiselno. Zapomni si do štiri besede in številke 

v zaporedju, medtem ko si zapomni samo krajša navodila. Zapomni si vse, kar vidi, a 

ne zna tega prepoznati, če je podano po drugi poti razen po vizualni.  

Vitalnost: Otrok ni energičen, vendar je pri delu aktiven. Hitro se utruja pri šolskem 

delu. Če so v aktivnost vključeni njegovi interesi, potem zdrži dlje kot 15 minut. Boji 

se neuspeha in se zato drži pravil. Ob težavah pri nalogah je pripravljen na dodaten 

napor, saj ve, da sledi pohvala ali nagrada, kar ga spodbuja. 

 

Sporazumevanje 

Verbalna komunikacija: Dečkov smiselni govor ni razvit in ni v funkciji začenjanja 

ali vzdrževanja dialoškega sporazumevanja. Prisotne so neposredne eholalije in 
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govor v tretji osebi. Komunikacijo začne z namenom izpostavljanja svojih lastnih  

interesov, pri čemer ne potrebuje sogovornika, ampak samo posalušalca. Skozi 

pogovor ponavlja povedi iste konstrukcije ter si sam zastavlja vprašanja in podaja 

odgovore. Poslušanje sogovornikovega govora je pasivno in ne obstaja interes za 

temo, ki jo izbere nekdo drug. Brez večkratnih ponovitev si informacije ne zapomni. 

Neverbalna komunikacija: Otrok ne razume in ne uporablja neverbalnih znakov 

sporazumevanja. Ne razume mimike niti gest. Ne prepozna občutkov drugih ljudi 

preko obrazne mimike. Ni sposoben izraziti svojih potreb preko neverbalnih znakov. 

Mimika njegovega obraza je statična. Spreminja se le pri kazanju občutka sreče z 

intenzivnim smejanjem ali občutka žalosti z intenzivnim jokom. Otrok vzpostavlja 

očesni kontakt z osebami, ki se jih ne boji in jih ima rad. Včasih svoje veselje izrazi 

tako, da začne ploskati ali skakati.  

 

Odpor do sprememb, vztrajanje v istosti 

Otrok upošteva pravila v šoli in pri pouku. Mora biti točno seznanjen z urnikom. 

Prilagodi se na spremembo, če zaupa osebi, ki spremembo tudi naredi. Na začetku 

šolanja, ko nisva bila navajena drug na drugega, je bil otrok prost eno učno uro in 

sem ga hotela peljati na sprehod. Upiral se je in začel jokati ter neprestano ponavljal, 

da ne more iti na sprehod, ampak da ima prosto učno uro. V prejšnjih razredih je bil 

namreč, ob prostih urah sam na hodniku v šoli. Čez čas, ko sva se bolj spoznala in si 

začela zaupati, sem učencu spet predlagala sprehod in se temu takrat ni  upiral. 

Avtoriteta in prijatelji mu lahko spreminjajo vsakodnevno rutino, vendar se mora ob 

tej spremembi čutiti zaščiten. Otrok izvaja svoje ponavljajoče dejavnosti v času 

odmora, ko se začne vrteti okoli sebe. Pri tem ga ne sme nihče motiti, ker reagira z 

jokom ali ignorira. Na takšen način ignorira hrup, ljudi, pravila in se vrne sam k sebi. 

V času povečanega stresa in napora se po stereotipnih aktivnostih sprosti. Z vrtenjem 

v krogu predstavlja simulacijo vožnje. S to aktivnostjo je začel potem, ko sta mu 

učiteljica in mati prepovedali igranje s prometnimi znaki v šoli. Takrat se je začel 

vrteti in tako simulirati vožnjo po cestah, ki jih pozna. Ob tem se pogovarja s seboj in 

se dogovarja, kam se vozi, kateri znak je na poti, kateri znak je bil in s kakšnim 

znakom so ga zamenjali.  
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Vedenjske in odzivne značilnosti 

Aktivnost niha v intervalu od pretirane aktivnosti do hipodinamičnosti, odvisno od 

zahtevnosti nalog, njegovega razpoloženja, načina dela (individualno, skupinsko 

delo). 

 

Urejenost: Deček je urejen. Pri tem ni samostojen, saj ga mati ureja in mu pospravlja 

knjige ter ostale šolske potrebščine. Pomembno mu je, da ima urejeno peresnico in 

zložene knjige po vrstnem redu. Ostale potrebščine, kot je pribor za likovno vzgojo, 

ki se nahaja v šolski omari, je razmetan, saj ne mara tega predmeta in mu ni 

pomembno, če nekaj manjka in kje se nahaja. Na nekatere svoje določene šolske 

potrebščine je emocionalno vezan in je občutljiv, če te niso takšne, kakor on hoče. 

Ne dovoli, da se kdo dotika njegovih stvari in tudi posojati jih noče.  

 

Razpoloženje je pri otroku večinoma pozitivno. V šolo prihaja nasmejan. Nihanja v 

razpoloženju se kažejo, če ni tako, kako si je sam zamislil ali se kaj spremeni (npr. 

urnik), potem reagira z negativnim vedenjem. Otrok je splošno razdražljiv in 

emocionalno labilen. Težko prenaša frustracije.  

 

Socialno polje 

Otrokovi odnosi s sošolci in drugimi: Otrok se v skupino sošolcev praviloma ne 

vključuje samoiniciativno. Če se vključi, potem ne spodbuja pogovora, ampak ima 

namen dokazati pomembnost svojih interesov, ki sošolcem niso zanimivi in se jim 

zdijo nesmiselni. Zgodi se, da otrok pokaže potrebo po kontaktu, a jo potem usmeri 

na spremljevalko ali učiteljico, ki kaže razumevanje za njegove potrebe. V skupini 

nima določenega statusa vodje niti podrejenega učenca. Skupina v razredu ga 

sprejema. Nekateri učenci ga obožujejo in se trudijo spodbuditi pogovor, čeprav ta ni 

tekoč in se ne more definirati kot proces sporazumevanja. Nekateri učenci pa se 

nočejo pogovarjati z njim, ker ga ne razumejo. Generalno pa so se sošolci navadili 

nanj in so se pripravljeni prilagoditi tako, da se otrok počuti sprejet in razumljiv, 

sicer kaže anksiozna stanja. Otrok najboljše funkcionira pri individualnem načinu 

dela in poučevanja. Tudi v manjši skupini (3-4 učenci) se umakne v svojo odsotnost 

in izvaja aktivnosti ali rešuje naloge po svoje. Ne znajde se v skupinskem delu, ker 
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ne razume svoje vloge in če ni pod nadzorom, se otrok izgubi in se vrne k svojim 

stereotipnim gibanjem in pogovarjanju samim s seboj. V skupini mu učiteljica ali 

sošolci določijo enostavno vlogo, npr. v kvizu znanja sodeluje tako, da beleži točke 

posameznih skupin. Takšne enostavnejše vloge sprejema in se jih potrudi izvršiti. 

Otrok svojega vedenja ne prilagaja situacijam, ker ne prepozna občutkov drugih, 

zaradi česar je njegovo vedenje izključno odvisno od njegovega lastnega 

razpoloženja in ne od razpoloženja drugih. Njegova pomembna in prikrita vloga v 

razredu je vsekakor zabavati sošolce. Vesel je, ko se sošolci smejijo z njim. Zlasti, 

kadar se začne drugače obnašati ali si izmisli kakšno novo besedo, kar je pogosto. Ni 

navajen sošolcem pomagati v težavah, saj teh odnosov ne razume. Vesel pa je, če 

drugi njemu pomagajo ali so samo zraven njega. Učiteljice so vzpostavile z njim 

topel materinski in prijateljski odnos. Otrok je prijazna topla oseba in če se ga 

vpraša, koga vse ima rad, pove, da vseh.  

 

Sposobnost ocenjevanja položaja pri otroku ni ustrezno razvita. Včasih se na kazen 

odziva z anksioznim vedenjem in jokom, včasih ne ugotovi sam, da je kriv in se na to 

odziva s smehom. Vsekakor pa se ne odziva primerno situaciji. V eni situaciji, ko je 

njegov sošolec jokal, se je smejal. Njegovega sošolca to ni prizadelo, saj ve, da otrok 

ne prepoznava občutke drugih. Otrok razume določena pravila, ki so jih določili 

učenci skupaj z učiteljico in se jih drži. Ve, da tekom pouka ne sme klepetati in 

vstati. ''Prepovedano'' mu je tudi izvajati stereotipne aktivnosti. Potem se na vsakem 

premoru sprosti tako, da se umakne v svoj svet, kjer sam določa lastna pravila. Otrok 

nikoli ne pripelja do konfliktnih situacij. Sošolci sprožajo konflikte med seboj, 

vendar tega učenca nikoli ne vključujejo.  

 

Osebna prilagojenost: Učenec z veseljem največ kontaktira s svojimi učiteljicami, s 

spremljevalko in z nekaterimi sošolci, ki jih obožuje. Uspehe z veseljem sprejema, 

neuspehi pa negativno delujejo na njegovo počutje in začne kazati anksiozne 

simptome. Kaže znake asocialnega vedenja.   

 

Samostojnost: otrok ni samostojen pri pouku niti pri socialnih interakcijah. Pomaga 

mu spremljevalka na način, da ga približa k interakciji, spodbuja pogovor, interese in 

radovednost pri otroku.  
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Samopodoba: otrok ima slabo samopodobo, je emocionalno labilen in na njegovo 

samopodobo pomembno vplivajo uspehi oziroma neuspehi. Če pride do kakšnega 

problema, se z otrokom o tem da pogovoriti, ampak je odvisno, do kakšne mere bo 

razumel resnost situacije.  

 

Močna in šibka področja  

 

Zaradi preglednosti sem se odločila prikazati močna in šibka področja funkcioniranja 

otroka v tabeli. Določena področja kot takšna izhajajo iz globalne analize stanja 

otroka in so povzetek močnih interesov in slabše razvitih sposobnosti. 

 

Tabela 5: Močna in šibka področja otrokovega fukcioniranja 

MOČNA PODROČJA ŠIBKA PODROČJA 

- Vidno pomnjenje 

- Prostorska in časovna 

orientacija 

- Pisanje, prepisovanje, 

prerisovanje 

- Motiviranost, vztrajnost  pri 

šolskem delu 

- Spomin 

- Pozitivno razpoloženje, 

prijateljski odnos 

- Asociativno mišljenje 

- Motorika 

- Slušno in vidno zaznavanje 

- Vidno-motorična 

koordinacija 

- Govor in jezik 

- Besednjak 

- Računanje 

- Pozornost 

- Miselni procesi 

- Socialne interakcije 

- Samostojnost pri delu 

- Abstraktno mišljenje 

 

Pri otroku so prisotni primanjkljaji, ki vplivajo na njegovo sporazumevanje in učenje. 

Izrazito močno področje je vidno pomnjenje oziroma faktografski spomin, ki ga 
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učenec uporablja pri šolskem delu. Tako si zapomni določena pravila, dejstva, pa 

tudi postopke, če so podani po vizualni poti. Pomembno področje funkcioniranja, ki 

je pri učencu izrazito razvito, je orientacija. Pozna vse časovne in prostorske pojme, 

lahko se znajde v prostoru in tudi na zemljevidu. Pisanje je še eno področje, kjer je 

otrok močan. Rad prepisuje, piše, prerisuje in je lahko celo učno uro usmerjen le na 

to aktivnost. Ostala močna področja otroka so motivacija, vztrajnost, pozitivno 

razpoloženje, ljubezen do šolskega dela. Učenec je vzgojen in ne provzroča 

disciplinskih problemov. Šolsko okolje je zanj toplo domače okolje.  

Šibka področja so tista, na katerih je funkcioniranje slabše in otroka omejujejo. 

Motorika je nerazvita in otroku provzroča težave pri telovadbi. Mišični tonus je slab, 

otrok se nestabilno giblje. Na področjih fine motorike in grafomotorike je otrok 

šibek. Ne zna zavezati vezalk, težko odpenja gumbe in nima razvitega prijemalnega 

refleksa. Neustrezno razviti sta tudi področji slušnega in vidnega zaznavanja. Otrok 

namreč ne razlikuje ritmov in zvokov. Ne glede na večkratne ponovitve ne bo podal 

pravilnega odgovora. Pri vidnem zaznavanju so prisotne težave razlikovanja enakih 

in različnih figur in likov. Prav tako je neustrezno razvita tudi vidno-motorična 

koordinacija, kar je učenec pokazal skozi nezmožnost reševanja labirintnih 

problemov in nalog sledenja. Izrazite težave so prisotne na govorno-jezikovnem 

področju, ki zajemajo razumevanje, izražanje, branje in sporazumevanje. 

Sposobnosti računanja so razvite in avtomatizirane, vendar brez razumevanja 

odnosov številk. Otrok  je sposoben klasifikacirati po dveh kriterijih. Nima razvite 

sposobnosti seriacije in ne razume načela komutativnosti. Usvojeni sta operaciji 

seštevanja in odštevanja, ampak samo pisno. Otrok si ne zmore ustno predstaviti 

računa, ker si ne predstavlja pojma števila. Na vse procese  veliko vpliva pozornost, 

ki je motena. Otrok ima razvito asociativno mišljenje in skače iz teme na temo, ki je 

seveda v krogu njegovega interesa. Otrokova pozornost je šibka pri šolskem delu pa 

tudi pri socialnih interakcijah. Socialni odnosi so področje, ki ni funkcionalno razvito 

in kjer se otrok ne znajde. Najraje je sam, se pogovarja s seboj in je najbolj vesel, ko 

izvaja svoje stereotipne aktivnosti. Otrok ni samostojen pri šolskem delu. Za vsako 

narejeno aktivnost išče potrdilo. Nesigurno in hitro ter brez razumevanja rešuje 

naloge in izpolnjuje svoje obveznosti. Lastnih napak se ne trudi popraviti. Zaradi teh 

specifičnosti potrebuje usmerjanje in vodenje pri delu.  
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3.5.1.5. PRIKAZ IN SINTEZA UGOTOVITEV NA FUNKCIJSKIH 

PODROČJIH GOVORA, JEZIKA, SPORAZUMEVANJA IN 

UČENJA 

 

Na osnovi podatkov, pridobljenih iz otrokove heteroanamneze, strokovnih mnenj 

šolske svetovalne delavke ter učiteljic, ki so otroka poučevale, sem izdelala lestvice, 

ki ocenjujejo komponente funkcijskih področij govora, jezika, sporazumevanja in 

socialne interakcije. Ocenjevalne lestvice so izpolnjevali vsi, ki poznajo otroka in ki 

ga poučujejo. Ocenjevalci so otrokova mater (A), učiteljica razrednega pouka (B), 

učiteljica italijanskega jezika (C), učiteljica angleškega jezika (D), šolska svetovalna 

delavka (E) in jaz (F) kot otrokova spremljevalka. Njihovo in svojo oceno otrokovih 

sposobnosti in veščin sem prikazala tabelarno in jih klasificirala. Tako sem 

predstavila različne vidike aktualnega otrokovega funkcioniranja in objektivnost 

oziroma subjektivnost oseb, ki ga poznajo in strokovnih delavcev, ki so delali z njim. 

Namen ocenjevalnih lestvic je bil izbrati najšibkejše komponente funkcijskih 

področij in na njih utemeljiti nadaljnjo obravnavo in delo z otrokom.  

 

Ocenjevanje sposobnosti je temeljilo na tristopenjski ocenjevalni lestvici: 

 

OCENE 

1 NE ZMORE 

2 DELNO ZMORE 

3 ZMORE 
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Seznam ocenjevalcev: 

 

OCENJEVALEC A Otrokova mati 

OCENJEVALEC B Učiteljica razrednega pouka 

OCENJEVALEC C Učiteljica italijanskega jezika 

OCENJEVALEC D Učiteljica angleškega jezika 

OCENJEVALEC E Šolska svetovalna delavka 

OCENJEVALEC F Jaz 

 

Ocenjevalci so v ocenjevalnih lestvicah ocenjevali sposobnosti in veščine otroka na 

področjih govora, jezika, sporazumevanja in socialnih interakcij. Lestvice so 

narejene na osnovi lastne analize otrokovih sposobnosti. Iz omenjenih področji 

otrokovega funkcioniranja sem izdelala lestvice, ki vsebujejo pomembne 

komponente otrokovega delovanja znotraj določenega področja. Namen lestvice je 

bil ugotoviti otrokove neustrezno ali pomanjkljivo razvite sposobnosti, da bi jih 

kasneje okrepila skozi obravnavo s pomočjo strategij, ki temeljijo na otrokovih 

močnih področjih funkcioniranja. Za vsako komponento določenega funkcijskega 

področja so ocenjevalci ocenjevali v kolikšni meri otrok nečesa zmore narediti. Svoja 

mnenja in ocene so utemeljevali na poznavanju otroka in njegovih sposobnosti in 

veščin.  

 

Vsak ocenjevalec je izpolnil dve lestvici:  

1.) Za funkcijsko področje govora in jezika (priloga F); 

2.) Za funkcijsko področje sporazumevanja in socialnih interakcij (priloga G). 

 

Ko so vsi ocenjevalci izpolnili lestvice, sem ocene zbrala v eno lestvico. Prikaz 

ocenjevalnih lestvic se nahaja v tabelah 6 in 7. Ocene sem nato primerjala, 

interpretirala rezultate in podala svoje mnenje tako, da sem ocenila objektivnost 

ocenjevalcev. Tabela 6 zajema komponente funkcijskega govorno-jezikovnega 

področja. Tabela 7 zajema komponente funkcijskih področij sporazumevanja in 

socialnih interakcij.  
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Tabela 6: Ocenjevalna lestvica za funkcijsko področje govora in jezika 

 

FUNKCIJSKO PODROČJE: GOVOR IN JEZIK 

KOMPONENTE FUNKCIJSKEGA 

PODROČJA 

OCENJEVALCI 

 A B C D E F 

� Uporablja zahteven besednjak 2 2 1 1 1 1 

� Razume in izvaja enostavna 
navodila 

3 3 3 3 3 3 

� Uporablja dolge, sestavljene 
stavke 

1 1 1 1 1 1 

� Ima jasno artikuliran govor 3 3 3 2 2 2 

� Razlikuje glasove na začetku, v 
sredini in na koncu besede 

3 3 3 1 3 2 

� Prepozna rime 3 3 2 2 2 3 

� Kaže zanimanje in sposobnost 
govoriti ob slikah 

2 2 1 1 1 1 

� Opiše sliko 2 1 1 1 1 1 

� Razlaga in opisuje dogodke, 
zgodbe 

2 1 1 1 1 1 

� Poroča o dogodku 2 1 1 1 1 1 

� Predvidi posledice v zgodbah 1 1 1 1 1 1 

� Spremeni konec zgodbe 1 1 1 1 1 1 

� Obnovi zgodbo 2 2 1 1 2 1 

 

 

Interpretacija rezultatov 

Rezultat ocenjevanja komponent so različne ocene zaradi objektivnega ali 

subjektivnega pogleda na otroka. Ocene se pri enakih komponentah lahko razlikujejo 

zaradi različnih odnosov med ocenjevalcem in otrokom. Kot šibka področja so 

ocenjevalci označili naslednje komponente: besedni zaklad, sposobnost poročanja o 

dogodkih, opisovanje slik in fleksibilnost mišljenja. Ocenjevalci so ugotovili, da 

otrok ne uporablja zahtevnega besednjaka in ne zmore tvoriti sestavljenih stavkov. 

Otrok ne kaže zanimanja za opisovanje slik, ne zmore si predstavljati zgodbe niti 
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spremeniti njen konec ali poročati o njej. Ocenjevalci, ki so več časa preživeli z 

otrokom, so pri ocenjevanju večine komponent funkcijskega področja govora in 

jezika otroka ocenili kot uspešnega. Ocenjevalci C, D, E in F so podobno ocenili 

otrokove sposobnosti, na osnovi opazovanja otroka in njegovega aktualnega stanja. 

 

Tabela 7: Ocenjevalna lestvica za funkcijska področja sporazumevanja in socialne 

interakcije 

 

FUNKCIJSKO PODROČJE: SPORAZUMEVANJE IN SOCIALNE 

INTERAKCIJE 

KOMPONENTE FUNKCIJSKEGA 

PODROČJA 

OCENJEVALCI 

 A B C D E F 

� Vzpostavi očesni kontakt 2 2 2 1 1 2 

� Prepozna obrazne izraze 
občutkov 

3 2 2 1 1 1 

� Razlikuje obrazne izraze 
občutkov 

3 2 2 2 1 1 

� Prepozna telesne izraze občutkov 2 2 2 1 1 1 

� Razlikuje telesne izraze občutkov 3 2 2 1 1 1 

� Razbere emocionalno stanje 
osebe iz glasu, govora 

3 3 2 1 1 1 

� Kaže empatijo, obzirnost, 
potrpežljivost 

1 1 1 1 1 1 

� Ustrezno kontrolira čustva 2 1 1 1 1 1 

� Skrbi za počutje drugih 2 2 1 1 1 1 

� Pozorno sledi govorečem, brez da 
bi motil 

1 1 1 1 1 1 

� Ugotovi, kaj govoreči želi 2 2 1 1 1 1 

� Pusti, da govoreči izrazi svoja 
čustva 

2 2 2 1 1 1 

� Posluša, ko drugi govorijo 2 2 2 1 1 1 

� Daje pripombe 2 2 2 2 2 2 

� Pokaže, da sprejema govorjeno 2 2 2 1 1 1 

� Smiselno odgovarja na vprašanja 2 2 2 1 1 1 
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� Posluša druge ko govorijo; je 
dober poslušalec 

2 2 1 1 1 1 

� Vpraša na prijazen način 3 3 3 3 3 3 

� Odgovarja na vprašanja z da ali 
ne 

3 3 3 3 3 3 

� Odgovarja na vprašanja z eno 
besedo 

3 3 3 2 2 2 

� Besedno izražanje uporablja za 
zadovoljevanje lastnih potreb 

3 3 3 3 3 3 

� Z besednim izražanjem 
vzpostavlja in bogati odnose 

1 1 1 1 1 1 

� Pri sporazumevanju tvori 
preproste povedi 

2 2 2 1 1 1 

� Se zahvali 3 3 2 2 2 2 

� Vzpostavlja odnose s sošolci 2 1 1 1 1 1 

� Predlaga igro ali sprejme predlog 1 1 1 1 1 1 

� Se igra s sošolci 1 1 1 1 1 1 

� Dogovori se za vloge v igri 1 1 1 1 1 1 

� Dogovori se za aktivnost 2 2 2 1 1 2 

� Preveri ali razume pravila igre 1 1 1 1 1 1 

� V aktivnosti sodeluje premišljeno 1 1 1 1 1 1 

� Varuje sebe in druge 1 1 1 1 1 1 

� Uživa v skupinskih dejavnostih 2 2 2 2 2 2 

� Samostojno vzpostavlja in 
vzdržuje odnose z vrstniki 

1 1 1 1 1 1 

� Uspešno in spontano sodeluje v 
skupini 

1 1 1 1 1 1 

� Ustrezno presoja socialne odnose 2 2 1 1 1 1 

� Išče pozornost 2 2 2 2 2 2 

� Ustrezno, selekcionirano kaže 
svoja čustva 

1 1 1 1 1 1 

� Kaže potrebo po telesnem stiku, 
drži se za učitelje in druge osebe 

3 3 3 3 3 3 

 

 

Interpretacija rezultatov 

Rezultati so pokazali, da deček kaže pomanjkljive sposobnosti in veščine pri 

sporazumevanju in spodbujanju ter vzdrževanju socialnih kontaktov. Ocenjevalci so 
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ocenili, da deček ne kaže empatije, ni obziren niti potrpežljiv. Ne kontrolira svojih 

čustev in tudi ne skrbi za počutje drugih. Govorcu sledi, vendar ga moti, ne ugotovi 

kaj bi govoreči rad in ni dober poslušalec. Deček besednega izražanja ne uporablja 

kot orodje za vzpostavljanje in bogatenje odnosov. Zato ne vstopa v odnose s sošolci, 

ne predlaga igre in ne sprejema predlogov, zato se z njimi tudi ne igra. Deček ne 

varuje sebe in drugega ter nima razvitega čustva za samovarovanje. Pri presojanju 

socialnih odnosov ni uspešen. V primeru odnosa, kaže deček svoja čustva neustrezno 

in neselekcionirano. Ocenjevalci se ne strinjajo glede ocene nekaterih otrokovih 

sposobnosti in veščin. Komponente, ki jih bom omenila v nadaljevanju, se nanašajo 

na odnos, ki ga ima ocenjevalec z otrokom, zato so mnenja razdeljena. Deček 

vzpostavi očesni kontakt z osebo, ki jo pozna in ji zaupa. Obraznih in telesnih 

izrazov emocionalnih stanj ne prepozna in ne razlikuje pri osebah, ki jih ne pozna. 

Deček posluša sogovornika in sprejema govorjeno, če se sporazumeva z osebo, ki jo 

je vajen in ki jo pozna. Smiselno odgovarja na vprašanja in uporablja preproste 

povedi ter se dogovori za aktivnost s tistimi osebami, ki to zahtevajo od njega, ki jih 

pozna in mu predstavljajo avtoriteto.   

 

Sinteza ugotovitev 

Ocenjevalci, ki so izpolnjevali lestvice in ocenjevali otrokove sposobnosti na 

funkcijskih področjih govora, jezika, sporazumevanja in socialnih interakcij, imajo 

različna mnenja o otrokovih sposobnostih. Vzrok je lahko v objektivnosti ali 

subjektivnosti ocenjevalcev, čeprav sem prepričana, da se deček do vsakega 

ocenjevalca vede drugače in so zato ocene določenih komponent funkcijskih področij 

različne. Dečka najbolj pozna njegova mati (ocenjevalec A) in z njim preživi največ 

časa. Predvidevam, da ima zaradi tega deček visoke ocene določenih komponent in 

se zaradi tega te ocene razlikujejo od ostalih. Dečkova učiteljica razrednega pouka 

(ocenjevalec B) ima pomembno vlogo v njegovem življenju, saj otroka poučuje in 

vzgaja, ter ga dobro pozna. Otrok se v njeni bližini počuti sproščeno, varno in redko 

izvaja stereotipne aktivnosti. Učiteljica italijanskega jezika (C) vzdržuje z otrokom 

pozitiven odnos, vendar ga je ocenjevala objektivno. Učiteljica angleškega jezika (D) 

je za otroka nova oseba, pred njo ni sproščen in se upira odnosu z njo. Njene ocene 

potrjujejo objektivno videnje dečkovega aktualnega stanja. Šolska svetovalna 
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delavka (E) ni razvila pozitivnega odnosa z dečkom, vendar je podala objektivne 

ocene njegovih sposobnosti. Jaz (F) sem otroka ocenjevala po določenem času, ki 

sem ga preživela z njim. Moj namen je bil otroka spoznati in ugotoviti, na kakšen 

način funkcionira v odnosu. Ko sva vzpostavila avtoritativni, vendar prijateljski 

odnos, sem objektivno ocenila njegovo funkcioniranje na področjih govora, jezika, 

sporazumevanja in socialnih interakcij. Po analizi ocen sem izbrala otrokova šibka 

področja, ki sem jih naprej obravnavala. To so verbalna komunikacija, neverbalna 

komunikacija in socialne interakcije. Več o načrtovanju, izvedbi in poteku obravnave 

piše v Poglavju 3.5.2.   

 

3.5.1.6. KARAKTERISTIKE OTROKOVEGA VEDENJA IN 

FUNKCIONIRANJA V RAZREDU 

 

Otroka sem spoznala kot spremljevalka v četrtem razredu rednega izobraževanja po 

prilagojenem programu z individualiziranim pristopom. V svoji vlogi sem otroka 

spremljala pri pouku in zunajšolskih aktivnostih. Opazovala sem ga, poučevala in 

usmerjala v času njegovega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na začetku četrtega 

razreda sem se o učenčevem funkcioniranju pogovorila z učiteljico razrednega pouka 

in z drugimi učiteljicami, ki so otroka poučevale. Sodelovala sem tudi z učenčevim 

terapevtom, ki je bil moj supervizor.  

Otrok je v svojem razredu sprejet in se dobro počuti. Sošolci se ga veselijo in mu 

pomagajo. Deček je topla in prijazna oseba. Na začetku sva ''iskala'' svoj odnos, saj 

se nisva poznala. Kot spremljevalka sem imela začetni cilj - spremljati otrokovo 

vedenje in ga pravilno usmerjati, da bi se otrok zmogel znajti v skupnosti, kjer je 

potrebno komunicirati, spraševati, odgovarjati in deliti svoja stališča. Po opazovanju 

sem ugotovila, kako otrok ni del razredne skupnosti v pravem pomenu. Deček 

namreč ne sodeluje z drugimi učenci niti v skupinskih aktivnostih, se ne pogovarja z 

njimi o šoli, ampak vztraja v svojih lastnih interesih. Vrstniki ga sprejemajo na 

pozitiven način in se mu niso nikoli posmehovali, ampak so se smejali z njim. Otrok 

jih s svojimi spontanimi ugotovitvami zabava ter tako išče pohvalo. Po vsaki 

aktivnosti, ki jo je pravilno izpeljal do konca, je pričaloval pohvalo od razreda. 
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Vrstniki so ga tako z veseljem spodbujali. V razredu je otrok od začetka šolanja sedel 

s svojo spremljevalko, kar sem tudi jaz nadaljevala po navodilih ravnateljice. Otroka 

sem ves čas usmerjala, ga učila določenih strategij pri posameznih predmetih, da bi 

bilo učenje uspešno. Vendar, v času, ko se je od otroka zahtevalo samostojno 

reševanje nalog ali preizkusov znanja, sem pustila učenca samega z mislijo, da bo 

uporabil naučene strategije. Ta odločitev se je pokazala za pravilno, saj je drugače 

otrok pri meni iskal pomoč, namig, če je nalogo prav rešil. 

 

3.5.2. NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN POTEK OBRAVNAVE OTROKA 

 

Poglavje podaja odgovor na zastavljena raziskovalna vprašanja, s katerimi želim 

povezati teoretična izhodišča z do sedaj predstavljenimi karakteristikami otrokovega 

funkcioniranja. Želim odgovoriti na vprašanja o funkcioniranju otroka na področjih 

verbalne in neverbalne komunikacije ter oceniti njegovo sposobnost vzpostavljanja 

kontaktov in vzdrževanja dialoga s sošolci in drugimi osebami.  

 

Kakšno je otrokovo funkcioniranje na področju verbalne 

komunikacije? 

 

�  

Kakšno je otrokovo funkcioniranje na področju neverbalne 

komunikacije? 

 

�  

Kakšen je namen otrokove komunikacije? �  

Ali otrok vzpostavlja kontakte z drugimi osebami/sošolci in na 

kakšen način? 

�  

Kakšna je sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja dialoga? �  

 

 

Po pregledu strokovne medicinske in šolske dokumentacije, na temelju podatkov 

pridobljenih od učiteljic, ki so otroka poučevale, ter na podlagi lastnega opazovanja, 

sem po oblikovanju globalne analitične ocene otrokovega funkcioniranja, izdelala 
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načrt individualne obravnave. Obravnavo sem načrtovala z namenom spodbujanja 

dialoškega sporazumevanja. Otrok je bil vključen v razredni oddelek rednega 

osnovnošolskega programa in se je znotraj oddelka šolal po prilagojenem programu z 

individualiziranim pristopom. Individualne obravnave so potekale načrtovano vendar 

nesistematično z vidika kontinuiranosti, ampak sem za to izkoristila vsako prosto 

učno uro. Učenca sem spremljala vsak dan po pet učnih ur. Podatki o obravnavah in 

poteku so sproti beleženi. Na koncu so posamezni cilji evalvirani. Cilji in področja 

dela izhajajo iz močnih in šibkih področij otrokovega funkcioniranja.  

 

3.5.2.1. SPODBUJANJE DIALOŠKEGA SPORAZUMEVANJA 

 

Ob upoštevanju otrokovega funkcioniranja in aktualnega znanja, veščin in 

sposobnosti, sem izbrala področja verbalnega in neverbalnega sporazumevanja in 

socialnih interakcij z namenom spodbujanja uporabe govora in jezika ter oblikovanja 

ustreznih vzorcev sporazumevanja. Sposobnost sporazumevanja pri otroku ni 

primerno razvita področje in zahteva veliko napora. Otrok se ni naučil sporazumevati 

z ljudmi niti vzpostavljati socialnih interakcij. Sporazumevanje je proces, ki se ga 

ljudje naučimo po modelu in to sposobnost avtomatiziramo, zato jo tako tudi 

izvajamo. Otroke, ki se ne naučijo sporazumevati zaradi različnih okoliščin, kot so 

npr. odstopanja od razvoja na govorno-jezikovnem področju, je potrebno veščine 

naučiti. Otrok z MAS ima poškodovano sposobnost verbalnega in neverbalnega 

sporazumevanja ter primanjkljaje na področju socialnih interakcij, ki izhajajo iz 

primarno neustrezno razvitega govorno-jezikovnega področja. Težave na področju 

govora, jezika in sporazumevanja so ključni elementi, ki se manifestirajo v klinični 

sliki motenj avtističnega spektra. Ker je pri dvanajstletnem otroku razvita sposobnost 

govora in jezika, sem se odločila otroka naučiti uporabiti te veščine z namenom 

smiselnega dialoškega sporazumevanja. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
92 

 

Verbalna komunikacija 

Pri otroku je prisotna sposobnost verbalnega komuniciranja, ki je neustrezno razvita 

in ne poteka tekoče. Otrok začne pogovor, vendar o temi, ki njega trenutno zanima. 

Tako zastavi vprašanje in si sam odgovori nanj. V tem trenutku sogovornika 

potrebuje le kot poslušalca, ne zato, da dialog steče. V procesu verbalnega 

sporazumevanja je otrok fiksiran na svoje lastne interese, ki jih ponavlja in 

stereotipno izpostavlja. Tako se najpogosteje pogovarja o prometnih znakih, o 

reklamah in o hrani. Svoje mišljenje in potrebe posplošuje in pravila, ki veljajo zanj, 

veljajo tudi za vse druge ljudi. Torej, če otrok zjutraj spije kakav, to pomeni, da tudi 

vsi otroci zjutraj morajo spiti kakav.   

 

Tabela 8: Področje obravnave- verbalna komunikacija 

PODROČJE 

IZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJA 

VERBALNA 

KOMUNIKACIJA 

SPLOŠNI CILJ Besedno izražanje z namenom komunikacije 

 

INDIVIDUALNI 

CILJ 

Otrok uporabi govorno-jezikovne veščine z 

namenom vzdrževanja pogovora 

 

 

Strategija: Strategija je razdeljena na tri faze, ki se medsebojno povezujejo in otroka 

prilagajajo na vsako naslednjo fazo. Moja vloga je voditi in usmerjati otroka, zato so 

na začetku določena enostavna in otroku razumljiva pravila. Pomembno pravilo je, 

da eden posluša, dokler drugi govori. Jaz postavljam vprašanja, vezana na njemu 

znano in razumljivo temo. Vprašanja so enopomenska in jasna ter zagotavljajo uspeh 

in pozitivno počutje.  

  

1. faza: Na vprašanje otrok odgovori smiselno, kratko in jasno. Moja vloga kot 

voditeljice je zastavljati vprašanja, njegova vloga kot učenca je odgovoriti. Po 

določenih vlogah  so bila določena tudi pravila. Otrok ustno odgovarja na 
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tematsko povezana vprašanja, ki se navezujejo na njegove izkušnje iz  

vsakodnevnice. V procesu verbalnega sporazumevanja otrok vzdržuje očesni 

kontakt z mano.  

 

PRIMERI VPRAŠANJ 

• KATERI DAN JE DANES? 

• KAKŠNO JE VREME? 

• KAJ SI JEDEL ZA MALICO? 

• KAM GREŠ PO KONČANEM POUKU? 

• KDO BO PRIŠEL PO TEBE V ŠOLO? 

• KAJ BOŠ POČEL, KO PRIDEŠ DOMOV? 

• S KOM SE IGRAŠ DOMA? 

 

 

V prvi fazi se držim predpostavke, da bo otrok odgovoril brez pretiranega 

razmišljanja, saj govori o stvareh, ki jih vsak dan počne in so mu znane. 

 

2. faza: Je nadaljevanje prve faze, kjer sem začela postavljati vprašanja, katerih 

odgovori so od otroka iskali smiselno uporabo naučenih pojmov. Na tej stopnji mora 

učenec odgovoriti na vprašanja, tako da znane pojme poveže vzročno-posledično, da 

bi lahko prišel do odgovora in sklepa. Otrok mora pri izražanju uporabljati 

naštevanje, prislove in predloge, da bo lahko strukturiral večzložne stavke, ki potem 

predstavljajo vzročno-posledično zvezo. Strategija temelji na učenčevem močnem 

področju poznavanja časovnih pojmov in predstavlja, kaj počne v določenem 

obdobju svojega dne. Pomembno je, da je učenec motiviran in da posluša, kar 

pomeni, da ne sme omenjati svojih interesov (prometni znaki, reklame, hrana). Če se 

to zgodi, potem se pogovor prekine in usmeri na strategijo. 
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PRIMERI VPRAŠANJ 

• KAJ NAJPREJ NAREDIŠ, KO SE ZBUDIŠ? 

• KAJ VSE OPRAVIŠ PREDEN GREŠ V ŠOLO? 

• KAJ NAJPREJ NAREDIŠ, KO PRIDEŠ V ŠOLO? 

• KAJ SI SE DANES UČIL PRI MATEMATIKI? 

• KAJ VSE BOŠ NAREDIL DANES, KO PRIDEŠ 

DOMOV? 

• KAJ BOŠ NAREDIL ZVEČER PRED SPANJEM? 

 

 

3. faza je zadnja faza, ki ne vključuje več otrokovega odgovarjanja na vprašanja, 

temveč dopolnjuje stavke tako, da pred odgovarjanjem razmisli, uporabi znanje in 

izkušnje ter na temelju tega  sklepa in poda odgovor. 

 

 

PRIMERI STAVKOV 

• KADAR JE ZUNAJ SONCE, POTEM JE… 

• KADAR SO NA NEBU ČRNI OBLAKI, POTEM 

BO… 

• KADAR JE ZUNAJ VROČE,... 

• KO SE KOPAMO V MORJU, POMENI DA JE... 

• KO JE ZIMA,… 

• ČE DEŽUJE, POTEM… 

 

 

Potek: Strategije spodujanja dialoškega sporazumevanja sem individualno z otrokom 

izvajala enkrat tedensko. Strategije sem prilagodila njegovim sposobnostim oziroma 

sposobnostim, ki temeljijo na močnih in šibkih področjih njegovega funkcioniranja. 

Lastno strategijo sem razdelila na tri faze, glede na enostavnost ali kompleksnost 

odgovorov, ki jih otrok podaja. Strategijo sem samostojno oblikovala na podlagi 

spoznanj o otroku, upoštevajoč njegova močna in šibka področja. Zgoraj so opisani 

primeri vprašanj, vendar so ta bila vsakič drugačna. Na prva vprašanja je otrok 
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odgovarjal smiselno, vendar s prekinitvami, ker se je vračal k svojim interesom in 

vztrajal v svojem načinu sporazumevanja, kar pomeni, da se je pogovarjal sam s 

seboj tako, da si je zastavljal vprašanja in sam odgovarjal na njih. Prva faza je trajala 

šest tednov, kar pomeni, da sem jo izvajala šestkrat po 30 minut s prekinitvami. Na 

začetku izvajanja prve strategije so bile prisotne večkratne prekinitve po 

desetminutnem delu. Ko sem z otrokom četrtič  izvedla prvo fazo strategije, so bili 

odgovori bolj smiselni in brez prekinitev, kar pomeni, da mu je uspelo usmeriti in 

ohraniti pozornost pri delu. Pri drugi fazi strategije spodbujanja dialoškega 

sporazumevanja so vprašanja tudi povezana z njegovim vsakodnevnim življenjem, 

vendar mi je z odgovori moral pokazati ali smiselno uporablja naučene časovne 

pojme (zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer, ponoči, včeraj, danes, jutri, 

prej, zdaj, potem), ki so otrokovo močno področje. Odgovori so bili pri tej fazi 

kratki. Druga faza je trajala deset tednov in sem jo izvajala enkrat tedensko po 30 

minut. Otrokovi odgovori so bili smiselni, vendar je bila pozornost motena in 

aktivnost je bila večkrat prekinjena. Glede na to, da se je aktivnost spremenila, je 

otrok potreboval nekaj časa, da se navadi na aktivnost, jo sprejme in izpelja do 

konca. Po petkratnem izvajanju je bila pozornost usmerjena na aktivnost in podani 

odgovori so bili smiselni. Za zadnjo fazo strategije sem izbrala nedokončane stavke, 

ki jih otrok mora smiselno dopolniti. Ta sposobnost temelji na oblikovanju vzročno-

posledičnih zvez glede na naučene pojme. Za otroka je logično sklepanje področje 

težav. Stavki so bili sestavljeni tako, da otrok na temelju svojih znanj in izkušenj 

logično zaključi in tudi poda smiseln odgovor. Ta faza je trajala do konca šolskega 

leta. Izvajala sem jo enkrat tedensko po 30 minut. Na začetku je otrok podajal 

asociativne odgovore. Smiselne stavke, ki so kazali sposobnost logičnega sklepanja, 

je začel otrok podajati že po petkratnem srečanju. Potem smo strategijo utrjevali na 

isti način, ampak vedno z drugačnimi stavki. Proti koncu sem uporabljala bolj 

kompleksne stavke, ki so iskali razlago. 

 

Evalvacija: Otrok se je naučil smiselno odgovarjati na vprašanja in povezovati 

vsakodnevne izkušnje z okolji, v katerih deluje (šolsko in domače okolje). 

Individualni cilj je dosežen. 
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Neverbalna komunikacija 

Otrok ne zna uporabljati znakov neverbalne komunikacije. Otrokova obrazna mimika 

je statična poleg občasnega intenzivnega smeha ali joka. Otrok svojega vedenja ne 

prilagaja situacijam, ker ne prepozna občutkov drugih, zaradi česar je njegovo 

vedenje izključno odvisno od njegovega lastnega razpoloženja in ne od razpoloženja 

drugih. Ne prepoznava neverbalnih znakov pri drugih ljudeh niti ne zna nanje 

primerno reagirati. Tako na primer na tuj jok reagira s smehom. Vse vidike 

sporazumevanja dojema dobesedno in ne razume šal. Naštete značilnosti otežujejo 

otrokovo učenje načinov sporazumevanja. Zaradi tega sem si na področju neverbalne 

komunikacije zastavila pomemben cilj: naučiti otroka uporabiti osnovne neverbalne 

znake za osnovne občutke sreče in žalosti ali nezadovoljstva. 

 

 

Tabela 9: Področje obravnave- neverbalna komunikacija 

PODROČJE 

IZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJA 

NEVERBALNA 

KOMUNIKACIJA 

SPLOŠNI CILJ Izražanje občutkov z znaki neverbalne 

komunikacije 

 

INDIVIDUALNI 

CILJ 

Otrok uporabi neverbalne znake komunikacije 

z namenom izražanja lastnih občutkov 

 

 

 

Strategija in potek: Na začetku je pomembno, da otrok prepozna in imenuje 

občutke druge osebe. Potrebno je razlikovati med občutkom sreče in žalosti. 

Strategija ni razdeljena na podfaze niti ni izvajana individualno, temveč po potrebah 

in ob takšnih priložnostih. Učencu sem najprej slikovno predstavila dva glavna 

občutka, ki jih je moral prepoznati. Skozi pogovor sem mu predstavila, zakaj smo 

ljudje srečni ali žalostni ter na kakšne načine to izražamo. Otroku sem bila model, da 

bi se s posnemanjem naučil imitirati mojih načinov izražanja. Demonstrirala sem, 

kako ljudje srečo izražamo s smehom, žalost pa z žalostnim obrazom. Izbrala sem to 
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strategijo, ker otrok svojih občutkov ni primerno izražal. Mimika je bila večinoma 

statična. Ob uspehu, neuspehu, stresu ali sproščanju, otrok ni bil zmožen pokazati 

občutkov, temveč se je umikal stran od sveta in pogovarjal sam s seboj. Primarni 

namen te aktivnosti je izražanje občutkov in posledično odklanjanje anksioznosti in 

tesnobe pri otroku. Otrok je razumevanje različnih občutkov pokazal na način, da se 

je pred ogledalom nasmejal in smeh povezal z narisanim nasmejanim obrazom. Na 

isti način je povezal svoj občutek žalosti z narisanim žalostnim obrazom. Poleg 

slikovnega materiala sem bila prisotna jaz kot model, ki ga je otrok posnemal in 

povezoval s slikovnim materialom. Kadar bi se nasmejala, bi otrok pokazal narisani 

nasmejani obraz. Po večkratnih pogovorih, igricah, risbah se je otrok naučil 

prepoznavati moj način izražanja občutkov (smeh, nezadovoljstvo), ki jih je 

povezoval s slikovnim materialom, nato pa jih je posnemal in začel izražati občutke 

zadovoljstva ali nezadovoljstva, s čimer so se tudi nihanja razpoloženja in trenutna 

anksioznost zmanjšali. Potem je bilo pomembno, da otrok svoje občutke izrazi 

svojim sošolcem skozi slikovne materiale, ki sem mu jih  pripravila. En narisan obraz 

je bil vesel, zadovoljen, srečen, drugi narisani obraz pa je bil žalosten, nezadovoljen 

in nesrečen. Narisana obraza sta se nahajala pod šolsko mizo. V določenih situacijah 

sem otroku demonstrirala in bila model za uporabo slikovnega materiala pri izražanju 

čustev. Glede na to, da sem vedno bolj spoznavala otroka, sem lahko predvidevala, 

kako bo reagiral v določeni situaciji. Ob neuspehu in nezadovoljstvu sem pokazala 

nezadovoljen obraz sošolcu, ki je otroka prizadel. Ob uspehu in zadovoljstvu sem 

razredu pokazala obraz, ki se smeje. Na začetku sem imela vlogo prepoznati trenutno 

emocionalno stanje pri otroku in reagirati na način, da s tem seznanim ostale učence. 

Potem je učenec sam začel kazati narisane obraze ob določenih situacijah, kar mu je 

bilo zabavno. Nekajkrat se je zmotil pri izbiri obraza, vendar sem ga usmerjala in 

čakala drugo priložnost. Kadar se je otrok naučil preko slikovnega materiala 

sošolcem pokazati, kako se počuti, se je anksioznost zmanjšala tako kot tudi 

neprimerni vzorci vedenja. Določene situacije sem tudi sama izzivala, ker sem želela, 

da otrok pokaže, kako se počuti. Tako sem skozi pogovor ali poučevanje otroku 

omenila kakšne stvari, ki mu niso všeč ter se je začel jokati. Po drugi strani sem 

izzivala situacije, ki so otroka pripeljale do občutka zadovoljstva. 

Evalvacija: Otrok je v času obravnave začel kazati čustva, vendar jih je intenzivno 

kazal le meni. Otrok ni bil gotov glede izražanja čustev drugim osebam ali sošolcem. 

Zaradi njegove introvertiranosti in kopičenja nezadovoljstva ter nezmožnosti 
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izražanja čustev so se znaki anksioznosti hitro po tem pokazali. Individualni cilj je 

delno dosežen. 

 

 

Socialne interakcije 

Otrok se v skupino sošolcev praviloma ne vključuje samoiniciativno. Če se vključi, 

ne spodbuja pogovora, ampak ima namen dokazati pomembnost svojih interesov, ki 

sošolcem niso zanimivi in se jim zdijo nesmiselni. Zgodi se, da otrok pokaže potrebo 

po stiku, ampak ga potem usmeri na spremljevalko ali učiteljico, ki kaže 

razumevanje za njegove potrebe. Razredna skupnost ga sprejema. Nekateri učenci ga 

obožujejo in se trudijo spodbuditi pogovor, čeprav ta ni tekoč in se ne more definirati 

kot proces sporazumevanja. Ni navajen sošolcem pomagati v težavah, saj teh 

odnosov ne razume. Vesel pa je, če drugi njemu pomagajo ali so samo zraven njega. 

Otrok se socialnim situacijam ne odziva primerno. V neki situaciji, ko je njegov 

sošolec jokal, se je smejal. Njegovega sošolca to ni prizadelo, saj ve, da otrok ne 

prepoznava občutkov drugih.  

 

Učenec se z veseljem najpogosteje sporazumeva s svojimi učiteljicami, s 

spremljevalko in z nekaterimi sošolci, ki jih obožuje, vendar ta proces 

sporazumevanja poteka enosmerno. Otrok tako kaže znake asocialnega vedenja.  

Otrok ni samostojen pri pouku niti pri socialnih interakcijah. Pomaga mu 

spremljevalka na način, da ga približa k interakciji, spodbuja pogovor, interese in 

radovednost pri otroku. 
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Tabela 10: Področje obravnave- socialne interakcije 

 

PODROČJE 

IZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJAIZVAJANJA 

SOCIALNE 

 INTERAKCIJE 

SPLOŠNI CILJ Aktivno vzpostavljanje socialnih kontaktov   

INDIVIDUALNI 

CILJ 

Otrok samoiniciativno spodbuja in odgovarja 

na kontakte ter vzdržuje dialog s sošolci  

 

     

 

 Strategija in potek: Otrok ne sodeluje aktivno pri socialnih kontaktih, zato je zanj 

pomembno ustvarjati situacije, kjer bo potekala interakcija skozi pogovor med njim 

in njegovimi sošolci. Situacije niso bile načrtovane, ampak sem jih ob priložnosti 

izzvala in ob trenutku nastanka sem jih tudi usmerjala. Učenec čuti pripadnost 

razredni skupnosti in sošolce gleda kot prijatelje. Ima jih rad in jih vsako leto povabi 

na zabavo za rojstni dan. Tudi njega vsi povabijo. Otrok reče, da se rad druži s 

svojimi sošolci, ampak pojem druženja je zanj situacija, ko se on nahaja blizu ostalih 

otrok, se pa ne pogovarja z njimi, temveč v njihovi bližini izvaja svoje stereotipne 

aktivnosti. Otroku sem začela ustvarjati situacije socialnih interakcij z njegovimi 

sošolci. Izbrala sem nekoliko sošolcev, ki so mu najbližji in ki so hoteli sodelovati. 

Najprej sem se z njimi dogovorila, da pristopijo k otroku in se začnejo pogovarjati z 

njim tako, da mu postavljajo vprašanja, ki sem mu jih jaz postavljala v času izvajanja 

strategij verbalnega sporazumevanja. Podala sem jim določena vprašanja, ki so jih 

nato postavljali otroku. V vsako interakcijo je pristopil posamezni učenec z 

različnimi vprašanji. Na začetku je otrok ignoriral sošolce in vprašanja. Potem sem 

se sama pojavljala v situacijah, kjer je otrok odgovarjal na njihova vprašanja, na 

način, da sem usmerjala njihov pogovor. Ob vodenju in usmerjanju se učenec ni 

izogibal socialnim kontaktom. Učencu sem bila model, posnemal je moje pogovore z 

njegovimi sošolci in se postopoma sam vključeval. Pri tem načinu posrednega 

sporazumevanja je bila otrokova vloga pasivno vstopanje v interakcijo. Po 
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določenem času učenja po modelu smo spremenili vloge. Sedaj so sošolci imeli 

vlogo pasivno vstopiti v kontakt z otrokom oziroma odgovoriti na njegovo vprašanje. 

Začela sem izzivati situacije, kjer je otrok ob mojem usmerjanju pasivno-aktivno 

stopil v socialne interakcije. Podajala sem mu navodila in otrok je moral pristopiti k 

sošolcu in spraševati po nekem predmetu ali stvari. Otrok je sošolca moral vprašati o 

drugem sošolcu, ki ga ni bilo v šoli, ker je zbolel. Spraševati je moral, kje je sošolec, 

zakaj ni prišel v šolo in kaj mu je. Otrok je  aktivno vstopil v interakcijo in vprašal, 

kje je sošolec, ki ga ni. Potem, ko je slišal odgovor se je umaknil in končal pogovor.  

 

 Evalvacija: Sčasoma se je otrok naučil sam vprašati, če je kaj potreboval od 

sošolcev. Naučil se je odgovarjati na njihova vprašanja. Otrok se ni naučil 

samoinciativno vstopati v kontakte zaradi potrebe po lastnem izražanju mnenj in ni 

vzdrževal pogovorov. Individualni cilj je delno dosežen. 

 

 

3.5.3. EVALVACIJA STRATEGIJ SPODBUJANJA DIALOŠKEGA 

SPORAZUMEVANJA  

 

Opis temelji na lastnem opazovanju in individualnem delu z otrokom v strukturiranih 

situacijah znotraj poučevalnega procesa.  

Zaradi preglednosti sem izbrala tabelarni prikaz, ki zajema področja obravnave in 

evalvacijo strategij. Na koncu sem skozi zaključek pojasnila svoje ugotovitve po 

obravnavi. Vsako obravnavano področje sem tabelarno prikazala tako, da sem 

vključila uporabljene strategije, otrokov odziv nanje in moje opombe.  
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Tabela 11: Evalvacija strategij spodbujanja dialoškega sporazumevanja na področju 

verbalne komunikacije 

 

VERBALNA KOMUNIKACIJA 

INDIVIDUALNI CILJ: Otrok uporabi govorno-jezikovne veščine z namenom 

vzdrževanja pogovora 

 

STRATEGIJA 

 

 

OTROKOV ODZIV 

 

OPOMBE 

 

1. FAZA 

 

Otrok podaja kratke in 

smiselne odgovore na 

vprašanja, ki se 

navezujejo na njegovo 

vsakodnevnico 

 

 

 

 

Otrok ponavlja vprašanja 

brez da bi odgovoril na 

njih. Prisotna je 

neposredna eholalija. 

Otrok odgovarja s 

prekinitvami in se je 

vračal k svojim interesom, 

stereotipnim in 

ponavljajočim 

aktivnostim. Po četrtem 

izvajanju prve faze 

strategije je otrok podajal 

smiselne odgovore brez 

prekinitve. Vzdržuje 

očesni kontakt ter usmerja 

in ohranja pozornost na 

aktivnost 30 minut. 

 

Otrok je na začetku 

neposredno ponavljal 

vprašanja. Namesto 

zaimka ''ti'' je uporabljal 

zaimek ''on''.  

Pri otroku je bolj 

izražena sposobnost 

pisnega izražanja in 

odgovarjanja na 

vprašanja. Pri prvi fazi 

so se kazale težave 

zaradi pomanjkljive in 

neusmerjene sposobnosti 

pri vzdrževanju 

pogovora, čeprav so bili 

odgovori na vprašanja 

kratki.  

 

2. FAZA 

 

Otrok opiše dogodek ali 

aktivnost s smiselno 

 

Otrokovi odgovori so bili 

smiselni, vendar je bila 

pozornost motena in 

aktivnost je bila večkrat 

 

Glede na to, da se je 

aktivnost spremenila, je 

otrok potreboval čas, da 

se navadi na novo 
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uporabo naučenih 

pojmov. 

 

 

 

prekinjena.  

Po petkratnem izvajanju je 

bila pozornost usmerjena 

na aktivnost in podani 

odgovori so bili smiselni. 

aktivnost, jo sprejme in 

izpelja do konca.  

 

3. FAZA 

 

Otrok logično sklepa in 

smiselno dopolni 

nedokončane stavke 

 

 

 

 

Na začetku je otrok 

podajal asociativne 

odgovore. Smiselne 

stavke, ki so kazali 

sposobnost logičnega 

sklepanja je otrok začel 

podajati že po petkratnem 

srečanju. 

 

Strategijo smo izvajali 

vsakič z drugačnimi 

stavki. 

Proti koncu sem 

uporabljala bolj 

kompleksne stavke, ki 

so iskali razumevanje in 

dodatno razlago. 

 

SKLEP: Otrok se je na začetku upiral vsaki aktivnosti, ki mu ni bila znana. Zato je 

pomembno motivirati ga. Glede na njegovo razpoloženje sem izbrala zunanji vidik 

motivacije. Po vsaki pozitivni reakciji sem ga pohvalila in ga na koncu nagradila z 

desetminutnim igranjem na računalniku. Pomembno je bilo otroku jasno razložiti 

korake, ker mora vedeti, kaj sledi. Po tem je otrok bil sproščen in se aktivnosti ni več 

upiral. Izvajanje faz strategije je potekalo sistematično in je v veliki meri bilo 

odvisno od njegovega trenutnega razpoloženja, utrujenosti, motivacije, znanja in 

veščin. Otrok se je strategije naučil in jo je pravilno uporabljal. Otrokov govor je bil 

na začetku eholaličen in je vseboval napačno uporabo zaimkov (inverzija). 

Pomemben del strategije in njen namen je bil, da otrok poda smiseln odgovor na 

zastavljeno vprašanje, počaka na naslednje vprašanje in poda odgovor in tako naprej. 

Na začetku je otrok podajal smiselne odgovore, vendar je bila pozornost motena in se 

je ob stiski vračal k svojim ponavljajočim in stereotipnim aktivnostim. Namen 

strategije je bil tudi odpraviti njegove stereotipne aktivnosti v času usmerjenega dela. 

Strategijo sem izvajala enkrat tedensko po 30 minut. Otroku je to postala rutina in je 

vsako uro dlje časa usmerjal pozornost na določeno aktivnost oziroma pogovor. 

Otrok je torej sposoben pogovarjanja z drugo osebo le pod pogojem, da sogovornik 

usmerja in spodbuja proces sporazumevanja. Individualni cilj je dosežen iz razloga, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
103 

 

ker je otrok vendar sodeloval pri pogovoru. Uporabil je svoje govorno-jezikovne 

veščine in je z odgovarjanjem na vprašanja vzdrževal pogovor ni pa ga 

samoiniciativno spodbujal.    

 

Tabela 12:Evalvacija strategij spodbujanja dialoškega sporazumevanja na področju 

neverbalne komunikacije 

 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

INDIVIDUALNI CILJ: otrok uporabi neverbalne znake komunikacije z 

namenom izražanja lastnih občutkov 

 

STRATEGIJA 

 

 

     OTROKOV ODZIV 

 

OPOMBE 

 

Otrok s pomočjo 

slikovnega 

materiala 

razlikuje obraze 

sreče in žalosti. 

 

 

 

Otrok je razumevanje 

različnih občutkov pokazal 

na način, da se je pred 

ogledalom nasmejal in svoj 

smeh povezal z narisanim 

nasmejanim obrazom. Na 

isti način je svoj občutek 

žalosti povezal z narisanim 

žalostnim obrazom. Poleg 

slikovnega materiala sem  

bila sama prisotna kot 

model, ki ga je otrok 

posnemal in povezoval s 

slikovnim materialom. 

Kadar bi se nasmejala, bi 

otrok pokazal narisani 

nasmejani obraz. 

 

Pozitivno se je odzival na 

aktivnost in je bil motiviran za 

sodelovanje. Ta strategija je 

določala vesele ali žalostne 

novice za otroka, ki bo mogoče 

svoje občutke ponotranjil in ne 

izrazil, zato je pomembno 

določiti način, ki ne bo otroka 

prizadel in sprožil agresivnega 

ali anksioznega vedenja.    

Po večkratnih pogovorih, 

igricah, risbah se je otrok naučil 

prepoznavati moj način izražanja 

občutkov (smeh, 

nezadovoljstvo), ki jih je 

povezoval s slikovnim 

materialom, nato pa jih je 

posnemal in začel izražati 
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občutke sreče ali žalosti, s čimer 

so se tudi nestabilna 

razpoloženja in trenutna 

anksioznost zmanjšali. 

 

Otrok za 

izražanje 

občutkov 

uporabi slikovni 

material.  

 

 

 

Na voljo ima eden narisani 

obraz, ki izraža veselje, 

zadovoljstvo in srečo.  Drugi 

obraz izraža žalost in 

nezadovoljstvo. Učenec je 

po demonstraciji sam začel 

kazati narisane obraze ob 

določenih situacijah. 

Nekajkrat se je zmotil pri 

izbiri obraza, vendar sem ga 

usmerjala in čakala drugo 

priložnost. Kadar se je otrok 

naučil preko slikovnega 

materiala sošolcem pokazati 

kako se počuti, se je 

anksioznost zmanjšala tako 

kot tudi neprimerni vzorci 

vedenja. 

 

Narisana obraza sta se nahajala 

pod šolsko mizo. V določenih 

situacijah sem otroku 

demonstrirala in bila model za 

uporabo slikovnega materiala pri 

izražanju čustev. Ob otrokovem 

neuspehu in nezadovoljstvu sem 

pokazala nezadovoljen obraz 

sošolcu, ki je otroka prizadel. Ob 

uspehu in zadovoljstvu sem 

razredu pokazala obraz, ki se 

smeje. Na začetku sem imela 

vlogo prepoznati trenutno 

emocionalno stanje pri otroku in 

reagirati na način, da s tem 

seznanim ostale učence. 

 

 

Otrok uporabi 

neverbalne znake 

(mimiko) in 

sošolcu  izrazi 

svoje občutke. 

 

Otrok je v času obravnave 

začel kazati čustva, vendar 

jih je intenzivno kazal le 

meni. 

 

 

SKLEP: Otrok je na začetku izvajanja strategij pokazal, da razume in razlikuje dva 

osnovna enostavna občutka - veselje in žalost. Na podlagi tega sem gradila 

konstrukcijo strategij neverbalnega sporazumevanja. Za otroka je bilo na začetku 
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najbolj pomembno prepoznati občutke sreče in žalosti na narisanih oblikah ter na 

svojem obrazu in obrazu modela. Pomemben je bil pozitiven odziv otroka na izzvano 

situacijo. Izzivanje občutka žalosti pri tem otroku je bil rizičen korak zaradi njegove 

nestabilnosti in nagnjenosti anksioznemu stanju. Vendar je zaželeno izzivati tudi 

občutek žalosti ravno zaradi tega, ker je otrok introvertiran in občutek jeze, 

nezadovoljstva, krivde in žalosti zadržuje v sebi, kar se potem s kopičenjem teh 

negativnih občutkov kaže kot anksioznost in tesnobo. Izzivanje občutka žalosti je 

bilo redko, saj občutek sreče sam po sebi deluje motivirajoče ter zagotavlja boljše 

počutje, zato sem ga pogosteje izzivala. Ugotovila sem, da otrok lažje izraža svoje 

občutke skozi neverbalne znake (mimika) osebam, ki so mu bližje in ki jim zaupa. 

Zaradi tega otrok ni mogel svojega počutja izraziti z mimiko in tako podeliti s 

svojimi sošolci. Tako sem izbrala slikovni material, s katerim se ni poistovetil in se 

mu ni bilo potrebno razkriti pred drugimi ljudmi. Slikovni material je pomagal 

otroku, da vsaj na takšen način približno pokaže, če se počuti veselega ali žalostnega. 

Tovrstna strategija je pripeljala do zmanjšane anksioznosti, ki je bila prej prisotna in 

se je kazala skozi pogosto izvajanje stereotipnih in ponavljajočih gibanj.  

 

Tabela 13: Evalvacija strategij spodbujanja dialoškega sporazumevanja na področju 

socialne interakcije 

SOCIALNE INTERAKCIJE 

INDIVIDUALNI CILJ: Otrok spodbuja in odgovarja na kontakte ter vzdržuje 

dialog s sošolci  

 

STRATEGIJA 

 

 

OTROKOV ODZIV 

 

OPOMBE 

 

Otrok odgovarja na 

vprašanja, ki mu jih 

zastavlja sošolec. 

 

 

Na začetku je otrok 

ignoriral sošolce in 

njihova vprašanja ter se je 

upiral interakciji. Ko sem 

se začela pojavljati v 

njegovih situacijah, se ni 

 

Sošolec je pristopil k 

otroku in se začel z njim 

pogovarjati na  da 

pristopijo k otroku in se 

začnejo pogovarjati z njim 

tako, da mu postavljajo 
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izogibal interakcijam in je 

odgovarjal na vprašanja.  

vprašanja, ki sem mu jih 

jaz postavljala v času 

izvajanja strategij 

verbalnega 

sporazumevanja (2.faza). 

Otrokovim sošolcem sem 

podala določena 

vprašanja, ki so jih nato 

zastavljali otroku. V vsako 

interakcijo je pristopil 

posamezni učenec z 

različnimi vprašanji. 

 

Otrok aktivno vstopa v 

socijalno interakcijo in 

sprašuje po predmetu ali 

osebi.  

 

 

Otrok je sošolca moral 

vprašati o drugem sošolcu, 

ki ga ni bilo v šoli, ker je 

zbolel. Zmenila sva se, naj 

vpraša, kje je sošolec, 

zakaj ni prišel v šolo in kaj 

mu je. Otrok je  aktivno 

vstopil v interakcijo in 

vprašal, kje je sošolec, ki 

ga ni. Ko je slišal odgovor, 

se je umaknil in končal 

pogovor.  

 

 

Otroku sem podajala 

navodila, po katerih je 

moral pristopiti k sošolcu 

in spraševati po nekem 

predmetu ali stvari. 

 

SKLEP: Zaradi specifičnosti funkcioniranja na področjih verbalne in neverbalne 

komunikacije se pri otroku kaže omejeno funkcioniranje na področju socialnih 

interakcij. Primerna socialna interakcija vključuje ustrezno uporabo govora in jezika 

z namenom verbalne komunikacije, ki jo spremljajo neverbalni znaki. Pri otroku je 

govor razvit, vendar ga ne uporablja za vstopanje v socialne interakcije in 

vzdrževanje kontaktov, preko katerih bi zagovarjal svoja mnenja in stališča ali z 
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namenom pridobivanja informacij. Verbalna komunikacija poteka na ravni 

vprašanje-odgovor, pri čemer je otrok pasiven in ne bo sodeloval, če ga sogovornik 

ne usmerja. Aktivno bo vstopal v kontakt z željo sogovorniku izraziti pomembnost 

svoje potrebe po močnih interesih in fiksacijah (prometni znaki, hrana, reklame). 

Otrok ne uporablja ali neprimerno uporablja neverbalne znake komunikacije 

(mimika, geste) in sogovornik se otroku težko prilagodi, zato interakcija ne uspe. 

Zaradi omenjenih elementov in specifičnosti funkcioniranja otroka na področjih 

verbalne in neverbalne komunikacije otrok težko vstopi in vzdrži socialno interakcijo 

ter nima potrebe po njej.  

 

3.5.4. ANALIZA UGOTOVITEV NA PODLAGI LASTNEGA 

OPAZOVANJA PO OBRAVNAVI 

 

Poglavje podaja celoten tabelarni prikaz vseh področij obravnave, ciljev in evalvacijo 

ter analizo ugotovitev na podlagi lastnega opazovanja otroka po obravnavi. 

 

Tabela 14: Celotni prikaz področij obravnave, ciljev in evalvacija 

PODROČJE Verbalna 

komunikacija 

Neverbalna 

komunikacija 

Socialne interakcije 

SPLOŠNI CILJ Izražanje z 

namenom 

komunikacije 

 

Izražanje 

občutkov z znaki 

neverbalne 

komunikacije 

 

Aktivno 

vzpostavljanje 

socialnih kontaktov   

INDIVDUALNI 

CILJ 

Otrok uporabi 

govorno-jezikovne 

veščine z namenom 

vzdrževanja 

pogovora. 

Otrok uporabi 

neverbalne znake 

komunikacije za 

namen izražanja 

lastnih občutkov. 

 

Otrok 

samoiniciativno 

spodbuja in 

odgovarja na 

kontakte ter vzdržuje 

dialog s sošolci. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                    Sanja Koroman: diplomsko delo 

 

 
108 

 

EVALVACIJA Individualni cilj je 

dosežen. 

Individualni cilj 

je delno dosežen. 

Individualni cilj je 

delno dosežen. 

 

Področja funkcioniranja, ki sem jih izbrala za obravnavo, so otrokova šibka področja, 

a uporabljene strategije temeljijo na njegovih močnih področjih. Splošni cilji se 

nanašajo na spodbujanje in krepitev verbalne in neverbalne komunikacije ter 

področja socialnih interakcij. Individualni cilji so zastavljeni glede na otrokove 

sposobnosti in z namenom zagotavljanja uspeha. Cilji in strategije so medsebojno 

povezani ter vodeni in usmerjani. Strategije so oblikovane tako, da se jih učenec 

nauči in aktivno uporablja v svojem okolju, ki se konstantno spreminja. Primarna 

učenčeva težava je besedno izražanje, posledično pa uporaba in razumevanje 

neverbalnih znakov komunikacije, kar potem vpliva na nezmožnost vzpostavljanja in 

vzdrževanja socialnih interakcij. Komunikacija je proces, odvisen od stalnih 

sprememb, kar sproža težave pri učencu, ki je vajen svoje vsakodnevne rutine in ki 

se upira spremembam. Kot rezultat upiranja se pri otroku pojavi anksiozno stanje, ki 

predstavlja kopičenje nezmožnosti verbalnega in neverbalnega izražanja ter 

introvertiranosti. Zaradi tega se otrok s stereotipnimi gibanji in ponavljajočimi 

aktivnostmi vrača v svoj svet, kjer je sam sebi zadosten in pomemben; svet, ki je 

konstanten, se ne spreminja in kjer ne obstajajo druge osebe. Na področju verbalne 

komunikacije je cilj dosežen, ker se je po obravnavi otrok naučil verbalno 

sporazumevati, kar pomeni, da lahko smiselno odgovori na vprašanje in tudi sprašuje 

po kakšnem predmetu, osebi ali dogodku. Otrok se zaveda, da so ne glede na veliko 

število vsakodnevnih sprememb nekateri dogodki le konstantni (razred, učiteljica, 

predmeti, pouk, vreme, čas) in se lahko zanese na to dejstvo. Na področju neverbalne 

komunikacije je cilj delno dosežen, kajti učenec se je s posnemanjem modela naučil 

izraziti osnovne občutke veselja in žalosti, vendar jih je znal usmeriti le nazaj k 

osebi, ki je predstavljala model učenja. Strategije, uporabljene za doseganje 

individualnega cilja na področju socialne interakcije, so se pokazale za bolj 

kompleksne in sem jih težko izvajala. Pri otroku so se težave pokazale v nezmožnosti 

transfera komunikacije z modela na druge osebe. Čeprav so sošolci učencu 

zastavljali enaka vprašanja kot model (jaz), socialna interakcija ni uspešno potekala, 

če je nisem usmerjala. Otrok se tako ni aktivno vključeval v pogovor s sošolci in ni 

kazal občutkov. Cilj je le delno dosežen, kajti otrok četudi ni aktivno vstopal v 
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interakcijo, primerno in smiselno odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih sošolci 

zastavljali in enako je po potrebi otrok spraševal po določenih dogodkih, predmetih 

in osebah. Po obravnavi se otrok še vedno ob stiski in stresu vrača k svojim 

ponavljajočim in stereotipnim aktivnostim, ampak v manjši meri, kot na začetku 

obravnave. Vidno se je sprostil v svojem razredu in primerno reagira na dejanja in 

aktivnosti svojih sošolcev. 
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IV. SKLEP 
 

Motnje avtističnega spektra sodijo med pervazivne razvojne motnje in se pojavljajo v 

otroštvu pred tretjim letom življenja, zajemajo skoraj vse psihične funkcije in trajajo 

celo življenje. Osnovni simptomi so pomanjkanje emocionalnih odgovorov, 

kvalitativno oslabljeno področje verbalne in neverbalne komunikacije, izrazite so 

motnje v razvoju govora ter stereotipno, ponavljajoče vedenje. Pomen motnje 

avtističnega spektra je v tem, da se ne zdravi, saj je stanje in ne bolezen. Če 

pravočasno začnemo s konstantnimi in intenzivnimi obravnavami, se lahko težave na 

določenih področjih funkcioniranja zmanjšajo. 

Že omenjen termin «pervazivna motnja» opisuje motnjo, ki je razširjena na vsa 

razvojna področja. To pomeni, da se značilna odstopanja kažejo na področjih govora, 

jezika, komunikacije, socializacije, vedenja, učenja, pozornosti, senzorične 

integracije in inteligentnosti. 

Zaradi potreb empiričnega dela sem v diplomskem delu podrobneje opisovala razvoj 

otroka na področju govora, jezika, sporazumevanja in učenja. Poudarila sem 

elemente razvoja na omenjenih področjih, da sem jih kasneje lahko povezala s 

specifičnim razvojem otroka z MAS, ki je v središču študije primera.  

Opisala sem določene mejnike razvoja govora in jezika, ter jih primerjala z znaki 

odstopanja od pravilnega razvoja pri otroku z MAS. Najbolj pomembne značilnosti 

motenj avtističnega spektra so prav težave na govorno-jezikovnem področju. 

Novejše raziskave so pokazale, da večina otrok z MAS govora ne uporablja kot 

komunikacijsko sredstvo. Usvojene besede otrok ne uporablja adekvatno in smiselno, 

ampak le z namenom izražanja lastnih potreb. Glede na raziskovalna dejstva o 

govoru in jeziku otrok z MAS so najpogostejše težave: eholalija, inverzija zaimkov, 

težave pri prozodiji in težave z intonacijo govora ter težave, ki se kažejo pri 

spontanem govoru. Otroci z MAS kažejo izrazite težave tudi na področju besednega 

(verbalnega) in nebesednega (neverbalnega) sporazumevanja. Težave na področju 

jezika in govora se pojavljajo različno, odvisne so od stopnje odstopanja od 

značilnega razvoja. Glede na heterogenost skupine bodo nekateri otroci razvili govor, 

vendar bo ta kasneje zaostal ali izginil, nekateri ga sploh ne bodo razvili. Področja, 

kjer se pojavljajo deficiti pri otrocih z MAS so razumevanje verbalnih in neverbalnih 
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simbolov ter njihova uporaba v procesu sporazumevanja. Pomembno dejstvo je, da 

avtističen otrok ni sposoben razumeti ideje, da lahko gesta ali zvok predstavljata 

objekt ali nekakšno aktivnost. Samo razumevanje jezika je v prvih letih življenja 

odvisno od socialnih interakcij. Vodenje razgovora je za otroke z MAS precej težka 

dejavnost, saj se neprestano menjajo perspektive, navaja Menyuk (1978, v Wenar, 

2003). Otroci z MAS zato uporabljajo različne načine sporazumevanja. Kljub temu, 

da med posamezniki obstajajo značilne razlike v sposobnosti govora, so pri številnih 

osebah z MAS prisotne govorne težave in posledično tudi težave pri komunikaciji. Ti 

otroci ne izražajo želje po komuniciranju zato izostaja tudi socialna interakcija. 

Karakteristike oseb z MAS so na tem področju različne. Glede na to, da s 

sporazumevanjem ljudje vzpostavljamo socialne interakcije, se pri otrocih z MAS 

kažejo težave tudi na tem področju, ker so njihove socialne interakcije omejene, saj 

socialnih interakcij ne inicirajo, ne komentirajo, opisujejo niti ne pojasnjujeo 

dogodkov. Socialno izoliran, avtističen otrok ne kaže potrebe po sporazumevanju, 

niti po socialnem kontaktu. Ti otroci govorijo drugim osebam, a se z njimi ne 

pogovarjajo. Kažejo težave na področju neverbalne komunikacije, pomanjkanje 

veščine ekspresivnega govora, uporabljajo idiosinkratične in eholalične oblike 

govora, imajo omejen besednjak ter so naklonjeni večkratnem ponavljaju določene 

teme . Otroci z MAS kažejo težave na področju sestavljenega mišljenja in jezika, saj 

je njihovo mišljenje konkretno, povezano s situacijo in je dobesedno nespremenljivo. 

Otrok razume konkretne ideje, odnosi pa so tem otrokom težko razumljivi. 

Konkretnost jih zato omejuje v rabi jezika. Imajo težave na ravni tvorjenja in 

razumevanja abstraktnih besed in idej. Naštete težave se vsekakor povezujejo z 

moteno teorijo uma, ki predpostavlja pomanjkanje sposobnosti razumevanja lastnega 

mentalnega stanja in mentalnih stanj drugih ljudi pri otrocih z MAS. Ti otroci ne 

razumejo niti povezanosti mentalnih stanj in akcij. Otrok, ki ne kaže značilnega 

odstopanja od razvoja, bo v četrtem letu starosti razumel, da imajo drugi ljudje misli, 

želje in upanja, ki vplivajo na njegovo vedenje. Razumejo tudi, da imajo različni 

ljudje različne misli, kar vpliva na vedenje posameznika. Otroci z MAS ne kažejo 

zanimanja za igro in za druge otroke, zaradi česar izostaja učenje preko izkušenj. Kot 

posledica izolacije od drugih otrok se kaže nezmožnost učenja o socialnem okolju 

oziroma o tem, kakšno je okolje, kako se mu prilagoditi in kako ga obvladati. Tudi 

tisti otroci, ki sčasoma pokažejo zanimanje za druženje z vrstniki, nimajo razvitih 

veščin, ki so potrebne za  vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov. Pri učenju otrok z 
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MAS velja, da se njihov psihološko-izobraževalni profil razlikuje od vzgojno-

izobraževalnega profila posameznikov, katerih razvoj poteka urejeno. 

Močna področja otrok z MAS pa so vizualno-spacialne sposobnosti in izrazit 

mehanični spomin, zato so uspešni pri vizualno-spacialnih in spacialno-perspektivnih 

nalogah, kjer lahko sledijo enostavnim navodilom, a imajo težave pri pomnjenju 

korakov v okviru sestavljenih navodil.  

Šibko področje funkcioniranja, ki vpliva na učenje, predstavlja tudi težave pri 

šifriranju in organiziranju dražljajev. Otroci z MAS nimajo razvite sposobnosti 

redukcije podatkov na tisto količino, ki jo lahko sprejmejo in organizirajo. Zato 

stereotipne aktivnosti in dejavnosti simbolizirajo nekakšno predvidljivo, stabilno in 

nespremenjeno okolje za otroka, ki se sicer nahaja v okolju, ki je preplavljeno s 

številnimi informacijami.  Iz povzetih značilnosti na področju učenja pri otrocih z 

MAS lahko sklepamo, da se ne glede na kognitivne razlike in močna ali šibka 

področja, kažejo določene težave pri učenju.   

Opisane značilnosti na določenih področjih funkcioniranja pri otrocih z MAS so bile 

temelj postavljanja ciljev diplomske naloge. Obravnavo otroka z MAS sem začela 

tekom opravljanja dela spremljevalke pri pouku. Pridobila sem strokovno 

medicinsko dokumentacijo in heteroanamnestične podatke od otrokove matere. 

Podatke o funkcioniranju otroka znotraj učnega procesa sem pridobila od učiteljic, ki 

so ga poučevale in od šolske svetovalne delavke. Ko sem opravila intervju z 

učiteljicami, ki so izpolnile tudi vprašalnike in ocenjevalne lestvice, sem tudi sama 

na podlagi opazovanja in intervjuja z otrokom, podala lastno analizo stanja otroka. 

Na podlagi pridobljenih podatkov o otrokovem stanju in njegovem aktualnem 

funkcioniranju sem se osredotočila na področja verbalne in neverbalne komunikacije 

ter socialne interakcije. Ocenjevalne lestvice sem izdelala z namenom, da podrobno 

izberem šibke komponente omenjenih funkcijskih področij in utemeljim obravnavo, 

strategije in cilje. Ocenjevalne lestvice so izpolnjevali vsi, ki so neposredno povezani 

z otrokom in njegovim funkcioniranjem. Ocenjevalci so bili otrokova mati, učiteljice, 

ki so ga poučevale, šolska svetovalna delavka in jaz kot otrokova spremljevalka. Ob 

upoštevanju otrokovega funkcioniranja in aktualnega znanja, veščin in sposobnosti, 

sem izbrala področja verbalnega in neverbalnega sporazumevanja in socialnih 

interakcij z namenom spodbujanja uporabe govora in jezika ter oblikovanja ustreznih 
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vzorcev sporazumevanja. Sposobnost sporazumevanja pri otroku ni primerno razvito 

področje in zahteva veliko napora. Otrok se ni naučil sporazumevati z ljudmi, niti 

vzpostavljati socialnih interakcij. Sporazumevanje je proces, ki se ga ljudje naučimo 

po modelu in to sposobnost avtomatiziramo, zato jo tako tudi izvajamo. Otroke, ki se 

ne naučijo sporazumevati zaradi različnih okoliščin, kot so npr. odstopanja od 

značilnega razvoja na govorno-jezikovnem področju, je potrebno veščine naučiti. 

Otrok z MAS ima težave na področju verbalnega in neverbalnega sporazumevanja 

ter primanjkljaje na področju socialnih interakcij, ki izhajajo iz primarno neustrezno 

razvitega govorno-jezikovnega področja. Težave na področju govora, jezika in 

sporazumevanja so ključni elementi, ki se manifestirajo v klinični sliki motenj 

avtističnega spektra. Ker je pri dvanajstletnem otroku sposobnost govora in jezika 

razvita, sem se odločila otroka naučiti uporabiti te veščine, da bo sposoben 

smiselnega dialoškega sporazumevanja. Na področju verbalnega sporazumevanja 

sem pri otroku spodbujala uporabo govorno-jezikovnih veščin z namenom 

vzdrževanja pogovora. Po izvedbi obravnave, ki je zajemala uporabo sistematično 

načrtovanih strategij, sem dosegla cilj, ki sem si ga zastavila. Otrok je uporabljal 

govorno-jezikovne veščine za sporazumevanje, vendar le na ravni vprašanje-

odgovor. Na področju neverbalne komunikacije sem si zastavila cilj, naučiti otroka 

uporabiti enostavne neverbalne znake za osnovne občutke veselja in žalosti ali 

nezadovoljstva. Individualni cilj je delno dosežen, saj je otrok kazal neverbalne 

znake trenutnega počutja le meni. To pomeni, da je bilo učenje po modelu uspešno, 

vendar otrok čustev ni kazal drugim osebam. Na področju socialne interakcije sem 

želela pri otroku razviti interes po aktivnem vzdrževanju socialnih stikov, vendar 

sem cilj delno dosegla. Otrok je na koncu obravnave vstopal v socialne interakcije, 

kadar je želel dobiti pozornost in željen predmet. Potem ko je to dobil, se je iz 

odnosa umaknil. Po obravnavi je bil otrok bolj sproščen, odgovarjal je na vprašanja, 

ki so mu jih postavljali drugi, ni se takoj umikal iz odnosov in ni več begal od 

sošolcev. Bolj pogosto je pristopal k njim in se igral z njimi, vendar ni razumel pravil 

igre. Pri otroku so se anksiozna stanja zmanjšala in jih ni kazal tako pogosto kot prej. 

Glede na to, da se je učil po modelu (jaz), se mogoče ni odprl do svojih sošolcev. 

Meni pa je pokazal kako se počuti, v moji prisotnosti ni izvajal svojih ponavljajočih, 

stereotipnih aktivnosti, kot so vrtenje in pogovarjanje s samim seboj. 
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Po obravnavi se je pokazalo, da otrok lahko smiselno vstopa v socialne interakcije, ki 

jih je potrebno usmerjati na način, da se ga motivira s temo, da se čuti pomembnega, 

da se upošteva njegove potrebe, mnenja in interese. V tem primeru je otrok, ki je prej 

begal iz odnosov, pokazal, da si želi deliti lastne interese z ljudmi, ki ga sprejemajo z 

vsemi njegovimi specifičnostmi. Čeprav nezadovoljstva ne zna besedno izraziti, ga 

pokaže tako, da se umakne iz odnosov in začne izvajati svoje stereotipne in 

ponavljajoče aktivnosti, ki jih lahko opišem kot neverbalni izraz emocionalnega 

stanja. Na osnovi te predpostavke, je bil višji cilj moje obravnave zmanjšati oziroma 

odkloniti občutek tesnobe, ki ga je otrok čutil v stiski. Cilj sem dosegla tako, da sem 

se otroku približala in mu podala občutek varnosti. Začutil je, da se lahko sprosti in 

je to tudi pokazal tako, da je sprejel moje vedenje in po določenem času začel 

samoiniciativno vstopati v socialno interakcijo z mano. Tega vedenja ni zmogel 

prenesti na sošolce, ker se ni čutil varnega. Za naprej sem učiteljicam in sošolcem 

predlagala, naj ga kontinuirano aktivno vključujejo v socialne odnose, naj mu 

dodelijo pomembno vlogo v razredni skupnosti, da resnično začuti pripadnost. Po 

določenem času, upoštevajoč moje strategije in aktivno izvajanje teh, bo otrok 

verjetno bolj sproščen, anksiozno stanje se bo kazalo v manjši meri, otrok se ne bo 

umikal iz odnosov ter bodo zmanjšane stereotipne in ponavljajoče aktivnosti, ki so 

izraz otrokovega nezadovoljstva. Sklepam, da kljub številnim odstopanjem od 

značilnega razvoja sistematično učenje še vedno ostaja tisto sredstvo, s katerim se v 

kratkem času lahko doseže napredek.  
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VI. PRILOGE 

 
PRILOGA A: TRANSKRIPCIJA POLSTRUKUTRIRANEGA INTERVJUJA Z 
OTROKOVO MATERJO 

 

1. KAKO JE POTEKALA NOSEČNOST?  

Nosečnost je potekala brez komplikacij. 
 

2. PRI KATERI STAROSTI STE OTROKA RODILI? 

Ko sem rodila svojega drugorojenca, sem bila stara 34 let. 
 

3. KAKO JE POTEKEL POROD? 

Otrok je rojen v 36. tednu nosečnosti in to je edina specifičnost. Porod kot takšen je 
potekel brez težav.  
 

4. ALI SO SE PO PORODU PRI OTROKU POKAZALE KAKŠNE SPECIFIČNOSTI?  

Apgar je pokazal vrednosti 10/10. Otrok je imel zlatenico in bil zdravljen. Deset dni je 
bil obsevan z modro lučjo.  
 

5. KAKO JE POTEKAL OTROKOV ZGODNJI PSIHOMOTORIČNI RAZVOJ? 

Pravilno se je razvijal, nisem zaznala nobenih specifičnosti. Edino se spominjam, da je 
pogosto bruhal. Imel je povečan obseg glave, ki se je nahajal na zgornji meji krivulje. 
Zaradi tega je bil na ultrazvoku, ki je pokazal, da je vse v redu. Zaradi mejnega obsega 
glave in generalizirane mišične hipotonije je bil pogosto deležen nevropediatrijskih 
obravnav.    
 

6. PRI KATERI STAROSTI JE OTROK SAMOSTOJNO SEDEL, PLAZIL, SHODIL? 

Samostojno brez opore je začel sedeti pri 9. mesecu. Prijemal je predmete. Nikoli se ni 
plazil. Pri 14. mesecih je shodil, vendar z oporo. Zaradi nizkega tonusa in odstopanja 
na področju motorike smo od 8.–12. meseca starosti obiskovati medicinsko-
kineziološke vaje. 
 

7. KDAJ JE OTROK SPREGOVORIL? 

Kot dojenček se je oglašal, smejal in opazoval svoje okolje. Otrok je pri 12. mesecih 
začel tvoriti posamezne, vendar neartikulirane glasove.. Z rokico je kazal, kaj si želi, 
metal je stvari in poslušal zvoke. Zdelo se mi je, da se govor pri mojem otroku ne 
razvija primerno. 
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8. ALI JE OTROKA V ČASU ZGODNJEGA OTROŠTVA PRIZADELA KAKŠNA BOLEZEN, KI JE 

TRAJALA DLJE ČASA? KAKO JE POTEKALO ZDRAVLJENJE? KAKO JE OTROK TO 

SPREJEL? 

Je. V 14. mesecu je bil prvič hospitaliziran zaradi operacije obeh očes zaradi 
ječmenov. Posledično je imel en dan zaprte oči. Drugič je bil hospitaliziran deset dni v 
svojem drugem letu, ko je zbolel za vnetjem pljuč. Takrat sem bila cele dneve z njim, 
ponoči je spal sam. Bil je nemiren, kričal je, upiral se je merjenju temperature, 
zdravilom. Še danes mi je težko pojasniti, kakšen je bil moj otrok. Spominjam se, da 
sem se cele noči sprehajala z njim v naročju po Kliniki gor-dol. Po teh ''travmah'' se je 
še bolj bal zdravnikov in pregledov.   
 

9. KDAJ STE PRVIČ ZAZNALI ODSTOPANJA OD ZNAČILNEGA OTROKOVEGA RAZVOJA? 

Izrazito so se zaostanki na področju govora pokazali po prvi omenjeni operaciji. Tedaj 
so se pokazali njegovi stahovi, psihoze. Otrok se je tudi bolj navezal name, bal se je 
vsakega ločevanja od mene. Vendar, ko je bil ob meni, sem se težko z njem 
sporazumevala. Očesni kontakt je bil bolj redek kot prej. Nekakor se mi je zdelo, da je 
moj otrok odsoten, umaknjen v nek svoj svet. Ni ga zanimalo nič, kar se je dogajalo 
okoli njega. Ko smo se nekam zapotili, je začel histerično jokati in potem bruhati. 
Kazal je motorični nemir, težko je komuniciral, praskal je in ščipal, kadar sva šla na 
kakšen pregled. Ko je v 14. mesecu shodil, je pogosto padel na glavo. Količinsko je 
malo jedel in pogosto je izbruhal tisto, kar je pojedel.  
 

10. KAKŠNE SO BILE PRVE TEŽAVE, KI STE JIH ZAZNALI? 
Najprej sem zaznala prav to odsotnost, umaknjenost od mene, od sveta. Nisem mogla 
z njim komunicirati, govor se ni ustrezno razvijal. Komuniciral je le, ko si je želel 
nekaj imeti in na svoj način. Vlekel me je za roko do željenega predmeta. Bil je 
obseden s trganjem papirja. 
 

11. ZAKAJ MISLITE, DA SO SE DOLOČENE OBSEDENOSTI POJAVILE? 
Najbolj se je pri otroku kazala obsedenost s prometnimi znaki, ki je bila mogoče 
prisotna že prej, vendar je nismo zasledili. Mogoče se je obsedenost s prometnimi 
znaki pojavila zaradi pogoste vožnje z avtom, saj sem čez teden z otrokom ostajala pri 
svojih starših, kar je oddaljeno eno uro vožnje od našega doma. Tekom vožnje se je 
otrok navduševal s prometnimi znaki in jih vse spoznal. Ugotavljal je, kjer se znaki 
menjajo, kje so isti in jih je tudi začel povezovati s pogoji vožnje. Zato, ker se je med 
vožnjo dolgočasil, se je zato začel pretirano zanimati za prometne znake. 
 

12. KAM SO VAS NAJPREJ NAPOTILI Z OTROKOM? 
Glede na to, da smo v tem času obiskovali logopeda zaradi govora, nas je ta napotila v 
Klinični bolniški center. Sumila je, da je posredi nekaj več kot upočasnjen razvoj 
govora in je rekla, da bi bilo dobro opraviti vse možne preglede, da bi se postavila 
diagnoza  
 

13. KDO JE POSTAVIL DIAGNOZO PRI OTROKU? 
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Po opravljenih preiskavah so strokovnjaki postavili diagnozo: sum na psihotično 
motnjo avtističnega tipa.  
 

14. KAKŠEN JE BIL VAŠ KONTAKT Z OTROKOM? 
V tem času sva z otrokom živela pri mojih starših, ker sem imela tam službo. Ob 
vikendih pa sem prihajala k možu v družinsko hišo. Otrok je bil vse bolj navezan 
name. Bal se je, da me bo izgubil. Vsaka moja ločeitev od njega je pri njem sprožila 
jok in umaknjenost vase. Razumela sem vse, kar mi je hotel povedati. Njegova 
''komunikacija'' je potekala zgolj zaradi njegovih interesov in hotenj. Z otrokom sem 
se pogovarjala v italijanskem jeziku, ker je to moj materni jezik. Z očetom pa je 
govoril hrvaško, čeprav se ga je slabo razumelo, ker ni imel razvitega besednjaka. 
 

15. ALI STE PRI OTROKU ZAZNALI KAKŠNE DRUGE SPECIFIČNOSTI 
RAZEN POMANJKANJA KOMUNIKACIJE? 
Sem. Izvajal je neke svoje stereotipne aktivnosti, ki niso bile smiselne. Te aktivnosti 
so vključevale trganje papirja, ponavljanje krajših fraz iz italijanskih reklam ter 
reproduciranje glasbe ob reklamah. Najbolj se je pri otroku kazala obsedenost s 
prometnimi znaki, ki je bila mogoče prisotna že prej, vendar je nismo zasledili. 
 

16. KAKO JE OTROK KOMUNICIRAL Z DRUGIMI OSEBAMI? 
Ni komuniciral. Največ je z mano, ker sem zadovoljevala njegove potrebe in je on bil 
center mojega sveta. Z očetom je nekaj komuniciral, vendar malo, ker se ni znal 
pogovarjati v hrvaškem jeziku. Občasno se je na svoj način sporazumeval z mojo 
mamo, ampak le, če je nekaj hotel. Strokovnjaki (logoped, defektolog, zdravniki, 
psihoterapevt, kineziolog) so potrdili, da ni možno vzpostaviti kontakta z mojim 
otrokom in kako ga ne zanima sporazumevanje niti igranje.  
 

17. KDAJ JE BIL OTROK PRVIČ VKLJUČEN V VRTEC IN NA KAKŠEN 
NAČIN? 
Otroka sem pri 4,6 letih vključila v italijanski vrtec zaradi socializacije. V tem vrtcu so 
mu zagotovili spremljevalko. Vsak dan je bil tam dve uri.  
 

18. KAKO SE JE PRILAGODIL V VRTCU MED VRSTNIKI? 
Tudi tam je izvajal svoje stereotipne, ponavljajoče aktivnosti, se pogovarjal s seboj, 
niso ga zanimali vrstniki niti igranje z njimi. 
 

19. KAKO STE SE ODLOČILI ZA PSIHOTERAPIJO? 
Glede na to, da v naši okolici niti v regiji ni Centra za avtizem, sem preko neke 
mamice slišala za psihoterapijo, ki je pomagala njenemu sinu z MAS. Enostavno 
nisem imela česa izgubiti. Takrat je to bilo edino upanje. Začeli smo obiskovati 
psihoterapevta, ko je bil otrok star okoli 5 let.  
 

20. MENITE, DA JE PSIHOTERAPIJA VPLIVALA NA OTROKOV NAPREDEK? 
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Vsekakor je. Psihoterapije je otrok deležen dvakrat na teden. Bilo je veliko dela tega 
otroka sploh posesti in narediti poslušnega. Psihoterapevtu je to uspelo. Zdaj teče že 
skoraj šesto leto, odkar smo začeli s tem in sem zadovoljna. Psihoterapevt je mnenja, 
da je moj otrok izšel iz spektra avtizma in je sedaj potrebno delati le na komunikaciji 
oziroma razviti njegov govor.   
 

21. PRI KATERI STAROSTI JE ZAČEL OTROK OBISKOVATI ŠOLO? 
Dvakrat smo odložili začetek šolanja. Prvič zato, ker bi bil najmlajši v razredu in sva 
se z možem dogovorila, da ga ne bova še dala v šolo. Drugič je bilo šolanje odloženo, 
ker je otrok kazal odstopanja na različnih področjih funkcioniranja. 
 

22. ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA  ŠOLANJE V REDNI OSNOVNI ŠOLI? 
Zdelo se mi je najbolj primerno za mojega otroka, da se šola v domačem okolju, tam 
kjer ga bodo vsi poznali. Ravnateljica takrat ni bila najbolj zadovoljna, ker ga je 
morala sprejeti v svojo šolo, vendar je zakon takšen, da ga je morala sprejeti in mu 
zagotoviti vse materiale, prilagoditve in ostalo, da moj otrok lahko funkcionira znotraj 
razreda.  
 

23. ALI STE ZADOVOLJNI Z UČITELJICAMI IN Z ODDELKOM, V 
KATEREGA JE OTROK VKLJUČEN? 
Sem, zelo. Učiteljica se trudi, pripravlja mu prilagojene naloge, izdeluje z njim 
plakate, prilagaja mu besedila in ostale stvari pri pouku. V oddelku je 20 učencev, ki 
so ga pozitivno sprejeli in mu pomagajo. Včasih mi ni vseeno, ko vem, kako se 
učiteljica bori za mojega otroka. Ni mi vseeno, niti ko izvem, da je moj otrok motil 
pouk in ko vem, da ostali niso mogli slediti pouku zaradi mojega otroka. Ostali starši 
so prijazni do mene in mojega otroka. Takoj od začetka šolanja so ga začeli vabiti na 
zabave za rojstni dan. Njemu to veliko pomeni.  
 

24. MENITE, DA SO UČITELJICE DOVOLJ USPOSOBLJENE ZA DELO Z 
OTROKOM Z MAS? 
Mislim, da ne. Kar ne pomeni, da se ne trudijo. Improvizirajo, izkoristijo situacijo in 
naredijo vse, da izpeljejo učno uro. Menim tudi, da je pomembno, kakšna je 
spremljevalka do mojega otroka. Do sedaj niti ena ni bila usposobljena niti ni bila iz 
šolske stroke. Upam, da bo v prihodnosti boljše. 
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PRILOGA B: INTERVJU Z OTROKOM 

1. V KATERI RAZRED HODIŠ? 

Četrti. 
2. KOLIKO LET IMAŠ? 

11. 
3. KAKO SE IMENUJE TVOJA ŠOLA? 

Osnovna šola Jure Filipovića Barban 
4. HODIŠ RAD V ŠOLO? 

Da. 
5. KATERI JE TVOJ NAJLJUBŠI PREDMET V ŠOLI? 

Matematika. 
6. KATEREGA PREDMETA NE MARAŠ? 

Likovne vzgoje. 
7. IMAŠ V ŠOLI TEŽAVE? KAKŠNE? 

Ne. 
8. SI ZADOVOLJEN S SVOJIM UČENJEM? 

Da. 
9. KDO TI V ŠOLI POMAGA PRI UČENJU? 

Učiteljica in spremljevalka. 
10. ALI IMAŠ PRIJATELJE V RAZREDU? 

Da. 
11. KDO TI DOMA POMAGA PRI UČENJU? 

Mami. 
12. SE RAD IGRAŠ? 

Da. 
13. KATERE IGRICE SE NAJRAJE IGRAŠ? 

S prometnimi znaki. 
14. S KOM SE NAJRAJE IGRAŠ? 

Sam. 
15. SI KDAJ POHVALJEN ZA NALOGO, KI JO USPEŠNO REŠIŠ? 

Da. 
16. KDO TE POHVALI? 

Učiteljica in razred. 
17. ALI SI KDAJ GRAJAN? 

Da. 
18. ZAKAJ NISI PRIDEN? 

Sem, sem, priden sem. 
19. ŽELIŠ BITI PRIDEN? 

Da. Sem vedno priden. 
20. KAJ BOŠ, KO BOŠ VELIK? 

Moški. 
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PRILOGA C: TRANSKRIPCIJA POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA Z 
UČITELJICO RAZREDNEGA POUKA 

1. KAKO STE SE PRIPRAVLJALI NA DELO Z OTROKOM Z MAS? 

Prebirala sem literaturo o motnjah avtističnega spektra ter o funkcioniraju teh otrok. 
Prilagajala sem mu način poučevanja in podajanja informacij, naloge, prostor. V 
globalu sem prakticirala dobro poučevalno prakso in sem maksimalno spoštovala 
njegove potrebe, vendar sem tudi veliko pričakovala od njega. Ne smem prikriti, da je 
to stresno zame, ampak ta učenec mi je na prvem mestu in sem prepričana, da sem 
naredila vse, da se čim bolj prilagodi razredni skupnosti in obratno. 
  

2. KAKŠNI SO BILI ZAČETKI ŠOLANJA? 

Ko se samo spomnim (smeh). Bilo je težko. Zelo težko. Ko je otrok prišel v moj prvi 
razred, je bilo vse zmedeno. Na srečo so ga sošolci poznali iz vrtca in sem jih še 
dodatno informirala o karakteristikah otrok z MAS. Otrok na začetku ni sedel na 
svojem mestu, vstajal je, se vrtel okoli sebe, pogovarjal sam s seboj. Vse, kar ga je 
lahko asociralo na prometne znake, je izkoristil za to svojo obsedenost. Pozornosti za 
delo kot da ni niti bilo. Nič ga ni zanimalo. Z leti in z različnimi metodami in oblikami 
dela, sva prišla do stopnje, da lahko sedi celo učno uro in ne moti pouka. Na začetku je 
bilo jokanja, kričanja, hiperaktivnosti. Čas za njegove stereotipne in ponavljajoče 
aktivnosti smo postopoma zmanjševali in mu nisem dovolila da jih izvaja med 
poukom. Sedaj jih izvaja le med odmorom. Vrti se okoli sebe in se pogogvarja sam s 
seboj. Ne vem, o čem govori in ne znam vam povedati. Nekoč sem ga slučajno 
zmotila pri tem in je reagiral s kričanjem in jokom. Če povzamem, sva se oba res 
morala prilagoditi, če sva želela optimalno funkcionirati. Sedaj pozna razredna in moja 
pravila tako, da jih upošteva. Jaz pa upoštevam njegove potrebe in mu za to zagotovim 
čas ter ga ne motim.   
 

3. ALI STE BILI DELEŽNI DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA POUČEVANJE OTROKA Z 

MAS? 

V teh štirih letih mi je šola zagotovila eno predavanje v Centru za avtizem Reka, kjer 
sem dobila splošne podatke o otrocih z MAS in le nekatera priporočila za delo. 
Večinoma sem sama prebirala literaturo, tako kot sem že povedala. Veliko je bilo 
improvizacij, ker brez tega dela ni bilo možno izpeljati do konca. 
 

4. KDO VAM JE PRI DELU POMAGAL? 

Na začetku so bile to predvsem kolegice, ki so me poslušale, podpirale in spodbujale. 
V drugem razredu je otrok dobil spremljevalko. Moram priznati, da se na začetku 
nisem znašla. Težko je bilo uskladiti 19 učencev, učenca z MAS in spremljevalko. Ko 
sem spremljevalko uvedla v delo in ko sta z otrokom ustvarila pozitiven odnos, je bilo 
že lajže in smo funkcionirali. Sedaj sem že profesionalka (smeh). 
 

5. KAKŠEN JE OTROKOV TEMPO USVAJANJA ZNANJA? 
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Otrok počasi usvaja znanja. Veliko časa rabim pri samem procesu podajanja 
informacij in poučevanju. Potrebno je veliko demonstracij in vizualnega materiala ter 
veliko povezovanja gradiva z njemu znanimi vsakodnevnimi situacijami.  
 

6. ALI MI LAHKO OPIŠETE SPECIFIČNOSTI OTROKOVIH VEŠČIN PRI BRANJU, PISANJU IN 

RAČUNANJU? 

Veščino branja je usvojil. Njegovo branje pa je odvisno od razpoloženja. Če ni 
razpoložen, ne bo skoncentriran na branje. Ko prebere krajše besedilo ga ne bo 
razumel. Če pa isto besedilo večkrat prebere, potem bo razumel in odgovoril na 
vprašanja. Pri pisanju je usvojil pravopisna pravila in jih tudi pravilno uporablja. 
Uspešen je pri pisanju nareka in prepisovanju. Samostojno pisanje je omejeno na 
krajše stavke. Zelo je motiviran pri reševanju računskih problemov, tako pisno kakor 
tudi ustno. Pozna pojem števila. Ni pa sposoben samostojno reševati besedilne naloge. 
Obožuje tudi geometrijo, fascinirajo ga geometrijski liki.  
  

7. KAKŠNO JE AKTUALNO SOCIO- EMOCILONALNO STANJE OTROKA? 

Otrok je izredno priden in se trudi biti uspešen. Predano rešuje domače naloge in ima 
usvojene delovna navade. Pri delu je impulziven, zato ga je potrebno ves čas 
usmerjati. Rad je pohvaljen za uspešno izpeljano delo. Z razredom smo zmenjeni, da 
ga za uspešno opravljeno delo razred nagradi s ploskanjem. Učenec je sposoben sedeti 
celo učno uro in ne moti pouka. Ko nima interesa za gradivo, začne terjati svoje 
interese, pri čemer je pomembno ustaviti ga, drugače se sam nikoli ne ustavi. V 
razredu je sprejet s strane sošolcev, ki mu z veseljem pomagajo. V razredu ima 
najboljše prijatelje in jih ima rad.  
 

8. KAKŠNO JE SODELOVANJE S STARŠI OTROKA Z MAS?  

Brez razumevanja staršev nič ne bi bilo možno. Starši so veliko sodelovali, najprej pri 
samem procesu inkluzije, potem pa v procesu poučevanja. Mati je največ časa z 
otrokom in pri pisanju domačih nalog upošteva moja priporočila za delo. Od začetka 
je tako in zato smo vsi skupaj prišli do te stopnje funkcioniranja, kjer smo danes. Ne 
smem še pozabiti povedati, da sem sodelovala tudi z otrokovim psihoterapevtom, ki se 
od začetka strinja z mojim načinom dela in ga tudi podpira.  
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PRILOGA D: VPRAŠALNIK ZA OSTALE UČITELJE, KI POUČUJEJO 
OTROKA Z MAS 

 

1. KAKO STE SE PRIPRAVLJALI NA DELO Z OTROKOM Z MAS? 

2. ALI STE BILI DELEŽNI DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA POUČEVANJE OTROKA Z 

MAS? 

3. KDO VAM JE PRI DELU POMAGAL? 

4. KAKŠEN JE VAJIN ODNOS Z UČENCEM IN KAJ OD NJEGA PRIČAKUJETE? 

5. KAKŠEN JE OTROKOV TEMPO USVAJANJA ZNANJA? 

6. ALI MI LAHKO OPIŠETE SPECIFIČNOSTI OTROKOVEGA FUNKCINONIRANJA PRI 

VAŠEM PREDMETU? 

7. KAKŠNO JE SODELOVANJE S STARŠI OTROKA Z MAS?  
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PRILOGA E: INTERVJU S ŠOLSKO SVETOVALNO DELAVKO 

1.  KAKO JE POTEKALO ŠOLANJE OTROKA Z MAS GLEDE NA DIAGNOZO? 

Učenec se od prvega razreda šola po individualiziranem vzgojno-izobraževalnem 
programu. Od drugega razreda naprej mu pri učenju pomaga spremljevalka. Otrok je 
usvojil šolska pravila, prijazen je in rad prihaja v šolo. 
 

2. SE VAM ZDI, DA JE OTROK NAPREDOVAL GLEDE NA ZAČETEK? NA KAKŠEN NAČIN? 

Tekom šolanja je napredoval na socialnem, izobrazbenem in verbalnem področju, a so 
pristotna odstopanja od kronološke starosti. Prisotne so abnormalnosti in določena 
odstopanja v obnašanju.  
 

3. KAKO BI OPISALI OTROKOVO AKTUALNO FUNKCIONIRANJE? 

Pri otroku perzistira nizko intelektualno funkcioniranje. Izostaja sklepanje in 
razsojanje oziroma povezovanje in uporaba naučenih vsebin. Pozornost in 
koncentracija sta kratkotrajni, otrok pretendira enoličnost, upira se spremembam, 
ampak reagira na ukaz. Otrok ni sposoben smiselnega razgovora in odgovarjanja na 
najbolj enostavna vprašanja niti samostojnega pripovedovanja, kar pomeni, da ne 
zmore opisati konkretne aktivnosti ali lastne izkušnje. Izostaja domišljija. Branje z 
razumevanjem je na ravni stavka. Otrok je odvisen od pomoči učitelja in spremljvalke, 
ker pogosto reševanje nalog ali uporabo veščin lahko izvede samo delno in po 
večkratnih demonstracijah. Pri delu ga je potrebno je usmerjati in mu podajati 
konkretna navodila. Šolske naloge sprejema v obliki ukaza, impulziven je, ne bere 
nalog in ne vrednoti svojega dela. 
 

4. KAKŠNA SO VAŠA PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE OTROKA? 

Kot strokovna delavka na temelju svojega znanja in izkušenj za otroka priporočam 
njemu primerno obliko šolanja glede na pervazivno razvojno motnjo in upočasnjen 
razvoj govora. Menim, da otrok delno obvlada dele individualiziranega programa ne 
glede na prav dober uspeh. Ocenjevanje je spodbudno in je pod vprašajem tudi 
subjektivnost učitelja. Menim, da je tudi za naprej glavni vzgojno-izobraževalni cilj 
usposabljanje učenca za samostojnejše vključevanje v delovno, življenjsko in socialno 
okolje. Primarno za otroka mora biti obvladanje življenjskih in socialnih veščin ter 
uporaba le-teh pri vsakodnevnem življenju, a sekundarno so akademska znanja. Sam 
cilj, torej, izhaja iz individualiziranega programa in predlaga poseben program šolanja. 
Učenec vsekakor potrebuje vzgojno-izobraževalni in rehabilitacijski pristop oziroma 
defektološko delo, česar naša šola ne more ponuditi. Otroku je potrebno na primeren 
način prezentirati različne vsebine. Nujno je tudi delo v majhni skupini poleg 
maksimalnega individualiziranja. To so temeljni predpogoji, ki jih ne smemo prezreti 
poleg spoštovanja učenčevih znanj, sposobnosti in veščin, da bi lahko realizirali 
pomemben cilj - siguren, zadovoljen in vesel učenec, ki bo samostojno skrbel zase.  
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PRILOGA F: OCENJEVALNA LESTVICA ZA FUNKCIJSKA PODROČJA 
GOVORA IN JEZIKA 

 

FUNKCIJSKO PODROČJE: GOVOR IN JEZIK 

KOMPONENTE FUNKCIJSKEGA PODROČJA OCENA 

� Razume besed in pojmov  

� Uporablja zahteven besednjak  

� Razume in izvaja enostavna navodila  

� Uporablja dolge, sestavljene stavke  

� Jasno artikuliran govor  

� Razlikuje glasove na začetku, v sredini in 
na koncu besede 

 

� Pozna rim  

� Kaže zanimanje in sposobnost govoriti ob 
slikah 

 

� Opiše sliko  

� Razlaga in opisuje dogodke, zgodbe  

� Poroča o dogodku  

� Predvidi posledice v zgodbah  

� Spremeni konec zgodbe  

� Obnovi zgodbo  
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PRILOGA G: OCENJEVALNA LESTVICA ZA FUNKCIJSKA PODROČJA 
SPORAZUMEVANJA IN SOCIALNE INTERAKCIJE 

 

FUNKCIJSKO PODROČJE: SPORAZUMEVANJE IN SOCIALNE 

INTERAKCIJE 

KOMPONENTE FUNKCIJSKEGA PODROČJA OCENA 

� Vzpostavi očesni kontakt  

� Prepozna obrazne izraze občutkov  

� Razlikuje obrazne izraze občutkov  

� Prepozna telesne izraze občutkov  

� Razlikuje telesne izraze občutkov  

� Razbere emocionalno stanje osebe iz glasu, 
govora 

 

� Kaže empatijo, obzirnost, potrpežljivost  

� Ustrezno kontrolira čustva  

� Skrbi za počutje drugih  

� Pozorno sledi govorcu brez, da bi motil  

� Ugotovi, kaj bi govorec rad  

� Pusti, da govoreči izrazi svoja čustva  

� Posluša, ko drugi govori  

� Daje pripombe  

� Pokaže, da sprejema govorjeno  

� Smiselno odgovarja na vprašanja  

� Posluša druge, ko govorijo; je dober poslušalec  

� Vpraša na prijazen način  

� Odgovarja na vprašanja z da in ne  

� Odgovarja na vprašanja z eno besedo  

� Besedno izražanje uporablja za zadovoljevanje 
lastnih potreb 

 

� Z besednim izražanjem vzpostavlja in bogati 
odnose 

 

� Pri sporazumevanju tvori preproste povedi  

� Zahvali se  

� Vstopa v odnose s sošolci  
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� Predlaga igro ali sprejme predlog  

� Se igra s sošolci  

� Dogovori se za vloge v igri  

� Dogovori se za aktivnost  

� Preveri ali razume pravila igre  

� V aktivnosi sodeluje premišljeno  

� Varuje sebe in druge  

� Uživa v skupinskih dejavnostih  

� Samostojno vzpostavlja in vzdržuje odnose z 
vrstniki 

 

� Uspešno in spontano sodeluje v skupini  

� Ustrezno presoja socialne odnose  

� Išče pozornost  

� Ustrezno, selekcionirano kaže svoja čustva  

� Kaže potrebo po telesnem stiku, drži se za učitelje 
in druge osebe 
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