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POVZETEK
Prader-Willijev sindrom (PWS) je zelo redka, kompleksna, kromosomska motnja. Kljub
redkosti gre za resen sindrom, saj prizadene posameznika in njemu bližnje osebe na različnih ravneh,
tako telesno kot duševno. Sindrom vključuje veliko značilnosti, od katerih je najbolj izstopajoča
nenehna lakota. V pedagoškem smislu gre za kontiinuum sposobnosti. V slovenskem prostoru je PWS
še neznan, zato je potrebno starše oseb s PWS in različne strokovnjake seznaniti in ozavestiti o
potrebah oseb s PWS ter jim ponuditi učinkovite napotke za praktično delo z osebami s PWS,
pedagoge pa seznaniti z vzgojno-izobraževalnim profilom učencev s PWS ter z oblikami pomoči in
podpore.
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen PWS in značilnosti funkcioniranja oseb
s PWS, predvsem z vzgojno-izobraževalnega vidika, in sicer na biološkem, emocionalnem,
kognitivnem, motoričnem, socialnem področju, področju govora in jezika ter v okviru vedenja.
Izobraževalne tehnike, metode in oblike dela, obvladovanje vedenjskih vzorcev ter učinkovite vzgojnoizobraževalne obravnave oseb s PWS so opisane, razvrščene in opredeljene po starostnih obdobjih
(otroško, predšolsko, šoloobvezno, srednješolsko, mladostniško obdobje in odraslost).
Empirična raziskava je bila izvedena s sodelovanjem Društva za pomoč osebam s PWS v
Sloveniji. V empiričnem delu je predstavljena kvalitativna raziskava o PWS, ki zajema študijo primera,
tehniko spraševanja staršev in učiteljev otrok s PWS z individualnimi intervjuji in sekundarno analizo
gradiva in kvantitativna raziskava, ki temelji na delu z anketnimi vprašalniki za starše in učitelje otrok
s PWS. Opisana je študija primera osebe s PWS v inkluzivnem izobraževanju z upoštevanjem tako
bioloških kot socialno-emocionalnih in vzgojno-izobraževalnih potreb. Analizirani so intervjuji ter
anketni vprašalniki za starše ter učitelje oseb s PWS. Ugotovitve intervjujev in rezultati vprašalnikov
so primerjani z rezultati študije primera in teoretičnimi izsledki.
Vsi pridobljeni podatki so interpretirani s pomočjo že objavljenih spoznanj o PWS, na osnovi
vsega pa je izdelan vzgojno-izobraževalni profil oseb s PWS, ki pripomore k ustrezni pedagoški
obravnavi teh oseb. Predstavljene so značilnosti oseb s PWS in preizkušene učinkovite metode za delo
s temi osebami v vseh življenjskih ciklih (otroštvo, predšolsko, šoloobvezno, srednješolsko,
mladostniško in študentsko obdobje ter odraslost) in na vseh področjih delovanja (biološkem,
emocionalnem, kognitivnem, motoričnem, socialnem področju, področju govora in jezika ter
vedenja), poseben poudarek pa je na izhodiščih za delo z osebami s PWS v pedagoški praksi in
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prepoznavanju njihovih močnih področij. Navedena so priporočila za načrtovanje in oblikovanje
individualiziranega programa. Izpostavljene so smernice in strategije pomoči za preprečevanje težav
in premagovanje primanjkljajev oseb s PWS, razviti so učinkoviti načini za zmanjševanje nezaželenih
vedenj učencev s PWS. Dokazana je ustreznost inkluzivnega modela vzgoje in izobraževanja za osebe
s PWS. Predstavljen je sistemski model prikaza uresničevanja posebnih potreb oseb s PWS, izdelan
model sistematičnega pristopa za razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki učinkovito podpira
osebe s PWS, in konkretno opisani podsistemi 4-stopenjskega sistemskega modela za uspešno
uvajanje in izvajanje inkluzivnega izobraževanja teh oseb.
Magistrsko delo je doprineslo k raziskovanju in razumevanju v našem prostoru premalo
raziskanega, a pomembnega sindroma. Prispevek k znanstvenemu razvoju specialne in rehabilitacijske
pedagogike je v doprinosu analize stanja, zapisu dejstev, priporočil in smernic za delo z osebami s
PWS. Z izoblikovanim vzgojno-izobraževalnim profilom oseb s PWS v Sloveniji pomagamo
strokovnjakom in staršem bolje poznati in razumeti sindrom ter jim tako omogočiti ustvariti
kakovostnejše vzgojno-izobraževalno okolje.

KLJUČNE BESEDE
Prader-Willijev sindrom, kognicija, učenje, vedenje, strategije pomoči, podpora, individualizirani
program
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ABSTRACT
Prader-Willi syndrome (PWS) is a rare, complex, chromosomal disorder. Despite its rarity, this
is a serious syndrome which affects the individual and their close people at various levels, physically
and mentally. This syndrome includes a lot of features being constant hunger the most noticeable
one. In pedagogical terms, persons with PWS suffer from moderate to severe learning difficulties.
PWS is still unknown in Slovenia, therefore it is necessary to inform and raise awareness of both
parents and various professionals of what the needs of children/persons with PWS are and offer them
effective guidance for their practical work and equipping educators with the educational profile of
pupils with PWS and forms of assistance and support.
The theoretical part of this master thesis presents the characteristics of PWS and functioning
of persons with PWS, particularly from the educational point of view, in biological, emotional,
cognitive, motor, social field, the field of speech and language and in the context of behaviour.
Educational techniques, methods and forms of work, behavioural management and effective
educational treatment of persons with PWS are described, classified and defined in different age
groups (children, preschool, mandatory school, secondary school, juvenile period and adulthood).
The empirical research has been carried out in cooperation with the Prader-Willi Syndrome
Association Slovenia. The empirical part contains a qualitative research of PWS that includes a case
study, technics of questioning the parents and teachers of children with PWS using individual
interviews and secondary analysis of materials, and quantitative one based on questionnaires for
parents and teachers of children with PWS. A case study of a person with PWS in inclusive education
is described taking into account their biological, socio-emotional and educational needs as well.
Interviews and questionnaires for parents and teachers of persons with PWS are analysed. Findings
from interviews and questionnaires are compared with the results of case studies and theoretical
results.
All obtained data are interpreted with previously published findings about PWS. Based on
everything an educational profile of individuals with PWS was produced contributing to their
appropriate pedagogical treatment. Characteristics of persons with PWS and proven effective
methods for working with these people at all stages of their life cycles (childhood, preschool,
mandatory school, secondary school, youth and student period and adulthood) and in all areas
(biological, emotional, cognitive, motor, social field, the field of speech and language and behaviour)
are presented, with special emphasis on platform for working with them in educational practice and
on identification of their strengths. Recommendations for planning and designing an individualized
5

programme are with PWS are exposed and effective ways to reduce unwanted behaviours of pupils
and students with PWS are developed. Adequacy of the model of inclusive education for persons with
PWS is proven. Display of a system model of realization of special needs of persons with PWS and the
model of a systematic approach to the development of inclusive education that effectively supports
people with PWS are featured, subsystems of the 4-step system model for a successful introduction
and implementation of inclusive education for these people are concretely described.
This master thesis contributes to the valuable research and better understanding of PWS, in
our area so far poorly studied though important syndrome. Analysis, facts, recommendations and
guidelines for working with people with PWS are contribution to the scientific development of special
and rehabilitation pedagogy. With an articulated educational profile of people with PWS in Slovenia
we can help professionals and parents to learn and understand this syndrome better and enable them
to create a quality educational environment.

KEYWORDS
Prader-Willi syndrome, cognition, learning, behaviour, helping strategies, support, individualized
program
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1. UVOD
Prader-Willijev sindrom (v nadaljevanju PWS) so prvič opisali švicarski zdravniki Prader,
Labhart in Willi leta 1956 (Prader, Labhart in Willi, 1956, v Waters, 1999). Šele od leta 1961 naprej, ko
je o sindromu poročal zdravnik Laurance, so zdravniki po svetu ta sindrom spoznali (Laurance, 1961,
prav tam).
PWS je kompleksna genetska bolezen, ki nastane zaradi odloma delca petnajstega
kromosoma. Enako pogosto se pojavlja pri obeh spolih in v različnih rasah (Kotnik in Kržišnik, 2009).
Pojavi se naključno in bolniki navadno nimajo družinske anamneze bolezni. Gre za kongenitalno, torej
že ob rojstvu prisotno bolezen, ki je zelo redka, saj se v svetovnem merilu rodi le 1 človek s PWS na
10.000 do 1 na 15.000 ljudi. PWS in Angelmanov sindrom (pri obeh gre za okvare 15. kromosoma na
svoj način) predstavljata nov fenomen genomskega vtisnjenja (Gelehrter, Collins in Ginsburg, 1998).
Čeprav je PWS redek sindrom, v Društvu PWS poudarjajo, da je zelo pomemben, saj je to ena od
pogostejših genetskih okvar. Je najpogostejši identificiran genetski vzrok za debelost (Araki idr., 2010;
Bratina, 2003; Thompson, Butler, MacLean, Joseph in Delanex, 1999). Z genetskega, psihološkega in
vedenjskega vidika gre za najbolj kompleksen sindrom in najzahtevnejši za vodenje (Whitman, 2003).
Raziskave o sindromu so se bolj razširile v zadnjih petindvajsetih letih. Največji napredek v
tujini je bil narejen na področju genetike, zadnje čase pa se pozornost raziskovanja usmerja tudi na
druga področja funkcioniranja teh oseb, predvsem na psihološki in kognitivni vidik sindroma (Waters,
1999). Čeprav so bile v teh letih raziskane in prestavljene vse klinične značilnosti sindroma, so
posamezniki s PWS vsak svoj individuum, vsak s svojimi lastnostmi in spremljajočimi značilnostmi
PWS-ja, skupne vsem so le težave s hranjenjem (Thompson idr., 1999).
PWS je medicinski izraz, vpliva pa tudi na vzgojo in izobraževanje, a se strokovni delavci v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah premalo zavedajo, kako pomembno je dobro poznavanje sindroma
in pravilen pristop tudi na vzgojno-izobraževalnih področjih. PWS ostaja nepoznan, za osebe s PWS z
nezdravstvenega vidika, predvsem pa z vidika vzgoje in izobraževanja ter načinov življenja v skupnosti
pa je premalo poskrbljeno, kar bistveno vpliva na življenje, vključevanje v socialno okolje in delovanje
teh oseb (Waters, 1999). PWS si deli pomembne vedenjske in psihološke značilnosti z npr. avtizmom
in obsesivno-kompulzivnimi motnjami, a vsebuje edinstvene kombinacije teh značilnosti, kar ga
razlikuje od drugih motenj (Thompson idr., 1999).
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V primerjavi s PWS zelo podobnim Angelmanovim sindromom ter s Tourettovim sindromom
in z izčrpno raziskanim Downovim sindromom, ki se jim v našem prostoru posveča več pozornosti, je
vidno dejstvo, da je vzgojno-izobraževalni profil PWS v Sloveniji še neznanka. Strokovnim delavcem
pri nas je za učinkovito pomoč in podporo osebam s PWS potrebno ponuditi informacije in napotke
za delo s temi osebami. Za pomoč osebam s PWS ter njihovim staršem oz. skrbnikom na Pediatrični
kliniki Ljubljana že več kot deset let deluje Društvo za pomoč osebam s PWS, kar je edina podpora za
vse, ki se srečujejo z osebami s PWS v in izven zdravstvenih ustanov. Danes ima že večina držav svoja
društva in so pridružene članice mednarodnega združenja za pomoč osebam s PWS – IPWSO
(International Prader-Willi Syndrome Organisation).
Številni viri (Butler, Lee in Whitman, 2006; Caldwell in Taylor, 1988; James in Brown, 1992;
Jurčec, 2002; Waters, 1999) opozarjajo na pomembnost sindroma zaradi njegove redkosti in
kompleksnosti ter izpostavljajo, da se otrok s PWS lahko uspešno razvija le v podpornem okolju, kjer
sindrom poznajo (Waters, 1999). Po Jurčec (2002, str. 3) so »ti bolniki zelo opazni in ne glede na to,
kje živijo, imajo osebe s PWS in njihove družine zelo podobne težave tako v mladosti kot v poznejših
življenjskih obdobjih. Želijo si, da bi bilo njihovo okolje seznanjeno s to dedno boleznijo«.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
Otroci se med seboj razlikujejo, zato je pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega
procesa potrebno upoštevati njihove razlike, na katerih je osnovana inkluzija. Ko gre za otroka s
posebnimi potrebami, ki ima redko, malo poznano ali celo neznano motnjo, kot je PWS, je delovanje,
raziskovanje, predvsem pa sodelovanje učiteljev in strokovnjakov ter tudi staršev še toliko bolj
pomembno. Ob uvajanju novih pristopov na področju nudenja pomoči in podpore, kar zahteva
raznolika populacija učencev v šolah in s tem različnih vzgojno-izobraževalnih potreb, je po Kavkler
(2011, str. 8) inkluzivna vzgoja in izobraževanje »ključni koncept, ki omogoča optimalne vzgojnoizobraževalne dosežke vseh učencev ter njihovo uspešno vključenost v ožje in širše okolje« in »ki v
procesu poučevanja upošteva potrebe vseh učencev in še posebno učencev s posebnimi potrebami«
(prav tam, str. 20). Ključna oseba inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega procesa je učitelj, ki je eden
od najpomembnejših dejavnikov uspešnosti vzgoje in izobraževanja raznolike populacije učencev v
razredu (prav tam), ki s svojimi stališči, znanjem, sposobnostjo organizacije, izvajanjem pomoči,
upoštevanjem učenčevih posebnih potreb, sodelovanjem z učencem z učnimi težavami, starši in
vrstniki (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001) prilagaja proces poučevanja, čas, učne pripomočke,
preverjanja znanj itd., zato potrebuje podporo in pomoč vseh drugih šolskih strokovnih delavcev
(Kavkler, 2011). Osnova za vse našteto pa je poznavanje učenčevih posebnih potreb.

2.1 ZNAČILNOSTI PWS
2.1.1 Opis sindroma in prevalenca
Leta 1950 je glavni zdravnik v otroški bolnišnici v Zürichu, Andrea Prader, opazoval otroke, ki
so kazali podobne simptome: povečano težo, nižjo postavo, manjše dlani, stopala in pogosto tudi
genitalije ter znižano stopnjo inteligentnosti. Profesorja Alexis Labhart in Heinrich Willi sta skupaj z
njim leta 1956 prvič opisala Prader-Labhart-Willijev sindrom, danes imenovan Prader-Willijev sindrom
(Eiholzer, 2005). Opisali so pet oseb moškega in dve osebi ženskega spola, ki so kot dojenčki izkazovali
hipotonijo, zelo šibek sesalni refleks, splošno pomanjkanje gibanja ter nezmožnost jokanja in sesanja.
V starosti dveh let sta se jim izboljšala hipotonija in gibanje, pojavila pa se je debelost, pomanjkljivosti
v rasti, intelektualne nesposobnosti ter pri moških nespuščeni testisi (Lang, Smith in Ence, 2010).
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Kasneje sta Prader in Willi, kot razlagata Caldwell in Taylor (1988), zgornjim značilnostim, kot
takratnim kriterijem za diagnozo PWS, dodala še zmanjšano aktivnost ploda in tendenco za razvoj
diabetesa. Avtorja (prav tam) dodajata, da je bila diagnoza PWS še mnoga nadaljnja leta narejena na
podlagi kliničnih fenotipov, a izpostavljata, da je PWS sestavljen iz kombinacije fizičnih in vedenjskih
značilnosti. Večina raziskav ter drugih virov na tem področju je osredotočena le na identifikacijo
fizičnih značilnosti in na razlikovanje PWS od ostalih prirojenih (kongenitalnih) motenj (Caldwell in
Taylor, 1988).
Po Waters (1999) prava pojavnost PWS ni znana in na podlagi izračunov iz Amerike ter
Norveške poda oceno, ki znaša 1 : 15.000. Prevalenca tega sindroma se v različnih virih giblje od 8.000
pa vse do 52.000, v povprečju pa znaša 15.000 rojstev, kakršno oceno podajo Araki in sodelavci (2010).
Woodcock, Oliver in Humphreys (2009c) navedejo širšo stopnjo razširjenosti prebivalstva s PWS, in
sicer 1 : 52.000, pri čemer opozarjajo, da je to spodnja meja ocen. Butler in Cassidy (v Butler idr., 2006)
omenjata, da je na svetu, kjer nas sicer živi 7 milijard ljudi, od 350.000 do 400.000 ljudi s PWS, in da v
ZDA PWS, ali podtip PWS-ja, vpliva na manj kot 200.000 ljudi tamkajšnje sicer 314 milijonske
populacije oz. se v splošnem PWS pojavi pri enem otroku na 8.000 do enem na 20.000 ljudi. Parker in
Parker (2007) navajata, da PWS prizadene enega na 10.000 do 25.000 ljudi. Kocijančič in Mrevlje
(1998) zatrjujeta, da se PWS pojavlja pri enem od 10.000 do 15.000 živorojenih otrok. Podobno
prevalenco poda Bratina (2003), in sicer 12.000 do 15.000 ljudi, in pojasnjuje, da PWS najdemo pri
ljudeh obeh spolov, v vseh rasah, etničnih skupinah in po vsem svetu, Thompson in sodelavci (1999)
pa ob tem pripomnijo, da jih je vseeno nekoliko več zabeleženih pri belcih. Woodcock in sodelavci
(2009c) razložijo, da je razmerje pojavnosti sindroma med spoloma 1:1. Caliandro in sodelavci (2007)
navedejo pogostost PWS natančneje, in sicer na podlagi izračunov iz Flandrije – 1:26.676. Hipotetični
izračun za Slovenijo pokaže, da naj bi bilo pri nas okrog 100 oseb s PWS.
Eiholzer (2005) navaja, da do leta 1981 vzrok za PWS ni bil znan. Danes je znano, da gre za
genetsko motnjo, kakor PWS označuje več avtorjev (Woodcock, Oliver in Humphreys, 2009a;
Woodcock, 2009c; Clarke idr., 2002), tudi Cassidy in Driscoll (2009), ki opisujeta, da je ta genetska
motnja zelo spremenljiva in lahko prizadene več organskih sistemov posameznika. Thomson in
sodelavci (1999) PWS opišejo kot genetsko razvojno motnjo oz. kot najpogostejši sindrom zaradi
kromosomskega izbrisa. Dykens (1999) opredeli PWS kot sindrom z znano genetsko etiologijo,
Eiholcer (2005) ter v avtorji pri reviji Special Children (2013) PWS opišejo kot kromosomsko motnjo,
Jurčec (2002) kot genetsko bolezen, Kotnik in Kržišnik (2009) kot kompleksno genetsko bolezen, James
in Brown (1992) pa kot posebno prirojeno motnjo. Ostali ta sindrom označijo bolj natančno, npr.
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Caliandro in sodelavci (2007) kot nevrogenetsko motnjo, Lang in sodelavci (2010) ter Whittington in
Holland (2004) kot kompleksno nevrorazvojno motnjo, Butler in sodelavci (2006) označujejo PWS kot
kompleksno genetsko stanje, Holland in sodelavci (2009) pa kot redko genetsko določeno
nevrorazvojno motnjo s kompleksnim fenotipom, ki se spreminja s starostjo posameznika s PWS.
Vsi omenjeni avtorji pa navajajo iste značilnosti sindroma, od katerih najbolj izstopa nenasiten
apetit. Kocijančič in Mrevlje (1998, str. 802) te značilnosti strneta v definiciji PWS: »Otroci imajo
hipotono mišičje, zaostajajo v rasti zaradi motene hipotalamične regulacije izločanja STH
(somatotropina ali somatotropnega hormona), zaostajajo v psihičnem razvoju in so 'mentalno
retardirani', včasih hipogonadni (imajo zmanjšano izločanje spolnih hormonov), že v zgodnjem
otroštvu se pojavi debelost zaradi izrazite hiperfagije (nenormalno visokega apetita po hrani). Bolniki
nagonsko iščejo hrano, jedo tudi ostanke in hrano za živali. So nizke rasti, ekstremno debeli, z
motnjami spanja, tudi zaradi prekinitev dihanja (apnee v spanju). Imajo popadljiv značaj z izbruhi
napadalnega obnašanja«. Tudi Clarke in sodelavci (2002) navajajo, da imajo osebe s PWS poleg že
omenjenih značilnosti tudi čustvene in vedenjske motnje, celo abnormalne, pogoste in težke izpade
trmarjenja, nenormalnosti v razpoloženju, psihotične in obsesivno-kompulzivne motnje, čemur se
posveča premalo pozornosti.
Whitman in Jackson razlagata (2006, str. 317) da se »PWS razvije kot eden bolj zapletenih
genetskih sindromov« in izpostavita resnost vedenjskih obravnav pri osebah s PWS ter pomembno,
če ne celo glavno vlogo prilagoditev in upravljanja posameznikov s PWS: »Večina medicinsko
obarvanih tekstov označuje PWS kot sindrom debelosti s spremljajočimi kognitivnimi primanjkljaji in
vedenjskimi težavami. Zagotovo pa prodornost, resnost in velik vpliv vedenja v povezavi s hrano
izpodrine prejšnji opis«. V angleškem društvu PWSA se tega zavedajo, saj opisujejo PWS kot
kompleksno genetsko motnjo, ki vpliva na apetit, rast, metabolizem, kognitivne funkcije in obnašanje
posameznika. Značilnosti PWS pa so tudi znižan mišični tonus, nizka rast, motnje pubertetnega
razvoja, kognitivne motnje, vedenjski problemi in kronična lakota ter izpostavijo še eno pomembno
značilnost, in sicer upočasnjeno presnovo, ki lahko vodi v pretirano uživanje hrane in smrtno nevarno
debelost. Zato oboleli s PWS potrebujejo strokovno obravnavo in strogo zunanjo kontrolo, vključno z
omejevanjem dostopa do hrane za ohranjanje normalne teže in pomoč pri reševanju njihovih življenj
(www.pwsa.co.uk).
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2.1.2 Genetsko ozadje PWS in diagnoza
S PWS se lahko rodi vsakdo, saj gre za motnjo genetskega izvora (Gelehrter idr., 1998). Kot
navaja Bratina (2003), gre večinoma za sporadično genetsko motnjo, ki se pojavi v času koncepcije iz
neznanega razloga. Sindrom se pojavi zaradi pomanjkanja več genov na 15. kromosomu. Najpogosteje
je ta okvara povezana z očetovim kromosomom (prav tam). Sindrom nastane kot naključje, zato ne
gre nobenemu od staršev pripisati krivde zanj. PWS je le redko deden, pojavi se lahko v vsaki družini,
le redko pa v isti družini več kot enkrat (Waters, 1999). Le v 2 % primerov je ta dedna motnja, ki pa ne
povzroča kliničnih težav, prisotna že pri starših (Bratina, 2003). Za ponovitev sindroma pri sorojencih
je manj kot 1 % možnosti, ker večina genetskih napak nastane na novo (Kržišnik, 2002). V dosedanji
literaturi je le deset družin poročalo, da imajo več kot enega člana s PWS (Thompson idr., 1999).
Poročali so tudi o več primerih neenakih dvojčkov, kjer je en otrok imel PWS, drugi pa ne (Waters,
1999).
Kocijančič in Mrevlje (1998) ter Caliandro in sodelavci (2007) pojasnijo, da sindrom nastane
zaradi mikrodelecije na očetovem kromosomu 15q11-q13, na materinem kromosomu pa ta predel ni
aktiven. Gelehrter in sodelavci (1998) navajajo, da gre za mikrodelecijo pri približno polovici pacientov
s PWS, k čemur pa Caliandro in sodelavci (2007) dodajajo, da sindrom lahko povzroči tudi disomija 15.
kromosoma. Lang in sodelavci (2010) opozarjajo, da je PWS prvi prepoznan mikrodelecijski sindrom
pri človeku, saj se je pred tem mikrodelecija našla le v rastlinah. Mikrodelecija je prisotna v 70–75 %
primerih oseb, ki imajo PWS (Gelehrter idr., 1998). Bratina (2003) to razloži tako, da se delček 15.
kromosoma s strani očeta izgubi, kar pomeni, da je del genskega materiala nepopoln. Če se delecija
na tem istem 15. kromosomu pojavi z materine strani, pa gre za Angelmanov sindrom, ki pa z
značilnostmi PWS nima nič skupnega. Večini otrok s PWS, ki nima delecije na 15. kromosomu, manjka
cel očetov kromosom. Tak posameznik ima – namesto enega kromosoma od očeta in enega od matere
– dva materina 15. kromosoma, kar imenujemo uniparentalna disomija. Ti otroci imajo sicer številčno
polno kromosomsko strukturo, a je ta napačno distribuirana (Eiholzer, 2005). Ta se pojavlja pri 20–25
% oseb s PWS (Gelehrter idr., 1998). Majhen delež otrok s PWS pa nima ne delecije ne uniparentalne
disomije, temveč t. i. odtisnjeno napako. Pri teh osebah je center genskih informacij okvarjen, in sicer
ne glede na to, ali je otrok to podedoval po materi ali po očetu (Eiholzer, 2005).
Kritični očetovi geni, ki pri osebah s PWS primanjkujejo, imajo vlogo pri regulaciji apetita.
Danes so na tem področju dejavne mnoge raziskave v številnih laboratorijih po vsem svetu.
»Spoznanja o tem genu bi pomagala razložiti debelost ne le pri PWS, ampak tudi pri ostalih ljudeh«
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(Bratina, 2003, str. 18). Zanimivo pa je dejstvo, da so nekateri posamezniki PWS pridobili zaradi
poškodbe možganov. Podobno motnjo je mogoče pridobiti tudi po porodu, če se po poškodbi ali
operaciji poškoduje hipotalamus (prav tam).
Klinični znaki PWS-ja so znani od leta 1956, šele od leta 1990 naprej pa testiranje zagotavlja
možnost, da je večina primerov (kar 99 %) gensko potrjenih. Pred tem so na diagnozo PWS le sumili.
Prav tako so bile diagnoze narejene veliko prepozno, in sicer šele takrat, ko se je pri posamezniku
pojavilo nenormalno hranjenje in debelost ali že celo preplet vedenja v povezavi s hrano in z ostalimi
oblikami vedenja. Za osebe s PWS, ki so imele delecijo, je bila povprečna starost, ko so dobile
diagnozo, šest let; za posameznike z uniparentalno disomijo pa devet let. Prioriteta raziskovanja sredi
1980-ih je bila nekontrolirana debelost s posledicami na zdravje, ker je večina posameznikov s PWS
živela le do pozne pubertete ali zgodnje odraslosti. Celoten obseg in vpliv vedenjskih značilnosti kot
problema (ne le vedenja v povezavi s hrano), ni bil dovolj upoštevan in cenjen. Sedaj je v praksi zgodnje
diagnosticiranje vedno pogostejše, kar je omogočilo povečano pozornost pri vodenju telesne teže in
preprečevanje debelosti oseb s PWS. Poleg tega je razvoj posebnih skupinskih domov za osebe s PWS
med leti 1980 in 1990 olajšal prizadevanja za zmanjšanje prevelike telesne teže, tako da danes mnogo
ljudi s PWS živi do srednjih let ali starejše starosti. A šele ko delo z osebami s PWS ni bilo več tako
osredotočeno na telesno težo oz. debelost ter zdravje, je postala osrednja tema vedenje (Whitman in
Jackson, 2006).
Diagnoza PWS ni vedno lahka, saj so znaki včasih nejasni in se s starostjo spreminjajo (Kržišnik,
2002). Za postavitev diagnoze PWS so postavljeni tako klinični kot tudi genetski kriteriji. Diagnoza se
opravi z uporabo soglasnih kliničnih kriterijev; najprej je klinično postavljen sum na PWS, kar pa se
nato potrdi z genskim testiranjem. Klinični diagnostični kriteriji za PWS se delijo na glavne, pomožne
in dopolnilne kriterije.


Glavni kriteriji so:

osrednja hipotonija dojenčka, težave s hranjenjem dojenčka/nenapredovanje v rasti, hitro
pridobivanje telesne teže med 1. in 6. letom starosti, značilne obrazne lastnosti, hipogonadizem:
genitalna hipoplazija, zaostanki v puberteti, razvojni zaostanki/zaostanki v duševnem razvoju;


Pomožni kriteriji so:

zmanjšano gibanje ploda/zaspanost dojenčka, tipični vedenjski problemi, motnje spanja/apneja v
spanju, nizka rast po 15. letu starosti, slabša pigmentacija, majhne dlani in stopala za določeno starost,
ozke roke z ravnimi lakti, ezotropija/miopija, gosta, viskozna slina, težave z artikulacijo, praskanje
kože;
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Dopolnilni kriteriji so:

visok prag bolečine, zmanjšano bruhanje, temperaturna nestabilnost, skolioza in/ali kifoza,
osteoporoza, neobičajno dobre veščine sestavljanja sestavljenk, normalne nevromišične preiskave.
Glavni kriteriji se točkujejo z eno točko, pomožni kriteriji s pol točke in dopolnilni z nič točk.
Pri otrocih s PWS do treh let starosti je diagnoza PWS potrjena, če imajo pet točk, od tega tri točke iz
glavnih kriterijev. Pri otrocih nad tremi leti starosti pa se diagnoza potrdi, če imajo osem točk, od tega
štiri iz glavnih kriterijev (Holm idr., 1993, v Dykens, Cassidy in DeVries, 2011).

2.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROFIL
Čeprav obstaja kar nekaj nemedicinskih značilnosti v povezavi s PWS, ki se v glavnem uvrščajo
v področje kognicije, prilagojenega oz. neprilagojenega vedenja in vedenja v povezavi s hrano
(Caldwell in Taylor, 1988), ostaja PWS klinični fenomen, saj je večina značilnosti tega sindroma
medicinske narave, o čemer se v literaturi tudi najpogosteje poroča. Tako je: »pomembno zavedanje,
da zaradi tega otroci s PWS predstavljajo edinstvene značilnosti, potrebe in izzive v tradicionalnih
vzgojno-izobraževalnih okoljih. Da se proizvede optimalna izobraževalna izkušnja za otroka s PWS, se
od staršev, učiteljev in vseh povezanih strokovnjakov zahteva, da poznajo vprašanja in vzgojnoizobraževalne možnosti za posameznika s PWS in njegovo družino« (Cheed, Levine in Wharton, 2006,
str. 302). Čeprav imajo osebe s PWS razvojne motnje, ni nujno, da imajo duševne motnje. V procesu
vzgoje in izobraževanja deluje nekaj manj kot polovica teh oseb v nižjem delu normalne distribucije,
nekaj več kot polovica jih ima lažje do zmerne motnje v duševnem razvoju (Thompson idr., 1999).
K ustrezni pedagoški obravnavi oseb s PWS najbolj pripomore izdelan vzgojno-izobraževalni
profil oz. natančno razdelan izpis značilnosti teh oseb v vseh življenjskih obdobjih: obdobje
novorojenčka, otroško, predšolsko, šoloobvezno, srednješolsko, mladostniško obdobje in odraslost,
na vseh področjih funkcioniranja: biološkem, emocionalnem, kognitivnem, motoričnem, socialnem
področju, področju govora in jezika ter v okviru vedenja; s smernicami in napotki za šolsko delo.
Glede na značilnosti sindroma so težave v različnih življenjskih obdobjih različne (Kržišnik,
2002). Strokovno zanimivo dejstvo je, kot pravi Vrba (2002), da so simptomi PWS v posameznih
življenjskih ciklih zelo različni, kar je z vzgojno-izobraževalnega vidika zelo pomembno. Potrebno je
tudi upoštevati, da je kljub isti diagnozi vsak posameznik s PWS drugačen. Vsak potrebuje svoje oblike
pomoči in le zanj prilagojene oblike individualne podpore. Zaradi tega je še toliko bolj pomembna
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različna strokovna obravnava. Natančne razlage, zakaj je raznolikost simptomov pri osebah s PWS tako
velika, strokovnjaki še niso podali (Eiholzer, 2005).
Osebe s PWS skozi vsa življenjska obdobja pesti kronična lakota z dnevno manjšo porabo
energije zaradi upočasnjenega metabolizma in posledična ogrožajoča debelost, zaradi česar jim je
potrebno pravilno odmerjati količino hrane in neprestano nuditi nadzor med obroki hranjenja. Luiselli
(1988, v Caldwell in Taylor, 1988) izpostavi učinkovitost uporabe vedenjske terapije pri osebah s PWS
in učinkovite postopke, ki pomembno vplivajo na neprimerno vedenje oseb s PWS (tudi v povezavi s
hrano), pridobivanje teže in gibalne aktivnosti. Tudi v Angliji so v regiji z več kot pet milijonov
prebivalstva, kjer je bilo od 200 do 300 ljudi s PWS, s populacijsko študijo opisali celoten spekter
fenotipa PWS in osvetlili ter pojasnili mnoga vprašanja glede: vedenja, obsesivno-kompulzivnega
vedenja, vedenja v povezavi s hranjenjem, vzgojno-izobraževalnih zmožnosti in psihiatričnih bolezni
pri osebah s PWS (Whittington in Holland, 2004).
Cheed in sodelavci (2006) so navedli primere uspešnega sodelovanja pri zagotavljanju
vzgojno-izobraževalnih možnosti za osebe s PWS in orisali posebne vidike, povezane s starostnimi
mejniki in razvojem, ter ponudili praktične sugestije za pedagoško delo z osebami s PWS. Kot primerno
obliko šolanja oseb s PWS so izpostavili inkluzivni model, za starejše osebe so izpostavili stanovanjske
skupnosti, kot najmanj primernega pa so označili oddelek z učenci z vedenjskimi težavami. Lotili so se
medicinskih in vzgojno-izobraževalnih vprašanj skozi vse razvojne faze osebe s PWS (prav tam).
Raziskava z zahodnega dela Kanade npr. prikazuje po starostnih obdobjih razdelane značilnosti
enainpetdesetih sodelujočih oseb s PWS in njihovih staršev ter poda primere uspešne obravnave oseb
s PWS v skupnosti in doma. Del oseb s PWS je bil uspešno vključen v inkluzivno izobraževanje, kjer so
imeli različne stopnje podpore: učitelja pomočnika, logopedsko obravnavo in individualno dodatno
strokovno pomoč izven oddelka. Uspešnost vključitve je bila odvisna od metod poučevanja, uspešnosti
strategij za obvladovanje vedenja in kontrole nad hranjenjem otroka s PWS (James in Brown, 1992).
Branson (1981, v James in Brown, 1992) je v tej isti raziskavi iskal skupne elemente govorno-jezikovnih
težav pri enaindvajsetih osebah s PWS, a jih ni našel, zaradi česar strategij logopedske obravnave ni
bilo moč posplošiti. Na podlagi raziskave pa so bila določena priporočila za učitelje, ki učijo osebe s
PWS (PWSA, 1992, prav tam) in minimalni standardi za individualizirani program za učence s PWS
(Bernstein, 1981, prav tam).
Največ je na področju izobraževanja oseb s PWS do sedaj v okviru dostopne literature
doprinesla raziskava iz Anglije (Waters, 1999) v sodelovanju z združenjem za pomoč osebam s PWS –
PWSA, kjer so s pomočjo anekdotskih zapisov, vprašalnikov in osebnih intervjujev z osebami s PWS in
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starši le-teh po starostnih obdobjih in področjih funkcioniranja razdelali težave pri otrocih s PWS,
strategije pomoči za posamezne težave, vse to pa podkrepili z izkušnjami, učinkovitimi obravnavami
in anonimnimi primeri dobrih praks sodelujočih v raziskavi. Za predšolske otroke s PWS in otroke s
PWS na razredni stopnji so npr. oblikovali trening socialnih veščin, trening razvijanja grobe in fine
motorike, izpostavili učinkovite strategije za razvijanje računskih in jezikovnih veščin ter motoričnega
področja. Za predmetno stopnjo pa so se, poleg omenjenih, lotili npr. tudi učinkovitih pristopov k
učenju tujega jezika in pomoči za preprečevanje neprimernega vedenja. Izpostavili so učinkovite
oblike učenja in metode poučevanja šolskih otrok s PWS (prav tam).
Uspešnost otroka s posebnimi potrebami, vključenega v šolski sistem, je odvisna od skrbi in
odgovornosti vsakega učitelja oz. delavca na šoli (Kavkler, 1996). »Poznavanje posebnih vzgojnoizobraževalnih potreb otroka s posebnimi potrebami je nujen pogoj za pripravo učinkovitega projekta
pomoči in podpore« (Kavkler, Morrison, Babuder, Lah in Viola, 2008, str. 47). Galeša (2003) navaja, da
je prvo in temeljno dobro poznavanje otrok s posebnimi potrebami oz. ustrezno ugotavljanje in
ocenjevanje razvitosti in prisotnosti posebnih potreb. Otroci s posebnimi potrebami so v vzgojnoizobraževalnem okolju uspešni, če upoštevamo tako notranje kot zunanje dejavnike, ki se med seboj
prepletajo: otrokove biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe. To je pogoj za
uspešno vključitev otroka s posebnimi potrebami v šolsko okolje, učinkovito pomoč in opredelitev
njegovih posebnih potreb. Na vseh treh naštetih področjih pa otroci s posebnimi potrebami
potrebujejo tudi ustrezne prilagoditve (Kavkler idr., 2008). Po Kavkler (prav tam, str. 57–58) je »v
preteklosti pri načrtovanju pomoči otrok s posebnimi potrebami prevladovala usmerjenost v težave
in primanjkljaje. Sodobni pristopi…/pa so/ usmerjeni v odkrivanje in razvijanje interesov in močnih
področij pri posamezniku ter razvijanje sodelovanja med družinskim in širšim okoljem«. Obravnava
otrok s posebnimi potrebami je torej učinkovita s sistemskim pristopom. S sistemskim 4-stopenjskim
modelom inkluzivne šole (Ferguson idr., 2001, v Kavkler, 2002), v katerem so povezani in medsebojno
delujoči vsi elementi, otroke s posebnimi potrebami v inkluzivnem izobraževanju uspešneje
podpiramo. Z razvijanjem vseh štirih podsistemov sistemskega 4-stopenjskega modela: otrok, razred,
šola in širše okolje, in z upoštevanjem interakcij med temi podsistemi, jim omogočamo uspešno
vključevanje, saj tako k otroku pristopamo celostno z vsemi razpoložljivimi viri od stalne strokovne,
vrstniške in starševske pomoči.
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2.3 IZRAŽANJE PWS SKOZI RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA
V nadaljevanju sledi opis značilnosti PWS v posameznih življenjskih obdobjih. PWS je večfazna motnja,
kot jo opišejo tudi Lang in sodelavci (2010), ki opredelijo tri različne faze izražanja tega sindroma: (1.)
faza je hipotončna faza, (2.) je faza hiperfagije in (3.) faza adolescence/odraslosti. V vsaki izmed faz se
pojavijo svojevrstne razvojne in vedenjske težave.

Slika 1: Shematični prikaz življenjskih obdobij.
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2.3.1 Značilnosti otrok s PWS v obdobju od dojenčka do malčka (do tretjega
leta starosti)
Za obdobje pred rojstvom do otroštva, ki jo Lang in sodelavci (2010) imenujejo 'hipotonična
faza', spada tudi nosečnost. V nosečnosti v večini primerov poročajo o zmanjšanem gibanju zarodka.
Četrtina zarodkov ima neobičajno lego, kot npr. medenično vstavo. Polovica dojenčkov s PWS ni
rojena na določen rok, pač pa dva tedna pred ali po roku. Kot zanimivost: veliko jih je rojenih v
jesenskih mesecih, posebej v oktobru (Thompson idr., 1999). Novorojenčki imajo nižjo telesno težo,
šibko mišično maso, fantki lahko imajo nespuščene testise, za to obdobje pa je značilno tudi
zmanjšano izločanje spolnih hormonov, kriptorhizem (nespuščeni testisi), težave z dihanjem in
splošno zamujanje razvojnih mejnikov (Lang idr., 2010). Dojenčki s PWS nimajo izrazite obrazne
ekspresije, imajo šibek jok, malo spontanih gibov, preveč spijo in imajo zelo šibek sesalni refleks, lahko
pa tudi nestabilno telesno temperaturo in nihanje telesne temperature iz neznanega razloga
(Thompson idr., 1999).
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Mnogo vzgojiteljev in staršev je imelo pri delu z mlajšimi otroki s PWS težave pri hranjenju. Te
so prisotne skozi vse življenje otroka s PWS. Starši novorojenčku s PWS, ker ne zmore sesati,
dobesedno vlivajo mleko v usta. Oddahnejo si, ko v starosti od dveh let naprej kar naenkrat začne jesti
sam, a je pri tem potrebna pazljivost, saj se v starosti dveh do petih let otrokom s PWS apetit
dramatično poveča in začnejo čezmerno pridobivati na telesni teži. Običajno zaradi šibkega mišičnega
tonusa in obraznih mišic težko žvečijo. V večini primerov zelo hitro sprejmejo vsakršno hrano in so v
splošnem bolj zadovoljni s koščkom sadja kot s piškotkom. Izkoristijo pa lahko vsako priložnost, da
premagajo lakoto, tudi z različnimi polužitnimi izdelki, npr. plastelinom, živalsko hrano, suhimi
testeninami itd., zaradi česar potrebujejo stalno in skrbno spremljanje. Zelo pomembna je povezanost
vzgojiteljev s starši (Waters, 1999).
Cheed in sodelavci (2006) navajajo, da je to obdobje ključnega pomena za otroke s PWS, saj
gre za obdobje hitrega razvijanja in učenja. Tudi dojenčki s PWS, tako kot vsi dojenčki, razvijejo močno
navezanost na starše, ostale skrbnike ter brate in sestre. Močna socialna orientiranost prinaša
družinam s takim otrokom kvaliteto in predstavlja moč, na kateri se da že od začetka graditi uspešen
učni program in program pomoči. Kotnik in Kržišnik (2009) izpostavita, da imajo novorojenčki s PWS
ob porodu nizko porodno težo, znižan mišični tonus, da ne sesajo ter slabo pridobivajo na telesni teži.
Kocijančič in Mrevlje (1998) razlagata, da imajo otroci s PWS skozi celo otroštvo hipotono mišičje in
zaostajajo v rasti. Zaradi primanjkljajev na motoričnem področju je pomembna obravnava
fizioterapevta in delovnega terapevta. Staršem je zaradi tega, ker otrok s PWS ne zmore sesati, nujno
svetovati glede hranjenja otroka ter jih poučiti o uporabi pripomočkov in načinih hranjenja. Cheed in
sodelavci (2006) razložijo, da prvih nekaj mesecih, ko gre samo za spanje in še neodzivanje dojenčka
s PWS, predstavlja staršem negovanje in dojenčkova zgodnja navezanost nanje velik izziv. Zmanjšan
mišični tonus in splošna šibkost povzročata zaostanek pri doseganju ciljnih mejnikov razvijanja grobe
motorike otroka: sedenja, plazenja in hoje. Zaostanek je viden tudi pri razvijanju fine motorike. Za
dojenčka s PWS je zato že od prvega meseca naprej koristno, da so ugotovljena težavna področja, kot
so: hranjenje in ustno-motorične spretnosti, komunikacijske veščine (ekspresivni in sprejemajoč jezik),
groba in fina motorika, ter da se jim posveča pozornost. Ob opaženih težavah ali domnevi na diagnozo
PWS je potrebno začeti z zgodnjo obravnavo, ki poleg že omenjene fizioterapije in delovne terapije
zajema tudi hranjenje, razvoj govora ter skupinsko igro. Pomembno je, da je v ospredju programa
pomoči za dojenčka s PWS fizično stimuliranje, komunikacija in socializacija. Primerne in ključne
razvojne dejavnosti za to obdobje so: petje, otroške pesmi, običajne otroške igre, igre posnemanj, igre
z baloni, sličicami, prekopicevanje, delanje kozolca, objemanje ter stiskanje. Doseči cilj optimalne
26

prilagoditve otroka zahteva vsakodnevno ali vsaj tedensko obravnavo. Za otroka s PWS je najbolje, če
je le-ta kar del rutine v vrtcu. Starši oz. skrbniki imajo od vrtcev in skupinskih iger veliko korist, saj te
prinašajo bogate priložnosti za krepitev socialne komunikacije in igralnih veščin otrok, družini pa
ponujajo normaliziranje izkušenj (prav tam).
Za kompenziranje motoričnih in jezikovnih primanjkljajev je priporočljivo otroku s PWS
zagotavljati večjo telesno oporo, pretiravati s čustvi in obrazno mimiko, utrjevati vsakršno izgovorjavo
in ostale poskuse komuniciranja. Pomembno je, da se kognitivni proces začne razvijati pred telesnimi
spretnostmi. Sposobnost razmišljanja in razumevanja je najbolje razvijati skupaj z verbalnim
izražanjem. Ekspresivni jezik ponavadi zaostaja za receptivnim jezikom (besednim razumevanjem),
receptivni jezik pa ponavadi zelo sovpada s kognitivnim razvojem. Vzrok za začetno zamudo govora se
lahko pripiše težavam z ustno-motoričnimi spretnostmi. Te težave pogosto povzročajo frustracije tako
malčku s PWS kot tudi njegovi družini. Omejene veščine izražanja in motorične veščine posamezniku
s PWS lahko otežujejo pomoč, saj se zaradi njih večkrat podcenjuje njegove kognitivne sposobnosti
(prav tam).
Že v tem obdobju pa se lahko pokažejo tudi vedenjske posebnosti (Kotnik in Kržišnik, 2009),
zaradi česar otroci s PWS že takoj potrebujejo strokovno pomoč in vodenje, vzgojitelji in starši pa
ustrezno svetovanje. Dykens in Kasari (1997, prav tam) navajata, da imajo otroci negativno
samopodobo in so bolj depresivni, če niso deležni pravočasne obravnave. S tem se strinja Lieshout
(1998, v Waters, 1999), ki je z raziskavo na Nizozemskem dokazal, da zgodnje diagnoze in program
pomoči za starše otrok s PWS znižujejo vedenjske težave pri otrocih s PWS.

2.3.2 Značilnosti predšolskih otrok s PWS (od treh do petih let starosti)
V tem obdobju vsi otroci točno vedo, kaj hočejo, zahtevajo tudi takojšnjo izpolnitev svojih želja
in lahko v nasprotnem primeru pokažejo že prave temperamentne izbruhe. Pri otrocih s PWS se takšno
vedenje začne nekoliko kasneje, a je lahko intenzivnejše, traja dlje časa, lahko tudi celo življenje
(Cheed idr., 2006). Thompson in sodelavci (1999) trdijo, da polovica otrok s PWS med tretjim in petim
letom starosti že razvije vedenjske težave, npr. temperamentne izbruhe, trmo, depresijo.
Predšolski otroci s PWS so zelo ljubeči, zlahka in povsod navežejo prijateljske vezi. Ker imajo
lahko od druženja z otroki iste starosti veliko koristi, je zgodnja vključenost v vrtec ali igralno skupino
zanje zagotovilo za dober začetek njihovega življenja. To jim lahko pomaga na več področjih, kjer imajo
težave, npr. pri učenju, razvijanju socialnih veščin ter razvoju grobe in fine motorike (Waters, 1999).
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Za otroka s PWS je v tem obdobju ključnega pomena zgodnji trening socialnih veščin, ki vključuje
pragmatični (praktično uporaben) jezik, kjer se otroku pomaga pri razumevanju bolj subtilnih vidikov
socializacije. Socialne veščine se najbolje učijo preko interakcije z učiteljem ter s socialnimi in
dramatičnimi igrami (Cheed idr.,2006).
Otroci s PWS se v vrtčevskem obdobju razvijejo do različnih stopenj. Mnogi imajo lahko večje
težave s hojo in govorom, npr. začnejo hoditi prezgodaj in/ali so npr. prave klepetulje (Waters, 1999).
Večina jih ima zamudne motorične in jezikovne veščine. V tem obdobju se lahko pojavijo tudi že težave
s spopadanjem s spremembami, kontrolo frustracij, z umiritvijo čustvenega izpada. Izpadi so lahko
bolj pogosti in intenzivni kot prej, zaradi česar je nujno izvajati pozitivne vedenjske strategije,
fizioterapije in omogočiti otroku s PWS predvidljivo okolje (Cheed idr., 2006).

2.3.2.1 Spremembe v rutini
Cheed in sodelavci (2006) izpostavljajo, da včasih že predšolski otroci s PWS kažejo tudi
moteče vedenje za učenje in sprejetje v skupini. Največkrat je vzrok za to sprememba rutine, ki
ponavadi nastane zaradi sprememb urnika. Pri vsakodnevnem funkcioniranju je vzpostavljena rutina
vsem otrokom v pomoč, še posebej pa je to vidno pri otroku s PWS. V primeru, da se rutina podre,
postanejo ti otroci zelo vznemirjeni, že na manjše spremembe v načrtovanih dejavnostih reagirajo s
stisko in pretirano jezo, postanejo lahko celo anksiozni ali zmedeni. Prvi način obrambe pred
tovrstnimi izpadi otroka s PWS je predvidevanje, kar pomeni, da odrasli, ki so ob otroku s PWS,
poskusijo predvideti morebitne spremembe in otroka nanje pripravljajo (prav tam). Woodcock in
sodelavci (2009b) so hipotetizirali, da zmanjšanost predvidljivosti v okolju osebe s PWS (npr.
nepričakovane spremembe v rutini) sproži pri njih večje kognitivne zahteve (zaradi specifičnih
primanjkljajev, ki jih imajo v preklapljanju med nalogami) ter vzburjenje (ki jim je nadležno). Če so
osebe s PWS prikrajšane za postavljanje vprašanj v zvezi s spremembo v rutini, postanejo tudi bolj
psihološko vzburjene – večja bo sprememba, več bo možnosti za čustveni izbruh (prav tam). Ker pa se
nepredvidljivim spremembam v življenju ni moč izogniti, je vedno, ko je to možno, priporočljivo
uvajanje elementov sprememb in enostavnih izbir, a ne v zapleteni obliki, ki bi otroka zmedle: npr.
otroku, ki konstantno izbira isto barvo za risanje ali vedno enako knjigo, ki jo gleda, se ponudi dve
ostali barvi oz. knjigi, med katerima izbira (Waters, 1999).
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2.3.2.2 Gibanje
Otrok s PWS že v tej starosti lahko kaže zmanjšan interes in pomanjkanje volje za telesno
aktivnost. Za takega otroka so priporočljive zelo enostavne motorične dejavnosti, ki so prepletene z
elementi sedenja in nekaj gibljivimi elementi. Vzpodbudno zanj je, da med delom sedi poleg
vzgojitelja.
Otroci s PWS se hitreje utrudijo kot njihovi vrstniki, ne nujno zaradi telesnih dejavnosti,
temveč se to lahko zgodi že ob vsakodnevnem delovanju. Potrebujejo več spanja, mlajši otroci s PWS
nujno tudi popoldanski spanec. Če so otroci s PWS utrujeni, hitro postanejo razdražljivi in se ne
zmorejo skoncentrirati (Waters, 1999).

2.3.2.3 Predšolski program
Otroci s PWS, ki potrebujejo specifične vzgojno-izobraževalne in vedenjske obravnave, imajo
veliko koristi od posebne vrste predšolske vzgoje, kjer je poudarek na jeziku, integraciji in posebnih
potrebah otroka s PWS. Otroci s PWS, ki imajo manj težav, pa veliko pridobijo iz običajnih predšolskih
programov, kjer dobijo veliko izkušenj v skupini ter gradijo na socializaciji in jeziku. Kot uspešen pristop
se je izkazala tudi vrsta programa, ki je kombinacija posebnega in rednega programa, kjer se v program
vključuje nekaj otrok brez posebnih potreb. Najbolj učinkovite pa so individualne obravnave
strokovnjaka ali vsaj obravnave v majhni skupini. Smiselno je, da določen strokovnjak nekaj časa deluje
v okviru skupine vsaj na ta način, da se z vzgojiteljem (kasneje razrednim učiteljem) pogovarja o tem,
katere terapevtske cilje bi lahko vnesel v redni program in v skupinske aktivnosti (Waters, 1999).

2.3.2.4 Hrana
Že v teh letih otroci s PWS opazijo, da hrana za njihove vrstnike ni prepovedana, medtem ko
zanje je, in tudi, kako enostavno je dostopna. Zato je pomembno, da je med vzgojno-izobraževalnim
procesom hrana skrita, spravljena izven oddelka. Najboljši način serviranja je porcijsko vsakemu
otroku posebej in ne na samopostrežni način oz. v velikih posodah, košarah, kjer bi si otroci malico
jemali sami (Waters, 1999). Hrana je tema, pri kateri je potrebna supervizija, timsko sodelovanje
staršev z učitelji, uporaba strukture in pozitivnega vedenjskega pristopa, kar se upošteva tako doma
kot v šoli. Takoj ko se vzgojitelj oz. učitelj ali starš oz. skrbnik doma zave možnih težav, je potrebno
okolje strukturirati tako, da se težave zmanjšuje. Npr. otrok s PWS ne sme dolgo sedeti zraven otrok,
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ki še jedo; hrana zanj ne sme biti element nagrajevanja (za to je bolje uporabljati npr. nalepke, barvice
živih barv, majhne varne igračke ipd.) (Cheed idr., 2006).

2.3.2.5 Toaletne veščine
Otroci s PWS se precej razlikujejo v tem, kdaj postanejo samostojni pri toaletnih opravilih.
Nekaj jih samostojno uporablja stranišče pri treh ali štirih letih, drugi pa še kar nekaj časa potrebujejo
pomoč (Waters, 1999).

2.3.2.6 Močna področja in primanjkljaji otrok s PWS do sedmega leta starosti
Močna področja in primanjkljaji se med otroki s PWS zelo razlikujejo. Pri nekaterih so določene
lastnosti močna področja, medtem ko so lahko enake lastnosti pri drugih primanjkljaj. Vse osebe s
PWS imajo svoje individualne poteze in vsak posameznik nima vseh močnih področij in vseh
primanjkljajev, ki se omenjajo v nadaljevanju, kar velja za vsa življenjska obdobja.
V Tabeli 1 so na podlagi raziskave, opravljene pri PWSA (Anglija) s pomočjo vprašalnikov za
učitelje (1998, v Waters, 1999, str. 34), zbrana močna področja in primanjkljaji otrok s PWS do
sedmega leta starosti. V tej raziskavi sta se pokazala dva vzorca otrok s PWS: (1.) otroci (tudi mlajši),
ki so se zmožni dalj časa skoncentrirati na njim interesantno temo in (2.) druga skupina otrok, ki imajo
mnogo simptomov motenj pozornosti in se sploh ne morejo zbrati (prav tam).

Tabela 1: Močna področja in primanjkljaji otrok s PWS do sedmega leta starosti.
MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Veselje, prijaznost
Neodvisnost
Odločnost, da bo uspel/a
Dobre komunikacijske sposobnosti/trud za
komuniciranje
Dobri odnosi z vrstniki/družabnost
Dober spomin
Dobra koncentracija
Smisel za humor
Dobro znanje o uporabi računalnika
Domišljijska igra
Dobro poslušanje in dobro razumevanje
Kazanje kesanja/želja po izboljšanju

Povečana občutljivost za normalno okolje
razreda, hitro ga/jo kaj zmoti/razburi
Nesposobnost samostojnega oblačenja ali
toaletnih opravil
Močna volja/nesprejemanje pomoči
Govorne težave, podpovprečno besedišče
Šibke socialne veščine, odsotnost bližnjih
prijateljstev
Šibek kratkoročni spomin
Prekomerna koncentracija/preživljanje več
časa ob isti dejavnosti
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MOČNA PODROČJA (nadaljevanje)

PRIMANJKLJAJI (nadaljevanje)

Nestrpnost, poželjivost, ko prosi
Sposobnost branja/uživanje v knjigah
Pomoč drugim
Sestavljanje sestavljenk
Vdevanje, delo z vdevanjem klinov
Barvanje
Dober odziv na pohvalo
Logično mišljenje

Zelo kratkotrajna pozornost
Obsesivnost
Ponavljajoč in perseverativni govor
Poslušanje navodil
Šibka koordinacija
Trma, prepirljivost
Branje
Deljenje ali izmenjevanje
Rezalne spretnosti
Šibka kontrola rok in nespretnost s svinčnikom
Grobomotorične zmogljivosti
Šibka motivacija
Nezmožnost prilagodljivosti spremembam,
težave z novimi idejami
Delo s številkami
Izbruhi jeze/nerazumevanje/agresivnost
Odvisnost od pomoči odraslega pri aktivnostih

2.3.3 Značilnosti učencev s PWS v šolskem obdobju (od šest do dvanajst let
starosti)
Lang in sodelavci (2010) imenujejo stopnjo otroškega razvoja od šestega do dvanajstega leta
'faza hiperfagije'. Zanjo je značilna debelost, nizka rast in bolj očitne kognitivne disfunkcije, pojav
neprimernega vedenja, kot je trma in agresivnost. Vse to ima bistven vpliv na učenje in prilagajanje
učencev s PWS, zato je pomembno, da izobraževanje in obravnave v tej fazi zajemajo: upravljanje s
težo, vedenjsko terapijo, trening socialnih veščin, logopedsko obravnavo, fiziatrijo, v več primerih pa
celo zdravljenje z zdravili (prav tam). Mnogo otrok s PWS začne šolanje v rednih šolah, s tem da je
staršem, ki želijo v šolski program vpisati že petletnega otroka s PWS, smiselno predlagati odlog in ob
vpisu, če obstaja možnost, poiskati šolo v okolju doma in tam, kjer so že poučevali učence s PWS. Na
vsaki šoli je nujno, da učitelj o sindromu obvesti svoje kolege in vse učitelje oz. strokovnjake ter ostale,
ki bodo z otrokom s PWS delali ali se z njim srečevali (Waters, 1999).
Že iz Tabele 1 je razvidno, da otroci s PWS kažejo velike razlike v vedenju in v vzgojnoizobraževalnih profilih, kar ravno v šolskem obdobju postane najbolj vidno. Ker so med seboj zelo
različni, se učinkovitih splošnih strategij poučevanja ne da razviti, se pa lahko ugotovi učni stil
31

posameznega otroka. Vzgojno-izobraževalni profil šolskih otrok s PWS vključuje tako močna področja
kot tudi primanjkljaje.
Močna področja niso primerljiva z vrstniki, temveč so vidna glede na njihove zmožnosti.
Močna področja se najpogosteje pokažej kot: dolgoročni spomin za informacije (kar se kaže tako pri
šolski snovi kot pri dogodkih in imenih), receptivni jezik, vizualno učenje skozi slike, ilustracije (kar
nanje deluje motivirajoče), video posnetke, branje, praktično izražanje in hkratna obdelava. Uspešni
so pri združevanju in razumevanju informacij, ki so predstavljene kot celota. Mnogi postanejo vešči
bralci. Ustna navodila najbolje razumejo, če so podana po delih, potrebujejo pa veliko časa, da se po
navodilih ravnajo. Veliko se naučijo skozi praktične izkušnje (prav tam).
Izstopajoči primanjkljaji pa so: ekspresivni jezik, kratkoročni slušni spomin, finomotorične
spretnosti (v povezavi z močjo, mišičnim tonusom in motoričnim načrtovanjem), interpretacija
subtilnih socialnih namigov in učenje prefinjenih socialnih norm (Cheed idr., 2006). Haqq (2010)
razlaga, da na nevrokognitivne sposobnosti oseb s PWS vpliva pomanjkanje nevrotrofičnega faktorja
(BDNF) v možganih, kar pri teh osebah povzroča zgodnji pojav debelosti, hiperaktivnost, motnje
zaznavanja, motnje spomina, spremenjeno zaznavanje bolečine in primanjkljaje pri izvršilnih
funkcijah. H kognitivnim težavam šolarjev s PWS spadajo: motnje v duševnem razvoju, problemi s
predelavo informacij, težave z zaporednim podajanjem informacij, z metodo korak po koraku, učne
težave v povezavi s kratkoročnim (predvsem slušnim) spominom (ki se kažejo v težavah pomnenja in
v priklicu verbalno podanih informacij), s prenosom podatkov iz kratkoročnega v dolgoročni spomin
ter slabše razvite metakognitivne sposobnosti. Zato šolarji s PWS potrebujejo na izobraževalnem
področju primerne metode in oblike dela z ustreznimi prilagoditvami. Npr. zaradi zmanjšanih
ekspresivnih zmožnosti je ob večji količini ustnih navodil (korakov, informacij) njihovo razumevanje
oteženo. Take informacije ne zmorejo procesirati in si jih zato ne zmorejo zapomniti, zaradi česar
potrebujejo: ponavljanje navodil, zapisovanje postopkov, uporabo vizualnih navodil in spreminjanje
ustnih navodil (Waters, 1999). Pri učenju teh strategij je lahko v pomoč logoped, ki pomaga tako
otroku s PWS kot celemu razredu. Pri večini učencev s PWS predstavljajo težave finomotorične veščine
in opravljanje motorično načrtovanih nalog. Skozi čas in z vajo se da to področje zelo izboljšati, če se
jih npr. že v predšolskem obdobju uči delati z računalnikom, kasneje, nekje v tretjem ali v četrtem
razredu, pa se lahko npr. že učijo igrati klavir. Ker v tem obdobju nastaja zavedanje o razlikah med
otroki s PWS in vrstniki, je potrebno otroku s PWS ponuditi veliko priložnosti za doživljanje uspeha,
ker je to ključnega pomena za zdravo samopodobo. Nekateri otroci imajo zaradi nepričakovanih
sprememb, frustracij in anksioznosti že v tem obdobju veliko izpadov. Kot odziv na frustracije in
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anksioznost se že lahko pojavi praskanje kože, ki predstavlja eno najtežavnejših obsesij pri osebah s
PWS. V tem obdobju se nadaljuje socialni razvoj, v okviru tega pa prav tako tudi socialni izzivi, še
posebej v razvoju prijateljstev (Cheed idr., 2006).
Razvojni cilji šolskega obdobja vključujejo poleg samega pridobivanja znanja tudi veščine in
kontrolo nad okoljem, v katerem šolarji s PWS delujejo ter npr. razvijanje konceptov obvladovanja
nalog in ponos ob dosežkih. K doseganju teh ciljev lahko pripomore timsko delo strokovnjakov: npr.
razvojnega psihologa, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter pediatra (prav tam).

2.3.3.1 Športna vzgoja
Za šolarje s PWS je nujno potrebno strukturirati učno okolje s strokovno pomočjo na način, da
se jim nudi redno prilagojeno športno vadbo, ki najbolje, da je kar del samega urnika. Primerne
dejavnosti so npr. hoja, plavanje in lažja aerobika ter podobne skupinske vadbe. Te netekmovalne
dejavnosti so dobre alternative skupinskim športom s tekmovalno naravnanostjo, saj se na ta način
ne vzpodbuja primerjanja z drugimi. Telesna vadba nekajkrat na teden in motorično naravnane
spretnosti pozitivno vplivajo na razvoj socialnega področja, na zdravje in samopodobo, na motoričen
razvoj, razvoj moči, koordinacije in ravnotežja. Da si bo učenec s PWS izoblikoval pravilen in pozitiven
odnos do vadbe za celo življenje, mora doživeti uspeh v vsaj nekaterih telesnih vadbah. Sodelovanje v
šolskih kot tudi v zunanjih dejavnostih (npr. specialna olimpiada) je zelo dobrodošlo za osebno in
socialno rast (Cheed idr., 2006).

2.3.3.2 Prehranske potrebe in nadzor
Tako predšolski kot tudi osnovnošolski otroci s PWS potrebujejo dietno kontrolo, še posebej,
če so na tak režim navajeni od malih nog (so zgodaj dobili diagnozo PWS). Težje, tako za starše kot za
otroka, je, če dobijo diagnozo kasneje in so se starši že navadili pristajati na otrokove zahteve glede
hrane. To je lahko nevarno, saj je že v tako zgodnjih letih otrok lahko pretežak, kar ima negativen vpliv
na njegovo zdravje. V šolskih letih se lahko poveča obsesija s hrano, prehranske potrebe otroka pa
lahko v šoli povzročajo velike težave. Pri večini otrok s PWS so težave z vedenjem glede hrane prisotne
že pred sedmim letom starosti. Pojavljajo se lahko kraja hrane ali denarja, prosjačenja, izsiljevanja,
agresivnost v primerih, da ne dobijo hrane, ki jo želijo, ipd. To zahteva trden in strukturiran pristop s
strani vseh, ki z otrokom s PWS delajo. Zagotoviti je potrebno strogo okoljsko kontrolo, ki vključuje
zaklepanje hrane in denarja ter bližnji nadzor odrasle osebe nad gibanjem otroka s PWS. Vsi starši
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doma ne zmorejo ali tudi nočejo vzpostaviti dietne kontrole, ker pa jo v šoli vzpostavljajo in otroka
učijo o zdravem prehranjevanju, mu lahko ta drugačna situacija izzove konflikte in zmedenost. Otrok
s PWS potrebuje od vseh pristopanje in ukvarjanje na enak način, če ne, postanejo zmedeni in
anksiozni, celo manipulativni, in se lahko igrajo ter manipulirajo z obema stranema. Priporočljivo je,
da se na šolskem informativnem sestanku vsi, starši in strokovnjaki, kot so dietetik ali pediater,
medicinska sestra, učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagog, celo kdo iz društva za PWS, zedinijo
glede primernega prehranskega režima za otroka s PWS. Pomembno je, da se vso osebje drži istih
pravil in da ima otrok zelo trdno strukturo, znotraj katere deluje (Waters, 1999).
Pravila, kako postopati ob težavnem vedenju otroka s PWS, ni, a se bolje kot kaznovanje
neprimernega vedenja obnese nagrajevalni sistem za primerno vedenje, in sicer s pohvalami ali
nagradami, ki niso v povezavi s hrano. Ker otroci s PWS radi poslušajo pogovore ljudi, je to vredno
izkoristiti in jih v takem pogovoru pohvaliti, ker to na njih deluje zelo spodbudno. Otroka se lahko, ko
se bliža obrok, zamoti in njegovo pozornost preusmeri stran od hrane, recimo z vključitvijo v njemu
zanimive aktivnosti.
Vedno znova so lahko preizkušnja različna praznovanja. Uspešna so lahko, če so dobro
organizirana in popolnoma (glede vsake malenkosti) usklajena s starši. V nekaterih primerih bo npr.
za otroka s PWS ustreznejša prinešena posebna hrana, v ostalih primerih pa bo mogoče ustrezno
pravilo 'malo vsega, kar dobijo ostali'. Smiselno je, da so pravila glede zdravega prehranjevanja
vpeljana v kurikulum, saj že majhni otroci takoj razumejo enostavna pravila v smislu: 'če boš preveč
jedel, ne boš mogel teči' in 'veliko zelenjave bo ohranjalo tvoje zdravje' (prav tam).

2.3.3.3 Navezanost na določenega člana ali osebje
Že pri zelo majhnem otroku s PWS se lahko odraža tendenca, da razvije obsedenost z določeno
odraslo osebo v vrtcu, še bolj pa kasneje v šoli. Ta tendenca se lahko vleče skozi celo življenje, še
posebej v primeru, da že na začetku ni bila obravnavana na pravi način. Takoj ko je to pri otroku
opaženo, je priporočljivo to omejevati z npr. odmerjanjem časa ali s preusmerjanjem pozornosti
(Waters, 1999).

2.3.3.4 Perseveracija (ponavljanje istih stvari)
Mnogo otrok s PWS ima govorne in jezikovne težave, nekateri pa imajo zelo dobro razvit
govor. Včasih je ekspresivni govor celo boljši kot razumevanje. Otrok lahko uporablja fraze in besede,
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ki jih v resnici ne razume. Kot ostali mlajši otroci imajo tudi otroci s PWS tendenco do ponavljanja, npr.
ponavljajo vprašanja znova in znova, tudi če jim je odgovor že bil podan, večkrat ali celo vedno
ponavljajo ista dejanja. Poleg ponavljanja istih vprašanj se radi vedno znova vračajo k isti temi. Pri
otrocih s PWS to velikokrat prerase v obsesijo. Strokovnjaki si še niso enotni, ali gre za jezikovni ali
vedenjski problem ali oboje (Waters, 1999).

2.3.3.5 Šolanje
Ob vstopu v osnovno šolo lahko nekateri otroci s PWS takoj pokažejo znižane sposobnosti,
nekateri pa šolanje ob le nekaj podpore zmorejo. V teh letih se lahko pojavi težavno vedenje in četudi
otrok intelektualno zmore program s svojimi vrstniki, lahko prav vedenje ovira njegov splošni razvoj.
Prav tako lahko nezrelo čustvovanje in socialne veščine preprečujejo otroku s PWS uporabljati
intelektualne veščine v najboljši meri (Waters, 1999).
Produktivno je, kot navaja Waters (prav tam), t.i. 'mešano' poučevanje, kar pomeni, da otrok
s PWS del dneva obiskuje redni program, kjer npr. opravlja projektno delo, del dneva pa dela v
določenih posebnih oddelkih, kjer razvija osnovne veščine. Delo v večjih skupinah in sodelovanje v
razrednih pogovorih je lahko za nekatere otroke s PWS obremenjujoče, saj so lahko zaradi težav s
slušnim procesiranjem zmedeni. Težje spremljajo, kaj se dogaja, in se zaradi tega od dejavnosti raje
umaknejo. Prav tako so lahko moteči veliki, glasni razredi, kar zahteva več dela v individualni situaciji.
Na mlajše otroke s PWS imajo lahko škodljiv vpliv vrstniki z izzivalnim vedenjem. Šolarji s PWS najbolje
delajo in največ naredijo takoj zjutraj. Pozornost jim pade, ko je čas odmorov ali obrokov, saj jih takrat
prevzamejo misli o hrani. Hitro se utrudijo, mnogi popoldne zelo težko delajo, prav tako se jim lahko
zdi delo bolj težko proti koncu tedna ali ko se izteka rok (za)danih nalog. Ključnega pomena je rutina,
ki pa ni oblikovana zgolj na podlagi otrokovih želja. Kadar je le možno, je priporočljivo vpeljati majhne
spremembe in ponuditi otroku enostavne izbire. Nujno je nenehno praktično ponavljanje že
naučenega, če ne, hitro pride do pozabljanja. Vsak korak mora biti dobro naučen, preden se preide na
naslednjega. Ponavljanje dejanj in učenje je uspešno, če poteka po korakih, in to zelo majhnih.
Nekateri šolarji s PWS so zelo samozavestni in povedo, da razumejo navodila oz. potek dejavnosti,
čeprav temu ni tako. V takih primerih mora biti naloga posredovana na različne načine, da ne postane
dolgočasna. Mnogi šolarji s PWS imajo težave z domišljijsko igro ali igro vlog, pri čemer so lahko v
pomoč npr. punčke in lutke za igranje. Zaradi slabšega mišičnega tonusa v rokah ali šibke koordinacije
oko-roka so lahko praktična opravila zanje zelo zahtevna. Pri tem npr. pomaga, kar tudi v splošnem
izboljša spretnosti, uporaba posebnih škarij, igranje s plastelinom, peskom ipd. Kot nagrada ali kot
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učni cilj so primerne sestavljenke. Pri delu s temi so osebe s PWS pravi mojstri in pri tem zelo uživajo
(prav tam).

2.3.3.6 Pismenost
Čeprav strokovnjaki označujejo branje in pisanje kot močni področji otrok s PWS, imajo lahko
na tem področju težave. Nekateri imajo le nekaj težav, drugi pa tudi očitne primanjkljaje. Sposobnost
branja in pisanja je odvisna od obsega, vrste in stopnje učnih težav posameznika s PWS. Včasih so te
sposobnosti lahko otežene tudi zaradi šibke motorične kontrole in jezikovnih težav. Pri branju jim je
npr. v pomoč delo s karticami (branje besed s kartic), a si besede s kartic raje zapomnijo, kot jih berejo.
Vzrok za to je v slabših foničnih spretnostih. Pri branju je potrebno vključevati veliko individualnega
dela z zelo strukturiranimi urami in se premakniti naprej na nov korak le, ko je prejšnji temeljito
naučen. Na branje imajo vpliv tudi govorno-jezikovne težave. Pri branju naglas je v pomoč ploskanje
zlogov. Čeprav je lahko branje precej tekoče, pa je razumevanje slabše. Slednje lahko povzroča težave,
saj si otrok želi brati novo knjigo in lahko zavrača pogovore o že prebrani knjigi, v svoj zagovor pa pravi,
da jo je že prebral. Ob tem je potreben trden pristop, delo v individualni situaciji, da otrok razume, da
dokler ne odgovori na vprašanja prve knjige, se ne more lotit branja nove (Waters, 1999).
Težavo šolarjem s PWS lahko predstavljata kontrola pisala ali koordinacija, lažje od rok pa jim
gre npr. obdelava besedil. Za tiste, ki vztrajajo v nalogi s pisanjem, so dobrodošle in v pomoč vaje
pisanja. Pogosto jim ob pisanju zmanjka domišljije. Največkrat je fokus zgodbe, ki jo pišejo, hrana, in
takrat lahko zelo na dolgo in podrobno opisujejo, kaj je kdo jedel, kupil, skuhal, spekel, pripravil ipd.
Pripovedovanje zgodb s strani otrok s PWS se težje premakne dalje od otroških zgodb, lahko pa
govorijo o stvareh, ki so jih doživeli ali videli na televiziji. Šolarjem s PWS, ki imajo težave s kontrolo
pisala in držo roke, je za izboljševanje tega potrebno zagotoviti uporabo nagnjene deske, debelejše
pisalo, penasto cev okoli pisala, uporabo večjih listov papirja, dejavnosti, kot so povezovanje pike do
pike, sledenje in risanje, majhno stopnico pod mizo za noge, ki lahko zagotavlja bolj udobno pozicijo
in prispeva k dodatnemu ravnotežju. Če je kontrola pisala velik problem, je smiselno dati otroku
računalnik ali drug tehnični pripomoček (prav tam).

2.3.3.7 Računske veščine
Tako kot branje in pisanje je tudi obvladovanje računskih veščin odvisno od učnih težav
posameznika s PWS, v splošnem pa so osebe s PWS uspešnejše v branju in pisanju kot pri računanju
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oz. dejavnostih s števili. Vzrok za to so težave pri procesiranju abstraktnih konceptov. Težave se lahko
pojavijo, ko je potrebno od že naučenih računskih operacij preklopiti na nove, npr. iz seštevanja na
odštevanje. Tudi ko so naučene že mnoge metode dela pri matematiki, se kažejo težave pri izbiri prave
strategije za posamezno nalogo. Veščine sortiranja in ujemanja pa so navadno zelo dobre.
Delo s številkami na praktičen način jim gre od rok, abstraktni koncepti pa ne. Pri zapomnitvi
števil jim je npr. v pomoč ploskanje in ritem. Otroci s PWS, ki že znajo šteti, imajo lahko težave z
zaznavanjem, da je npr. dva plus tri vedno enako pet in bodo tako lahko vedno znova šteli svoje prstke
ali majhne predmete. Prehod od enic na desetice jih lahko zmede, zato tovrstne učne teme
potrebujejo zelo natančno načrtovanje, konkretne primere in stalno pregledovanje naučenega
koncepta (Waters, 1999).
Pri matematiki so v splošnem bolje razumljene naloge ponazorjene konkretno in prostorsko,
zato se priporoča, da se jih uporablja v največji možni meri, da podprejo abstraktne vsebine. Nekateri
šolarji s PWS nimajo niti osnovnih številskih predstav, s težavo štejejo in lahko imajo zelo šibek spomin
za števila. Takim je v pomoč npr. konstantno pregledovanje, majhni koraki in vnos matematičnih
veščin v ostala področja delovanja (npr. štetje fižola na krožniku med kosilom ipd.).
Reševanje matematičnih nalog, še posebej besedilnih, je običajno težavno. Težavno je
predvsem izluščiti, katera strategija reševanja se mora uporabiti. Pri tem je šolarju s PWS v pomoč
predvsem to, da se besedilno nalogo razdeli na dele in se delo podkrepi z zgledi in konkretnimi primeri.
Posebej učinkovito je individualno delo. Težave, ki jih imajo ti šolarji pri prilagajanju na nove ideje,
naredijo zanje matematiko še težjo. Zmožni so uporabljati le eno strategijo naenkrat ali pa čisto
pozabijo že usvojeno, ko je naučena nova (prav tam).

2.3.3.8 Močna področja in primanjkljaji osnovnošolskih otrok s PWS
V Tabeli 2 so na podlagi raziskave, opravljene pri PWSA (Anglija) s pomočjo vprašalnikov za
učitelje (1998, v Waters, 1999, str. 39), zbrana močna področja in primanjkljaji otrok s PWS v obdobju
šolanja.
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Tabela 2: Močna področja in primanjkljaji osnovnošolskih otrok s PWS.
MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Prijateljstvo, družabnost
Sestavljanje sestavljenk
Neodvisnost
Dobre številske predstave/aritmetika
Dober spomin za ljudi in dogodke
Dober smisel za humor
Koristnost, skrbnost
Branje in knjige
Določnost, marljivost, vztrajnost do konca
Dobra koncentracija
Pazljivost pri delu/perfekcionizem
Pisno izražanje
Prospektivni spomin
Vljudnost
Interes za splošno znanje/za svet okoli sebe
Zanašanje nase/zaposlitev samega sebe
Organiziranost
Glasba/umetnost
Veščine z računalnikom
Dobre komunikacijske sposobnosti
Gospodinjstvo
Zaupljivost, da se naročeno opravi
Pripravljenost za učenje
Dobro odzivanje na mlajše otroke

Šibke socialne veščine z vrstniki/nezrelost
Trma, svojeglavost
Ukazovalnost ostalim otrokom, prepirljivost
Šibka številska predstava/šibke strategije
reševanja problemov
Šibek kratkoročni spomin
Nizka samopodoba/nesamozavestnost
Izbruhi, včasih celo hudi
Dobesedna interpretacija besed
Šibka motivacija za vztrajanje pri
nalogi/dokončanje dela v danem času
Pomanjkanje koncentracije, hitro ga/jo kaj
zmoti
Nestrpnost
Pisno izražanje
Nezmožnost razumevanja zapletenega
Razumevanje navodil
Manipulativnost/iskanje pozornosti
Motnje govora
Anksioznost/zmedenost v novih situacijah
Razburjenost pri spremembi rutine
Kopičenje stvari
Obsesivno vedenje
Veščine rezanja
Nenehno govorjenje/nepomembno
govorjenje/neprimerno kričanje/ponavljajoče
govorjenje (kot odmev)
Agresivno in nasilno vedenje do sebe in do
drugih
Deljenje, čakanje na vrsto
Telesna vzgoja
Laganje

2.3.4 Puberteta pri učencih s PWS
Lang in sodelavci (2010) to obdobje imenujejo 'faza adolescence/odraslosti' in izpostavljajo
naslednje značilnosti tega obdobja: zaostal seksualni razvoj, neplodnost, skoliozo, diabetes in
nesprejemanje glukoze. Kazemi in Hodapp (2006) opisujeta, da to obdobje poleg bioloških in fizičnih
38

prinaša tudi okoljske spremembe. Ker se vsak mladostnik v teh letih sooča s pritiski z vseh strani, je
adolescenca obdobje velikih izzivov, mladostnike s PWS pa to obdobje še posebej zaznamuje. Poleg
omenjenih težav se tudi oni spopadajo z vprašanji glede pridobivanja poklicnih in življenjskih veščin,
prijateljstev, spolnosti, neodvisnosti od staršev in skrbnikov, odločitev o življenju v odraslosti in
bivanjskih možnostih. Poveča se zavedanje o razlikah med njimi in njihovimi vrstniki, zato je zanje zelo
pomembno, da imajo vsaj enega prijatelja. Posamezniki s PWS opazijo spremembe pri vrstnikih,
čeprav jih sami pri sebi ne, kar v njih povečuje stres, ki povzroča jezo, upiranja in neustrezno vedenje,
predvsem v povezavi z iskanjem hrane. Vrba (v Jurčec, 2002, str. 6) razlaga, da starši in skrbniki
opisujejo mladostnike s PWS kot »manj telesno aktivne, manj odprte za nove ideje in izkušnje – težje
se prilagajajo na nove situacije, težave imajo v odnosih z drugimi ljudmi, pri nalogah so manj natančni,
bolj vzdražljivi in nezreli, pa tudi bolj odvisni od drugih ljudi«.
Kazemi in Hodapp (2006) izpostavita tri pomembne razlike med pubertetniki in pubertetniki s
PWS. Za slednje je značilno: (1.) zapoznele kognitivne in socialne veščine, zato se morajo naučiti:
delovati v vsakdanjem življenju, prilagajati, naučiti socialnih veščin in primernega vedenja; (2.) dolgo
pripravljalno obdobje na tranzicijo (kaj bi postali v odraslosti) in (3.) podaljšujejo se življenjski razponi,
predvsem pri posameznikih z genetskimi sindromi; npr. leta 1929 je bila povprečna starost oseb z
Downovim sindromom devet let, danes živijo do 50-ega, 60-ega leta. Osebe s PWS nekaj dekad nazaj
niso živele niti do svojih srednjih let, danes pa, predvsem zaradi stalnega nadzora nad težo in
preprečevanjem debelosti, živijo veliko dlje (prav tam).
V tem obdobju tako pri starših kot učiteljih pogosto pride do dileme, ali mladostnika s PWS
pustiti, da nadaljuje šolanje v redni osnovni šoli, ali ga vključiti v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali celo v oddelek vzgoje in izobraževanja. Nekateri namreč program redne osnovne šole
obvladujejo, s tem da morajo kakšen razred ponavljati; potrebe drugih pa so lahko bolje zadovoljene
na osnovni šoli s prilagojenim programom. Mlade s PWS, ki redne osnovne šole ne zmorejo, je
primerno čimprej vključiti npr. v osnovno šolo s prilagojenim programom, saj se le na ta način
povzroča minimalne motnje in zmedo (Waters, 1999).

2.3.4.1 Prehranske potrebe in nadzor
V mladostniškem obdobju postane interes za hrano bolj očiten, kar je lahko zelo
problematično. Zato je priporočljivo, da imajo mladostniki s PWS še vedno nizkokalorično dieto, o
kateri je potrebno obvestiti vsakega novega učitelja ter vse ostale učence in vso osebje, ki je ob
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mladostniku. Po drugi strani pa lahko pri teh letih že pokažejo zelo veliko ozaveščenost o svojih dietnih
potrebah (Waters, 1999).

2.3.4.2 Srečanja
Zaradi šibkih socialnih veščin ali jezikovnih težav mladostniki s PWS težje odobravajo, da
morajo npr. biti tiho med šolskimi srečanji, na skupščinah, med uradnimi shodi ipd., saj lahko zakričijo,
kot odziv na nekaj povedanega, ali začnejo govoriti o temi, ki jim je ravno prišla na misel. So izredno
iznajdljivi in lahko izkoristijo množico ljudi za povsem nepričakovan kričeč temperamenten izpad,
sploh če so tisti dan razdražljivi ali se je pred srečanjem zgodilo nekaj, kar jim ni bilo po volji (Waters,
1999).

2.3.4.3 Težave z abstraktnimi pojmi, še posebej s števili in časom
Osebe s PWS težko razumejo časovne koncepte, kar se lahko pojavlja tudi v odraslosti. Pojmi,
kot so 'jutri', 'naslednji teden' ali 'mesec', 'prej', 'potem', 'dokler' ipd. so lahko zanje čisto brez pomena,
povzročajo zmedo, kar ima posledice v pripovednem govoru, pisanju in v slovnici, predvsem pa v
vsakodnevnem življenju. Tudi prihajajoči dogodki zato ne smejo biti označeni daleč v prihodnost, saj
lahko prav ti sprožijo pojav perseveracije in anksioznosti (Waters, 1999). Primanjkljaji v zaporedni
predelavi (obdelavi) informacij se namreč kažejo v tem, da težko povedo, koliko je ura, in imajo težave
z dojemanjem časovnega reda (dnevov v tednu, mesecev v letu), z urejanjem elementov v urniku ali
drugih zaporedij, s sledenjem urniku ali zaporedju, težko si zapomnijo, kaj narediti in kdaj (Whitman
in Jackson, 2006).

2.3.4.4 Poslabšanje vedenja (trma ali odločno vedenje, obsesivno vedenje)
Pri najstnikih s PWS v tem obdobju pride na dan še bolj dominantno vedenje (predvsem v
povezavi s seganjem po hrani), samoagresivno vedenje (predvsem praskanje kože), vztrajanje v rutini
(Lang idr., 2010), povečajo se vedenjske težave, kar Cheed in sodelavci (2006) povezujejo z zapoznelo
puberteto, ki PWS pogosto spremlja. So trmasti, impulzivni, manipulativni, razdražljivi, razpoloženjsko
labilni, jezni, perseverativni, egocentrični, zahtevni in nagnjeni k besu, prepirljivi so lahko dan in noč
(Vrba, 2002, v Jurčec, 2002). Pojavi ali poslabša se obsesivno-kompulzivno vedenje, pogosto npr.
obsesivno zbiranje stvari in praskanje kože. Večina mladostnikov s PWS (75–90%) izkazuje povečano
navzven delujoče vedenje, npr. prej omenjene temperamentne izbruhe, impulzivnost, agresijo in
40

trmarjenje, ki imajo v primerjavi s posamezniki z blago do zmerno motnjo v duševnem razvoju in z
drugimi etiologijami tudi večjo intenziteto. To lahko učitelja pomotoma privede do zaključka, npr. da
se posamezniku s PWS slabša vedenje, medtem ko se učencem z ostalimi razvojnimi motnjami ne
(Goff, 2006).
Trma ali odločno vedenje sta pri mladostnikih s PWS zelo pogosta in najpogosteje izvirata iz
težav spopadanja s spremembami v rutini ali z novimi idejami. Včasih se trma lahko zrcali v resničnih
težavah, ki jih mladostnik ne zna opisati (prav tam).
Adolescenti s PWS poleg vedenjskih težav izkazujejo tudi obsesivno-kompulzivno vedenje.
Najbolj pogosta obsesivna vedenja pri mladih s PWS so praskanje kože (tudi obleke), želja uporabljati
samo določen svinčnik ali pisalo, prinašanje stvari v razred in zavračanje ločitve od njih, risanje ali
pisanje simbolov ali znakov znova in znova, ritualistično vedenje v zvezi z določenim objektom,
fiksiranje na določeno osebo (pogosto učiteljico ali razredno pomočnico, včasih na sošolca/sošolko).
Vedenjske lastnosti pogosto spremljajo depresije, obsesije ali celo psihoze. Nekontrolirano trmasto
vedenje, pretirano praskanje kože in drugo neprimerno vedenje, se lahko pojavi zaradi nemoči ob
spopadanju s stresom. Mladostniku s PWS je potrebno pomagati in kadarkoli je možno, neprimerno
vedenje preprečiti, sploh če le-ta ogrožajo ostale mladostnike, učitelja ali mladostnika s PWS samega
(Waters, 1999). Vendar pa se je po drugi strani potrebno zavedati, da ima lahko tako vedenje tudi
pomirjajočo funkcijo. Kakršnokoli povečanje kateregakoli tipa vedenja pri mladostniku s PWS je lahko
znak za stres, frustracije ali anksioznost. Čista eliminacija tega vedenja, ki je za mladostnika sicer
pomirjajoča, se lahko kaže v prihajajočih, še težjih in težavnejših oblikah vedenja. Za spreminjanje
pretiranega vedenja je nujen poseben vedenjski program, takojšnja in celovita obravnava v šoli in pri
zunanjih strokovnjakih. Nekateri potrebujejo le svetovanje, drugi pa tudi druge oblike podpore (Cheed
idr., 2006). Strategije upravljanja z vedenjem morajo biti načrtovane specifično, za vsakega
posameznika s PWS posebej, saj obstaja med njimi velika razlika v vedenju. Strategije so učinkovitejše,
če ima svoj vložek vanje tudi posameznik s PWS. Nalepke, kartice in verbalne prošnje, ki so delovale
pri otroku, v tem obdobju več ne delujejo, ampak je, učinkovita strategija 'vedenjska pogodba', ki se
podpiše z mladostnikom s PWS in v kateri se točno opredeli cilj (Goff, 2006). Opredeli se torej, katera
oblika vedenja se odpravlja, kaj bo mladostnik s PWS delal, ko se zgodi neprimerno vedenje, in kako
bo nagrajen oz. kaj bo sledilo, če bo izkazoval primerno vedenje. V tem obdobju je pomembno, da
posameznik s PWS prepozna svoje težavno vedenje in se strinja, da ga bo spremenil (prav tam).
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2.3.4.5 Perseveracija
V tem obdobju lahko perseverativno vedenje in govor povzročata še večje težave kot v mlajših
letih, saj mladostniku s PWS preprečujejo prehod na naslednjo nalogo. Perseverativno vedenje in
govor nastopi, ko gre za nenehno vračanje k temi (pogosto osnovani na hrani, a ne vedno) ali nenehno
ponavljanje istega (vprašanja, povedi, pripovedovanja, tudi dejanja). Strokovnjaki si, kot je bilo že
omenjeno, glede tega še vedno niso enotni, ali gre za vedenjski problem ali jezikovni. Ali torej otrok
le ni razumel vprašanja oz. ni zmogel sprocesirati navodil, ali pa je fizično zastal na določeni besedi,
frazi ali ideji (Whitman, 1993, v Waters, 1999).

2.3.4.6 Izobraževanje
Pri izobraževanju oseb s PWS je smiseln poudarek na praktični uporabi znanja, kot so npr.
uporaba matematičnih veščin za upravljanje z denarjem, časom, uporaba javnega prevoza ipd. Del
učnega programa v tem obdobju morajo biti, kot navajajo Cheed in sodelavci (2006), veščine, nujne
za življenje v družbi, razvijanje socialnih veščin in tečaj o spolnosti na zanje primernem nivoju.

Jezik in pismenost
Po primerjavi jezikovnih veščin s številskimi pri osebah s PWS, so prve boljše, a jim lahko
materni jezik kljub temu povzroča težave. Starost, ko začnejo učenci s PWS brati, se giblje od dve do
šest let za kronološko starostjo vrstnikov. Čeprav je branje že tekoče, je lahko razumevanje še
pomanjkljivo in potrebujejo pomoč predvsem pri metaforah ter abstraktnih konceptih, zato Waters
(1999) priporoča ustrezno izbiro knjig, ki odraža mladostnikove interese, ki pa naj vseeno vsebuje
priložnost za branje domišljijskih del in figurativnega jezika in preverjanje razumevanje prebranega,
kar se najlažje opravi s pomočjo vprašanj na temo prebranega dela vsebine. Napake med branjem in
v razumevanju se lahko pojavljajo tudi zaradi neupoštevanja ločil ali pa so interpretacije besedila
preveč dobesedne.
Pisava je lahko premajhna ali prevelika, prisotna je napačna uporaba ločil. Pisanje eseja lahko
vsebuje dolge zapise o hrani ali o ostalih stvareh, na katere ima oseba s PWS obsesijo. Včasih obsesivna
potreba po vedno novem preverjanju ovira trenutno delo. Takim mladostnikom s PWS pomaga, da se
jih usmerja ob zapisu vsake misli, se jim postavi pravilo, da se ne bere napisanega prej, pač pa šele na
koncu ob pregledu z učiteljem in šele takrat ob morebitnih napakah napišejo ponovno oz. pravilno.
Če mladi s PWS uživajo v gledanju televizije, je lahko šolsko delo zasnovano na vsebini televizijskega
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programa s prejšnjega dne. Če so z zapisovanjem imeli težave že prej, se pri mnogih to nadaljuje (prav
tam).
Ugoden vpliv na šolsko delo in na razširjanje besednjaka lahko imajo npr. igre črkovanja in
druge besedne igre, razvrščene čez cel teden. Mnogi mladi s PWS kažejo velike sposobnosti pri
besednih igrah, predvsem sestavljenkah, kar zahteva sposobnost koncentracije in osredotočanja na
detajle. To potrjuje npr. primer dveh najstnic (prav tam), ki sta med potovanjem v avtu tri ure
tekmovali v iskanju besed in se ob tem zelo zabavali, kar je idealen način za razširjanje besednega
zaklada in vajo oz. trening črkovanja. Vaja se lahko nadaljuje tako, da besede, ki se jih spomnijo v igrah,
nadalje uporabijo v povedih, ki jih morajo sami tvoriti (prav tam).

Matematika in računske veščine
Matematika in računske veščine so pri večini mladostnikov s PWS področje največjih težav.
Nekateri imajo še v srednji šoli težave s štetjem do deset, nasprotno pa so nekateri zmožni operirati z
večino računskih operacij, tudi z grafi ipd. V pomoč je konkretiziranje matematičnih vsebin in nalog.
Pri razvijanju številskih in časovnih predstav so npr. zelo v pomoč življenjske izkušnje in veščine kot
npr. nakupovanje, pri razumevanju pa npr. številske igre, sestavljanje enostavnih sestavljenk in
uporaba konkretnih pripomočkov za štetje in računanje.
Prav tako jim lahko težave povzroča geometrija. Tridimenzionalno prostorsko zavedanje je
lahko omejeno, pri čemer lahko pomagajo vaje sledenja različnim oblikam. Naučene strategije danes
so lahko pozabljene že jutri, zato je ponavljanje bistvenega pomena. Kot najboljše metode dela so se
pokazali kvizi, razdelitev nalog na več majhnih korakov in praktično delo.
Usvojiti razlike med ulomki, decimalnimi števili in celimi števili je lahko še posebej težak
koncept tudi za dijake s PWS, ki so sposobnejši pri matematičnih izzivih. Vse probleme, ki nastopijo,
je potrebno reševati na kar se da konkreten način (Waters, 1999).

Ostala področja kurikuluma
Zaradi osnovnih težav v jeziku in slabše usvojenih številskih predstav so za mladostnike s PWS
zahtevna tudi ostala področja kurikuluma. Npr. projektno delo s področja humanistike je lahko
uspešno, a posamezniki s šibkimi jezikovnimi veščinami vseeno s težavo sledijo.
V naravoslovju se lahko pokaže osnovno pomanjkanje razumevanja v smislu 'zakaj je bilo nekaj
narejeno', težave pri opisu poskusov in delanju zaključkov. Poskusi morajo biti prikazani večkrat, da
mladi s PWS vidijo in razumejo naravo vzrokov in posledic.
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Težave imajo lahko z razumevanjem, še posebej pri večpomenskih besedah, kot je npr.
volumen ipd. Rigidno mišljenje lahko povzroča anksioznost in zmedenost. V pomoč jim je, da učitelj
poskuša vnaprej predvideti, na katerem področju lahko izbruhnejo te vrste težav, in poskuša vnaprej
razložiti pomen določenih besed.
Mladostniki s PWS, ki imajo tudi dispraksijo, so lahko nerodni. Primanjkljaji pri koordinaciji in
ravnotežju in pomanjkanje prostorske predstave lahko povzročijo težave pri izvajanju poskusov ali pri
kuhanju, obdelovanju lesa in kovin, zato potrebujejo stalen nadzor. Ta je potreben tudi zaradi
nagnjenosti k nošenju vsega (tekočine in hrane) v usta ali lizanja prstov.
Slabše zavedanje vročine in mraza med kuhanjem, delom ali poskusi se lahko konča z relativno
hudimi opeklinami, ki jih zaradi visokega praga bolečine ne občutijo v pravi meri. Zanimanje nad
ognjem pri nekaterih posameznikih s PWS zato lahko predstavlja nevarnost (Waters, 1999).

Osebni razvoj in spolna vzgoja
Pri podajanju učne snovi na temo spolne vzgoje v razredu, kjer je oseba s PWS, je potrebna
učiteljeva pazljivost. Priporočljiva je predhodna povezava s starši te osebe. Osebe s PWS, tako fantje
kot dekleta, imajo namreč zaostal ali upočasnjen spolni razvoj in se spolno ne razvijajo tako hitro kot
njihovi vrstniki. Osnovna znanja o seksualnih razmerjih pa vseeno potrebujejo. Nepravično od
učitelja/ice bi bilo, da o tem govori s posebnim poudarkom na njih, bilo bi pa modro vključiti v učno
uro poudarke na dejstva, da se vsi ljudje ne razvijajo enako in da vsi ne morejo imeti otrok (Waters,
1999).

Kuhanje, gospodinjstvo, živilske tehnologije
Strokovnjaki niso enotnega mnenja glede tega, ali je dobro mlade s PWS učiti kuhati ali ne. To
dejavnost imajo mladi s PWS sicer radi in mnogi zelo dobro (s)kuhajo, a težko brez samokontrole,
podpore in nadzora. Da bi nagnjenje k dajanju surove hrane v usta ali jedi zmanjšali, se lahko npr.
veliko bolj poudarja higiena hrane. Še posebej je pri tem pomembna povezava doma s šolo. Če učitelj
ne zaupa posamezniku s PWS, mu lahko dovoli kuhati le, če bo celoten obrok odnesel domov in ga
postregel celi družini. Tako tudi mladostnik s PWS dobi svoj delež hrane, obenem pa tudi veliko pohval.
Če se le da, je primerneje kuhati zdravo hrano kot pa npr. slaščice (Waters, 1999).
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Športna vzgoja
Mladostniki s PWS, ki vstopajo v puberteto ali so že v puberteti, so lahko v zaostanku s
telesnim razvojem ali je ta povsem pomanjkljiv. Pri mladostnikih s PWS je športna vzgoja pogosto zelo
težavna. Če se v zgodnjih otroških letih ni krepilo mišičnega tonusa, imajo še naprej težave z vsemi
oblikami gibanja in s koordinacijo, kar lahko pospeši tudi pridobivanje telesne teže (Waters, 1999).

2.3.4.7 Nadzorovanje
Mladim s PWS se je težko kontrolirati na nekaterih področjih svojega življenja, zato imajo
pohvale na področjih, kjer uspejo, zanje velik pomen. Pogosto so zelo navdušeni, če je treba pomagati
učitelju ali prenesti enostavna sporočila ipd. Ob opravljanju takšnih opravil gradijo na samozavesti in
razvijajo pozitivno samopodobo. Za nekatere mladostnike s PWS pa je to lahko obremenilno, sploh če
npr. opravek zahteva pot skozi jedilnico (tik pred obrokom) ali mimo drugih prostorov, kjer je vidna
hrana, saj jih to lahko privede v nepotrebno skušnjavo (Waters, 1999).

2.3.4.8 Predhodni načrt
Kritično v tem obdobju poleg učenja, vedenja, fizičnega in socialnega udejstvovanja postane
predpoklicno učenje in načrtovanje.
Priporočljivo je, da se na skupnem sestanku staršev in učiteljev strokovna skupina (dietetik,
logoped, delovni terapevt ali fizioterapevt, izobraževalni psiholog, specialni in rehabilitacijski
pedagog, socialni delavec) dogovori o nadaljnjem šolanju mladostnika s PWS. Priporočljivo je, da je na
sestanku in pri načrtovanju prisoten tudi posameznik s PWS, ki pa bo zagotovo potreboval posebno
pripravo, saj ga to lahko zmede ali mu povzroča anksioznost. Priporočljivo se je pazljivo pogovoriti
predvsem o nerealnih pričakovanjih. Nekateri mladi s PWS imajo željo postati nekaj, kar ne bodo
zmogli. Taki potrebujejo previdno usmeritev v razmišljanje o drugih možnostih, če se le da na istem
področju, kot so bile izražene želje (Waters, 1999).

2.3.4.9 Močna področja in primanjkljaji mladostnikov s PWS
Opažene so tudi pozitivne strani mladostniškega obdobja. Kot opisujejo Cheed in sodelavci
(2006), razvije mnogo mladostnikov s PWS učinkovite verbalne veščine, postanejo aktivni, sodelovalni
in prispevajo k šolskim dejavnostim. To obdobje, ko se uresničuje načrtovanje poklicne poti in delovnih
izkušenj, vnaša tudi smiselnost v njihovo življenje, predvsem pa samostojnost. Pomaga jim, če dobro
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berejo, vzpodbujati jih je dobro pri hobijih. Ker jim je težko samostojno ohranjati prijateljstva, jim je
pri tem potrebno pomagati (starši, učitelji, ostali), predvsem zato, da bodo v odnosih zadovoljni. Želja
vseh, tako staršev kot učiteljev, je, da bodo mladostniki s PWS bolj samostojni, da bodo sodelovali v
želenih dejavnostih in s tem izboljšali kvaliteto življenja, zato je nujno poiskati vse možne načine za
uresničitev tega.
Šolski program lahko izkoristi močna področja vsakega učenca s PWS in ga uči veščin soočanja
z izzivi. Kot pri mlajših otrocih s PWS je tudi pri mladostnikih s PWS pomembno, da imajo dosledne
dnevne in tedenske urnike z le minimalnimi tranzicijami.
Nekateri mladostniki s PWS so produktivni v individualni situaciji, kjer lahko bolje izražajo
čustva in delajo kljub frustracijam. Ohranjajo željo postati neodvisni, kljub konfliktom, do katerih
prihaja, ker so drugačni. Pomaga jim lahko že družba in podpora med dolgim sprehodom, kar ugodno
vpliva tudi na telesno zdravje, dobro počutje in mišljenje. V pomoč je lahko tudi podporna skupina
posameznikov, ki se soočajo s podobnimi izzivi (Waters, 1999).

V Tabeli 3 so na podlagi raziskave, opravljene pri PWSA (Anglija) s pomočjo vprašalnikov za
učitelje (1998, v Waters, 1999, str. 54), zbrana močna področja in primanjkljaji mladostnikov s PWS.

Tabela 3: Močna področja in primanjkljaji mladostnikov s PWS.
MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Veselje, prijaznost
Smisel za humor
Prijateljstvo, družabnost
Branje
Umetnost, risanje
Igralske sposobnosti
Glasba
Odgovornost
Odločnost, vztrajnost
Smisel za pravičnost
Želja po pridružitvi
Računalnik, informacijska tehnologija
Veselje, prijaznost
Prošnja za pomoč
Individualno projektno delo

Nestrpnost
Šibko razumevanje čustev ostalih
Dominantno vedenje, želja biti prvi
Šibka koncentracija
Motenje, poseganje v delo drugih učencev
Ponavljajoč (odmevajoč) govor
Razumevanje
Matematika
Znanost
Zloraba osebja
Trma
Nezrelost
Temperamentni izbruhi
Telesna vzgoja/težavna groba motorika
Strategije reševanja problemov
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MOČNA PODROČJA (nadaljevanje)

PRIMANJKLJAJI (nadaljevanje)

Živilska tehnologija/domača gospodinjstva
Dobro splošno znanje
Interes za nove teme
Enostavna gradbena tehnologija
Dobri odnosi z odraslimi
Pozornost na detajle
Urejenost
Dober spomin
Hortikultura

Razgovori v večjih skupinah
Agresivnost in nasilnost do sebe in drugih
Izpostavljenost zlorabam, lahka vodljivost
Omejena domišljija
Govorne težave
Neodobravanje sprememb v rutini/odpor do
novih idej
Nezmožnost spopadanja z zbadanjem

2.3.5 Značilnosti oseb s PWS v študentskem obdobju
V tem obdobju postanejo potrebe oseb s PWS zelo specializirane. Težko je npr. najti ustrezno
mesto šolanja za študente z zelo neprimernim vedenjem in/ali težjimi problemi s težo in hrano.
Posamezniki s PWS ne morejo biti enostavno vključeni v šolsko ustanovo. Za takega posameznika je
lahko huda izkušnja, če ga najprej na fakulteto sprejmejo, nato pa zavrnejo, ker se ne zmore spopadati
z vedenjskimi težavami in obvladati svojega apetita. Zaradi zavrnitve se lahko poveča telesna teža in
vedenjske težave. Po drugi strani pa, če je oseba s PWS ustrezno vključena, jo to lahko vzpodbuja, ji
pomaga, da se zna vključiti med vrstnike ter se uči novih veščin, ki ji bodo v prihodnosti prišle zelo
prav. To ugodno vpliva na samopodobo, sploh v primeru, da uspe pridobiti uspešno spričevalo oz.
diplomo (Waters, 1999).
Po končanem šolanju oseb s PWS se pokaže širok razpon intelektualnih sposobnosti. Nekateri
še ne zmorejo brati in pisati, medtem ko nekateri lahko nadaljujejo izobraževanje celo na fakultetah.
Strokovnjaki po svetu poročajo o primerih, ko posamezniki s PWS uspešno študirajo in zaključujejo
fakultete. Raziskave (prav tam), kažejo na to, da se študenti dobro znajdejo v rutinskih dejavnostih, z
jasnimi nalogami in zapolnjenim urnikom. Med predavanji jim hitreje poide koncentracija, pogosteje
se zatekajo k obsesivnim dejanjem, kjer prednjači praskanje kože. Mnogim je lažje opravljati dela v
individualni situaciji, lažje se znajdejo v projektno orientiranih nalogah in v praktičnem delu. Še vedno
je lahko problem utrujenost v popoldanskem času, zato je potrebno vedno, kadar je mogoče,
pregledati urnik osebe s PWS in utrujenost preprečiti tako, da se da več zahtevnejših dejavnosti v
jutranji čas. Tudi ko so že odrasle, se osebe s PWS najbolje in najproduktivneje učijo v konkretnih
situacijah. Slušno procesiranje in socialne veščine lahko npr. razvijajo tako, da študentje s PWS
47

intervjuvajo ljudi v različnih situacijah, npr. za statistiko pri matematiki, v okviru družboslovja ali
določenih projektov.
V Tabeli 4 so na podlagi raziskave društva PWSA iz Anglije s pomočjo vprašalnikov za učitelje
(1998, v Waters, 1999, str. 68) zbrana močna področja in primanjkljaji študentov s PWS.

Tabela 4: Močna področja in primanjkljaji študentov s PWS.
MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Ozaveščenost svojih dietnih potreb/nadzor
prehranjevanja
Dobri odnosi z vrstniki
Dobri odnosi z osebjem
Prijaznost, skrb, veselje
Smisel za humor
Bujna domišljija
Umetnost
Dober spomin
Matematika
Pismenost
Pisanje
Zaporedja
Dobro splošno znanje
Verbalna komunikacija
Spretnosti samostojnega življenja
Dobra motivacija
Vztrajnost
Odgovornost
Lep odnos do majhnih otrok

Neinteres za zmanjšanje telesne teže in
zavračanje pogovorov glede težav s težo
Delovanje v skupini ljudi
Težave s spremembami rutine
Nezmožnost prepoznavanja nevarnih situacij
Nizki prag tolerance/izbruhi
Nezmožnost videti pogled drugega
Fantazija/pretiravanje
Šibek spomin za izračunavanje
Matematika
Pismenost
Trma/nekooperativnost
Pomanjkanje pozornosti/šibka koncentracija
Nepomembnost/neprimerni odgovori
Težave z opisovanjem čustev, ko so vznemirjeni
zaradi drugih
Nezrelost
Neorganiziranost in netočnost
Hitra vznemirjenost zaradi majhnih nesreč
Emocionalna nesigurnost in anksioznost
Fizične aktivnosti

Primanjkljaji oseb s PWS s starostjo naraščajo in so v odrasli dobi bolj očitni ter poglobljeni. To
je razvidno tudi na podlagi primerjanja Tabele 4 z že prej predstavljenimi Tabelami 1, 2 in 3 iz poglavij
otroštva in mladostništva. Težko je najti mejo prehajanja, ki bo zadostila potrebe teh oseb. Dejstvo je,
da ves reden program ne bi zmogli opravljati, prilagojen program pa zanje ne sme biti prelahek.
Študentom s PWS, ki so vključeni v delo s študenti s posebnimi potrebami, se lahko zgodi, da zavračajo
tovrstno delo, ker se dolgočasijo, saj predobro obvladajo veščine, so samozavestni in dejavnosti
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doživljajo na prenizkem nivoju. Na tem mestu je zato potrebno sodelovanje z ostalimi študenti oz. je
potrebno študente s PWS vključevati v redni program (Waters, 1999).

2.3.5.1 Izobraževanje študentov s PWS
Jezik in pismenost
V veščinah pismenosti se tudi študenti s PWS razlikujejo, saj imajo nekateri to področje dobro
razvito, drugi pa še vedno komaj znajo zapisati svoje ime. Za slednje je smiselna uporaba računalnika
in urejevalnika besedil ter praktično zastavljeni projekti (Waters, 1999).

Matematika in računanja
V študentskih letih se lahko tudi matematične veščine od posameznika do posameznika s PWS
zelo razlikujejo. Nekateri se dobro spoprimejo z osnovnimi številskimi spretnostmi, vključujoč čas in
denar; drugi pa zmorejo še vedno zgolj osnovne učne koncepte, osnovane na praktičnem in
konkretnem nivoju. Zato so tudi v tem obdobju še vedno primerne tehnike, uporabljane pri otrocih s
PWS (Waters, 1999).

Športna vzgoja
Življenjska doba oseb s PWS ne dosega šestdeset let. Glavni vzrok smrti so kardiovaskularne
težave. Čeprav športna vzgoja večinoma ni del programa nadaljnjega izobraževanja, bi morala biti
povsod vzpodbujana, še posebej, če v študentskem naselju zanjo obstajajo možnosti. Tudi v tem
obdobju so primerne vadbe kot v otroštvu: plavanje, ples, aerobika in fitnes, še posebej, če imajo
možnost posluževanja osebnega trenerja (Waters, 1999).

2.3.5.2 Prehranske potrebe in supervizijski nadzor
Prehranski nadzor na splošno je v okolju nadaljnjega izobraževanja izrednega pomena, saj je
takrat odprta možnost hranjenja v mnogih menzah, v kar študente tudi vzpodbujajo. Na žalost je to
lahko za študente s PWS zelo problematično področje. Tudi če je hrana razstavljena in pripravljena
izključno po naročilu, obstaja možnost dostopa do ostankov s krožnikov ostalih študentov ali možnost
kraje hrane z razstavnega dela, medtem ko se npr. čaka v vrsti. Študentom s PWS je zato potrebno
organizirati dodatni nadzor med obroki ter med prostimi urami. Premamijo jih lahko avtomati s
sladkarijami in pijačami ter stvari in denar v okolici, praktično vse, česar ljudje ne pospravijo. Tako
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okolje vsebuje preveč skušnjav za študente s PWS. Ostali študentje morajo biti opozorjeni, da naj ne
dajejo hrane osebam s PWS, še posebej, če jim telesna teža hitro narašča. Če bo študent s PWS
preživljal vsakodnevno več časa na fakulteti, je potrebno vzeti v obzir tudi obiskovanje toaletnih
prostorov. Želeli bodo npr. zapuščati pouk in odhajati na stranišče, kjer lahko hitro pride do praskanja
kože. V takšnih situacijah se lahko hitro začne celo praskanje danke. Obstaja tudi možnost, da bodo
študenti s PWS odhod na toaleto izkoristili za konzumiranje ukradene hrane, npr. zapustili fakulteto
in šli kupit ali celo ukrast hrano v trgovino. Nekateri študenti s PWS so nagnjeni k počasni hoji ali rabijo
več časa, da se npr. znajdejo v prostoru, ipd. Zato je potrebno načrtovati osebni nadzor nad vsem
omenjenim in ostalim opaženim (Waters, 1999).

2.3.6 Odraslost oseb s PWS
Ko odraščajo, osebe s PWS in njihove družine vstopajo v nov, tuj svet. Kot vsaka sprememba
tudi ta ni enostavna, zato pri tem, da postanejo samostojni ali delno samostojni, potrebujejo pomoč,
da bodo lahko kar najbolj uživali v obdobju odraslosti (Kazemi in Hodapp, 2006).
Kocijančič in Mrevlje (1998) izpostavita, da so odrasle osebe s PWS nizke rasti, ekstremno
debele, z motnjami spanja. Tako moški kot ženske nimajo razvitih genitalij, v puberteto pa vstopajo
kasneje kot njihovi vrstniki ali le delno. Zunanji znaki odraslosti, kot so brada, dlake pod pazduho in
sramne dlake ter rast dojk pri ženskah, so zakasneli ali jih ni. Le ena tretjina žensk s PWS dobi
menstruacijo, ni pa nujno, da je redna. Težko tudi zanosijo. Uporništvo je pri teh osebah lahko
povečano, vzrok za to je tudi v tem obdobju najpogosteje hrana (Thompson idr., 1999).

2.3.6.1 Zaposlitev
Osebe s PWS, posebej odrasli, so na splošno radi ustrežljivi in si želijo postati družbi koristni.
Ko jih zanese pri kraji hrane ali denarja, tudi sami sebe zelo razočarajo. Zato je glede zaposlitve
potrebno poskrbeti, da niso postavljeni v situacije, kjer jih lahko skušnjava premami. Zato mora biti
delovna praksa ali nabiranje delovnih izkušenj skrbno načrtovano. Potencialni delodajalci morajo biti
opozorjeni na to, da lahko pride do kraje hrane ali denarja. Npr. neprimerno bi bilo postaviti nekoga,
ki ne zmore kontrolirati svojega vnosa hrane, v kavarno ali gostilno, pa čeprav bi tam le čistil mize in
posodo, saj bi pojedel ostanke hrane na krožnikih ali iz smeti. Enako morajo biti delodajalci opozorjeni,
da ne puščajo hrane in denarja kar povsod. Nujno je zagotoviti, da so te stvari nedostopne in
zaklenjene. Mnogi odrasli s PWS kažejo nezrele emocionalne in socialne veščine, ki bi bile pričakovane
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le od tistih, ki so imeli težke učne težave, a se kažejo tudi pri tistih s povprečnimi sposobnostmi, kar
pa sigurno predstavlja oviro pri zaposlitvi (Waters, 1999). Spekter potencialnih možnih zaposlitev in
praks za osebe s PWS je zelo širok. Starši so v raziskavi združenja PWSA (prav tam) poročali o
naslednjih: pralec avtomobilov, pomoč v domu za negovanje, skladanje regalov, delo v reševalnem
centru za živali, 'catering', delo v trgovinah, posebej v dobrodelnih trgovinah, pomoč v vrtcih in jaslih,
delo v pisarni (polnjenje npr. kuvert, fotokopiranje, delo z letaki).

2.3.6.2 Stanovanjske skupnosti
Mnogo oseb s PWS se bo skozi celo svoje življenje soočalo z velikimi izzivi in težkimi
odločitvami. Tudi ko je oseba s PWS odrasla, se sooča s primanjkljaji, ki se lahko vlečejo že iz otroštva.
Mnogi primanjkljaji se s starostjo lahko še poglobijo (npr. obsesije, neprimerno vedenje, težave z
abstraktnimi koncepti). Pomembno je, da je oseba s PWS samozavestna, da se je priučila strategij
premagovanja težav in gradila na svojih močnih področjih, kar je pot do boljšega, bolj samostojnega
in izpolnjenega življenja.
V dobi odraslosti je zanje in njihovo družino najpomembnejša odločitev, kje živeti kot odrasla
oseba. Kazemi in Hodapp (2006) pravita, da se čas, kdaj se je primerno odseliti od doma, od
posameznika do posameznika s PWS razlikuje. Glede na bivanjske skupnosti, ki lahko imajo od malo
do veliko omejitev, lahko oseba s primanjkljaji živi samostojno ali z nekaj pomoči v delno samostojni
bivanjski skupnosti (npr. v posebni hiši ali apartmaju), v velikih ali malih bivanjskih skupinah (t.i.
komunah) ter tudi v državnih zavodih ali bolnišnicah. Pri nas v Sloveniji tovrstna mreža, posebej
prilagojena osebam s PWS, še ni razvita. Pri nas osebe s PWS torej še nimajo možnosti, da bi živele
skupaj, v svoji zgradbi, z nadzorom in preprečevanjem dostopa do hrane, medtem ko je v tujini slika
nasprotna. Ziccardi (2006) razlaga, da je najuspešnejši stanovanjski program, ki se mu pred letom 1970
ni posvečalo pozornosti, saj v tistem času ljudje sploh niso pričakovali, da bi otroci s PWS živeli dlje kot
do adolescence. Zaradi zgodnjih diagnoz in primernih vodenj ter pomoči glede hrane in teže, danes
ljudje s PWS živijo daleč v odraslost. Od sredine 80-ih do sredine 90-ih se je v ZDA lokalno področje
združilo z društvom PWSA. Strinjali so se, da je potrebno poskrbeti za njihove posebne potrebe in jim
najti varno in uspešno okolje za življenje. Tako se je v ZDA razvil t.i. stanovanjski program, ki je
opremljen tako za upravljanje kot za podporo individualnih potreb posameznika s PWS. S pomočjo
prizadevanj obeh staršev oz. skrbnikov in strokovnjakov ima lahko posameznik s PWS v tem
stanovanjskem programu varen dom, kjer se lahko uči in kakovostno živi (prav tam). Smiselno in
potrebno je najti ravnotežje med potrebami osebe s PWS in pripravo na kar se da normalno življenje
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glede na dane možnosti iz okolja, v katerem oseba živi. Po najboljših močeh jih je potrebno vključiti v
normalno življenje. Želja staršev oz. skrbnikov ter učiteljev je, da zaključijo šolanje, najdejo interesne
dejavnosti, se vključijo v terapevtske in delovne skupine, živijo v primernih skupnostih izven doma.
Društvo za pomoč osebam s Prader-Willijevim sindromom v Ljubljani pomaga staršem oz. skrbnikom
oseb s PWS v Sloveniji prav pri tem. H kvaliteti življenja teh oseb lahko doprinesejo nove raziskave, k
samostojnejšemu življenju pa npr. tudi razvoj novih psihotropnih zdravil (Bratina, 2003).

2.4 DELOVANJE OSEB S PWS NA RAZLIČNIH PODROČJIH IN NJIHOVE
ZNAČILNOSTI TER POSEBNE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE POTREBE
V nadaljevanju sledijo področja delovanja, ki so strukturirana hierarhično: ob biološkega do
socialnega vidika (Musek, 2010). Najnižje v tej hierarhiji so biološki vidiki delovanja, med katere
spadajo biološke značilnosti (genetske, fizične in nevrološke lastnosti). Raven višje so emocionalni
vidiki delovanja. Še raven višje se nahajajo kognitivni vidiki delovanja oz. višji miselni procesi. Te
povezujemo z delovanjem nove možganske skorje. Sledi obravnava govora in jezika, še raven višje je
področje motorike, nad njim pa predstavitev značilnosti socialnega področja oseb s PWS. Poglavje
zaključuje obravnava področja vedenja na splošno. Ta zastavljena hierarhija je idealno-tipska, kar
pomeni, da so navedene ravni v resnici med seboj povezane in izhajajo ena iz druge. Nevroznanstvenik
Damasio (2008) temu pojavu pravi "načelo ugnezdenja".
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Slika 2: Področja delovanja, kjer se kažejo posamezne značilnosti oseb s PWS.
B
Vedenje

Socialno področje

Motorika

Govor in jezik

Kognitivno področje

Emocionalno področje

Biološko področje
odročje

2.4.1 Biološke funkcije
2.4.1.1 Značilnosti oseb s PWS na biološkem področju
Značilnosti fizičnega izgleda oseb s PWS
Wattendorf in Muenke (2005) ter v IPWSO (International Prader-Willi Syndrome Organisation
je Mednarodno združenje za pomoč osebam s PWS) lepo strnejo vse tipične ugotovitve o fizičnem
izgledu oseb s PWS, kar spada tudi k diagnostičnim kriterijem za ta sindrom, s tem da se vse značilnosti
ne pojavljajo pri vseh osebah s PWS, tudi ne vse naenkrat. V zgodnjem otroštvu so že prisotne
nekatere dismorfične značilnosti: ozko čelo, navzgor obrnjen nos, ozka zgornja ustnica, navzdol
obrnjeni kotički ust, dolga in ozka glava, zvišana in padajoča očesna špranja, gosta slina, temna koža
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ter majhne roke in noge (Thompson idr., 1999). Obrazne značilnosti lahko poleg zgoraj omenjenih
vključujejo še: oči v obliki mandljev, trikotno obliko ust, blago škiljenje, ozek bifrontalni premer
lobanje, ozek nosni lok, mehko sklenino zob, pogosto svetle lase (blond) in (modre) oči. So manjše
postave (v primerjavi z družinskimi člani), kar velja predvsem v odraslosti, v primerjavi s telesom imajo
zelo majhne dlani, podplate in hipotono mišičje, so debeli, telo je ohlapno, brez mišic. Zanje je lahko
značilna tudi hipopigmentacija, ezotropija (konvergentno škiljenje), kratkovidnost, pri moškem spolu
hipoplastična mošnja, majhna moda in nespuščeni testisi, pri ženskah hipoplastične male sramne
ustnice in klitoris, pubertetne pomanjkljivosti, ozke roke z ravnimi laktmi in gosta viskozna slina (prav
tam).

Težave v povezavi s hrano
Brez vztrajne diete s supervizijo je PWS življenjsko ogrožajoče stanje. Še danes so komplikacije
z debelostjo glavni razlog za obolevnost in smrt pri teh osebah (Dykens, 1999). PWS je najhitreje
opisan in prepoznan kot razvijajoča se konstelacija nenormalnega vedenja v povezavi s hrano, kar se
začne že pri novorojenčku s PWS (Whitman in Jackson, 2006). Zaradi težav s hranjenjem se
novorojenčki s PWS težje razvijajo oz. rastejo. Vzrok za to se lahko delno pripiše tudi značilnostim
(hude) hipotonije in šibkega sesanja. Ker dojenčki s PWS nimajo sesalnega refleksa, je nujna stalna
uporaba pripomočkov za hranjenje, vključujoč posebne nastavke, mešalnike ali celo kirurške
nadomestke. Težave s hranjenjem v splošnem minejo v obdobju malčka. Ko malček s PWS začne sam
jesti, se že opazi nenormalno velik apetit, t.i. hiperfagija. Začnejo se prenajedanja, ki lahko že
postanejo ekstremna in konstantna. Pojavijo se težave, povezane z iskanjem in kopičenjem hrane,
preokupacijo s hrano, manipulativnim, včasih nedovoljenim vedenjem, usmerjenim v pridobitev
hrane, zmanjšan vnos tekočine, debelost ter tudi odpor do dejavnosti (tudi pri posameznikih, ki niso
debeli) (prav tam). Predvsem starejši otroci in odrasli s PWS izkazujejo mnoge oblike neprimernega
vedenja v povezavi s seganjem po hrani, lahko kradejo hrano ali denar ter porabijo ves svoj denar za
hrano. Da bi prišli do hrane, lahko storijo marsikaj neprimernega, npr. pobegnejo v restavracijo, v dom
neznanca, zlomijo ključavnice kuhinje, hladilnika, shrambe, izsiljujejo, fizično napadajo ljudi v okolici
ipd. V pridobivanju hrane ali ob poskusih vzpostavitve določenih mej lahko doživijo nasilne izbruhe ali
agresijo. Več uspeha imajo in več 'slave' izkusijo, bolj so vztrajni pri doseganju zamišljene hrane.
Družina s tako osebo se lahko pogosto znajde v situaciji, ki je brez kontrole. Poleg opisanega pa lahko
vedenje v povezavi z iskanjem hrane doma in izven doma vključuje tudi uživanje pokvarjene, surove,
zamrznjene, živalske in drugače neužitne hrane (Gourash, Hanchett in Forster, 2006).
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Nekateri raziskovalci (prav tam) vzrok za hiperfagijo pri PWS pripisujejo hipotalamičnim
disfunkcijam, drugi pa slabi regulaciji enega ali več nevrotransmiterjev. Vpliv na hranjenje pri osebah
s PWS ima npr. nevrotransmiter serotonin in receptor GABA (Thompson idr., 1999). Na hiperfagijo se
s konvencionalnimi farmakološkimi posegi ne da vplivati, ker ta izhaja iz napake v centralnem živčnem
sistemu, ki ne zmore dati signala sitosti in kjer ne gre za tradicionalne mehanizme lakote. To pomeni,
da so osebe s PWS vedno lačne, ker se nikoli ne morejo počutiti site. Različne vrste zdravljenja,
usmerjene v omenjene nevrotransmiterje, imajo le delni uspeh, pa čeprav so na razpolago varna in
učinkovita zdravila. Avtorja Whitman in Jackson (2006) za premagovanje hiperfagije priporočata dve
vrsti odobrenih farmakoloških posegov: a) zmanjšanje vnosa hrane preko zmanjšanja apetita ali
povečanja sitosti z aktivnostjo nevrotransmiterjev centralnega živčnega sistema (t.i. dušilec apetita)
in b) zmanjševanje absorbcije hrane preko črevesne dejavnosti. Tabela 5 podaja primerjavo normalno
delujočih hipotalamičnih funkcij ljudi s spremenjenim fiziološkim delovanjem pri osebah s PWS.

Tabela 5: Vloga hipotalamusa pri značilnostih PWS (prav tam, str. 318, in J. Hancnett, M. D., 1992 v
Whitman, 1995, str. 10).
Normalno delujoč hipotalamus

Prader-Willijev sindrom

Regulira apetit

Vpliva na spomin

Hiperfagija (ni notranje kontrole apetita, ki
pripelje do prenajedanja in, če ta ni reguliran,
do življenjsko ogrožajoče debelosti)
Zapoznela in nepopolna puberteta, ni
hitrejšega rastnega obdobja, kar vodi do nižje
rasti, hipotonije
Spremenjena občutljivost za bolečino
(praskanje kože)
Nestabilnost temperature, nenormalna
regulacija temperature, nenormalne izkušnje
za temperaturo okolice
Spremenjen krog spanja in zbujanja (spanje
podnevi, budnost ponoči)
Čustveni izbruhi, labilnost razpoloženja,
intenzivnost čustev na obeh koncih
čustvenega spektra
Slabše razvit kratkoročni spomin

Regulira dihanje

Centralna apnea

Stimulira hipofizo za začetek pubertete,
sprosti rastni hormon
Občutljivost za bolečino
Regulira temperature

Regulira biološki ritem
Kontrolira in regulira čustva
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Možganske poškodbe
Ljudje s PWS imajo številne oblike možganskih poškodb. Te so rezultat mehanskih poškodb, ki
izhajajo iz genetskih sprememb vsake celice. Razumevanje znakov teh poškodb je osredotočeno
predvsem na spremembe v funkciji hipotalamusa (Whitman, 1995). Iz Tabele 5 je razvidno, kaj regulira
normalno delujoči hipotalamus oz. katere so normalno delujoče hipotalamične funkcije, kar je
prikazano na levi strani Tabele 5. Na desni strani Tabele 5 pa so zapisana spremenjena delovanja
hipotalamičnih funkcij, ki so značilna za ljudi s PWS na biološkem področju.
Človeški možgani so lahko mehansko poškodovani zaradi prirojenih okvar, nesreč, tumorjev,
notranjih krvavitev ali, kot v primeru oseb s PWS, zaradi genetskih sprememb v vsaki celici. Tabela 6
prikazuje značilnosti odraslih s postravmatsko možgansko poškodbo in značilnosti oseb s PWS.

Tabela 6: Značilnosti posttravmatske poškodbe možganov pri odraslih ljudeh (brez PWS) in značilnosti
oseb s PWS (Whitman, 1995, str. 10).
Mesto

Značilnosti odraslih s poškodbo

poškodbe

možganov

Značilnosti oseb s PWS

možganov
Frontalni reženj

Impulzivnost
Zmanjšana toleranca za frustracije
Pretirana reakcija na frustracijo
Obsesivno vedenje
Motnje zbujanja/globokega spanja

Impulzivnost
Zmanjšana toleranca za frustracije
Pretirana reakcija na frustracijo
Obsesivno vedenje
/

Temporalni
reženj

Čustvene spremembe
Agresija
Epizodno pomanjkanje kontrole

Čustvene spremembe
Agresija
Epizodno pomanjkanje kontrole

Povišan tlak
(npr. zaradi
otekline ali
krvavitev
možganov)

Kognitivna rigidnost
Kopičenje
Slabše presojanje
Zanikanje primanjkljajev
Nezmožnost nadzora svojega
vedenja
Medosebni konflikti

Kognitivna rigidnost
Kopičenje
Slabše presojanje
Zanikanje primanjkljajev
Nezmožnost nadzora svojega
vedenja
Medosebni konflikti
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Mesto

Značilnosti odraslih s poškodbo

Značilnosti oseb s PWS

poškodbe

možganov

(nadaljevanje)

možganov

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)
Nespecifični
znaki po
poškodbi

Čustvena nestabilnost
Depresivnost

Čustvena nestabilnost
Depresivnost (ampak ponavadi kot
reakcija na žalitve iz okolja)
Agresivno vedenje
/

Agresivno vedenje
Spolna neustreznost
Pobeg

Pobeg (ponavadi zaradi težnje, da
dosežejo hrano, ali med izbruhom)
Običajna oblika hiperaktivnosti

Hiperaktivnost

Iz Tabele 6 je razvidno, da so značilnosti odraslih brez PWS s posttravmatsko poškodbo
možganov in značilnosti oseb, ki imajo PWS, skoraj enake, saj le dveh navedb prve skupine pri PWS
skupini ni moč najti, in sicer motenj zbujanja oz. globokega spanja in spolne neustreznosti.
Na podlagi dokumentiranega trdoglavega vedenja in nevrokognitivnih primanjkljajev pri PWS
ter nevroloških študij Whitman in Jackson (2006) izpostavljata, da je PWS pervazivni nevrološki
sindrom in da odraža porazdeljenost motenj v delovanju centralnega živčnega sistema. Gledano s te
perspektive je – kar je presenetljivo – centralno vodeno dramatično vedenje v povezavi s hrano pri
osebah s PWS le ena od nevrovedenjskih motenj, ki pa se ga, če je ustrezno obravnavano, da še
najlažje obvladovati v primerjavi z ostalimi vedenjskimi motnjami, povezanimi s tem sindromom (prav
tam). Kotnik in Kržišnik (2009) npr. opozarjata, da imajo osebe s PWS npr. visok prag za bolečino,
zaplete s prebavili in dihali, nestabilno telesno temperaturo in pogosto neželene odzive na zdravila.
Zaradi visokega praga bolečine se ob obsesivnem ukvarjanju s kožo lahko zelo ranijo in s tem hitro
povzročijo zdravstvene zaplete (prav tam).

2.4.1.2 Kakovost življenja oseb s PWS
Caliandro in sodelavci (2007) navajajo, da osebe s PWS kažejo kompleksno klinično sliko s
pogosto zvišano obolevnostjo in umrljivostjo, zato potrebujejo pravo strokovno podporo, za kar je
potrebna zgodnja diagnoza in multidisciplinarni pristop. Tak pristop vključuje mnoge medicinske in
nemedicinske strokovnjake, npr. otroškega psihiatra, pediatra, endokrinologa, kliničnega genetika,
fiziatra, nutricionista, specialista ortopedije, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, šolskega
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psihologa, logopeda, socialne delavce ter tudi psihiatra. Multidisciplinarni tim se sestavi na podlagi
potreb vsakega posameznika s PWS in mora narediti vse, kar je v njegovi moči, za kvalitetno življenje
osebe s PWS. Klinični strokovnjaki zadnjih 30 let poudarjajo pomen kvalitete življenja (QoL – Quality
of Life), tudi Knoster in Kincaid (2005), ki navajata, da je za vsak strokovni tim velik izziv doseči kvaliteto
življenja posameznika na podlagi njegovega individualiziranega programa, ki je v pomoč tako
posamezniku s PWS kot tudi njegovi družini. Zaradi tega mora biti tim osredotočen na cilje, ki so
pomembni za prihodnost posameznika, ki se mu pomaga. V pomoč pri tem so lahko sestavni deli t.i.
pozitivne vedenjske podpore za dosego kvalitete življenja, ki jih opišeta avtorja (prav tam):
- medosebni odnosi (kamor spadajo odnosi posameznika z družinskimi člani in vrstniki), čas, preživet
z vrstniki, in naklonjenost v socialnih stikih z vrstniki;
- samoodločanje, ki zajema sodelovanje v šolskih in skupinskih dejavnostih, zmožnost za odločanje in
izbiro preferenc;
- socialna vključenost (ki obsega odnose posameznika s člani družbe in šole), odzivi vrstnikov in
sodelovanje v dejavnostih v času prostega časa;
- osebni razvoj (kar pomeni dostop do dejavnosti po osebni vzpodbudi), želja poskusiti nove naloge in
dejavnosti ter zmožnost za učenje novih veščin;
- čustveno počutje (ki zajema samozavest), čustveno stabilnost, zadovoljstvo zaradi stopnje
samostojnosti in splošno veselje.
Knoster in Kincaid (prav tam) zagotavljata, da se bodo lahko na ta način že v zelo kratkem
času, vsekakor pa čez čas, pri vsakem posamezniku pokazale pozitivne vedenjske spremembe, prav
tako pa se bo izboljšala kakovost življenja vseh sodelujočih v procesu.
Pot do kakovosti življenja oseb s PWS so raziskovali tudi Caliandro in sodelavci (2007), ki
označujejo PWS kot kronično bolezen, ki zelo vpliva na življenje posameznika s PWS, zato so v Italiji
naredili zanimivo raziskavo o vrednotenju kvalitete življenja teh oseb. Med drugim so ugotovili, da na
kvaliteto življenja osebe s PWS vpliva telesna teža, da genetska slika ni povezana s kvaliteto življenja
(razlik med posamezniki z različnimi oblikami PWS – med delecijo 15. kromosoma in uniparentalno
disomijo – namreč ni bilo), da so značilne obrazne poteze v povezavi z duševnimi težavami in da je
večja telesna teža ob rojstvu povezana z manjšimi duševnimi motnjami. Proučevali so dve skupini oseb
s PWS, eno so sestavljali mlajši od 14 let, drugo skupino pa starejši od 14 let. Podali so zanimive
značilnosti obeh skupin:
- nekatera opažanja v skupini oseb s PWS, mlajših od 14 let: duševno zdravje je bilo nizko ocenjeno pri
osebah z značilnimi obraznimi potezami, ozkimi rokami, ravno podlahtno mejo, osteoporozo, gosto
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viskozno slino, ki se suši na robovih ust (pri slednjih je dobila nizko oceno tudi družinska povezanost).
Socialno funkcioniranje je bilo nizko ocenjeno pri posameznikih s hipopigmentacijo, vitalnost pri
pacientih s primanjkljaji govora in artikulacije, socialno funkcioniranje in prag bolečine pa pri pacientih
z nenavadnimi veščinami sestavljanja sestavljenk. Visoko ocenjeno je bilo npr. splošno zdravje pri
pacientih z visokim pragom bolečine.
- nekatera opažanja v skupini oseb s PWS, starejših od 14 let: samopodoba je bila nižja pri
posameznikih s PWS s spremenjeno temperaturno občutljivostjo ter brez skolioze. Huda debelost ni
bila povezana z večjimi okvarami kvalitete življenja, ki zajema t.i. 'čustveni vidik'. T.i. 'duševni vidik' je
v glavnem v negativni povezavi s prisotnostjo značilnih obraznih značilnosti in v pozitivni s telesno
težo, in sicer višja je telesna teža, manj je oškodovana kvaliteta življenja. Posamezniki z večjo težo (ob
rojstvu) so imeli boljšo kvaliteto življenja. Postavka 'družinska povezanost' ni bila oškodovana, bila pa
je kvaliteta življenja staršev oseb s PWS. Iz tega se lahko zaključi, da osebe s PWS torej vplivajo na
količino prostega časa svojih staršev, na njihovo čustveno življenje in vsakodnevne aktivnosti. Pacienti
z več znanja o svojem telesu in patologiji imajo bolj negativno samopodobo, zato potrebujejo več
psihološke pomoči (prav tam).

2.4.1.3 Zdravljenje
Lang in sodelavci (2010) navajajo, da so raziskave o zdravljenju oseb s PWS z zdravili zelo
redke. Zadnjih trideset let osebe s PWS največkrat zdravijo s pomočjo rastnega hormona. Ta terapija
s STH (STH je rastni hormon ali somatotropin, tudi somatotropni hormon) je potencialna za zdravljenje
zato, ker imajo posamezniki s PWS vzorec telesa podoben tistim s primanjkljaji rastnega hormona
(Bakker, Maneatis in Lippe, 2006). Na podlagi zdravljenja z rastnim hormonom se je osebam s PWS
povečala višina, mišična moč in agilnost ter znižala telesna masa (Lang idr., 2010). Bakker in sodelavci
(2006) pa dodajajo, da se je izboljšala tudi telesna sestava, fizična moč, končna frekvenca dihanja, po
šestih mesecih terapije pa celo centralna in obstruktivna apnea v spanju. Potrebno pa je upoštevati
tudi stranske učinke. Obstajajo namreč tudi poročila o smrtnih primerih, povezanih z uporabo
rastnega hormona pri otrocih s PWS, ki so imeli enega ali več od naslednjih dejavnikov tveganja: poleg
že omenjene apnee v spanju tudi čezmerno debelost, motnje dihanja v anamnezi ali neugotovljeno
okužbo dihal. Bolj so ogroženi bolniki s PWS z enim ali več dejavniki tveganja. Zaradi tega je za družine
otrok s PWS pomembno pridobiti študijo spanja v ustanovi, ki STH terapijo izvaja. V primeru, da se pri
otroku s PWS pojavijo okužbe zgornjih dihal, je v začetni fazi terapije še posebej pomembno pridobiti
natančen prikaz spanja. Pri tistih otrocih s PWS, ki imajo težje respiratorne oslabitve ali so zelo debeli,
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se uporaba STH odsvetuje, saj se mora v teh primerih najprej popraviti to stanje in šele potem se lahko
začne zdravljenje (prav tam).
Pri osebah s PWS je pogosta skolioza. Napreduje lahko pri kateremkoli otroku v obdobju hitre
rasti. Med zdravljenjem je pomembno spremljati znake le-te. Glede zdravljenja z rastnim hormonom
ni dokazov, da bi to povečalo pogostost ali resnost skolioze (prav tam).
Pri otrocih z avtizmom in vedenjskimi motnjami, vključujoč trmo in impulzivnost, kar je
podobno vedenjskim znakom oseb s PWS, pa je imelo pozitiven vpliv zdravljenje z respiridonom. Araki
in sodelavci (2010) opišejo študijo, kjer gre za zdravljenje s tem antipsihotičnim sredstvom pri osebi s
PWS. Le-tej so se izboljšale vedenjske motnje, še posebej impulzivnost in agresivnost. Po zdravljenju
pa so začeli z vedenjsko kognitivno terapijo. Društvo PWSA iz ZDA le-to priporoča pri preprečevanju
vedenjskih motenj: osebe s PWS se pohvali za pozitivno in primerno vedenje, na ta način pa se
zmanjšuje neprimerno vedenje. Zdravljenje je torej uspešno, če se negativno okolje (kjer je bolnik
vedno opozorjen in se mu stalno nekaj prepoveduje) zamenja s pozitivnim okoljem (kjer je bolnik
pohvaljen za pravilno vedenje, ki ga doseže s pomočjo vedenjsko kognitivne terapije, npr. na
psihiatričnem oddelku). S tem zdravljenjem, kot poročajo Araki in njegovi sodelavci (prav tam), so pri
osebi s PWS v omenjeni študiji uspešno in brez stranskih učinkov vplivali na izgubo telesne teže. Oseba
s PWS je kontrolirala telesno težo tako, da se je naučila šteti kalorije, ki jih je dnevno uživala, vključujoč
prigrizke. Za uspeh je bila pohvaljena, kar ji je pomagalo, da se je lahko lažje soočala z omejitvami, ki
jih je predpisovala dieta. Prav tako so izginile nevšečnosti glede debelosti, saj je izgubila na telesni teži,
upadli sta verbalna ter fizična agresija do stvari, sebe in drugih. Tudi Durst in sodelavci (prav tam)
potrjujejo pozitivne zaključke zdravljenja otrok s PWS z respiridonom. Npr. zdravljenje, ki je trajalo 37
tednov, je v sedmih primerih otrok s PWS brez stranskih učinkov izboljšalo njihove vedenjske motnje:
impulzivnost, agresivnost in trmo.
Pomen vedenjsko-kognitivne terapije izpostavlja tudi Luisseli (1988) (kar je podrobneje
opisano pod točko 2.4.7.5 v poglavju o vedenju). Poleg vplivanja na fizično počutje oseb s PWS je ta
metoda pomembna pri doseganju smiselnih sprememb pri veščinah prilagajanja oseb s PWS in pri
težavah z vodenjem teh oseb. Pri celoviti obravnavi oseb s PWS imajo vedenjsko-kognitivne metode
velike zasluge in so uspešne pri (prav tam):
- zniževanju in reguliranju telesne teže, kjer so potrebni naslednji koraki: (1.) opazovanje samega sebe,
(2.) nadzor okoljskih dražljajev, (3.) nutricijsko izobraževanje, (4.) trening samega sebe, (5.) sklepanje
pogodb za nagrajevanje (nagrade so zbrane s strani vključenega posameznika s PWS), (6.) kognitivno
prestrukturiranje, (7.) družinska socialna podpora, (8.) udeležba na vajah in (šele nato) (9.) reševanje
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problemov. Tudi Araki in sodelavci (2010, str. 3) izpostavijo namen pomoči, cilje in pomen vsakršne
pomoči pri izboljšanju kvalitete življenja posameznika s PWS: »Osnovni namen zdravljenja PWS je
izboljšanje življenjskega sloga in navad, vključujoč kontrolo prenajedanja skozi zgodnjo pomoč, s čimer
se je v resnici težko soočati zaradi vedenjskih motenj in težav zaradi debelosti, ki iz prenajedanja
izhaja.« Natančni patološki mehanizmi prenajedanja pri osebah s PWS sicer niso znani in risperidon
direktno na izgubljanje telesne teže nima vpliva, a avtor s sodelavci (prav tam) navaja, da ta
antipsihotik sprošča temperamentne izbruhe, impulzivnost in trmo ter tako olajša učinkovito izvedbo
kognitivno-vedenjske terapije, s katero se lahko uspešno preprečuje prenajedanje pacienta in doseže
večjo samokontrolo.
- povečanju stopnje aktivnosti telesnih vadb, kar zajema: (1.) povečanje energijskih izdatkov (kar je
sestavni del programa za zmanjševanje telesne teže), (2.) izboljšanje fizične kondicije za zmanjšanje
tveganja bolezni srca in (3.) poučevanje o možnostih aktivnega preživljanja prostega časa.
- zmanjšanju trme in agresije, kar se doseže skozi trening socialnih veščin, ki je zastavljen na podlagi
identifikacije medosebnih odnosov, ki osebi s PWS predstavljajo težave. Nato se skozi igre vlog take
situacije zaigra in preigra, in sicer z namenom, da se diagnosticira posameznikove primanjkljaje, na
katerih je trening zastavljen.

2.4.2 Emocionalno področje
Ljudje s PWS prepoznajo le omejeno število čustev, v razponu od 'zelo vesel' do 'zelo žalosten'
le dve ali tri. Njihovo zmanjšano prepoznavanje svojih čustev in čustev drugih je povezano z
razumevanjem stališča drugega, kar je pomembno pri soočenjih in odnosih z drugimi ljudmi, kjer imajo
težave. Tisti, ki razumejo svet le skozi 'jaz želim' in 'jaz ne želim', imajo težave s socialnim
udejstvovanjem in z vedenjem, ki je v sodelovanju z drugimi nujno potrebno (Araki idr., 2010).
Razkorak v čustvenih veščinah med mladimi s PWS in njihovimi vrstniki brez PWS se v obdobju
mladostništva zelo in hitro poglobi. To je eden izmed glavnih razlogov, zakaj vključitev v redno
ustanovo ni uspešna. Mladostniki s PWS po fizionomiji v primerjavi z ostalimi še vedno izgledajo kot
otroci. Otročje se tudi oblačijo in obnašajo. Z osebjem se radi objemajo ali crkljajo. Zaradi tega se
pogosto dogaja, da so ustrahovani s strani vrstnikov ali jih ti zbadajo, zaradi česar lahko pride do
čustvenih stisk, neustavljivega joka ali celo fizične agresije (Waters, 1999).
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Sullivan in Tager-Flusberg (1998, v Lewis, 2006) sta dokazala, da otroci s PWS v primerjavi z
otroki z Williamsovim sindromom in enakimi intelektualnimi sposobnostmi manj verjetno kažejo
primerne empatične odzive.
Osebe s PWS so občutljive na stres, zato se še bolj zanašajo na predvidljivost, usklajenost in
stabilnost okolja. Odgovor v obliki stresa se pri osebi s PWS lahko pojavi že zaradi najmanjše
spremembe v okolju in je lahko (1.) nespecifičen oz. pojav v tipičnem vedenju oseb s PWS, (2.)
specifičen oz. nastane v netipičnem vedenju ali je (3.) nezaslišan oz. grozljiv. Slednji se lahko pojavi pri
osebah s PWS, ki so pod stresom, saj imajo te potencial za nezaslišano vedenje. Ker so osebe s PWS
odvisne od strukture okolja in ker je njihova zmožnost reševanja problemov zmanjšana, ne bodo
mogle nikoli biti povsem samostojne (Gourash idr., 2006).

2.4.3 Kognitivno področje
Otroci s PWS se v vzgojno-izobraževalnih profilih zelo razlikujejo, zato posplošitve niso možne,
težko je tudi določiti učinkovite strategije poučevanja. Zmanjšane intelektualne sposobnosti so bile
zabeležene že med prvimi štirimi prvotnimi značilnostmi tega sindroma leta 1956 (Prader, v Thompson
idr., 1999). Otroci s PWS imajo težave na vseh področjih delovanja, predvsem na socialnem področju,
področju govora in jezika, poleg zaznavanja in vedenja so otežene tudi učne sposobnosti, samozavest,
čustvena stabilnost, socialna percepcija, medsebojno delovanje in družinska dinamika (Butler idr.,
2006), na podlagi česar morajo biti zanje zastavljeni vzgojno-izobraževalni cilji.
Pri osebah s PWS je prisoten zelo širok spekter sposobnosti. Večina jih ima zmerne motnje v
duševnem razvoju, manjšina težke motnje v duševnem razvoju, nekateri pa imajo celo takšne
intelektualne sposobnosti, da lahko uspešno dokončajo srednjo šolo ali celo fakulteto, zato je za
posamezen šolski predmet težko najti uspešne učne metode. Dokazov za to, da bi bil vzrok za tako
širok spekter sposobnosti genetski ali socialni, še ni. Tudi najbolj sposobni otroci s PWS zaradi
razvojnih primanjkljajev na čustvenem in socialnem področju ne zmorejo vedno doseči najboljših
učnih rezultatov. Zato je bistvenega pomena, da je vsak posameznik s PWS obravnavan kot individuum
in da se uporabljajo metode, ki so usklajene z njegovimi posebnimi potrebami ter primerne za njegovo
stopnjo razumevanja. Učitelji, ki so učili več oseb s PWS, poročajo o pomembnih razlikah med njimi
tako v osebnostih kot zmožnostih. Dokumentiran je primer brata in sestre s PWS v isti družini (kar je
sicer zelo redko), kjer je en otrok imel težke govorne težave, drug pa je bil povsem brez njih, imel pa
je resne težave s telesno težo (Waters, 1999).
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Osebe s PWS kažejo štiri vrste primanjkljajev na kognitivnem področju: motnje v duševnem
razvoju, probleme s predelovanjem jezikovnih informacij, učne težave v povezavi s kratkoročnim
spominom in primanjkljaje pri zaporedjih ter slabše metakognitivne sposobnosti (Butler idr., 2006).
Močna področja in primanjkljaji šolskega otroka s PWS, starega od 6 do 12 let so naslednja
(Cheed idr., 2006). Močna področja so: dolgoročni spomin za informacije; receptivni jezik; učenje po
vizualni poti s pomočjo slik, ilustracij, videov; praktično izražanje in branje. Primanjkljaji pa so:
ekspresivni jezik; kratkoročni slušni spomin; finomotorične spretnosti v povezavi z močjo, tonom in
motoričnim načrtovanjem; interpretacija subtilnih socialnih namigov, učenje prefinjenih socialnih
norm.

2.4.3.1 Sposobnosti
Značilnosti PWS vključujejo podpovprečne do povprečne intelektualne sposobnosti, zlasti
lažje motnje v duševnem razvoju, kar natančno opredeli Curfs (v Whitman in Jackson, 2006, str. 322),
ki navaja, da se pri populaciji oseb s PWS »normalne intelektualne sposobnosti pojavljajo v 4,9 %,
mejne 27,8 %, lažja motnja v duševnem razvoju v 34,4 %, težja motnja v duševnem razvoju v 27,3 %
in težka motnja v duševnem razvoju v 5,6 % primerov«.
Kognitivne sposobnosti in učne kapacitete oseb s PWS se lahko, tudi če gre za normalne
intelektualne sposobnosti, razvijejo neenakomerno. Kognitivno funkcioniranje teh oseb je otežkočeno
zaradi težav z razumevanjem in z uporabo jezika. Whitman in Jackson (prav tam) s študijami
dokazujeta, da se pri osebah s PWS kažejo primanjkljaji v besednjaku, receptivnem in ekspresivnem
jeziku, v razumevanju jezika, pragmatičnem jeziku, šibkem diskurzu, komunikacijskih veščinah in
tvorbi povedi. Nepremostljive so njihove težave s kratkoročnim spominom in z zaporedji. Mnogo
posameznikov s PWS je ekstremno konkretnih, rigidnih, v njihovem mišljenju vladajo pravila, imajo
tudi primanjkljaj pri sposobnostih za razvoj abstraktnega mišljenja in konceptov. Nesposobnost
abstraktnega mišljenja se kaže tudi v šibkih socialnih odnosih. Vse naštete težave vplivajo na
vsakodnevno vedenje in na celotno sposobnost prilagajanja teh oseb, saj se učijo počasi, počasi
predelujejo rutinske naloge, še posebej, če so podane preko ustnih navodil. Če se jih ob postavitvi
vprašanja npr. priganja, da povedo odgovor, pogosto nastopi povečanje anksioznosti in frustracije. Če
se to zgodi večkrat zapored, se povečana frustracija lahko celo sprevrže v čustveni izbruh ali izbruh
trme (prav tam).
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2.4.3.2 Učne težave v povezavi s PWS
Vsak otrok s PWS je individuum, obstaja pa več značilnosti, ki so skupne mnogim otrokom s
PWS, a so pri nekaterih otrocih s PWS bolj prisotne, pri drugih manj. Poleg težav s perseveracijo in
abstraktnimi koncepti, kar smo že opisali, so pogoste:

Težave s predelovanjem (obdelovanjem) jezikovnih informacij
Veliko oseb s PWS, čeprav imajo dobre verbalne sposobnosti, ima težave z opisovanjem
doživetij. Tudi ko se vedejo smiselno in razumno, ne zmorejo ubesediti slišane razlage. Zaradi tega se
lahko stopnjuje frustracija in poveča možnost za agresivnost. Težave s predelovanjem (obdelovanjem)
jezikovnih informacij, kombinirane s počasnim predelovanjem, se lahko kažejo v tem, da posameznik
s PWS ujame le začetni element pogovora ali navodila, zamudi pa dodatne informacije (prav tam).
Težave imajo lahko s pisno in ustno podanimi navodili, z razumevanjem podanih navodil, še posebej s
kompleksnimi navodili. Zato so jim v pomoč navodila v majhnih korakih in ob podajanju navodil
zagotovljena dodatna slikovna podpora (Waters, 1999).

Težave s strategijami reševanja problemov in posledična trmoglavost
Iz težav s časom in zaporedne predelave pridejo na dan težave z reševanjem problemov. Otrok
s PWS težko dojame logične korake 'najprej bom naredil to, potem tisto'. Zmeda, ki posledično
nastane, lahko povzroči trmaste zavrnitve, zato se težko premaknejo dalje od prvega koraka. Določiti
vrstni red, po katerem naj se lotijo reševanja iz več delov sestavljene naloge, je za njih težka
preizkušnja. Ta lahko vodi do stalnega stanja preobremenjenosti in anksioznosti s povečano
ranljivostjo na še tako majhen stres. Stres jim lahko predstavlja že npr. samo prigovarjanje, da od ene
naloge preidejo k drugi (Waters, 1999).

Slabši kratkoročni spomin, a dober dolgoročni spomin
Naučena učna snov na določen dan je lahko naslednji dan pozabljena, zato je za osebe s PWS
ključnega pomena ponavljanje snovi v številnih situacijah. Na drugi strani pa je njihov dolgoročni
spomin, še posebno za mesta/kraje, ljudi, dogodke in obroke, zelo dober (Waters, 1999).
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Togo razmišljanje
Kar pa se otroci s PWS enkrat naučijo, običajno ne pozabijo, a je njihovo znanje težko
nadgraditi, ker nove metode pristopanja k isti temi hitro privedejo do prepirov, npr. ' rekel si mi, da
naj naredim to na ta način'. Ameriška avtorja Whitmamn in Greenswag (1995, Waters, 1999, str. 19)
to lepo opišeta: »Poskušati razložiti temo osebi s PWS, ki ima o tej temi že izdelano mišljenje, ponavadi
razkrije, da kaže oseba s PWS konkretno mišljenje, pomanjkanje abstraktnih sposobnosti ali logičnih
povezav, nezmožnost učiti se iz izkušenj, nezmožnost premakniti pogled ali spremeniti prednastavljen
tok misli.«

Težave z uporabo strategij
Čeprav so metode za opravljanje nalog naučene po spominu, imajo lahko otroci s PWS še
vedno težave z razumevanjem, kako jih uporabljati. Tako lahko uporabljajo eno pravilo za vse situacije
ali, obratno, so nezmožni videti, kako je lahko pravilo ene situacije uporabljeno v drugi. To pride še
posebej do izraza pri matematiki in v znanosti (Waters, 1999).

2.4.3.3 Raziskave kognitivnih profilov PWS
Curfs in sodelavci (1991, v Waters, 1999, in v Dykens, 1999) so preučevali 26 mladih s PWS,
starih med 7 in 15 let, in ugotovili, da je po Wechslerjevi lestvici inteligentnosti za otroke WISC-R
(Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised) njihov inteligentnostni količnik med 39 in 96,
povprečni inteligentnostni količnik v vzorcu pa je 62,3. Jasno so bila vidna močna področja: vizualnomotorično-diskriminacijske veščine so bile boljše kot veščine slušno-verbalnega procesiranja.
Nekoliko zgodnejša študija Borghgraefa (1990, v Waters, 1999), prav tako na podlagi lestvice
WISC-R, je dala podobne rezultate, in sicer je inteligentnostni količnik v vzorcu oseb znašal med 45 in
90. V treh primerih je bil verbalni inteligentnostni količnik za več kot 15 točk višji kot neverbalne
sposobnosti. Taylor (1988, prav tam) pa na podlagi ocen iste lestvice inteligentnosti celo poroča o
posameznih primerih oseb s PWS z inteligentnostnim količnikom nad 100.
Dykens in sodelavci (1992, v Waters, 1999) so na podlagi lestvice WISC-R ali Stanford-Binetove
lestvice ter s psihološkim diagnostičnim testom KABC (Kaufman Assessment Battery for Children) so
bila zabeležena jasno izstopajoča močna področja in primanjkljaji v kognitivnem procesiranju in
izobraževalnih dosežkih oseb s PWS. Primanjkljaj, ki se je pokazal, je bil zaporedno predelovanje v
povezavi s sočasno obdelavo in dosežki. Posledično imajo otroci s PWS zato tudi težave s kratkoročnim
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spominom in s predelovanjem informacij v zaporedju, o čemer je bilo že govora. Kot močno področje
sta izstopali vizualna percepcija in integracija vidno-prostorskih dražljajev.
Gabel in sodelavci (1986, v Waters, 1999) pa so z Detroitskim preizkusom učnih sposobnosti
opravili eno najzgodnejših študij kognitivnega procesiranja med populacijo PWS. Vzorec iz te študije
je bil uporabljen tudi v kasnejših študijah. Petnajst otrok s povprečno starostjo 12,4 let je bilo po spolu
in starosti enakih z vrstniki brez PWS s povprečno starostjo 11,93 let. Med skupinama so se pokazale
velike razlike in po pričakovanjih je bila slabša skupina PWS. Otroci s PWS so najslabše opravljali
naloge, pri katerih se je preizkušala slušna pozornost in priklic besed, najbolje pa so se odrezali pri
nalogah, ki so preizkušale vizualno pozornost in priklic črk ter objektov. Iz tega so Gabel in sodelavci
(prav tam) zaključili, da je močno področje oseb s PWS vizualna predelava informacij, slušna predelava
pa spada k primanjkljajem.

2.4.3.4 Povezava med intelektualnimi sposobnostmi in vedenjem
V nasprotju z domnevami je bilo malo dokazov, ki bi podprli teorijo, ki pravi: bolj je otrok
sposoben, manj verjetno je, da bo njegovo vedenje problematično. Po Dykens in Cassidy (1995, v
Waters, 1999) visok inteligentnostni količnik pri PWS ni zaščitni faktor vedenjskih težav. Curfs in
sodelavci (1995, prav tam) so odkrili, da ni povezav med vedenjskimi težavami, spolom in
inteligentnostnim količnikom, a so raziskovalci v kasnejši študiji ugotovili, da dekleta kažejo nižjo
čustveno stabilnost in da so mladi z višjim inteligentnostnim količnikom bolj odprti in telesno aktivni.
Curfs in sodelavci (1995, v Thompson, 1999) navajajo, da je bilo na podlagi Nizozemskega prevoda
kalifornijske lestvice Q-set za otroke primerjanih 28 šolskih otrok s PWS z zdravimi vrstniki iste starosti
in spola (ne pa tudi istih intelektualnih sposobnosti). Ugotovljeno je bilo, da so otroci s PWS značilno
manj sprejeti, prijetni, vestni, manj odprti za nove ideje, manj motorično aktivni ter bolj odvisni in
razdražljivi kot tisti v primerjalni skupini.

2.4.3.5 Povezava med intelektualnimi sposobnostmi in debelostjo
V zgodnji študiji so Crnic in sodelavci (1980, v Waters, 1999) ugotovili, da se inteligentnostni
količnik manjša s povečevanjem telesne mase. Teoretizirali so, da je sposobnost za dostop do hrane
bolj kritična spremenljivka za debelost in da je višji inteligentnostni količnik oz. so sposobnosti otroka
s PWS na višji ravni večji riziko za debelost, ker so taki posamezniki bolj iznajdljivi, aktivni in imajo
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genialne ideje, kako pridobiti hrano. Veliko otrok in adolescentov s PWS lahko dobro pozna zahteve
diete, a težko usklajujejo teorijo in prakso ter lahko hitro podležejo skušnjavam.

2.4.3.6 Povezava med intelektualnimi sposobnostmi in starostjo
James in Brown (1992, v Waters, 1999) sta našla dokaze, da ob odraščanju otroka njegova
zmogljivost pada, a te teorije Dykens in sodelavci niso podprli (1992, v Waters, 1999). Taylor (1988, v
Waters, 1999) domneva, da gre v bistvu le za razkorak med otrokom s PWS, ko odraste, in njegovimi
vrstniki, ki so v zmogljivostih toliko boljši. Ne upadejo pa sposobnosti otroku kot posamezniku.

2.4.3.7 Vzgoja in izobraževanje
Otroci s posebnimi potrebami so izredno raznolika skupina, saj je pri vsakem prisotna enkratna
kombinacija kognitivnih in drugih primanjkljajev, kar od tistih, ki delajo in so z otrokom, zahteva
senzibilnost in odprtost za prepoznavanje njegovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb ter za
fleksibilno uporabo didaktično-metodičnih pristopov. Vse šole bi morale izkazovati pripravljenost za
zagotovitev primernega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami, kamor spadajo tudi otroci s
PWS, ne glede na vse, kar je za to potrebno. Če šola zaradi kakršnega koli razloga ne more ustvariti
pozitivnega in učinkovitega izobraževalnega okolja za otroka s PWS, preostane staršem oz. skrbnikom
to, da preverijo vse ostale možnosti za šolanje drugje in/ali se ustvari nekaj, kar še ne obstaja (Goff,
2006). Kjer gre za dobro sodelovanje staršev in strokovnjakov, se lahko pokažejo neverjetni rezultati.
Težave otrok s PWS se ne da povsem preprečiti, se pa da premagovati primanjkljaje, kar zahteva
sodelovanje tako staršev, učiteljev, upraviteljev, zdravnikov in vseh, ki so vpleteni v proces vzgoje in
izobraževanja otroka s PWS. Mnogo teh otrok gre skozi proces šolanja z le manjšimi padci na poti,
nekateri pa naletijo na večje ovire na vsakem koraku. Zato moramo biti pri takih še posebej pozorni
na njihove individualne značilnosti in njihovo interakcijo z učnim okoljem. S pomočjo nasvetov za
starše (prav tam), se lahko lažje razvije učinkovito partnerstvo s šolskim osebjem in se tako tudi
preprečijo marsikatere disciplinske težave. Pomembna je:
- pristna povezanost z učitelji in pomoč staršem, da otroka s PWS bolje spoznajo;
- proaktivna udeležba staršev v strokovni skupini;
- zagovarjanje otroka in šole;
- potrditev učiteljevih prizadevanj;
- komunikacija z učiteljem kadarkoli in po kateri koli poti;
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- prostovoljna zagotovitev nadzora nad otrokom na potovanjih;
- komunikacija, sodelovanje, vodenje, sklepanje kompromisov in ne kritiziranje ter pritoževanje;
- pozornost na prve znake nezadovoljstva s strani učiteljev, šole ali otroka;
- pomoč pri razvijanju strategij za obravnavo vedenja, ki bo otroku v pomoč; tudi jasna predstavitev
tistih strategij, ki niso v pomoč;
- priporočanje specialnih treningov za vso vpleteno osebje v procesu šolanja otroka (poleg že
rutinskih), preden se razvijejo morebitna negativna čustva in odnosi;
- raziskovanje šolskega okoliša in obisk možnih alternativnih programov za otroka, da bodo
pripravljeni, če bo prišlo do točke, ko mu šola, ki jo obiskuje, ne bo mogla več omogočiti nadaljevanja
šolanja; šola priporoča možne alternative, a ni nujno, da zajame vse.
Zgodi se lahko, da v šoli kljub najboljšim prizadevanjem za otroka s PWS, ta postane tako
moteč in/ali agresiven, da šolo in sebe postavlja v preveč nevarne situacije, ko npr. konstantno zavrača
vse naloge, uničuje lastnino drugih; krade hrano; je nasilen do drugih; pogosto odhaja iz šole med
poukom npr. na nevarne, prometne ceste; rutinsko moti učitelja in sošolce; ima obdobja kričanja,
vpitja, joka; si praska kožo tako intenzivno, da so potrebne intervencije; fizično zlorablja osebje ipd. V
takih primerih je potrebno otroka prešolati v šolo, kjer mu bodo lahko nudili celovito izobraževanje,
dodatno podporo, nadzor in zaščito (prav tam).
Združenje za pomoč osebam s PWS v ZDA – PWSA – je na podlagi analize poročanj glede
disciplinskih ukrepov v enem letu prišla do zanimivih ugotovitev. Med spolom in disciplinskimi ukrepi
učencev se povezave niso pokazale, čeprav bi se pričakovalo, da imajo moški več disciplinskih ukrepov.
V večini primerov so nenadni dogodki vsebovali elemente agresije; v sedmih primerih nadomestne
namestitve šolanja, jih je pet vsebovalo fizično agresijo do učiteljev, strokovnjakov ali drugega osebja,
eden pa posedovanje droge na šolskem dvorišču. Vsi storilci so bili moškega spola, stari od dvanajst
do osemnajst let. Tudi vključitev v ločen posebni razred ne zagotavlja, da udeleženec ne bo izgnan, saj
PWSA poroča, da je bilo v enem letu premeščenih šest od sedmih udeležencev, ki so bili v
celodnevnem posebnem programu, in eden, ki je bil delno v rednem in delno v posebnem oddelku
(prav tam).
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2.4.4 Področje govora in jezika
2.4.4.1 Pregled razvoja govorno-jezikovnih veščin pri osebah s PWS skozi življenjske cikle
Govorno-jezikovni razvoj se začne že takoj po rojstvu otroka z dojenčkovim spontanim
oglašanjem. Ta je odraz ugodja ali neugodja. Nadaljuje se z usvajanjem fonemov materinskega jezika
ter z učenjem govora svojega okolja. Že novorojenčki začnejo razvijati besedno razumevanje
(receptivni jezik). V tipičnem razvoju otrok se razvoj ekspresivnega jezika začne z gruljenjem otroka v
tretjem mesecu starosti, nadaljuje z blebetanjem pri šestih mesecih in nadalje z izražanjem
soglasnikov v obliki 'mama' in 'tata' v starosti okrog osmih mesecev. Večina jih pri starosti deset
mesecev razlikuje rabo besed 'mama' in 'tata', takrat otrok tudi že razume pomen besede 'ne'. Z
dvanajstimi meseci pa večina otrok dodatno pridobi še vsaj dve besedi.
V nasprotju s tem je govorno-jezikovni razvoj pri otrocih s PWS zakasnel, saj ti začnejo šele pri
osemnajstem mesecu kazati znake razvoja besedišča, sestavljati besede in razvijejo zgodnjo sintakso.
Precejšnje število otrok s PWS ima zapoznel razvoj pridobivanja govora, nekateri od njih vse do šestega
leta starosti. Oralno-motorične veščine so šibke mnogo je napak v govoru in zvoku, rezultat tega pa je
nerazumljiv govor. Zaradi njihovih šibkih socialnih veščin in vedenjskih motenj se lahko pojavijo
pragmatične težave.
V šolskem obdobju (od 6 do 12 let starosti) otroci s PWS kažejo napake v artikulaciji – tudi
nerazumljiv govor – tako v govoru z drugimi kot pri izgovarjanju posameznih besed. Receptivni in
ekspresivni jezik zaostajata za jezikom njihovih vrstnikov. Ko tvorijo daljše izraze, se lahko opazijo
težave z glasom. Bralno dekodiranje se velikokrat pokaže kot močno področje, ti otroci pogosto
postanejo tekoči bralci. Vseeno pa se jezikovne težave lahko kažejo v šibkem bralnem razumevanju.
V adolescenci in odrasli dobi se pri osebah s PWS lahko jezikovne težave nadaljujejo in
vključujejo preostale artikulacijske napake, skromen besednjak, šibke pogovorne in pragmatične
veščine ter neprimerno višino glasu. Le nekateri posamezniki s PWS razvijejo normalne artikulacijske
veščine. Ker jih spontano ne razvijejo, se osebe s PWS priučijo vesti tako, da ne rušijo dobrih
komunikacijskih veščin, kot je npr. neprimeren smeh. Veliko morajo delati na pogovornem govoru za
uskladitev in uspeh na delovnem mestu, na funkcionalno jezikovnih veščinah, v pomoč jim je tudi
vključenost v trening življenjskih veščin (Lewis, 2006).
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2.4.4.2 Govorne in jezikovne motnje pri osebah s PWS
Govorne in jezikovne motnje se pri osebah s PWS pojavljajo zelo pogosto, tako pri dečkih kot
deklicah (Waters, 1999). Vendar so pri vseh, ki kažejo znake govorno-jezikovnih primanjkljajev, razlike
zelo očitne, saj specifična kognitivna močna področja in primanjkljaji, povezani s PWS, lahko
prizadenejo govor in jezik posameznika s PWS na edinstven način. Strokovnjaki, ki delajo s temi
posamezniki, morajo biti seznanjeni z lastnostmi sindroma, ki lahko potencialno vplivajo na
komunikacijski razvoj. Obravnave, zasnovane za otroke ali posameznike brez PWS, za otroke s PWS
niso primerne. Veščine govora in jezika se pri posameznikih s PWS razlikujejo glede na resnost in tipe
primanjkljajev, ki jih kažejo, in sicer vse od posameznikov, ki ne govorijo in uporabljajo neverbalno
govorico, do tistih, ki do svoje odraslosti pridobijo normalne govorne in jezikovne veščine. Na tem
področju so potrebne dodatne raziskave, sploh odkar medicinska zdravljenja posameznikom s PWS
ponujajo zdravljenje z rastnim hormonom. Smiselno je, da strategije obravnav okrepijo te medicinske
posege (Lewis, 2006). Po podatkih, pridobljenih iz vprašalnikov za učitelje iz raziskave združenja PWSA
(Waters, 1998, v Waters, 1999), so prišli do naslednjih sklepov: pri 71 % do osem let starih otrok s
PWS in 40 % več kot osem let starih otrok s PWS so zaznali vsaj nekatere vrste jezikovnih zaostankov
oz. motenj. Nekateri otroci so celo obiskovali šolo za otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami.
Skupnih oblik govorno-jezikovnih motenj pri otrocih s PWS ni, je pa na tem področju nekaj raziskav
podalo zanimive ugotovitve.
- Akefeldt in sodelavci (1997, v Waters, 1999) so v študiji obravnavali enajst posameznikov s PWS med
štirimi in petindvajsetimi leti starosti in jih primerjali z enajstimi posamezniki brez sindroma enakega
spola, starosti, indeksa telesne mase in intelektualnih sposobnosti. Ugotovili so, da je imelo sedem od
osmih otrok, starih osem let ali več, težave z govorno-motoričnimi sposobnostmi in z visokim tonom
glasu. Prav tako so opazili šibke sposobnosti v obvladovanju slovnice, fonologije (nauk o glasovih
jezika) in v razumevanju.
- Kleppe in sodelavci (1990, v Waters, 1999) so v študiji, ki je zajemala osemnajst otrok med osmimi
in sedemnajstimi leti starosti, navedli podrobnosti o vrstah govornih in jezikovnih značilnosti oseb iz
vzorca. Ocenjeno je bilo, da so imeli vsi opazovani otroci mejne intelektualne sposobnosti pri vseh
predmetih, vseh osemnajst otrok je naredilo vsaj eno napako pri preverjanju vaj s soglasniki, petnajst
otrok pa kar po tri napake ali več. Vsi so imeli težave s hitrim izmeničnim govorjenjem. V večini
primerov je bila problematična tekočnost, jecljal je le eden. Vsi so kazali težave s priklicem besed v
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zvezi z vzkliki, ponovitvami in nedokončanimi frazami. Niti eden otrok iz Kleppove študije ni imel večjih
slušnih težav, ki so sicer z jezikovnimi težavami pogosto povezane.
- V študiji, opravljeni na Novi Zelandiji (Waters, 1999), pa ugotavljajo, da naj bi imeli otroci s PWS, ki
imajo slušne težave, atipičen PWS. S to študijo so prav tako dokazali, da so vsi razen ene izjeme dosegli
rezultate nalog perceptivnega jezika precej pod nivojem kronološke starosti. Pri petnajstih otrocih je
bil ekspresivni govor prav tako pod nivojem kronološke starosti, a so dosegli višje rezultate na testu
za besednjak. Med posamezniki so bili identificirani zelo različni profili, kar kaže na potrebo po
individualnih obravnavah in programih za vsakega otroka s PWS.
- Na podlagi opažanj otrok s PWS v logopedskih obravnavah, kot navaja Whyte (1998, v Waters, 1999),
je bilo ugotovljeno, da je zakasnel govorni razvoj lahko posledica hipotonije in posledično nezmožnosti
za natančno artikulacijo. Otroci s PWS imajo zaradi visoko obokanega ozkega neba oteženo zmožnost
dvigniti jezik. Zaradi šibkega mišičnega tonusa je lahko prisotna mlahava dizartrija (npr.: nenatančnost
gibov in nezmožnost spreminjati položaje ustnic ali jezika iz enega v drugega). Pri osebah s PWS je
pogosta dispraksija, prisotno je močno nosljanje. Zaradi dvostranske vokalne hkratne mlahavosti
imajo šibek glas, visok ton glasu, ki ni nujno, da se fantom v puberteti spremeni (zato potrebujejo
hormonsko terapijo).
- V Ameriki sta Downey in Knutson (1995, v Waters, 1999) poročala o tem, da sta pri osebah s PWS
splošna izreka (govorjenje) in ekspresivni jezik (govorno izražanje) pomembno bolj prizadeta kot
receptivni (dojemljivi, dovzetni, sprejemajoč) jezik. Trdita pa, da nedvomno obstajajo izjeme, npr.
imajo lahko otroci s PWS zelo dobre komunikacijske in artikulacijske veščine ter besedni zaklad, a
pogosto slabo razumejo, kar govorijo.
V raziskavi (Lewis, 2006), ki je vključevala 32 posameznikov s PWS, kjer so imeli vsi potrjeno
kromosomsko analizo in so izpolnjevali kriterije za PWS ter je zajemala osebe s PWS v vseh življenjskih
obdobjih, vse od šestih mesecev do dvainštiridesetih let starosti, je bilo ugotovljeno, da pri populaciji
s PWS prevladujejo oralno-motorični primanjkljaji in povezane motnje govora in glasu, kjer jih 90,6 %
kaže težke do hude oralno-motorične primanjkljaje, vključno s šibko mobilnostjo jezika, kratkim
nebom in nekoordinacijo artikulatorjev. Težke do hude okvare artikulacije so bile opažene pri 92 %
udeležencev, med katerimi so imeli mlajši udeleženci najhujše okvare. Opaženih je bilo več
zamenjanih ali izkrivljenih zvokov in napak fonološkega razvoja. Napake govora in zvoka pri osebah s
PWS so lahko rezultat obojega: šibkih oralno-motoričnih veščin in sočasnih jezikovnih primanjkljajev.
Primanjkljaji receptivnega in izraznega jezika, ki temeljijo na povprečnih podatkih zdrave populacije,
so bili v tej raziskavi opaženi pri večini udeležencev – 90,5 % je kazalo zaostanke receptivnega jezika
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in 91,7 % zaostanke ekspresivnega jezika. Poleg tega so pri udeležencih raziskave opazili težave z
besednjakom, pripovedovanjem in pragmatične težave. Vendar pa je večina (83,3 %) šolskih otrok, ki
so bili med udeleženci, brala tekoče (prav tam). Po raziskovanju govornih in jezikovnih veščin (ki so v
skladu z intelektualnimi sposobnostmi) pri ljudeh s PWS pa so ugotovili (prav tam), da so pod
pričakovanji. Čeprav so se med posamezniki s PWS v govornih in jezikovnih veščinah pokazale velike
razlike, je bilo najdenih več skupnih značilnosti. Te vključujejo: slabši razvoj glasu in govora, znižane
oralno-motorične sposobnosti in jezikovne primanjkljaje. Značilnosti govora so: nenatančna
artikulacija, hipernosljavost, vzorci enolične intonacije, nepravilna višina in kvaliteta hripavega glasu.
Prav tako je lahko napačna prozodija ali melodija govora. Opazen je lahko počasen govor zaradi
mlahave dizartrije. Poleg težav z govorom pa ima lahko posameznik s PWS probleme z jezikom, ki
vključujejo primanjkljaje v besednjaku, slovnici, morfologiji, sposobnostih pripovedovanja in
pragmatiki.
V Tabeli 7 so na desni strani zbrane glavne značilnosti govora in jezika oseb s PWS, na katere
vplivajo klinične značilnosti PWS, ki so nanizane na levi strani omenjene tabele.

Tabela 7: Klinične značilnosti PWS in potencialni vpliv na govor in jezik (Lewis, Freebairn, Heeger in
Cassidy, 2002, v Lewis, 2006, str. 273).
Klinična značilnost
Usta
 ozek ugriz
 ozko nebo
 majhna čeljust
Grlo
 spremenjena rast zaradi endokrinih
motenj
Zobovje
 gnije zaradi manjše proizvodnje sline
in hipoplazije sklenine
Hipotonija
 šibki gibi v povezavi z mehkim nebom
in žrelom
 raztezanje mišic grla
 počasno gibanje artikulatorjev
Kognitivno področje
 motnja v duševnem razvoju

Vpliv na govor/jezik
Zmanjšane artikulacijske sposobnosti

Spremembe glasu

Zmanjšane artikulacijske sposobnosti
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hipernosljavost ali hiponosljavost
spremembe kvalitete glasu
nenatančna artikulacija in počasen
govor



zapoznel receptivni/ekspresivni jezik

 težave z zaporedji
Klinična značilnost
(nadaljevanje)
Vedenjske motnje
 temperamentni izbruhi
 trmoglavost
 manipuliranje
 depresije
 čustvena nestabilnost
 kompulzivno vedenje
 praskanje kože
 težave v povezavi z vrstniki
 šibki socialni odnosi
 težko prepoznavanje socialnih iztočnic
 prepirljivost

 šibke veščine pripovedovanja
Vpliv na govor/jezik
(nadaljevanje)
Šibke pragmatične veščine

2.4.4.3 Razvoj glasu in govora oseb s PWS
Pri osebah s PWS težave z govorom in glasom vključujejo oboje: nejasno artikulacijo ali napake
v fonetskih strukturah (napake zaradi šibkih motoričnih spretnosti, povezanih s proizvajanjem zvoka
govora) ter fonološke napake (napake v uporabi jezikovnih pravil za združevanje zvokov, ki tvorijo
besede). Posamezniki s PWS lahko torej poleg primanjkljajev v artikulaciji izkazujejo primanjkljaje tudi
v fonologiji ali celo v obojem. Številni dejavniki kažejo na njihov šibki razvoj glasu in govora ter
zajemajo nepravilnosti ustne strukture, nenormalno slino, hipotonijo, šibke fonološke veščine in
kognitivne primanjkljaje ter zmanjšano sapo, ki je sicer podpora govoru. Na artikulacijske veščine ima
prav tako vpliv struktura ust in čeljusti, ki zajema ozko nebo, ozek palatalni lok in mikrognatijo
(prirojeno nenavadno majhnost zgornje ali spodnje čeljusti, pri čemer imajo osebe s PWS lahko slabo
razvito spodnjo čeljust). Šibke oralno-motorične veščine, posebno zmanjšana višina jezika za govor in
počasno izmenično gibanje artikulatorjev, so vzrok za šibek razvoj glasu in govora pri osebah s PWS.
Značilnosti govora so podobne kot pri flakcidni dizartriji (šibkosti govornega aparata). Napake glasu in
govora oseb s PWS so: izkrivljeni zvoki in izpuščeni podatki, napake s samoglasniki, poenostavitve
soglasniških sklopov in težave z zaporedjem zlogov. Motorično kompleksni fonemi, kot so /s/, /r/, /sh/,
in sklopi so jim običajno najtežji. Kot pri večini motenj glasu in govora so enobesedni izrazi pogosto
bolj razumljivi kot govorjeni jezik. Na razumljivost jezika pa lahko zelo vpliva tudi okolje (Lewis, 2006).
Dyson in Lombardino (1989, v Lewis, 2006) pravita, da imajo osebe s PWS zaradi šibkih
fonoloških veščin počasnejši razvoj glasu in govora. Downey in Knutson (1995, v Lewis, 2006) pa
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navajata, da večina posameznikov s PWS, ki imajo upočasnjen razvoj glasu in govora, kaže fonološke
vzorce, ki so značilni za mlajše otroke brez PWS. Ob tem pa Munson-Davis (1988, v Lewis, 2006)
izpostavi, da redki primeri oseb s PWS kažejo netipične vzorce, kot so fonološke motnje ali apraksija
govora, kar je huda motnja glasu in jezika, ki zajema motnje v procesiranju zaporedij zlogov, prozodije,
značilnosti glasu in govora.

Značilnosti glasu
Glas posameznika s PWS se lahko razlikuje od pričakovanega za njegovo starost in spol v višini,
kvaliteti, intenziteti in resonanci. Značilnosti glasu pri osebah s PWS so: visok glas, ostra/hripava
kvaliteta glasu, neustrezna vokalna intenzivnost in hipernosljavost. Pri osebah s PWS je zaradi
hipotonije in spremenjene rasti grla lahko glas previsok ali prenizek. Pogosto je pri njih govora o
hipernosljavosti, se je pa omenjala tudi že hiponosljavost. Na značilnosti glasu lahko vpliva tudi
terapija z rastnim hormonom. Kirurški posegi, ki se uporabljajo za otroke s presekanim nebom, lahko
hipernosljavost zmanjšajo in izboljšajo jasnost govora. A čeprav je hipernosljavost na ta način
zmanjšana, pogosto govorne napake in težave z glasom ostanejo (Lewis, 2006).

Tekočnost
Motnje tekočnosti (jecljavost in zatikanje) pri osebah s PWS niso pogosto opažene. Domneva
se, da klinična opazovanja pogovornega jezika kažejo na to, da lahko obstaja povezava med uporabo
medmetov, revizij in ponavljanj besed s kognitivnimi in jezikovnimi primanjkljaji. Slabše oralnomotorične sposobnosti in monotonost pa lahko ovirajo pretok in melodijo govora (Lewis, 2006).

Komunikacija, govor in jezikovne veščine
Mnogi otroci s PWS imajo velike jezikovne zaostanke, zato nujno potrebujejo logopedsko
obravnavo. Vseeno pa so lahko zelo iznajdljivi pri razumevanju receptivnega jezika, celo preko
uporabe doma naučenih znakov in gest ali celo jezikovne abecede. Za te otroke so, da se prepreči
frustracije in možne trmaste izpade, priporočljivi tudi ostali načini komuniciranja, npr. slika na steni za
olajšanje zahtev in možnost izbire, kot so ljuba opravila in naloge, hoja na stranišče itd. (Waters, 1999).

Močna jezikovna področja in primanjkljaji
Posamezniki s PWS pogosto kažejo šibke receptivne in ekspresivne govorne veščine. Njihov
ekspresivni jezik je bolj prizadet kot receptivne veščine. Analiza pogovornih vzorcev teh oseb kaže, da
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imajo posamezniki s PWS v povprečju hitrejšo izgovorjavo kot njihovi vrstniki. Vzorec kognitivnih
močnih področij in primanjkljajev pri osebah s PWS, ki lahko prizadene jezikovne zmožnosti, se da
pogostokrat opaziti. Specifični primanjkljaji so v slušnem kratkoročnem spominu, linearnem ali
časovnem predelovanju/obdelovanju navodil in zvočno verbalnih obdelovalnih veščinah. Šibek razvoj
govora in glasu lahko prav tako vpliva na jezikovne veščine. Npr. pridobivanje slovničnih zakonitosti
(morfologija) se lahko zavleče, ker otrok ne more sproducirati določenega fonema (npr. fonema 's', ki
je v angleščini potreben za množino) in ker ne more razumeti koncepta dvojine, množine (Lewis,
2006).
Nekaj študij je preučilo pripovedne spretnosti posameznikov s PWS. Gre za pripovedovanja o
dogodkih, ki so bodisi resnični ali izmišljeni in obsegajo pripovedovanje zgodb, skripte, sheme in
epizodni spomin ter vsebujejo časovno zaporedje in priložnostna razmerja. Posameznik, ki pripovedne
veščine dobro uporablja, tvori tematsko osredotočeno zgodbo, uporabi specifični besednjak,
zaporedne dogodke znotraj zgodbe, opiše odnose med ljudmi ter dogodki, upošteva zaporedje:
nastavitve, začetek, zaplet, cilj, poskus, izid in zaključek ter uporabi tudi slovnična pravila. Pripovedne
veščine so bistvenega pomena za socialni razvoj in uspeh na področju izobraževanja, saj pomagajo pri
razvijanju pogovornih veščin, spodbujajo branje in pisanje, razvijajo organizacijske veščine in gradijo
jezikovne zmožnosti (prav tam). Klinična opazovanja opredeljujejo, da imajo tako otroci kot odrasli s
PWS pri pripovedovanju zgodb težave. Več raziskovalcev Lewis, Freebairn, Sieg in Cassidy (2000, v
Lewis, 2006) je pregledalo pripovedne veščine 19-ih posameznikov s PWS, starih od tri do trideset let.
Prebrana jim je bila enostavna zgodba, posamezniki s PWS pa so bili naprošeni, da jo ponovijo. Imeli
so težave pri priklicu slovničnih elementov in informacij iz vsebine ter pri odgovarjanju na vprašanja o
dejstvih in sklepih zgodbe. Šibke jezikovne veščine lahko predstavljajo nekaj težav pri pripovedovanju,
prav tako pa lahko k temu prispevajo primanjkljaji na ostalih kognitivnih veščinah, kot so sposobnosti
časovnega zaporedja, slušni kratkoročni spomin in spretnosti zvočne obdelave. Pripovedne
sposobnosti posameznikov s PWS zaostajajo za ostalimi jezikovnimi veščinami. Šibke veščine
pripovedovanja lahko prispevajo k pomanjkljivim veščinam komuniciranja v adolescenci in odraslosti
oseb s PWS, kar pa ima vpliv v socialnih in v povezavi s službo povezanih veščinah komuniciranja. Prav
tako so bili opaženi pragmatični primanjkljaji, ki so vključevali težave z: ohranjanjem teme,
presojanjem primerne bližine s sogovornikom in čakanjem na vrsto. Pragmatične veščine so lahko
motene zaradi vpliva vedenjskih motenj, ki jih pri posameznikih s PWS pogosto zasledimo, npr.
temperamentni izbruhi, kompulzivno vedenje in praskanje kože, kar lahko odnose z vrstniki zelo moti.
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Sullivan in Tager-Flusberg (1998, v Lewis, 2006) v študiji 30-ih odraslih s PWS poročata o zelo
razširjenem ponavljajočem govoru. Tak pragmatični primanjkljaj lahko ovira napredek v obravnavi, saj
se tak posameznik predolgo zaustavlja na eni točki. Pragmatične jezikovne veščine se razlikujejo glede
na aktivnost, rutino in okolje in vplivajo na socialno udejstvovanje, ki je lahko zaradi tega oteženo,
npr. prihaja do težav na delovnem mestu, v medosebnih odnosih (prav tam).

Jezikovne veščine
Presenetljivo, kot navaja Lewis (2006) je to, da kljub govorno-jezikovnim primanjkljajem
posamezniki s PWS kažejo relativno močna področja v napisovalnih jezikovnih veščinah, kot so
besednjak, znanja in dekodiranje branja. K dekodiranju branja lahko prav tako pripomorejo vizualnospacialne veščine, ki spadajo k močnim področjem oseb s PWS. Vendar pa imajo lahko vseeno šibke
veščine branja z razumevanjem. Vzrok za to lahko iščemo v jezikovnih primanjkljajih. Raziskovalci
Curfs, Wiegers, Sdommers, Borghgraef in Feyns (1991, v Lewis, 2006) so v omenjenih vzorcih močnih
področij in primanjkljajev opazili razlike, saj je imelo deset od šestindvajsetih oseb s PWS praktične
zmogljivosti za vsaj petnajst točk višje kot verbalne, trije so imeli verbalne sposobnosti za petnajst točk
višje kot praktične zmogljivosti in trinajst oseb v tem ni kazalo razlik.

2.4.4.4 Logopedska obravnava
V že omenjeni raziskavi (Lewis, 2006) je bilo na podlagi poročanja vseh udeležencev s PWS o
zgodovini njihovih jezikovnih težav in/ali odgovoru na vprašanje, ali so imeli logopedsko obravnavo,
ugotovljeno, da je imela večina, kar 83 % otrok s PWS, logopedsko obravnavo pred tretjim letom
starosti; da so jo imeli vsi v času šolanja; dva, kar je znašalo 20 %, pa še v adolescenci in vse do
odraslosti. Za osebe s PWS je pomembno, da se obravnave identificira zgodaj in ustrezno, saj so
nekaterim posameznikom s PWS logopedske obravnave potrebne skozi celo življenje (prav tam).
Zgodnja logopedska obravnava je priporočljiva že pri novorojenčku s PWS. Smiselno je, da je
usmerjena v izboljšanje oralno-motoričnih veščin in v hranjenje. Pomembno je nadaljnje spremljanje
govorno-jezikovnih veščin kot tudi stopnje hipotonije. Ocenjevanje v času novorojenčka zajema
standardizirane in nestandardizirane ukrepe za opis značilnosti ustne strukture in ustnih funkcij, zvoka
govora ter dojemljive in izrazne govorne veščine. Kasneje, z razvojem komunikacijskega govora, se
ocenjevanje usmeri še v glas, tekočnost in značilnosti resonance.
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Bistvenega pomena je, da je logoped pozoren na edinstvene značilnosti sindroma, ki se lahko
pokažejo pri govorno-jezikovnem razvoju. Npr. pri nekaterih otrocih je slinjenje znak šibke oralnomotorične kontrole. Otroci s PWS se namreč redko slinijo zaradi zmanjšane proizvodnje sline.
Poleg logopedske obravnave, ki zajema tudi razvoj artikulacije, je osebam s PWS potrebno omogočiti
tudi obravnavo za razvoj socialnih veščin in za pragmatično uporabo jezika, saj njihove mnoge
vedenjske značilnosti ovirajo dobre pragmatične jezikovne zmožnosti. Zgodnji in stalni trening
socialnih veščin bo posamezniku s PWS v pomoč pri vzdrževanju primernih socialnih in medosebnih
interakcij.
Skrbniki oseb s PWS in strokovnjaki, ki delajo z njimi, pa se morajo poleg opisanega zavedati
tudi široke palete komunikacijskih primanjkljajev, ki so povezani s PWS. Smiselno je, da je obravnava
prilagojena specifičnim opaženim govornim in jezikovnim primanjkljajem in da je poudarek na
razvijanju oralno-motoričnih veščin. Smiselno je v igro otrok s PWS vpeljati ponavljanje gibov z
jezikom, ustnicami, čeljustmi in nebom. Oralno-motorične veščine se lahko trenirajo tako v glasovnih
kot v neverbalnih aktivnostih. Priporočljivo je, da se najprej osvajajo izolirani gibi, za tem pa zaporedno
in motorično zapleteno gibanje artikulatorjev.
Ker so osebe s PWS zelo redke, imajo strokovnjaki, ki delajo z njimi, tudi logoped, v svoji praksi
opravka z le nekaj takšnimi primeri. Zato jim razumevanje značilnosti PWS-ja, sposobnosti govora in
jezika omogoča, da ocenijo vsakega posameznika s PWS na podlagi potencialnih dejavnikov, ki bi lahko
pripomogli k primanjkljajem komunikacije in k načrtovanju primernih strategij za obravnavo
posameznika (prav tam).

2.4.5 Motorično področje
Zaradi motoričnih in razvojnih posebnosti potrebujejo osebe s PWS pomoč vse od obdobja
novorojenčka naprej. Več strokovnjakov, Golez (2006), Lewis (2006) in Wyatt (2006), izpostavlja, da je
pri otroku, ki ima diagnozo PWS, poleg pomoči logopeda izredno pomembna pomoč delovnega
terapevta in fizioterapevta. Pomoč fizioterapevta je predvsem pomembna zaradi znižanega mišičnega
tonusa oz. hipotonije, razvojnih zaostankov, težav z ravnotežjem, ortopedskih nepravilnosti ter
debelosti. Fizioterapija je pomemben del multidisciplinarnega pristopa pri vodenju posameznika s
PWS, saj ta od rojstva pa vse do odraslosti kaže posturalne, gibalne in razvojne disfunkcije, kar je
opisano v nadaljevanju. Zaradi slabše grobe motorike, koordinacije in ravnotežja jim je potrebno na
motoričnem področju nuditi stalne potrebne prilagoditve (Goelz, 2006).
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2.4.5.1 Pregled motoričnega razvoja oseb s PWS skozi življenjske cikle
Novorojenčkom s PWS nizek mišični tonus in odsotnost normalnih primitivnih refleksov
preprečuje tipične gibe in položaje, zaradi česar so skozi otrokov zgodnji razvoj še tako temeljni
mejniki zakasneli: otrok s PWS samostojno sedi šele pri 11-ih do 12-ih mesecih starosti in ne pri 6-ih
do 8-ih mesecih starosti kot zdravi otroci. Plazi se med 15. in 18. mesecem, normalno pa je med 8. in
12. mesecem starosti. Namesto v obdobju od 9. do 18. meseca shodi šele nekje med 24. in 27.
mesecem starosti. Prve besede izgovori v obdobju od 18. do 72. meseca starosti, medtem ko jih v
splošnem zdravi otroci med 10. in 12. mesecem starosti. Do starosti treh let se glede motoričnih
vodenj pri otroku s PWS delo fizioterapevta in delovnega terapevta prekriva, pri težavah s hranjenjem
pa lahko pomaga tudi logoped. S tretjim letom starosti je primerno, da so otroci s PWS vključeni v
program predšolske vzgoje, kjer nadaljujejo z doseganjem ciljev s pomočjo omenjenih strokovnjakov.
Predšolsko obdobje lahko napoveduje nastop debelosti, kar nadalje vpliva na gibanje in aktivnost
otroka s PWS.
Šolska leta pogosto prinesejo izzive učenja in vedenjske težave, kar lahko motorične
primanjkljaje učenca s PWS še poveča.
V adolescentnem obdobju – poleg že vsega omenjenega – skupen učinek teže in šibke
motorike ter posturalnega in mišičnega razvoja že značilno vpliva na težave s hrbtenico in z večino
sklepov pubertetnika s PWS.
Če ne prej, se v odraslosti pojavijo pogoste motnje spanja zaradi respiratornih težav in
zmanjšane nasičenosti s kisikom. Pri odraslih s PWS se lahko kar nenadoma poveča osteoporoza in
povzroča zlome kosti.
Fizioterapija poskuša na vsaki stopnji razvoja osebe s PWS preprečevati in odpravljati ovire z
namenom, da bi lahko vsak posameznik s PWS v katerem koli obdobju življenja dobro in čimbolj
samostojno funkcioniral. Enako ali še bolj pomembna pa je vloga strokovnjaka, ki je podpora staršem
oz. skrbnikom otroka s PWS, jih izobražuje, usklajuje izzive in veselje oseb s PWS. Starši oz. skrbniki
tovrstno pomoč potrebujejo vse od časa novorojenčka do odrasle dobe (Goelz, 2006).

2.4.5.2 Fizična aktivnost
Bolj kot otroci s PWS rastejo, manj volje in motivacije za fizično aktivnost imajo, saj pridobivajo
na telesni teži, njihovo samozavest pa lahko zelo zaznamujejo storjene napake v zgodnjem otroštvu.
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Športna vzgoja je ključni del kurikuluma za otroke s PWS, saj pripomore k splošnemu zdravju in
dobremu počutju. Ključno pri fizični aktivnosti je spodbujanje otroka in potrpežljivost. Pomaga lahko
npr. že ples in glasba, a je pogosto potrebna tudi obravnava fiziatra (Waters, 1999). Fizična aktivnost
je za mnoge otroke s PWS zaradi šibkega mišičnega tonusa zelo težka. Lažje jo sprejemajo otroci, ki
imajo terapijo z rastnim hormonom. Že enostavni gibi, kot so: tek, skakanje, preskakovanje in
hopsanje, so otrokom s PWS izziv. Otrok s PWS lahko zaradi slabega ravnotežja, nizke rasti in
primanjkljajev v koordinaciji hitreje pade, če ga npr. kdo od ostalih, bolj razigranih in bučnih otrok, po
nesreči porine. Zato je zanje potrebna dodatna skrb in podpora. Nekateri imajo lahko dodatne
nevšečnosti zaradi debelosti, skolioze in šibkih kolenskih sklepov, a je pomembno tudi zanje
zagotoviti, da izvajajo vsaj nekatere vaje, saj te okrepijo mišični tonus in kurijo odvečne kalorije. Večina
mladih s PWS je navdušenih nad opravljanjem določenih gibalnih vaj, a če se jim zdi vaja pretežka,
potrebujejo veliko motivacije, spodbujanja, pohval in prizadevanja, da ne odnehajo (Goelz, 2006).
Otroci z višjo telesno težo se lahko srečujejo še s težavami z dihanjem in vzdržljivostjo, zaradi
česar med telesno aktivnostjo potrebujejo krajše odmore za počivanje. Če pa gre pri otroku v teh letih
že za debelost in pri športni vzgoji ne more sodelovati, je nujno v sodelovanju s starši poiskati pomoč
v zunanjih centrih, kjer se poskuša zmanjševati telesno težo z namenom, da ta ne postane življenjsko
ogrožajoč problem (prav tam). V Sloveniji imamo v Šentvidu pri Stični v te namene ustanovljen center
za zdravljenje bolezni otrok, kamor se po pomoč zateče veliko staršev, ki imajo otroka s PWS, in od
koder poročajo o uspešnih obravnavah njihovih otrok s PWS.
Pri mladostnikih s PWS se športna vzgoja pogosto izkaže kot zelo problematična. Če se njihovih
mišic ni razvijalo oz. dovolj aktiviralo že v zgodnjih otroških letih, imajo težave z vsemi oblikami gibanja
ter s koordinacijo še naprej, kar lahko pospeši pridobivanje na teži. Čeprav mladostniki vstopajo v
puberteto ali so že v puberteti, je njihov telesni razvoj lahko vseeno zelo počasen in pomanjkljiv. Če
prihaja do norčevanja iz njihove debelosti, npr. v garderobi s strani vrstnikov, se tega ne sme
podcenjevati, pač pa je temu nujno nameniti pozornost. Mladostnikom je v pomoč izboljševanje
samopodobe, pohvale ob pravilni vadbi in izkoriščanje vsake priložnosti za motiviranje, da se vključijo
v športno aktivnost.
Tudi v kasnejšem življenjskem obdobju – v času študija – je smiselno, da je športna vzgoja
povsod vzpodbujana, še posebej, če v študentskem naselju zanjo obstajajo možnosti, pa četudi
večinoma ni del programa nadaljnjega izobraževanja. Tudi v tem obdobju so še vedno primerni
plavanje, ples, aerobika in fitnes, še posebej, če se lahko študenti s PWS poslužujejo osebnega trenerja
(prav tam).
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Motorično udejstvovanje se da lepo povezati s socialnim delovanjem. Skozi vsa življenjska
obdobja osebe s PWS je pomembno, da obiskuje poseben rekreativni program in socialne aktivnosti.
Mnogim je všeč hipoterapija (terapevtsko jahanje konjev), ples, gimnastika, kar je lahko del programa
pomoči na fizičnem področju. Mladostnikom in odraslim je navadno bolj všeč sodelovanje v športnih
tekmovanjih, kot je npr. specialna olimpijada, udeležba na poletnih kampih, najraje pa imajo
skupinske plese in skupinske športe (Whitman, 2006). Kako pomembno vlogo bo določenemu
posamezniku s PWS predstavljalo gibanje tudi v odraslosti, je odvisno od vsakega posameznika s PWS,
načina njegovega življenja, okolja, stopnje samostojnosti, izkušenj, volje in motivacije.

2.4.6 Socialno področje
Psihosocialni vpliv PWS-ja je vseprisoten in ne vključuje le cele družine, v kateri oseba s PWS
živi, temveč tudi šolo, širšo skupnost in družbo kot celoto. Že od rojstva – še posebej pa od postavljene
diagnoze naprej – občuti družina otroka s PWS dodaten stres, ki razmaja ravnotežje tako na
družinskem kot osebnem nivoju. Občutijo žalost, zmedenost, skrb, predvsem pa velike izzive, saj se
morajo podati naproti edinstvenim izkušnjam, vzgojno-izobraževalnim izzivom, potrebam, vedenjskim
razlikam in mnogim nejasnostim. Soočajo se s kompleksnim, večnivojskim sistemom pomoči, cilj
katerega je izvajanje pomoči, ne pa zgolj reševanje težav in zavrnitev (Whitman, 2006).

2.4.6.1 Pregled razvoja socialnega področja oseb s PWS skozi življenjske cikle
V splošnem pogledu so osebe s PWS zelo socialne, a ob razčlenitvi socialnega področja v
posamezni življenjski fazi se naleti na mnoge ovire in težave.
Otroci v predšolskem obdobju so zelo prijateljski. Čeprav so običajno zelo mirni, veseli in
ljubeči, se od njih lahko pričakuje občasna trma. Ker so manjše rasti in zato manjši od drugih otrok v
skupini, jih ostali otroci poskušajo pestovati. Deliti in počakati na vrsto jim lahko povzroča težave, zato
potrebujejo veliko vzpodbude, da le-te zmorejo preiti. Če so deležni zgodnje obravnave, jim je kasneje
lažje. Pomemben vidik otrokovega razvoja je delo v manjši skupini. Ko pa se dela na novih pojmih ali
stvareh, ki otroku predstavljajo težave, pa je nujno individualno delo. V takšni situaciji otroci s PWS
tudi najbolje delajo, a vedno za to ni možnosti. Nekateri izmed njih pa lahko individualno situacijo
doživljajo kot stresno in so pod pritiskom, ker se takrat le njim namenja pozornost, zaradi česar se
počutijo ogroženo. Nekateri otroci se lepo igrajo z drugimi, drugi pa že kažejo znake nezmožnosti deliti
ali vzeti na primeren način znotraj skupine. V tem času njihovi vrstniki že lahko imajo čut za to, da so
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čustva drugih in njihovi izrazi pomembni, otrok s PWS pa je še vedno lahko v fazi 'jaz sem prvi', kar jih
dela zapovedovalne, nesramne, nezmožne počakati na vrsto ali deliti stvari z drugimi. Vse to jih lahko
spremlja tudi v šolskem obdobju.
V obdobju šolanja je lahko razpon v socialnih veščinah med otrokom s PWS in vrstniki brez
PWS še večji in težave pri otrocih s PWS postanejo bolj očitne. Domneva se, da otroke s PWS lahko
primerjamo z otroki znotraj avtističnega spektra. Pri otroku, ki ima šibke socialne veščine, je primerna
uporaba enakih strategij kot za otroke z avtizmom. Na drugi strani pa se najde veliko otrok s PWS, ki
se znajo lepo igrati z drugimi otroki, z njimi dobro delajo ter so lepo sprejeti (Waters, 1999).
Bolj ko osebe s PWS rastejo, večje je njihovo zavedanje, da so drugačne, kar lahko hitro
privede do težav pri vzdrževanju pozitivne samopodobe, pogosto celo do depresije. Njihove težave z
vedenjem in nuja, da imajo nadzorovan dostop do hrane, pa jih ponavadi še dodatno izolirajo
(Whitman, 2006).

2.4.6.2 Socialne veščine
Vzrok za šibke socialne veščine pri mladostnikih s PWS je lahko zaostanek v emocionalnem
razvoju, do česar pride zaradi hipotalamičnih disfunkcij. Nekatere osebe s PWS na emocionalnem
področju funkcionirajo na nivoju komaj triletnega otroka, čeprav so lahko njihove intelektualne
sposobnosti mnogo višje (Waters, 1999). To npr. potrjuje konkreten primer ponavljajočega
spraševanja osebe s PWS v šoli, ki nenehno sprašuje učiteljico: »A ne, da me ima moj ati rad?«
(dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, 2012). Mladi s PWS bi se radi vključili v skupino, a jim za
to primanjkuje veščin. Tako pogosto ostanejo le zunanji opazovalci. Da postajajo pri tem
samozavestnejši, jim je vedno, ko je to možno, v pomoč povabilo k skupnemu druženju, skupinskim
igram in pogovoru ter vključitev v trening socialnih veščin. Nekateri otroci s PWS pa razvijejo
neprimerne vzorce vedenja, kot so: laganje, kraja in agresivnost, kar njihovi vrstniki ne marajo in jih
lahko zato izključijo. Splošno pravilo 'netoleranca ustrahovanja, draženja, kraje in agresije' lahko
pomaga na obeh straneh tega problema (Waters, 1999).

2.4.6.3 Socialno področje in osebe s PWS
Otroci in odrasli s PWS so tudi bolj izpostavljeni nevarnostim in v življenju več tvegajo. Še
posebej so ranljivi, ker so dovzetni za spolno izkoriščanje in zlorabe. Vzroki za to, kot navajajo
Heinemann, Wyatt in Goff (2006) so: (1.) Zaradi svoje, v splošnem čustveno in socialno nedolžne
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narave, nekritično zaupajo vsem. (2.) Zaradi pomanjkanja kontrole nad svojim okoljem, so bolj odvisni
od drugih in so tako prisiljeni, da najbolj zaupajo skrbnikom. (3.) Imajo povečano ranljivost v odnosu
z vsakim, ki postane njihov prijatelj. Ker se jim je težko družiti in komunicirati, so toliko bolj ranljivi, ko
je nekdo do njih prijazen. (4.) Bolj so dovzetni za podkupnine. Vsak, ki bo otroku ali celo odraslemu s
PWS dal hrano, bo z njihove strani obravnavan kot življenjski prijatelj, pa čeprav ga bo npr. ta 'prijatelj'
spolno zlorabljal. (5.) Potreba po fizični pozornosti je pogosto povezana s pomanjkanjem ustrezne
spolne vzgoje in dejanj. Ljudje s PWS dobijo in dajejo veliko objemov in poljubov. Dejstvo je, da v
procesu šolanja niso vključeni v program spolne vzgoje, saj zanje to ni relevantno. V času od pubertete
naprej jim tipične socialne izkušnje in zmenki niso na voljo in imajo lahko težave z neustreznim spolnim
vedenjem. (6.) Imajo burno domišljijo, ki jo razvijejo zato, ker so bolj socialno izolirani kot ostali otroci.
Prav tako jim nezmožnost abstraktnega mišljenja v mnogih primerih onemogoča primerno moralno in
socialno odločanje. (7.) Pri njih je povečana verjetnost, da živijo v skupnostih, kjer imajo odrasli
kontrolo nad njimi: stanovanjske skupine, zavodi, inštitucije, kampi in ostale supervizijsko vodene
skupnosti (prav tam).
Vsak, ki je v stiku s posameezniki s PWS, se mora zavedati, da jih lahko neustavljivo žene
nenasiten apetit in da nimajo običajnih mehanizmov za kontrolo hranjenja in čustev, poudarja Wyatt
(2006, v Whitman, 2006). Niti nimajo sposobnosti, da bi zaustavili svoje antisocialno vedenje, a se jim
lahko pomaga naučiti socialno sprejemljive prijeme pri soočanju s stresom v razredu, družbi. Tudi pri
vključevanju v socialne skupnosti potrebujejo pomoč.
Problemi se lako hitreje pokažejo in so bolj kompleksni, če se odlaša s pomočjo strokovnjakov
in se s strokovno obravnavo ne začne takoj po postavitvi diagnoze otroka s PWS, kar ugotavljajo
Whitman (1995, v Whitman, 2006) ter Holmes in sodelavci (1999, v Whitman 2006). Težko si je
predstavljati, kako izčrpavajoče – tako emocionalno, kot finančno, fizično in psihično – je za družino
imeti stalen nadzor nad otrokom s PWS zaradi hrane in »upravljati« njegovo vedenje: prihaja do
konfliktov v družini, zaradi otrokovih izbruhov se izogibajo javnega življenja, raje ne povabijo nikogar
na obisk ipd., kar vodi do izolacije. Težavno je to, da nadalje lahko pride do stopnje, ko si ne priznajo
svoje izčrpanosti in neprimerno vedenje svojega otroka kar ignorirajo. To stanje se pogosto napačno
interpretira, češ premalo odgovorni starši so, ne pomisli pa se, da enostavno ne zmorejo (prav tam).
Van Lieshout in sodelavci (1998, v Whitman, 2006) so primerjali vpliv stresa v družini na zakon in
vedenje zakoncev do otroka v treh skupinah staršev otrok s: PWS, Fragile X sindromom in
Williamsovim sindromom. V vseh skupinah je bil večji stres povezan z več konflikti med zakoncema in
z manjšo starševsko usklajenostjo. Pokazalo se je, da starši otrok s PWS pogosteje znašajo stres
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neposredno na otroka s PWS. Zanimiva je ugotovitev, da so otroci s PWS v družinah, v katerih so starši
svojo jezo nanje prenašali direktno, razvili bolj negativno osebnost in slabše vedenje, kot v družinah,
kjer je bilo tovrstne jeze manj (prav tam). V študiji, ki je proučevala stres v družinah z otrokom s PWS
in socialno pomoč le-tem, je Hodapp (1997, v Whitman, 2006) ugotovil, da so imeli starši tovrstnih
otrok več družinskih in starševskih problemov, da so trpeli za večjim pesimizmom in dobili manj
podpore strokovnjakov kot starši enako starih otrok s kognitivnimi primanjkljaji zaradi drugih vzrokov.

2.4.7 Vedenje
V splošnem pogledu imajo osebe s PWS »vedenjsko in osebnostno nekaj posebnosti. Starši in
skrbniki jih opisujejo kot manj telesno aktivne, manj odprte za nove ideje in izkušnje, težje se
prilagajajo na nove situacije, težave imajo v odnosih z drugimi ljudmi, pri nalogah so manj natančni,
bolj vzdražljivi in nezreli, pa tudi bolj odvisni od drugih ljudi« (Vrba, v Jurčec, 2002, str. 6). Whitman in
Jackson (2006) izpostavljata, da se vedenjske motnje pri osebah s PWS, če ne prej, izpostavijo v
obdobju adolescence. Adolescenti s PWS so egocentrični, trmasti, nihajočega razpoloženja,
manipulativni, nagnjeni k temperamentnim izbruhom in divjosti, kar se lahko sprevrže v poškodovanje
samega sebe in njihovih bližnjih. Čustvena nestabilnost jih lahko privede do depresij, obsesij ali celo
psihoz. Takšno vedenje v mnogih primerih postane stalnica, zato potrebujejo psihofarmakološko
vodenje. Vedenje teh oseb se lahko zrcali v družinskih pretresih, spodrsljajih v socialnem
udejstvovanju, neskončnem iskanju smiselne zaposlitve, marsikdo potrebuje svetovanje zaradi
duševnega zdravja, alternativne ureditve bivanja, tudi institucionalno namestitev.
Upravljanje z neprimernim vedenjem med populacijo oseb s PWS je premalo raziskano.
Raziskave vedenja teh oseb so večinoma bolj opisne narave in le redko usmerjene k ugotavljanju
prisotnosti (ali odsotnosti) specifičnih oblik vedenja, veščin ali zmožnosti. Le redke študije dajejo
vpogled v različne vplive genetskih vzročnih mehanizmov pri osebah s PWS (npr. delecija 15.
kromosoma v primerjavi z uniparentalno disomijo). Študije dajejo pomanjkljiva navodila glede
vsakodnevnega funkcioniranja oseb s PWS in pogosto podcenjujejo okoljske vplive na njihovo vedenje.
Najbolj v pomoč bi bilo, če bi bil ključni pomen raziskovanj usmerjen v opredelitev tipičnih značilnosti
teh posameznikov. Sicer ima mnogo študij dovolj velik vzorec, ki zajema starostni razpon od dojenčkov
do odrasle dobe oseb s PWS, a ker so meritve opravljene le v določenem trenutku in ne večkrat skozi
časovna obdobja, taka metodologija težko ponudi s starostjo povezane vedenjske premike (prav tam).
Primanjkuje tudi študij o obravnavah vedenja in o psiholoških temah. Kronično praskanje kože se npr.
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pri populaciji oseb s PWS pojavlja v 75–80 %, a nobena raziskava ni vpeljala obravnave tega vedenja.
Tudi ostala problematika, v katero sodijo perseveracija, obsesivno iskanje hrane, kopičenje, izbruhi
trme in jeze, neposlušnost in prekomerno spanje, potrebujejo nadaljnje raziskave (Lang idr., 2010).
Dosedanje študije so pripeljale do nekaterih ugotovitev, od katerih jih je nekaj povzetih v
nadaljevanju. Neprilagojeno vedenje se pri osebah s PWS lahko pojavlja v času od otroštva pa vse do
starosti okrog 30 let, sčasoma se težave tudi povečujejo (Dykens, 2004, v Kazemi in Hodapp, 2006). V
nasprotju od pričakovanega je bilo ugotovljeno, da posamezniki s PWS z nižjo telesno težo v primerjavi
s tistimi z večjo telesno težo kažejo več psihiatričnih težav, in sicer izkrivljeno in zmedeno mišljenje ter
blodnje ter anksioznost, žalost in stisko (prav tam). Mnoge študije so pokazale, da imajo osebe s PWS,
ki so nastanjene izven doma, še posebej v stanovanjskih skupnostih za osebe s PWS, nižji indeks
telesne mase. Hanchett in Greenswag (1998, v Kazemi in Hodapp, 2006) sta izpostavila pomembnost
bolj strukturiranih bivanjskih skupnosti, ki so zmanjšale probleme z neprilagojenim vedenjem pri
večini posameznikov s PWS.

2.4.7.1 Pregled vedenjskih značilnosti pri osebah s PWS skozi posamezne življenjske cikle
Spreminjanje vedenja skozi življenjske cikle oseb s PWS, ki se pojavi tako pri ženskah kot pri
moških, kot razlagata Whitman in Jackson (2006), naj bi bilo neodvisno od kognitivnih sposobnosti in
indeksa telesne mase. Dojenčki s PWS so veseli, upoštevajo, kar se jim reče, lepo sodelujejo. Tudi
majhni otroci s PWS so vedenjsko opisani kot veseli, čedni, ljubeznivi, kooperativni ter ustrežljivi, a s
poudarkom, da se z nastopom hiperfagije pokažejo hudi vedenjski premiki, ki so neodvisni od
intelekta, jezika ali motoričnih sposobnosti.
Ti t.i. 'začetni premiki' prinašajo: povečane težnje nasprotovanja, trmo, rigidnost,
neupoštevanja, stopnjevanje izbruhov v povezavi s hrano ter stopnjevanje ostalih temperamentnih
izbruhov, krajšo toleranco za frustracije, prekomerno reagiranje na frustracije in zmanjšano
sposobnost, da bi se prepustili toku dogajanja. Mlajši otroci s PWS izkazujejo povečanje težav s
prehajanjem, celo od ene do druge dejavnosti, in razvijejo posebne rutine in rituale, katerim se težko
izognejo. Pri mnogih so prav tako opazne motnje pozornosti.
'Drugi premik' nastopi okrog 7. do 8. leta starosti, ko se prej opisani vzorci stopnjujejo. Pojavi
se značilno povečano rigidno vedenje. Posameznik s PWS obtiči na določeni misli ali vprašanju.
Povečajo se motnje pozornosti, ki imajo vpliv na izobraževalno področje in vedenje. Otroka s PWS
skrbijo realni problemi in tudi težave, ki si jih domišlja. Slabša je reakcija na preusmerjanje in manj je
koristi od prekinitev ter prizadevanj za umirjanje. Potreba po stalnosti se izraža skozi prekomerna
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reagiranja na spremembe v strukturi in rutini. Viden postane razkorak med vrstniki v socialnih
veščinah, pojavijo pa se lahko celo začetki kronične anksioznosti.
'Zadnji premik' je povezan s kronološkim začetkom pubertete. Mladostniki s PWS so
impulzivni, manipulativni, razdražljivi, razpoloženjsko labilni, jezni, perseverativni, egocentrični,
zahtevni in, ko so razočarani, nagnjeni k besu. Prehajanje iz ene dejavnosti v drugo postane zelo
otežkočeno, stalno je lahko prisotna prepirljivost. Naštete vedenjske lastnosti pogosto spremljajo
depresije, obsesije ali celo psihoze. Vedenjske značilnosti oseb s PWS so tudi kognitivna rigidnost,
kopičenje, pomanjkanje razsodnosti, zanikanje primanjkljajev, medosebni konflikti in nezmožnost
samonadzora. V obdobju adolescence postane jasno viden vpliv kronične anksioznosti. Povečano
nestabilno razpoloženje pogosto spremlja ekspresivno izkazovanje jeze in frustracij. Nezrelost in
vztrajanje na posameznikovem načinu, ne glede na okolje in ostale soudeležence, pogosto pripelje do
socialnih in vrstniških problemov. Pri mnogih se povečuje reakcija na realne ali domišljijske krivice in
možnost za nekatere odkrite čustvene ter miselne nerede (prav tam).

2.4.7.2 Vedenjske značilnosti oseb s PWS
Kljub temu da imajo nekateri genetski sindromi in motnje v duševnem razvoju jasno izražene
vedenjske značilnosti, primerjalne študije še niso uspele zanesljivo potrditi relativnih edinstvenosti
teh t.i. fenotipov. Ni še jasno, do katere stopnje so edinstvene značilnosti PWS-ja res edinstvene
(Dykens in Kasari, 2003). Obstajajo tudi razlage, da naj bi imel vedenjski fenotip oseb s PWS genetsko
zasnovo (Waters, 1999). Posamezniki s PWS, tako kot njihovi zdravi vrstniki, kažejo velik razpon
osebnostnih lastnosti, talentov, interesov ter močnih področij in primanjkljajev. Genetska sprememba
pa je pri posameznikih s PWS lahko posebej povezana z izzivalnim vedenjem in osebnostnimi
potezami, kar imenujemo vedenjski fenotip. Čeprav so določene vedenjske značilnosti zelo pogoste
pri vseh, ki imajo PWS, se lahko posamezniki s PWS med seboj zelo razlikujejo, prav tako pa so lahko
vedenjske značilnosti drugačne tudi pri določenem posamezniku v različnih časovnih obdobjih
(Whitman in Jackson, 2006).
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Tabela 8: Oblike neprimernega vedenja oseb s PWS od najbolj pogosto pojavnih do najmanj pojavnih
v primerjavi s posamezniki z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi.
Pojavnost v odstotkih
Vedenje

Praskanje kože
Trma, neposlušnost ali zavračanje sodelovanja
Hudi temperamentni izbruhi (loputanje z vrati, udarjanje s
podplati)
Počasno premikanje, neaktivnost, nedelo (le sedi in gleda
druge)
Hitro pride do joka brez razloga ali zaradi majhne stvari
Laganje
Goltanje hrane; naredil/-a bi vse, da bi dobil/-a hrano (jemlje
hrano iz smetnjakov, pomij ali krade hrano)
Nestrpnost zaradi ideje o fizični aktivnosti
Vznemirjenost in pretresenost zaradi majhne spremembe v
rutini ali okolju
Neodzivnost na bolečino
Hitro spreminjanje razpoloženja brez posebnega razloga
Kraja
Impulzivnost, reagiranje pred razmislekom
Prekomerno spanje
Žaljivost, priseganje na druge
Napetost, anksioznost, zaskrbljenost
Brcanje, pretepanje drugih
Vohanje, poskušanje ali lizanje stvari
Nepovezanost misli, pomešanje različnih idej ipd.
Uživanje stvari, ki niso hrana (umazanijo, travo, milo)
Sramežljivost

Posamezniki Posamezniki iz
s PWS
kontrolne skupine
z znižanimi
intelektualnimi
sposobnostmi
89
27
85
61
83
26
80

31

77
74
72

43
22
14

72
72

43
45

65
63
59
59
54
52
46
41
39
35
17
13

36
44
12
52
16
30
35
41
24
28
14
40

Iz Tabele 8, kjer je neprimerno vedenje oseb s PWS predstavljeno od najbolj pogosto pojavnih
oblik do najmanj pojavnih oblik neprimernega vedenja in primerjano z vedenjem posameznikov z
znižanimi intelektualnimi sposobnostmi (po American Journal of Medical Genetics, 1999, v Whitman
in Jackson, 2006, str. 320), je razvidno, da se vedenjske značilnosti med posamezniki s PWS in
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posamezniki iz kontrolne skupine razlikujejo. Pri slednjih je najpogostejša oblika neprimernega
vedenja trma, neposlušnost in zavračanje sodelovanja. To vedenje je sicer pogosto tudi pri osebah s
PWS, a ga kažejo na drugačen način, saj jih lahko trma privede do hudih temperamentnih izbruhov.
Pri posameznikih s PWS prednjači praskanje kože. Najmanj pogosto se pojavlja sramežljivost, medtem
ko je pri drugi skupini najmanj kraj in goltanja hrane ter uživanja stvari, ki niso hrana. Zanimivo je, da
se enako pogosto pri obeh skupinah pojavlja le brcanje oz. pretepanje drugih.

Tabela 9: Oblike izstopajočega neprilagojenega vedenja mladih s PWS v primerjavi s posamezniki z
Downovim sindromom in posamezniki z nespecifičnimi motnjami v duševnem razvoju.
Pojavnost v odstotkih

Praskanje kože
Prepirljivost
Premajhna aktivnost
Obsesije
Prevelika utrujenost
Prenajedanje
Preveč govorjenja
Prekomerno spanje
Debelost
Razdražljivost
Kompulzije
Kraja (doma)

PWS

Downov sindrom

95
95
91
88
84
80
74
74
70
72
68
58

20
65
35
46
25
27
35
11
30
28
32
6

Nespecifične motnje
v duševnem razvoju
26
63
28
36
23
21
46
9
16
32
37
9

Tudi v Tabeli 9, ki predstavlja dvanajst najbolj prisotnih oblik neprilagojenega vedenja pri
mladih s PWS po študiji Dykens in Kasari (2003), prednjači praskanje kože. V tej študiji je bilo s pomočjo
Achenbachovega (1991, prav tam) kontrolnega seznama vedenja otrok (Child Behavior Checklist)
primerjano neprilagojeno vedenje 43 mladih s PWS, starih od 4 do 19 let, po številu in spolu
ujemajočih mladih z Downovim sindromom in mladih z nespecifičnimi motnjami v duševnem razvoju.
V tej študiji je bilo ugotovljeno, da so bile nekatere težave povišane v vseh treh skupinah, npr. trmasto
vedenje, izpadi in težave z usmerjanjem pozornosti, kar 72 % mladih s PWS pa je značilno bolj kazalo
povišane značilnosti vedenja, ki spadajo že v klinično področje. Pri mladih z Downovim sindromom je
stopnja klinično zaskrbljujočih rezultatov zajela le 23 % vzorca, pri tretji skupini mladih pa 39 %.
Diskriminantna analiza je v opisujoči študiji pokazala, da s sedmimi vedenjskimi vzorci napoveduje
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članstvo v PWS skupini z 91-odstotno natančnostjo, in sicer s praskanjem kože, preveliko utrujenostjo,
obsesijami, preveč govorjenja, premajhno aktivnostjo, impulzivnostjo in težavami z govorom.
Ugotovitve so pokazale razlikovalni vedenjski fenotip PWS-ja, ki je bil v primerjavi z ostalima dvema
skupinama bolj prepoznaven. Čeprav so obetavni kandidati kazali vedenjske značilnosti Downovega
sindroma, se je PWS fenotip izkazal kot bolj izstopajoč.
Iz Tabele 9 je razvidno, da se vedenjske značilnosti med posamezniki s PWS in posamezniki iz
kontrolnih skupin (mladi z Downovim sindromom in nespecifičnimi motnjami v duševnem razvoju)
razlikujejo. Kar je pri skupini PWS ocenjeno z najvišjimi ocenami, je pri ostalih dveh skupinah dobilo
zelo nizke ocene, največje razlike pa so npr. pri praskanju kože, preveliki utrujenosti, prenajedanju,
prekomernem spanju, tudi razdražljivosti in kraji. V obeh Tabelah – 8 in 9 – je vidno, da je
najpogostejša oblika neprilagojenega vedenja mladih s PWS praskanje kože. Zelo pogosto prisotne
oblike vedenja v obeh tabelah pa predstavljajo tudi: premajhna aktivnost oz. neaktivnost, nedelo,
počasnost ali nestrpnost zaradi ideje o fizični aktivnosti; prepirljivost, trma, neposlušnost ali
zavračanje sodelovanja; razdražljivost oz. hitra jokavost zaradi malenkosti ter vznemirjenost in
pretresenost zaradi majhne spremembe v rutini ali okolju. Najdejo pa se tudi razlike med tabelama. V
Tabeli 9 npr. ni moč zaslediti hudih temperamentnih izbruhov, laganja, goltanja hrane, neodzivnosti
na bolečino, kar je bilo v Tabeli 8 visoko ocenjeno. In obratno: v Tabeli 8 npr. ni zabeleženih obsesij,
preveč govorjenja in kompulzij, kar pa je visoko ocenjeno v Tabeli 9.
Novejše razlage raziskav o vedenju oseb s PWS, ki sta jih opravila Whitman in Jackson (2006),
so bile bolj specifično usmerjene. Zanimalo ju je: (1.) ali konstelacija ponavljajočega govora, posebnih
rutin, ritualov in praskanja kože nakazuje določene psihiatrične diagnoze, (2.) ali je razvoj teh oblik
vedenja in psihiatričnih težav neizogiben in (3.) ali genetski mehanizem posameznika s PWS (npr.
delecija proti uniparentalni disomiji) pomeni povečano tveganje za tako vedenje. Cilj študij je bil
omogočiti pravilna posredovanja pri težavnem vedenju, tudi s pomočjo zdravil. Dokazano je bilo, da
se posamezniki s PWS glede vedenja zelo razlikujejo. Mnogo jih kaže široko paleto problematičnega
vedenja ter neodzivnih obnašanj in v splošnem to vedenje ne izpolnjuje meril za psihiatrično diagnozo.
Večina jih odraža stalno osnovno obliko vedenja, kar je s strani družine in bližnjih z veliko mero
potrpežljivosti uspešno vodljivo. Nekateri posamezniki s PWS pa lahko na določeni stopnji razvijejo
hujšo obliko vedenja, imajo hude vedenjske težave, izpade, celo faze ekstremnih čustvenih motenj, ki
lahko ostanejo kronične. Pogosto se problematično vedenje pojavlja le v določenem okolju, npr. v šoli,
le doma, le na delu. Ko je problematično okolje obravnavano, se lahko vedenje hitro vrne nazaj na
izhodiščno stopnjo. Do danes še ni čisto jasno, koliko teh motenj, če sploh katera, je neposredna
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funkcija PWS. Jasno pa je, da so ljudje s PWS bolj ranljivi v stresnih situacijah, kar lahko vodi do
čustvenih težav. Neopredeljeno prav tako ostaja, ali se je motnja okrepila zaradi osnovnih genskih
vplivov PWS na čustveno reagiranje ali pa je motnja enostavno reakcija hkratnega pritiska zaradi PWS
v kombinaciji težav iz okolja. Obstaja splošen dokaz, da lahko sprememba genetske strukture in
posledično spreminjanje nevrovedenjskih lastnosti delovanja vključuje spremembe v načinu
dojemanja in reagiranja določenega posameznika s PWS na rutinsko okolje, stres, običajne strategije
nagrajevanja in kaznovanja (prav tam).

2.4.7.3 Praskanje kože
Kot smo že pojasnili, je iz Tabel 8 in 9 jasno razvidno, da se pri osebah s PWS kot nezaželjeno
vedenje najpogosteje pojavlja praskanje kože. To vedenje ima širok razpon težavnosti, ki od
posameznika do posameznika niha, prav tako pa niha tudi pri določenem posamezniku skozi čas.
Nekateri ljudje s PWS kažejo občasna manjša praskanja, medtem ko imajo nekateri zaradi praskanja
velike odprte rane. Pri teh je, da ne pride do infekcij, potrebna oskrba zdravnika. Praskajo se lahko
neprestano, občasno ali na skrivaj. Ta dejanja ne kažejo na čustveno vznemirjenje, saj jih opravljajo,
ko so mirni (Gourash, Hanchett in Forster, 2006). Dokazano je, da se pri mladostnikih s PWS praskanje
in drugo ukvarjanje s kožo stopnjuje. V raziskavi, ki so jo izvedli na južnem delu Floride, se je pokazalo,
da je kar 95,5 % staršev potrdilo problem praskanja pri svojih otrocih ter da je 42 % oseb s PWS
problem praskanja privedlo do klinično zapletene stopnje (Morgan in Storch, 2010). Nenehno močno
praskanje je potrebno preprečevati z zdravili ali hospitalizacijo (Gourash idr., 2006). Če posameznik s
PWS praskanja kože ne kaže, obstaja možnost, da se to pojavi v obdobju pubertete ali kot posledica
na stres, stisko. Lokacije praskanja so različne, najpogostejše so dlani, roke, podplati, obraz in glava.
Najskrivnostnejše oblike vedenja pa se lahko pojavijo ponoči in na stranišču, ko postanejo tarče tudi
ostali deli telesa, npr. danka. Ta oblika vedenja pa lahko vključuje tudi trganje oblačil, puljenje las ali
obleke (svojih ali od drugih) in uporabo igel ter drugih stvari za povzročanje ran. Praskanje kože je
osebam s PWS prijetno opravilo, saj jim v možganih sprošča endorfine. Njihov visok prag bolečine pa
teh, sicer bolečih občutkov, ne ustavi (Waters, 1999).
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2.4.7.4 Odpravljanje oz. zmanjševanje neprimernega vedenja v povezavi s hrano
Kot pojasnjujeta Whitman in Jackson (2006), zahteva uspešna obravnava vedenja pri osebah
s PWS vsaj tri elemente: (1.) dosledno in podporno okolje, (2.) strategije za vzpodbujanje pozitivnega
vedenja in (3.) orodja za spreminjanje neprimernega vedenja.
Že dolgo je znano, da na večino našega vedenja vpliva in ga kontrolira okolje – fizično in
socialno. Dokazano je bilo, da ima mnogo posameznikov z genetskimi motnjami spremenjeno in
pogosto tudi popačeno zaznavanje okolja. Že dolgo časa je klinično potrjeno, da so posamezniki s PWS
pretirano senzibilni in zelo močno odreagirajo na okolico, zato je logično, da imajo težave z
večplastnimi kognitivnimi primanjkljaji v vsakodnevnem funkcioniranju. Poleg tega pa se pri teh
osebah poveča občutljivost na okolje, nagibanje k pretiravanju, poudarjanje negativnih pogledov
(realnih ali domišljijskih) ter reakcija na pozitivne vidike iz okolja.
Fleksibilno in strukturirano okolje sta najbolj učinkoviti takrat, ko posameznikovo nevrološko
stanje omogoča razumne stopnje fleksibilnosti ali dopušča zmožnost 'prepustiti se toku'. Ko
posameznikova fleksibilnost upada, narašča potreba po visoko strukturiranem in predvidljivem okolju.
Popolnoma neustrezni sta kaotično in ekstremno rigidno okolje. Osebe s PWS niso fleksibilne in imajo
nevrološko osnovane reakcije ter nezmožnost uporabljanja zaporednih strategij reševanja nalog. Zato
potrebujejo rutinsko in predvidljivo strukturirano okolje, saj to zmanjša frustracije in reakcije. Taka
struktura okolja zajema (1.) družinska in hišna pravila, upoštevajoč pričakovanja, sprejemljive in
nesprejemljive oblike vedenja ter dosledno navedene posledice za neprimerno vedenje in (2.) urnike
in rutinske naloge, ki so, kolikor se le da, stalni. Nedoslednost upoštevanja pravil (tako staršev kot
skrbnikov) lahko pri ljudeh s PWS izzove razočaranja in izpade. Primerna je struktura, ki predvideva in
zagotovi skrbno zasnovane priložnosti za posameznikovo izbiranje. To v praksi pomeni, da se izbira
ponudi s premišljenim vprašanjem, ki pa mora biti znotraj vseh okvirjev dietnega načrta. Torej
namesto splošnega vprašanja 'Kaj bi pa danes za zajtrk?' je primernejše vprašanje, ki že ponuja okvir:
'Bi jajca ali ovsene kosmiče?' Prvo vprašanje namreč lahko s strani osebe s PWS izzove nedovoljeno
željo, saj bi ji na ta način nudili neomejene možnosti za izraz želje. Tako po odgovoru starša, da npr.
ne more dobiti želenega, oseba s PWS doživi zavrnitev, je zmedena, počuti se kaznovano. Na ta način
se povečujejo možnosti za izpad. Poleg vsega tega pa gre tudi za tekmovanje, kdo bo zmagal. Starš
lahko reče, da danes izjemoma popusti, a je vprašanje, če ne bo popustil vsakič, otrok s PWS pa s tem
dobi občutek, da lahko izsiljuje. Na podlagi drugega vprašanja pa lahko otrok s PWS vseeno izbira,
njegova želja je upoštevana, ima občutek osebne kontrole in je zaradi vsega tega zadovoljen. Ko je na
90

razpolago kar največ pozitivno strukturiranih izbir v dnevnih rutinah osebe s PWS, se da izogniti
mnogim področjem boja za oblast in frustracijam (prav tam).
Whitman in Jackson (prav tam) prav tako navajata, da je za učinkovito vodenje vedenja v zvezi
s hrano in kontroliranje telesne teže nujna prisotnost štirih elementov: (1.) fizično okolje,
strukturirano tako, da je popolnoma onemogočen dostop do hrane; (2.) primerna dieta in načrt vadbe;
(3.) organizacija, ki posamezniku s PWS omogoča stalno informiranje, kdaj bo naslednji obrok ali
malica ter kaj bo na meniju, in (4.) odprava vseh drugih možnosti za pridobitev hrane. Ko je tak sistem
vzpostavljen na novo, se ponavadi s strani osebe s PWS pojavijo upiranja, neupoštevanje mej in
izbruhi, kar s časom, z usklajenim delovanjem in potrpežljivostjo upade. Posamezniki s PWS rutinsko
sprašujejo, 'kaj bo za naslednji obrok, kdaj bo naslednji obrok, kako bo hrana pripravljena' ipd. Takrat
jih je potrebno le vprašati npr.: 'Je že čas?' ipd. Tudi pritožujejo se lahko, da ni zadosti hrane, zahtevajo
dodatne porcije ipd. Vedenje se lahko stabilizira z doslednim in strogim vodenjem. Tudi sodelovanje z
njimi postane lažje, pritoževanja pa je posledično manj. Čez čas, ko se posameznik s PWS zaveda, da
dostopa do hrane ni več, pri večini anksioznost upade, saj se počutijo bolj varne. V praksi je stalno
preprečiti dostop do hrane zelo težko ali skoraj nemogoče, saj to pomeni, da bi moral biti preprečen
dostop do hrane in denarja povsod: v šoli, razredih, (šolskih) avtobusih, avtih, pisarnah, garderobah,
parkiriščih, igriščih in tudi povsod, kjer je prisoten koš za smeti. Mnoge družine te težave rešujejo z
zaklepanjem hladilnikov, kuhinjskih vrat, shramb, smetnjakov, košev, spremenijo tudi način dobave
živil. Dejstvo je, da se povsod, kjer bo otrok s PWS preživljal vsakdan, tega ne da narediti, zato lahko
vedno pride do spodrsljajev (prav tam).
Neprimerno vedenje v povezavi s hrano se lahko rešuje tudi z dietami. Pri določenem obroku
lahko posameznik s PWS dobi več in drugje pri drugem obroku zato toliko manj. Avtorja (prav tam)
priporočata, da naj v splošnem pomoč temelji na supervizijskem nadzoru preprečevanja dostopa do
hrane ter v nudenju pomoči ljudem s PWS, da si bodo s pomočjo različnih opomnikov znali čisto sami
pomagati.
Vedenjsko-kognitivno metodo – kot uspešno za zmanjšanje neprimernega vedenja v povezavi
s hrano – Luisseli (1988) razdeli v dve fazi. V primeru kraje hrane se v 'izhodiščni fazi' od osebe s PWS
zahteva, da hrano vrne, v 'fazi zdravljenja kompenzacije' se prav tako zahteva vrnitev, s tem da
posameznik fizično pomaga v procesu pridobivanja enakega elementa in ga predloži žrtvi.
Osebe s PWS so zelo redko kritične glede hrane in imajo v zvezi s tem stalno enake preference.
Zato uporabiti hrano kot motivacijski dejavnik pri vsakem posamezniku s PWS uspe, saj je za te ljudi
(žal) hrana največji motivator, a tovrstni motivacijski dejavnik ni primeren. Če je na eni strani s
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posameznikom s PWS voden striktni dietni načrt, ga na drugi strani – npr. v šoli, da se recimo prepreči
ugovarjanje osebe s PWS, njene izpade ipd. – ni smiselno vzpodbujati s sladkarijami, pogojevati s
hrano ali jo kar tako dajati. Če se starši oz. skrbniki strinjajo, je osebam s PWS v nekaterih primerih v
okviru diete možno ponuditi izbiro. Na ta način se učijo samokontrole, a je ob tem nujna previdnost,
saj tovrstnih odločitev vsi ne bodo zmogli. Načini, ko se hrana lahko uporablja kot motivacija, morajo
biti izključno znotraj okvirjev diete in uspešno vključeni v prehranske in zdravstvene smernice
zdravljenja posameznika s PWS (Whitman in Jackson, 2006).
Dopuščene možnosti, ko je hrana lahko motivacijski dejavnik, so npr.: ko je posameznik s PWS
določen čas izkazoval primerne oblike vedenja in pravilno opravljal dogovorjena opravila (pravočasno
vstajanje, oblačenje, pripravljenost za pot v šolo), se mu lahko dovoli, da med ponujenimi živili, ki so
po dietnem načrtu v okviru dovoljenih, izbere npr. najljubšo izbiro za zajtrk. Ali ko je otrok s PWS npr.
dolgo časa dosegal točno določene zahtevane vedenjske cilje (npr. bil vedno točno pripravljen za v
šolo), se mu lahko dovoli, da npr. v trgovini izbere eno stvar ali si družina privošči poseben odhod v
restavracijo ali izlet ali pa se mu ponudi nizkokalorične sladkarije, pijače ali žvečilke, ki nimajo
značilnega pomena za skupno kalorično absorbcijo. V primerih, ko pa gre za premagovanje kritičnih in
pomembnih oblik vedenja, se lahko dovoli na izbiro posebni del dnevnih kalorij ali celo ponudi
dodaten del, kar se uporabi kot okrepitev oz. motivacija (prav tam). Keefer (2003, v Whitman in
Jackson, 2006) to konkretneje predstavi skozi ugotovitve svoje raziskave, kjer je šlo za proučevanje
obnašanja sedmih posameznikov s PWS med vadbo. V času osnovnih opazovanj nihče od teh
posameznikov ni telovadil. Na začetku vadb, v prvi fazi, je večina posameznikov v nekaj vajah
sodelovala le na podlagi ustnih predlogov, a se je to sodelovanje vseh udeležencev razen enega skozi
obdobje zmanjšalo. V drugi fazi je dobilo ostalih šest udeležencev ob dokončanju zahtev vaje dodatne
kalorije (ponavadi 100), ki so jih lahko izbrali po lastni presoji, tudi posebne dodatne prehrambene
izdelke. Vsi ti so nadaljevali vaje in končno dosegli cilj programa. Izvajali so 45-minutno vadbo trikrat
na teden. Vidno so shujšali, njihovo srce pa je ostalo na koristni aerobni stopnji. Predvsem je
pomembno to, da ni bilo opaziti negativnega vedenja, niti ni prišlo do npr. obsesivnih verbaliziranj o
vaji ali zasluženih kalorijah. Problematično obnašanje so pokazali le tisti udeleženci, ki so vaje sicer
izvajali, vendar niso dosegli pogojev za zaslužek dodatnih kalorij. Zato je v primerih kritično
pomembnih oblik vedenja na mestu, da se ponudi poseben del dnevnih kalorij in se jih uporabi kot
okrepitev oz. motivacija. Odgovoriti na vprašanje, ali je lahko hrana stalni vzpodbujevalec za
prednostne oblike vedenja, pa vseeno ni tako enostavno. Vsake uporabe hrane kot motivacijskega
faktorja se je potrebno lotiti previdno. Whitman in Jackson (prav tam) poudarjata, da se hrano v času
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vedenjske 'motnje' ne sme ponuditi. Ni priporočljivo, da se s hrano prekinjajo neprimerne oblike
vedenja, saj jih je potrebno odpravljati na drugačen način. Niti ni priporočljivo s hrano pridobivati
upoštevanja posameznika s PWS, ko se njegovo pozornost npr. drugače težko pridobi ali ko se
pričakuje, da npr. pristane na zdravljenje. Pravilna uporaba hrane kot motivacijskega faktorja zahteva
dokumentiranje, da posameznik izvaja določene oblike želenega vedenja oz. – z drugimi besedami –
da si hrano kot 'nagrado' zasluži. Na doseganje uspeha ima vpliv tudi sodelovanje posameznikov s PWS
v načrtovanju njihovega vedenjskega načrta. Načrt sami preberejo in ga prevrednotijo. Tako jim bo
jasno, katera oblika vedenja se od njih pričakujejo in kakšne bodo posledice doseganja ali nedoseganja
teh pričakovanj. Za vzpostavitev takega načrta je učinkovita podpisana pogodba o vedenju s
posameznikom s PWS (prav tam).

2.4.7.5 Problemi duševnega zdravja
Pri osebah s PWS se redko pojavljajo psihiatrične motnje, kot so npr. vedenjske motnje,
motnje pozornosti in hiperaktivnosti, tiki, dementnost, halucinacije, shizofrenija. PWS tudi ne
vključuje povečanega tveganja za avtizem in pervazivne razvojne motnje. Pojavljajo pa se lahko
afektivne (razpoloženjske) motnje ter obsesivno-kompulzivne motnje (Dykens, 1999). V kar nekaj
študijah neprilagodljivega vedenja oseb s PWS pa so različni avtorji – Whitman in Accardo leta 1987,
Dykens in sodelavci leta 1992, Stein in sodelavci leta 1994, Dykens in Cassidy leta 1995 (v Dykens,
1999) – poročali o značilnostih depresije, kot so: žalost, nesamozavestnost, tudi anksioznost, strahovi
in skrbi. Tudi Dykens in Kasari (1997, v Dykens, 1999) sta ugotovila podobno, in sicer, da 77 % od 43
otrok s PWS, starih od 4 do 19 let, po vedenjski lestvici za otroke CBCL (Child Behavior Checklist,
Achenbach, 1991, prav tam) kaže čustveno nestabilnost. Starši so poročali celo o tem, da je 54 % teh
otrok zaskrbljenih, 42 % pa žalostnih ali celo depresivnih. Mnogo oseb s PWS kaže ponavljajoče misli
in kompulzivno vedenje, ki ni v povezavi s hrano in praskanjem kože. Dykens (1999) in sodelavci so
leta 1996 v raziskavi z 91 otroki in odraslimi s PWS identificirali širok razpon obsesij in kompulzij, ki
niso v povezavi s hrano. Vidne kompulzije v tem vzorcu po Yale-Brownovi skali obsesij in kompulzij
(Godman idr., 1989, v Dykens, 1999) so vključevale zbiranje (npr. papirja, svinčnikov, smeti, toaletnih
pripomočkov), prepisovanje; potrebo po povedati, vprašati ali vedeti; skrbi s simetrijo, redom,
natančnostjo in urejanjem. Tabela 10 prikazuje razporeditev različnih specifičnih kompulzivnih
simptomov po omenjeni lestvici v deležih (prav tam).
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Tabela 10: Razporeditev različnih specifičnih kompulzivnih simptomov po Yale-Brownovi skali obsesij
in kompulzij v deležih.
Kompulzije

Razporeditev v deležih

Zbiranje
Potreba po povedati, vprašati, vedeti
Razvrščanje, urejanje
Ponavljajoči rituali
Simetrija in natančnost
Čiščenje
Štetje
Preverjanje

58
53
40
37
35
24
17
15

Omenjene – predvsem pogoste – kompulzije ter npr. hiperfagija in praskanje kože vzbujajo
skrb, saj zaradi klinične nujnosti potrebujejo ukrepanje, osebe s PWS pa obravnavo (Dykens in
Hodapp, 1997, v Dykens, 1999). Nujno je, da bodo nove poti za optimiziranje uspeha oseb s PWS
odprle nadaljnje specifične študije, ki bodo raziskale kompetence in močna osebna področja oseb s
PWS, sposobnosti prilagajanja, socialne kompetence (vedenjski fenotip PWS-ja) ter kako se vse to
spreminja in dopolnjuje skozi njihova življenjska obdobja (Dykens, 1999).

2.4.7.6 Ritualistično in obsesivno-kompulzivno vedenje
Whittington in Holland (2004) razlagata, da je bilo obsesivno-kompulzivno vedenje dolgo
prepoznano kot del fenotipa PWS, a poudarjata, da imajo ljudje s PWS t.i. 'obsesivne osebnosti', kar
pa ni isto kot obsesivno-kompulzivne motnje.
O opravljenih študijah na temo obsesivno-kompulzivnega vedenja in ugotovitvah le-teh
poroča več avtorjev, ki skozi svoje raziskave ugotavljajo, da je PWS povezan z relativno visoko
pogostostjo ritualističnega vedenja in ne s tipičnimi oblikami obsesivno-kompulzivnega vedenja:
V prvi populacijski študiji o ritualističnem in kompulzivnem vedenju pri osebah s PWS v Angliji
je bila narejena primerjava s kontrolno skupino ljudi z enako resnimi učnimi težavami in indeksom
telesne mase. Ta t.i. Cambriška univerzitetna populacijska študija je zajemala pet milijonov ljudi, od
katerih je bilo zabeleženih 65 ljudi s PWS. Opravljeni so bili polstrukturirani intervjuji. Ugotovljeno je
bilo, da je vzorec simptomov skupine s PWS podoben znakom mlajših otrok brez PWS. Ugotovitve
pogostosti ritualističnega vedenja so lahko pomembne za razumevanje genetske zasnove
kompulzivnih in ostalih oblik vedenja. S študijo je bilo dokazano, da simptomi kompulzivnosti v vzorcu
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oseb s PWS z leti ne upadajo in niso povezani z debelostjo, dolgoročno anksioznostjo, depresijo ali z
resnimi težavami hranjenja. Pokazala se je pomembna pozitivna korelacija med nihanjem
razpoloženja in avtističnimi simptomi ter negativna korelacija med inteligentnostnim količnikom in
socializacijsko starostjo. Na podlagi direktnega opazovanja je bilo opaženo stereotipno in ritualistično
vedenje, niso pa bili opaženi tiki (Clarke idr., 2002).
Že v zgodnejši raziskavi, opravljeni v ZDA (Dykens, idr., 1996, v Clarke idr., 2002), je bilo
ugotovljeno, da je kompulzivno vedenje pri PWS podobno kompulzijam otrok brez razvojnih motenj v
obdobju zgodnjega otroštva. Poročano je bilo o zelo malo obsesivnih mislih. Razpon kompulzivnih
simptomov je bil relativno omejen na štetje, čiščenje in čekiranje. Znaki kompulzivnosti so bili v skupini
ljudi s PWS bolj prisotni kot v primerjalni skupini ljudi z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, enake
starosti in enakega indeksa telesne mase. Zato je malo verjetno, da so simptomi kompulzivnosti pri
ljudeh s PWS povečani zaradi debelosti ali intelektualnih primanjkljajev. Vrsta značilnosti oseb s PWS
je podobna lastnostim otrok brez razvojnih motenj v zgodnjem otroštvu: nihajoče razpoloženje,
ranljivost za razdražljivost, ritualistični in kompulzivni znaki ter vztrajanje v rutini. Na podlagi teh
ugotovitev so Dykens in sodelavci (1996) postavili hipotezo, da so simptomi kompulzivnosti povezani
z razvojnim zaostankom.
Beardsmore in sodelavci (1998, v Whittington in Holland, 2004) so v študiji, katere cilj je bil
preveriti simptome psihoze med 23 ljudmi s PWS (20 jih je bilo celo genetsko potrjenih) in primerjalno
skupino 73 ljudi z učnimi težavami, potrdili, da so pri ljudeh s PWS obsesivno-kompulzivne motnje,
čustvene motnje in shizofrenija bolj prisotne.
Dykens in sodelavci (1996, v Clarke idr., 2002) so opisovali 92 ljudi s PWS, starih med 5 in 47
let, s povprečno starostjo 18 let, katere so primerjali s skupino 43 ljudi s klinično diagnosticiranimi
obsesivno-kompulzivnimi motnjami ter brez znižanih intelektualnih sposobnosti. Skupina s PWS je
imela večjo potrebo po kopičenju (58 %), po govorjenju ali spraševanju (53 %), po urejanju,
dogovarjanju in ponavljanju ritualov (37–38 %), čiščenju (24 %), štetju (17 %) in čekiranju (15 %).
Zaznane so bile tudi obsesije, a v manjši meri. Poročali so o tem, da obsesije povzročajo težave s
prilagajanjem pri 80 % ljudi s PWS, zmerno do težjo stisko pri 64 % in časovno porabo pri 45 %.
Primerjava med skupinama je pokazala pomembne razlike pri kompulzivnem vedenju, in sicer sta bili
pri PWS pogostejši: kopičenje (79 % proti 7 %) in potrebo po povedati ali vprašati (51 % proti 23 %).
Čekiranje oz. preverjanje je bilo pri skupini PWS maj prisotno (16 % proti 55 %). Ostale oblike vedenja
pa se med skupinama niso bistveno razlikovala. Pri osebah s PWS je povečano tveganje za obsesivno-
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kompulzivno vedenje močno prisotno, imajo pa zaradi kognitivnih omejenosti manjši vpogled v svoje
težave.
Osvetliti naravo obsesivno-kompulzivnega vedenja pri osebah s PWS še posebej skušajo
avtorji Dykens, Leckman in Cassidy (1996, v Whittington in Holland, 2004). V vzorcu 91 ljudi s PWS,
starih od 5 do 47 let (s povprečno starostjo 19 let), z inteligentnostnim količnikom po Wechslerjevi
lestvici med 50 in 89 (s povprečnim 69), so na podlagi kontrolnih seznamov obsesivno-kompulzivnih
motenj poskušali pridobiti podatke o tem vedenju pri tej populaciji. V raziskavo je bilo vključenih 43
ljudi brez učnih težav, s klinično potrjenimi obsesivno-kompulzivnimi motnjami, ki so se s 43 ljudmi s
PWS ujemali v starosti in spolu. Poročali so o naslednjih kompulzijah pri osebah s PWS: kopičenje in
potreba po povedati ali vprašati, npr. ponavljajoča vprašanja (58 %), urejanje ali naročanje ter
ponavljajoči rituali (37–38%), čiščenje (24 %), štetje (17 %) in preverjanje (15 %). Ocenili so, da se to
kompulzivno vedenje odraža v obliki srednje do hude stiske pri 64 % osebah s PWS, 80 % oseb s PWS
se je na to vedenje privadilo, 45 % pa jih za te oblike vedenja porabi prekomerno veliko časa. Med
ljudmi s PWS in z učnimi težavami so se pokazale značilne razlike v kompulzivnem vedenju, in sicer:
skupina PWS kaže več kopičenja (79 % proti 7 %) in potrebo po povedati ali vprašati (51 % proti 23
%), kaže pa skupina s PWS manj preverjanja (16 % proti 55 %). V študiji so dokazali, da se vzorec
simptomov pri osebah s PWS nanaša le na eno dimenzijo obsesivno-kompulzivnih motenj in da so
kompulzivni simptomi pri ljudeh s PWS zelo podobni ritualom in ponavljajočim oblikam vedenja
normalno razvitih predšolskih otrok. Zato je obsesivno-kompulzivno vedenje pri osebah s PWS
mogoče obravnavati skladno z njihovo mentalno starostjo (prav tam).
Cambriška študija (Whittington in Holland, 2004), ki je obravnavala 87 ljudi s PWS, starih 5 let
in več, ni imela kontrolnih seznamov za preverjanje obsesivno-kompulzivnih motenj, ampak so se
posluževali polstrukturiranih intervjujev s splošnimi vprašanji o vedenju za starše otrok s PWS.
Zahtevali so podroben opis problematičnega vedenja in opazovali osebe s PWS. Študija je podala
naslednje ugotovitve: (1.) Večina ljudi s PWS iz te študije ni nikoli potrebovala ali iskala pomoč zaradi
kakršnihkoli psihiatričnih obolenj, nihče niti ni iskal, zahteval pomoči ali bil diagnosticiran za
obsesivno-kompulzivnimi motnjami. (2.) Psihiatrična obolenja imajo v večini primerov vedno jasen
začetek, medtem ko so starši otrok s PWS poročali, da se je vedenje kazalo vedno, ne le v epizodah.
To kaže na prodorno osebnostno lastnost oseb s PWS. Raziskovalci so zato pri osebah s PWS razmišljali
raje o obsesivno-kompulzivni osebnosti kot o obsesivno-kompulzivnih motnjah. (3.) Skoraj vse osebe
s PWS, ki so bile vključene v študijo, so preživljale več časa ob misli na hrano. Nekateri so ta svoj interes
preusmerili v gostinstvo (v tečaje in kuhanje), nekateri so veliko svojega časa preživeli tako, da so listali
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kuharske knjige, drugi so le iskali priložnosti, da so svoje roke dali na hrano, preostali pa so le gledali
na uro od minulega obroka do naslednjega. Skozi obiske raziskovalcev na domovih s posamezniki s
PWS v času Cambriške študije je bil interes za hrano najpogosteje zabeleženo obsesivno-kompulzivno
vedenje oseb s PWS. (4.) Med opazovanjem oseb s PWS je bilo zaznano stereotipno in ritualistično
vedenje, tudi tu pa niso zabeležili nobenih tikov. Simptomi kompulzivnosti so bili v skupini oseb s PWS
veliko bolj prisotni kot v primerjalni skupini ljudi s podobnimi intelektualnimi sposobnostmi, enake
starosti in indeksa telesne mase. Zato je malo verjetno, da je vzrok za visoko stopnjo simptomov
kompulzivnosti pri osebah s PWS v njihovi relativni debelosti ali njihovih intelektualnih nezmožnostih
(prav tam).
Podali so tri interpretacije opaženega obsesivno-kompulzivnega vedenja pri ljudeh s PWS, in
sicer, da je: (1.) vedenje združljivo z visoko stopnjo obsesivno-kompulzivnih motenj, saj mnogo ljudi s
PWS doseže klinične kriterije zanje, simptomi pa se z leti še stopnjujejo; (2.) vedenje združljivo z
razvojnim zaostankom, saj je povezano s starostjo (naj bi padalo z leti) in z inteligentnostnim
količnikom (v primerih, ko je razvojni zaostanek povezan z motnjo v duševnem razvoju) in (3.) vedenje
združljivo z omejenim razvojem ter odvisno od inteligentnostnega količnika in ostaja na podobni ravni
ne glede na starost.
Po primerjanju oseb s PWS s skupino oseb, ki so imele učne težave po simptomih 'potreba po
vprašati ali povedati', 'rutina', 'kopičenje', 'ponavljanje', 'naročanje', 'čiščenje', 'štetje in preverjanje',
so ugotovili, da razširjenost obravnavanih oblik vedenja pri osebah s PWS značilno presega skupino
oseb z učnimi težavami v naslednjih simptomih: potreba po vprašati ali povedati, rutina, kopičenje in
naročanje; štetje ali preverjanje v nobeni skupini ni bilo pogosto.
Simptomi kompulzivnosti se pri skupini s PWS z leti ne spreminjajo (ne padajo ali naraščajo)
in niso v povezavi z debelostjo, z (dolgo trajajočo) anksioznostjo ali depresivnostjo ali hudimi
vedenjskimi težavami v zvezi s hrano. Značilne pozitivne povezave so se pokazale med (kratkoročnim)
nihanjem razpoloženja in simptomi avtizma, negativne pa med inteligentnostnim količnikom in
socializacijsko starostjo ter med prisilnim pogostim tehtanjem in simptomi avtizma. Pri skupini oseb z
učnimi težavami ni bilo najdenih značilnih povezav (prav tam).
Ugotovitve glede simptomov kompulzij Cambriške študije pri ljudeh s PWS so podobne
zaključkom zgodnejše študije (Dykens idr., 1996) – ki smo jo že omenjali –, kjer so zabeležili le nekaj
obsesivnih misli, obseg simptomov kompulzij pa je bil relativno omejen na nekaj simptomov štetja,
čiščenja in preverjanja. Za razliko od simptomov kompulzij pa je bilo pojavljanje obsesivnih motenj pri
klinični populaciji otrok in adolescentov večje (od 0,2 % do 12 %). Vzorec simptomov kompulzivnosti
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pri osebah s PWS, pridobljen v omenjeni študiji, je enak tistemu, ki se kaže v zgodnjem otroštvu pri
populaciji brez PWS. Kombinacija oblik vedenja pri osebah s PWS, vključujoč labilno razpoloženje,
temperamentne izbruhe, simptome ritualov in kompulzij, ponavljajoča vprašanja in vztrajanje v rutini,
pa je zelo podobna oblikam vedenja normalno razvijajočih se otrok v zgodnjem otroštvu, pri katerih
pa te oblike vedenja že v poznem otroštvu minejo. To dokazuje študija, opravljena v Jeruzalemu (Zohar
in Bruno, 1997, v Whittington in Holland, 2004), kjer so obravnavali 1083 šolskih otrok, starih od 8 do
13 let. Ugotovili so, da so obsesivne ideje in oblike kompulzivnega vedenja pogoste pri osemletnih
otrocih, a le redko prisotne pri trinajstletnikih. Pri PWS je obratno, veliko od teh oblik vedenja ostane
skozi odraščanje, odraslost ali za celo življenje.
Narava obsesivno-kompulzivnih motenj pri odraslih pri populaciji brez PWS je povsem
drugačna od tovrstnih oblik vedenja pri ljudeh s PWS, kar dokazuje primerjava v tem poglavju
zapisanih ugotovitev s simptomi obsesivno-kompulzivnih motenj iz študije 70 otrok, ki imajo primarno
diagnozo obsesivno-kompulzivnih motenj (American Psychiatric Association, 1994, v Whittington in
Holland, 2004). Študija je podala najbolj prisotne obsesije pri tistih, ki jih skrbi umazanija, to so
umazanija s klicami (40 %), skrb, da se bo nekaj hudega zgodilo (24 %), skrb za simetrijo, red in
eksaktnost (17 %). Najbolj prisotne kompulzije, ki so se v tej študiji pokazale, pa so eksaktno ali
ritualistično umivanje rok, tuširanje, kopanje, ščetkanje zob ali negovanje/ukvarjanje s kožo (85 %),
ponavljajoči rituali, kot so hoja ven in noter skozi vrata (51 %), preverjanje (46 %), štetje (18 %),
naročanje in urejanje (17 %) ter kopičenje in zbiranje (6 %) (prav tam, str. 194). V Cambriški študiji je
stopnja simptomov kompulzij pri osebah s PWS zelo visoka, celo višja kot pri skupini ljudi z učnimi
težavami. Še več, če se ljudem s PWS njihova kompulzija prekine, npr. se prekine rutina, osebe s PWS
hitro zapadejo v težave, čutijo stisko in podležejo temperamentnim izbruhom.
Antidepresivna zdravila, ki se uporabljajo pri obsesivno-kompulzivnih motnjah, manj verjetno
pomagajo pri zdravljenju teh obsesij in ritualov. Upravljanje vedenja, ki se kaže pri ljudeh s PWS,
namreč terja vedenjske strategije, ki bodo zmanjšale tveganje razširjanja takih oblik vedenja in ki bodo
pomagale posamezniku s PWS na način, da rutine in rituali ne bodi vplivali na kvaliteto njihovega
življenja (Whittington in Holland, 2004).

2.4.7.7 Kompulzivno vedenje in otrokov razvoj
Pogostost kompulzivnega vedenja se skozi otroštvo spreminja. V zgodnjem otroštvu,
predvsem v času priprave na spanje in oblačenje, so kompulzije pogoste. V kasnejšem otroštvu se
lahko pojavijo ostali rituali in obsesivnosti. Pogostost obsesij zaradi kompulzivnih dejanj je bila pri
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otrocih in adolescentih ocenjena od 0,2 % do 12 %. Evans in sodelavci (1997, v Whittington in Holland,
2004) so ugotovili, da imajo otroci med drugim in četrtim letom starosti višje razmerje kompulzivnih
oblik vedenja kot otroci do prvega leta starosti in stari več kot štiri leta.
Goodman in sodelavci (1989, Whittington in Holland, 2004) so opazovali sedemdeset otrok in
adolescentov z diagnozo obsesivno-kompulzivno vedenje in ugotovili, da so najpogostejše obsesije:
onesnaženja z umazanijo ali bakterijami (40 %), skrb, da se bo nekaj strašnega zgodilo (24 %) in skrb
za simetrijo, red in natančnost (17 %). Najpogosteje se je kazalo: ritualistično pranje rok, tuširanje,
kopanje, umivanje ali krtačenje zob (85 %), ponavljajoči rituali – hoja ven in noter skozi vrata(51 %),
preverjanje oz. čekiranje (46 %). Najmanj prisotno pa je bilo: urejanje in dogovarjanje (17 %), štetje
(18 %) ter kopičenje ali zbiranje (6 %).
Obsesivno-kompulzivno vedenje se lahko pojavi tudi v kontekstu depresivnega obolenja in kot
učinek na antidepresive. Na neobsesivno posledico na zdravila vplivajo spremembe v ravnotežju med
serotoninom in ostalimi nevrotransmiterji ali spremembe v funkcioniranju receptorjev (Murphy idr.,
1989, v Clarke idr., 2002). Murphy (prav tam) poroča o raziskavi, ki opisuje nenormalno delujoč
serotonin pri ljudeh s PWS in povečano koncentracijo serotoninskih presnov v cerebrospinalni tekočini
otrok in adolescentov s PWS.

2.5 MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP K OBRAVNAVI OSEB S PWS IN
INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM
Večdimenzionalne težave oseb s PWS zahtevajo multidisciplinarni timski pristop, ki je v
uporabi v mnogih ustanovah po svetu. Tak pristop vključuje koordinatorja, stalen tim strokovnjakov
(pediater interne medicine, medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped,
družinski terapevt, psiholog in endokrinolog) ter sekundarni nabor strokovnjakov (ortoped, kardiolog,
pulmolog, gastrolog, oftalmolog, nevrolog, psihiater, zobozdravnik ter specialni in rehabilitacijski
pedagog), na katerem temeljijo manjši centri po svetu in je namenjen za epizodne obravnave. Zaradi
raznovrstnosti težav oseb s PWS je tudi obravnav, ki jih potrebujejo, več vrst, npr. klinična, logopedska,
specialno-pedagoška. Lahko so stalne ali občasne ter časovno različne, npr. kratkotrajne obravnave,
obravnave le v določenem življenjskem obdobju ali vseživljenjske obravnave (Whitman, 2003).
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Primarni cilj klinične obravnave je normaliziranje teže. Celovita klinična obravnava pa zajema
npr. zdravljenje z rastnim hormonom; načrtovan program za upravljanje s telesno težo, ki vključuje
prehrambeni nadzor, supervizijo nad dieto, kalorične omejitve, prehransko načrtovanje in
izobraževanje za starše oz. skrbnike; fizično vadbo za hipotono mišičje ter primerne vedenjske in
psihotropične posege. Več kognitivnih in vedenjskih motenj, povezanih s PWS, ki se izmenjujejo in
stopnjujejo v daljšem časovnem obdobju, pa zahtevajo vseživljenjsko obravnavo (prav tam).
Smiselno je, da strokovnjaki, ki izvajajo različne obravnave, delujejo usklajeno. Pomemben je
stik zdravstvene ustanove z učitelji in šolskim osebjem, vključno s kuharji, hišniki in vozniki avtobusov,
ki ga je treba vzpostaviti vsaj na začetku vsakega šolskega leta. Šoli je nujno ponuditi izobraževanje v
zvezi s sindromom ter njihovo vlogo pri pomoči za ohranjanje dobrega telesnega in duševnega zdravja
za otroka s PWS in njegovo družino. Zaradi podpore družini v lastnem okolju je potrebno izvajati obiske
na domu vsaj dvakrat letno in vsaj tolikokrat organizirati sestajanje družin, ki imajo otroka s PWS, in
sicer s starši in otroci ločeno, da se lahko lažje primerjajo izkušnje, skrbi, se uči različnih strategij in
nudi medsebojna podpora. Na srečanju s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom je potrebno
pregledovati izobraževalni program, na začetku vsakega šolskega leta načrtovati, napisati in podpisati
individualizirani program za posameznega učenca s PWS in ga med šolskim letom evalvirati, po potrebi
dopolnjevati, spreminjati (prav tam). Individualizirani program za osebo s PWS zaradi značilnosti PWSja, ki jih zaznamuje na vsaki stopnji razvoja in vseh področjih delovanja, zajema: biološko,
emocionalno, kognitivno, motorično področje, področje govora in jezika, socialno področje in
vedenje. Kljub enaki diagnozi je vsak posameznik s PWS svoj individuum, zato se individualiziranih
programov ne da prilagajati ali izdelati splošen obrazec (Waters, 1999).
Posameznik s PWS potrebuje strokovno obravnavo od novorojenčka naprej. Zgodnja
obravnava je ključnega pomena. Taka obravnava logopeda, tudi fiziatra, lahko traja vse do odraslosti.
Optimalne strategije vodenja otroka ali odrasle osebe s PWS zagotavlja stalen timski pristop
strokovnjakov: delovnega terapevta, fizioterapevta, dietetika, psihologa, psihiatra, logopeda,
genetskega svetovalca, socialnega delavca in izobraževalnega specialista (Lewis, 2006). Logopedsko
obravnavo bi bilo treba vzpostaviti čim prej, najpozneje pri starosti 12 mesecev. Minimalni cilji le-te
vključujejo izboljšavo ustno-motoričnih sposobnosti, zmanjšano hipernosljavost, boljšo artikulacijo,
boljše pogovorne spretnosti ter povečano dovzetnost in ekspresivne jezikovne sposobnosti (Whitman,
2003).
Že ko je otrok s PWS star tri leta, je primerno vključenje v poglobljen vzgojno-izobraževalni
program, kjer izobraževalni tim zanj pripravi individualizirani program, v katerem se opredeli oblike in
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način dodatne strokovne pomoči, določi cilje in prilagoditve, opredeli vzgojno-izobraževalne pristope,
cilje in položaj ter v okviru tega razvoj kognitivnih, komunikacijskih, socialnih in vedenjskih veščin.
Nadaljuje in nadgrajuje se cilje iz zgodnje obravnave, še posebej na področju jezika in biološkem
področju. Tak predšolski individualizirani program za otroka s PWS bi moral vključevati redni
predšolski kurikulum v razvojno primernem kontekstu. Kakor hitro otrok kaže težave v socializaciji, je
potrebno vključiti tudi vedenjske in socializacijske potrebe. Ker so socialne veščine zelo pomembne za
uspeh v prihodnosti – tako za delovanje v šoli kot izven nje – in ker otroci s PWS potrebujejo intenzivno
delo in veliko število ponavljanj ter lahko že kažejo oblike vedenja, ki motijo učenje in sprejetje v
skupini – še posebej tisti, ki so vznemirjeni zaradi sprememb v urniku –, bi morali biti vključeni tudi v
program socialnih in pragmatičnih veščin (Dykens idr., 1992, v Cheed idr., 2006).
Del procesa za določanje vzgojno-izobraževalnih potreb in načrtovanje individualiziranega
programa je ugotovitev intelektualnih sposobnosti otroka s PWS, ki je v obravnavi. Vsaj polovica otrok
s PWS doseže normalne do mejne stopnje intelektualnih sposobnosti. Nekatere študije navajajo, da
ni korelacije med težo in inteligentnostjo in da slednja skozi razvoj ostaja stabilna (Dykens, Hodapp,
Walsh in Nash, 1992, v Whitman, 2003). Otroci s PWS pa kažejo precejšnjo razpršenost v ravneh
sposobnosti po področjih. V predšolskih letih lahko pri otrocih s PWS zaradi njihovega motoričnega in
jezikovnega zaostanka pride do podcenjevanja kognitivnih sposobnosti. Da lahko pridejo kognitivne
sposobnosti do izraza, je potrebno ugotoviti sposobnosti motoričnih in jezikovnih veščin. Ugotavljanje
intelektualnih sposobnosti je bolj smiselno za starejše otroke s PWS, ko razpršenosti po področjih več
ni in ko motorične in jezikovne veščine dohitijo razvoj ostalih področij. Testi za ugotavljanje
intelektualnih sposobnosti pri predšolskih otrocih s PWS so lahko v pomoč pri odkrivanju močnih
področij in učnega stila, kar je dobrodošlo pri oblikovanju individualiziranega programa. Prav pa
pridejo tudi raziskave in poročila o ravneh zmogljivosti po področjih, o primanjkljajih, o potrebni
funkcionalni podpori, kar lahko presodita psiholog ter specialni in rehabilitacijski pedagog, pri čemer
je bolje, če sta oba že imela izkušnje s PWS (Cheed idr., 2006).
Pogosto se večji problemi pojavijo, ko otrok s PWS vstopi v šolo, zato je individualizirani
program takrat še posebej pomemben. Pri načrtovanju izobraževalnih programov in učenju novih
veščin se upoštevajo tako močna področja kot primanjkljaji otroka s PWS. V individualiziranem
programu so zajete vse potrebne obravnave šolarja s PWS na vseh področjih delovanja. Smiselno je,
da se že obstoječe obravnave iz predšolskega obdobja nadaljujejo in nadgradijo, npr. logopedska,
fiziatrična in specialno-pedagoška obravnava, vodenje težav s hrano in hranjenjem ter primerov
neprimernega vedenja, stroga kontrola, trening socialnih veščin itd. (Waters, 1999). Za otroke s PWS
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je primeren način dela v individualni situaciji, kar se v individualiziranem programu upošteva v največji
možni meri. Potrebno je določiti cilje za preprečevanje otrokovega neprimernega vedenja, predvsem
čustvenih in trmastih izbruhov, za preprečevanje iskanja in doseganja hrane. Kot opozarja Wyatt
(2006), se v primeru, da individualizirani program nima primernega vedenjskega načrta za otroka s
PWS, lahko poveča možnost, da otrok dela prekrške. Zato je potrebno razviti primeren vedenjski načrt
za učenca s PWS. Pri tem je potrebno upoštevati 'zlome' v razredu, katerih posameznik zaradi
pomanjkanja čustvene kontrole ne more zaustaviti ali preprečiti, ter trmo, ko otrok lahko nasprotuje
vsemu, npr. le sedi in se upira premiku, meče stvari ipd., kar se pogosto pojavlja. Izbira metod dela
zahteva previdnost, drugače delovanje ni produktivno. Npr. osebe s PWS imajo težave pri določanju
prioritet, ne zmorejo povedati, kaj potrebujejo, zato ta način zastavljanja vprašanj in obenem
možnosti za vzpodbudo ni primeren, ker lahko situacija šolarja s PWS privede do zmedenosti in
anksioznosti. Zato ima v šolskem obdobju tudi psiholog pomembno vlogo pri načrtovanju
individualiziranega programa (Waters, 1999). Zaradi govornih in jezikovnih primanjkljajev na področju
izobraževanja, šibkih socialnih veščin in dolgoročnih prilagoditev ter težav v procesu izobraževanja
oseb s PWS na področju branja, pisanja in razumevanja, so podporne izobraževalne storitve potrebne
v celotnem času šolanja (Whitman, 2003).
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3.0 EMPIRIČNI DEL
3.1 PROBLEM IN CILJ
Caldwell in Taylor (1988) opozarjata, da se diagnoze otrokom s PWS dodelijo prepozno, starši,
zdravstveno osebje in strokovnjaki v šolstvu s problemi in naravo sindroma niso seznanjeni in so
prepuščeni sami sebi, otroci pa niso deležni pravočasne obravnave. Po Waters (1999) PWS ni le
nevrološki, genski in medicinski fenomen, ampak tudi socialni, predvsem pa pedagoški. Kot
raziskovalka, ki je bila vpeta v pedagoški proces z osebo PWS, se še toliko bolj zavedam, da je
nadgradnja obstoječega znanja o tem sindromu v Sloveniji nujna. Kot specialna in rehabilitacijska
pedagoginja sem ob dodelitvi osebe s PWS v obravnavo ostala sama pri iskanju informacij in
odgovorov na vrsto vprašanj. Ugotovila sem, da je v tujini sindrom veliko bolj raziskan kot pri nas, a
povsod primanjkuje informacij o učinkovitih oblikah učenja in poučevanja oseb s PWS.

3.2 OSREDNJI CILJ RAZISKAVE
Osrednji cilj raziskave je analiza stanja oseb s PWS v Sloveniji, z namenom izpostaviti vzgojnoizobraževalne prednosti in potrebe oseb s PWS v različnih življenjskih ciklih (otroško, predšolsko,
šoloobvezno, srednješolsko obdobje, obdobje mladincev in odraslosti) na vseh področjih
funkcioniranja: na kognitivnem, socialnem, emocionalnem, motoričnem področju ter področju govora
in jezika. S pomočjo povezav med vzgojno-izobraževalnimi močnimi področji, posebnimi potrebami in
primanjkljaji ter mednarodnih raziskav in specifik različnih življenjskih ciklov bo izdelan ustrezen
vzgojno-izobraževalni profil, ki bo namenjen strokovnjakom, ki se srečujejo s PWS v praksi.

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Kakšen je sociodemografski profil oseb s PWS, registriranih v Društvu za pomoč osebam s PWS v
Sloveniji?



Kakšen je kognitivni profil oseb s PWS?
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Kako pogosto se pri osebah s PWS pojavlja ritualistično in obsesivno-kompulzivno vedenje?



Kako pogosto se pri osebah s PWS pojavljajo tipične obsesivno-kompulzivne motnje (pranje rok,
tuširanje, kopanje, ščetkanje zob, negovanje kože in ponavljajoče misli zaradi umazanije, bakterij,
strupov ter misli o groznih dejanjih)?



Kako spremembe v rutini zmedejo osebe s PWS in kako se jim zato spremeni vedenje?



Kakšen je vzgojno-izobraževalni profil osebe s PWS, ki je kot primer vključena v našo študijo?



Kakšno je bilo delovanje osebe s PWS v razredu in kakšna vključitev v razredno skupnost (katere
težave so se pojavljale pri učenju, vedenju, funkcioniranju, med obroki hranjenja, na prireditvah,
na izletih, med odmori, v varstvu)?

3.4 METODOLOGIJA
3.4.1 Metoda
Raziskava temelji na kvalitativnem in kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabljena je
deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. Kvalitativni del raziskave temelji na sekundarni analizi
gradiva in literature, tehniki spraševanja z individualnim, delno strukturiranim intervjujem za starše in
učitelje otrok s PWS ter študiji primera. V okviru študije primera je uporabljena tehnika
nestrukturiranega opazovanja z udeležbo v naravnem okolju (šoli). Kvantitativni del raziskave temelji
na anketnem vprašalniku za starše in učitelje oseb s PWS.

3.4.2 Raziskava
3.4.2.1 Opis vzorca
Vzorec sestavlja 15 staršev in 13 učiteljev oseb s PWS. Vzorec je bil izbran s pomočjo Društva
za pomoč osebam s PWS Slovenija. S pomočjo staršev otrok s PWS, ki so člani društva, se je pristopilo
do učiteljev. Ker gre za razmeroma malo število staršev, ki niso vključeni v društvo, lahko govorimo o
kvazipopulacijskem zajemu in možnosti posplošitve pridobljenih rezultatov za Slovenijo z veliko
stopnjo zanesljivosti.
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13 učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, poučuje ali so poučevali učence s PWS. Z njimi je
bilo opravljenih 13 intervjujev.
V raziskavo je bilo vključenih tudi 15 staršev otrok s PWS. Z vsemi starši so bili opravljeni
intervjuji. Od enajstih staršev so bili poleg opravljenega intervjuja pridobljeni tudi izpolnjeni anketni
vprašalniki za starše, kar predstavlja vzorec kvantitativnega dela raziskave.

3.5 KVANTITATIVNI DEL RAZISKAVE
3.5.1 Merski inštrumentarij
- Anketni vprašalnik za starše oseb s PWS (Priloga 1) je bil razvit na podlagi študija literature ter
prirejen po vprašalniku iz Anglije (Waters, 1998). Vprašalnik vsebuje 28 vprašanj: 12 zaprtega tipa, 6
odprtega tipa, 8 kombiniranega tipa in dve tristopenjski ocenjevalni lestvici. Vsebinski sklopi
vprašalnika za učitelje so: splošni opis otroka s PWS, splošne sposobnosti, močna področja in
primanjkljaji, otroštvo, obvladovanje vedenja in odnosi z vrstniki.
- Anketni vprašalnik za učitelje oseb s PWS (Priloga 2) je prav tako izdelan po modelu vprašalnika iz
Anglije (Waters, 1998). Vsebuje 29 vprašanj: 10 zaprtega tipa, 4 odprtega tipa, 13 kombiniranega tipa
ter dve tristopenjski ocenjevalni lestvici. Vsebinski sklopi vprašalnika za učitelje so: posebnosti učenca
s PWS, močna področja in primanjkljaji, delovanje razreda, v katerega je vključen učenec s PWS, vpliv
učenca s PWS na ostale v razredu, obvladovanje vedenja, odnosi z vrstniki in odnosi dom/šola.

3.5.2 Postopek zbiranja podatkov
Zbiranje podatkov za kvantitativni del raziskave je potekalo z intervjuji in v ta namen
izdelanimi anketnimi vprašalniki. Vloga za intervjuje ter anketni vprašalniki s spremnim dopisom so
bili v sodelovanju z Društvom za pomoč osebam s PWS poslani njihovim članom, staršem otrok s PWS.
Anketni vprašalniki so bili v večini primerov pridobljeni v času opravljanja intervjujev, v nekaj primerih
pa naknadno preko elektronske ali navadne pošte.

105

3.6 KVALITATIVNI DEL RAZISKAVE
3.6.1 Opis vzorca oseb
Opis opazovane osebe s PWS
Na začetku je potrebno poudariti, da so zaradi zagotavljanja nerazkritja identitete osebe s
PWS, vključene v raziskavo, podatki v zvezi z njo mestoma skopi, uporablja pa se izraz 'oseba s PWS'.
V raziskavi je sodelovala oseba s PWS, ki je končala osnovno šolo, v kateri je potekalo inkluzivno
izobraževanje. Živela je v manjšem kraju, v štiričlanski družini. Oba starša sta bila zaposlena. Družina
je imela dober socialno-ekonomski položaj. Oseba s PWS je imela odločbo o usmeritvi otrok s
posebnimi potrebami v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo in s tem dodeljeno dodatno strokovno pomoč od začetka vključitve v redno osnovno šolo.
Opis intervjuvancev
Opravljeni so bili intervjuji s starši in učitelji oseb s PWS, smernice za intervju so bila vprašanja
iz anketnih vprašalnikov.

3.6.2 Merski inštrumentarij
Kvalitativna raziskava obsega tri dele.
V prvem delu, v katerem sodeluje proučevana oseba, predstavlja tehniko zbiranja podatkov
opazovanje z udeležbo osebe s PWS v šolskem okolju.
V drugem delu je merski inštrumentarij delno strukturiran intervju za starše in učitelje otrok s PWS.
V tretjem delu kvalitativne raziskave so uporabljeni dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela z
opažanji v zvezi z delovanjem osebe s PWS v šolskem okolju.
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3.6.3 Postopek zbiranja podatkov
3.6.3.1 Postopek zbiranja podatkov za študijo primera
Podatki za študijo primera so bili zbrani na podlagi petletnega opazovanja z udeležbo in
zapisovanja dnevnika z anekdotskimi zapisi ter z neformalnimi pogovori z osebo s PWS, njenimi starši,
učitelji ter znanci. Intervjuji s starši ter posledično z učitelji so bili izvedeni s pomočjo Društva za pomoč
osebam s PWS, kjer so bili pridobljeni kontakti intervjuvancev. Staršem in učiteljem so bili ponujeni
intervjuji, ki jih je pripravila in opravila avtorica magistrskega dela.

3.6.3.2 Postopek zbiranja podatkov z intervjuji
Po izdelavi načrta in poteka izvedbe intervjuja so bila pripravljena vprašanja, opomnik in
oprema za snemanje. Kontakti intervjuvancev so bili pridobljeni s pomočjo Društva za pomoč osebam
s PWS Slovenije. Osebe, izbrane za intervju, smo prosili za sodelovanje najprej pisno po elektronski
pošti. Ko so se pismu odzvali, smo se po telefonu pogovorili o temi in namenu raziskovanja ter načinu
izpeljave intervjuja. Starše in učitelje otrok s PWS smo za sodelovanje motivirali z razlago, kako vsak
izmed njih veliko prispeva k raziskavi, saj je vzorec oseb s PWS v Sloveniji zelo majhen. Dogovorili smo
se za kraj in čas srečanja. Intervjuji so bili delno strukturirani, saj je bil vnaprej pripravljen konceptualni
model: iztočnice, teme in osnovna vprašanja. Konkretna izvedba vprašanj pa je bila prilagojena
situaciji in smeri pogovora z določenim intervjuvancem. Z vsakim intervjuvancem smo vzpostavili
odnos zaupanja in spoštovanja, ki se je začel s podrobno predstavitvijo raziskovalke, dela in namena
raziskovanja. Intervjuvance smo prav tako seznanili s potekom intervjuja.
Če naprošeni starši oz. učitelji v intervjuje niso privolili, so se jim ponudili anketni vprašalniki,
ki so jih izpolnili in vrnili avtorici magistrskega dela.

3.6.4 Postopek obdelave podatkov
Podatki so predstavljeni tabelarično, opisno in grafično. Opravljena je bila kvalitativna analiza
zbranih podatkov.

3.6.4.1 Postopek obdelave podatkov študije primera
Dnevnik opazovanja je bil pregledan in obdelan v skladu z veljavno metodologijo obdelave
kvalitativnih podatkov. Anekdotski zapisi so bili preoblikovani v vsebinske sklope. Izpisani so različni
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dejavniki, ki vplivajo na razvoj osebe s PWS (na učenje in delo, obnašanje, obsesivno vedenje,
trmoglavost, avtoagresivnost itd.).

3.6.4.2 Postopek obdelave podatkov iz intervjujev
Podatki iz intervjujev so bili sistematično urejeni in analizirani (avdiosnemanje,
transkribiranje, kodiranje in interpretacija). Po vsakem opravljenem intervjuju smo ob poslušanju letega povzeli glavne vsebinske in tematske vsebine intervjuja. Po opravljenih intervjujih smo le-te
shranili in nato prepisali, tako da so na razpolago tudi v pisni obliki. Intervjuji so trajali različno dolgo.
Dolžina je bila odvisna od situacije in časa intervjuvancev. Trajali so od 10 do več kot 90 minut, v
povprečju so bili dolgi eno šolsko uro.
Sledi še opis postopkov obdelave kvalitativne analize pogovorov. Analiza in interpretacija
pogovorov je bila narejena po naslednjih fazah: delno strukturirani intervjuji so bili zapisani v
transkribirani obliki, razčlenjeni na teme ter razvrščeni v posamezne, vnaprej določene kategorije, ki
zajemajo vsa področja funkcioniranja otroka s PWS v vrtcu, šoli in tudi kasneje ter se nanašajo na
pristope, načine, postopke dela, na stiske staršev in učiteljev ter njihove strategije pomoči. Nato so
bile posamezne enote znotraj kategorij kodirane. Opravljena je bila tudi primerjava intervjujev med
starši in učitelji, primerjava njihovega spopadanja s težavami otrok s PWS, odnosov idr. Dobljeni
rezultati so bili na koncu predstavljeni z ugotovitvami in sklepi, za tem pa je bil oblikovan vzgojnoizobraževalni profil učencev s PWS ter model pomoči za starše in učitelje za otroke s PWS.
V Tabeli kodiranja intervjujev v Prilogi 3 je v prvi koloni (Postavka) zapisana dobesedna izjava
intervjuvancev oz. so – predvsem v primerih, če so bili odgovori dolgi – izjave preoblikovane tako, da
je razvidno osnovno sporočilo odgovora. Sledilo se je sporočilnosti izjav, zapisalo se jih je slovnično
pravilno. Iz postavk so bile v sosednji stolpec izpeljane kode (I., II. in III vrste), tem pa določene
kategorije, ki so zapisane v zadnjem stolpcu omenjene Tabele.
Legenda:
S – intervju s staršem otroka s PWS
U – intervju z učiteljem učenca s PWS


Zaporedne številke, ki sledijo črkama S in U, se nanašajo na starša oz. učitelja in so razporejene
glede na starost otrok s PWS, kjer začetna številka predstavlja starša ali učitelja z najmlajšimi
otroki s PWS, najvišja pa z najstarejšimi otroki s PWS.



Kjer se več kod nanaša na isti pojem II. vrste, številčimo 1, 1a, 1b/…/; 2, 2a, 2b /…
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4.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
4.1 OSNOVNA STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV, PRIDOBLJENIH
Z ANKETNIMI VPRAŠALNIKI ZA STARŠE OTROK S PWS IN INTERVJUJI
S STARŠI OTROK S PWS
Poglavje zajema podatke, pridobljene od staršev otrok s PWS – in sicer podatke iz 15-ih
intervjujev s starši otrok s PWS ter znotraj teh tudi iz 11-ih izpolnjenih anketnih vprašalnikov za starše
otrok s PWS – ne pa tudi od učiteljev otrok s PWS. Torej tu ne gre za vzorec celotne raziskave.

4.1.1 Spol in starost oseb s PWS
Tabela 11: Spol in starost oseb s PWS.
Vrstno Spol
število oseb s
PWS
1.
M
2.
Ž
3.
Ž
4.
M
5.
Ž
6.
Ž
7.
M
8.
M
9.
M
10.
M
11.
M
12.
M
13.
Ž
14.
Ž
15.
M

Starost oseb s PWS
ob začetku leta 2012
10 mesecev
2 leti 5 mesecev
3 leta
5 let
5 let 11 mesecev
6 let 2 meseca
8 let 2 meseca
11 let
12 let 6 mesecev
15 let 11 mesecev
19 let 7 mesecev
20 let 9 mesecev
23 let
23 let 2 meseca
28 let 7 mesecev

Kvantitativni del













Kvalitativni del
















* M = moški spol
Ž = ženski spol
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Kot je razvidno iz Tabele 11, je bilo od vseh petnajstih otrok s PWS, o katerih so v naši raziskavi
poročali starši otrok s PWS, šest otrok ženskega spola in devet otrok moškega spola. Kot zanimivost:
v začetku leta 2012, ob zaključevanju raziskave, je bil najmlajši otrok s PWS star 10 mesecev, najstarejši
pa 28 let in 7 mesecev. Ali natančneje: na podlagi podatkov, pridobljenih iz izpolnjenih anketnih
vprašalnikov za starše otrok s PWS (kvantitativni del), je bila najstarejša oseba s PWS v začetku leta
2012 stara 28 let in 7 mesecev, najmlajša pa 5 let in 11 mesecev; na podlagi podatkov iz intervjujev s
starši otrok s PWS (kvalitativni del) pa je bil najmlajši otrok s PWS takrat star 10 mesecev, najstarejši
pa 28 let in 7 mesecev.

Graf 1: Spol oseb s PWS.

ženski spol
N: 6

moški spol
N: 9

Iz podatkov, ki jih ponazarja Graf 1, lahko povzamemo, da je več otrok – kar devet od vseh
petnajstih – moškega spola. Žensk je nekoliko manj, šest.

Tabela 12: Starost oseb s PWS glede na starostna obdobja.
STAROSTNO
OBDOBJE
STAROST

VRTČEVSKO

ŠOLSKO

10 mesecev
2 leti 5 mesecev
3 leta
5 let
5 let 11 mesecev

6 let 2 meseca
8 let 2 meseca
11 let
12 let 6 mesecev
15 let 11 mesecev
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SREDNJEŠOLSKO –
ODRASLO
19 let 7 mesecev
20 let 9 mesecev
23 let
23 let 2 meseca
28 let 7 mesecev

Iz Tabele 12 je razvidno, da gre za enakomerno porazdelitev skozi tri različna življenjska
obdobja otrok s PWS; pet od vseh petnajstih otrok s PWS je v vrtčevskem obdobju, enako število, torej
pet, je šolskih otrok in prav toliko je odraslih oseb s PWS.

4.1.2 Leto rojstva

leto rojstva

Graf 2: Leto rojstva oseb s PWS.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
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1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980

rojstvo otroka s PWS

Iz Grafa 2 je razvidno, da je rojstvo otrok s PWS skozi obdobje od leta 1983 do 2011 stabilno,
kar pomeni, da se je v tem obdobju v Sloveniji v povprečju vsako leto in pol rodil otrok s PWS.
Najstarejša oseba s PWS, o kateri so v naši raziskavi poročali starši otrok s PWS, se je rodila sredi leta
1983, najmlajša pa v začetku leta 2011.
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4.1.3 Kraj bivanja
Tabela 13: Številčna razporeditev družin z osebami s PWS glede na statistične enote Slovenije.
POKRAJINA SLOVENIJE
Notranjska
Gorenjska
Koroška
Štajerska
Prekmurje
Dolenjska
Goriška

ŠTEVILO PREBIVALCEV S PWS
4
3
1
3
1
2
1

Iz Tabele 13 je razvidno, da je bilo največ oseb s PWS, o katerih so v naši raziskavi govorili starši
otrok s PWS, iz Ljubljane in bližnje okolice, torej iz Notranjske, in sicer kar štiri od petnajstih oseb s
PWS. Tako na Štajerskem kot na Gorenjskem smo zabeležili kar tri družine z otrokom s PWS, na
Dolenjskem dve družini, na Koroškem, Goriškem in v Prekmurju pa po eno družino z otrokom s PWS.

4.2 ŠTUDIJA PRIMERA OSEBE S PWS
4.2.1 Ocena razvitosti in posebnih potreb osebe s PWS
Vzgoja in izobraževanje sta pri osebi s PWS potekali na podlagi didaktičnega in metodičnega
funkcijskega križa ključnih, med seboj povezanih in odvisnih funkcij vzgoje in izobraževanja (Galeša,
2003, str. 17): (1.) od začetnega ugotavljanja in ocenjevanja zmožnosti in razvitosti posebnih potreb
osebe s PWS, (2.) preko načrtovanja programa pomoči ter organizacije z izvajanjem pomoči, kjer se je
iskalo primerne tehnike, metode in strategije dela ter nato to evalviralo in (3.) organizacije in izvajanja
pomoči za osebo s PWS, (4.) do samega vrednotenja oz. ocenjevanja, kjer se je ocenjevalo realizacijo
programa, napredek osebe s PWS ter kvaliteto izvajanja pomoči. Slednje je potekalo po didaktičnem
in metodičnem križu funkcij vrednotenja vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 18). Najprej so se
ugotavljale posebne potrebe osebe s PWS ter prisotnost ali odsotnost določenih dejavnikov,
indikatorji, znaki oz. simptomi ter težave ali motnje. Po takšnem ugotavljanju, preverjanju in
ocenjevanju je sledila ocenitev jakosti, pogostosti, razvitosti, težavnosti, intenzitete in trajanja
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posebnih potreb. Nazadnje se je oblikovala in načrtovala oblika pomoči in pripravil individualizirani
program.

4.2.2 Priprava individualiziranega programa
Priprava individualiziranega programa je potekala v štirih fazah (Pulec Lah, 2004):
(1.) spoznavanje okolja in funkcioniranja osebe s PWS,
(2.) načrtovanje razvojnega programa za osebo s PWS,
(3.) izvajanje programa,
(4.) spremljanje in vrednotenje uspešnosti individualiziranega programa, njegove realizacije in
napredka osebe s PWS.

4.2.3 Spoznavanje dejavnikov v okolju in funkcioniranje osebe s PWS v
obravnavi
4.2.3.1 Splošen opis osebe s PWS
Vpogleda v osebno in družinsko anamnezo ni bilo. Tako ni bilo moč opredeliti posebnih težav,
učnih težav, alergij, kroničnih obolenj, epilepsije, diabetesa, kakršnih koli psihiatričnih obolenj,
genetskih nepravilnosti ali drugih posebnih težav v družinah osebe s PWS po očetovi in materini strani,
podatkov o nosečnosti in o zgodnjem razvoju osebe s PWS.
Oseba s PWS je v času osnovnošolskega izobraževanja živela v urejeni štiričlanski družini,
bivala v stanovanjskem bloku v središču mesta, zadnje leto pa so se preselili na obrobje mesta v hišo.
Redne stike je imela z obojimi starimi starši. Materialne razmere družine so bile dobre.
Pred vstopom v šolo je bila vključena v običajno vrtčevsko skupino. Prvo leto se je šolala v
redni šoli. Prvi razred je nato ponovno obiskovala na drugi redni osnovni šoli v domačem mestu, kjer
se je šolala po izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Rada je imela vse vrste igrač in igranje, kar je trajalo vse do zadnjega triletja osnovne šole.
Najraje je imela punčke, sestavljenke, barvanje in različna ročna ustvarjanja. Rada je zbirala in kopičila
stvari, nabirala stvari v naravi (kamenčke, plodove, npr. divji kostanj). Zelo rada je imela živali. Ko se
je družina preselila na obrobje mesta, je oseba s PWS z veseljem spoznavala živali iz okoliških kmetij,
jih obiskovala ter pomagala pri hranjenju.
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V splošnem pogledu je bila do poznanih ljudi prijazna in zgovorna, v prisotnosti novih ljudi pa
bolj tiha in sprva zadržana. Uživala je v pripovedovanju tistega, kar jo je zanimalo ali kar je oz. bo
doživela. Na izrečena navodila in ukaze se je slabo odzivala, ni hotela ubogati, navodil ni upoštevala,
neprestano se je upirala. Čeprav je navodila razumela in bi se zmogla samostojno po njih ravnati, je to
le malokrat dokazala. V situacijah, ki jih ni pričakovala, je neprimerno reagirala. Šolsko delo je
opravljala v odvisnosti od nihajočega razpoloženja: en dan mirno, marljivo, ubogljivo, pridno in
delovno, drugič spet razburjeno, vzhičeno, zelo glasno, prepirajoče, nejevoljno in nemotivirano za
delo. Kazala je ti dve opisani skrajnosti in zdelo se je, kot da bi bili v njej dve osebi. Predvidevati, kako
bo odreagirala v določeni situaciji, se ni dalo, saj je vedno presenetila. Razpoloženje in obnašanje je
bilo zelo nepredvidljivo. Iz dneva v dan, tudi iz ure v uro se je lahko popolnoma spremenilo. Tudi
reakcija ob določeni situaciji je bila lahko ob naslednji isti ponovljeni situaciji povsem nasprotna. V
individualnem odnosu je delovala bolje in produktivneje kot v skupini.
Razlike v vedenju doma in zunaj doma so bile opazne predvsem glede na to, kako so bile
postavljene meje, v kolikšni meri so potekale stvari po njenih pričakovanjih, v skladu z njenimi interesi
oz. tako, kot si je sama zamislila, koliko je bilo sprememb v rutini, kakšen se ji je zdel pristop oseb v
njeni okolici. Bolj kot so bile stvari v neskladju z njeno predstavo in željami ter postavljene ostrejše
meje, večja je bila verjetnost neprimernih oblik vedenja, predvsem burnejših trmastih reakcij.
Oseba s PWS se je podobno vedla in reagirala s poznanimi osebami tako doma kot zunaj doma.
Niti doma se reakcij ni dalo predvideti, niti se niso pojavljale vedno v enakih situacijah. Večkrat je kar
nepričakovano negativno odreagirala na določeno stvar, predvsem ko so se pojavile kakršnekoli
spremembe. Včasih pa je presenetila z zelo pozitivno reakcijo.
V šoli je bilo že od vključitve naprej ob vsakršni spremembi učitelja potrebno porabiti veliko
energije za postavljanje mej. Oseba s PWS je bila vsakič, ko so se pojavili novi učitelji, trmoglava,
preizkušala je meje, ugotavljala, kako daleč ji je dovoljeno iti, ali se bo dalo z osebo manipulirati. Veliko
časa – skoraj celo šolsko leto – je bilo potrebnega, da je sprejela novo učiteljico, ji zaupala ter lahko
usvajala učno snov. Pomembno je bilo, da so se ji postavili okvirji, določile meje in nudila pomoč pri
vzpostavljanju strukture, saj je zmogla delovati le v takem okolju.
Imela pa je tudi mnoga močna področja: znala se je postaviti zase, bila je zelo odločna, imela
je jasno izraženo voljo in je trdno stala za svojimi pričakovanji ter pri tem vztrajala v nedogled. Tudi
funkcionirala je včasih bolje od pričakovanj drugih, predvsem z logičnimi povezavami ali načrtovanji,
ki pa jih je vzpostavljala vedno sebi v prid. Razmišljala je zelo racionalno. Imela je dober spomin
predvsem za dogodke, osebe in detajle. Bila je zelo natančna, vztrajna, zgovorna. S praktičnim
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izražanjem ni imela težav, pripovedovanje je bilo tekoče. Najbolje je pridobivala informacije po slušni
poti z vizualnimi podporami. Ni bila hiperaktivna, delo je opravljala počasi in poglobljeno. Če dela ni
opravila, je bila nezadovoljna. Bila je zelo senzibilna. Imela je pozitivno samopodobo. Ko je imela dobre
dneve, je delovala samozavestno, v nepredvidljivih situacijah in razdražljivem stanju pa povsem
drugače. Na njeno delovanje pa so vedno dobro vplivale zunanje spodbude.

4.2.3.2 Program dela
Strokovno skupino osebe s PWS, obravnavane v raziskavi, so poleg staršev in šolskega vodstva
skozi šestletno šolsko obravnavo (od 3. do 9. razreda) sestavljali: specialna in rehabilitacijska
pedagoginja, učitelji/-ice razrednega pouka, profesorica športne vzgoje, učiteljica angleščine,
učiteljica tehničnega pouka in ročnih del, terapevtka in avtorica magistrskega dela (prof.
defektologije). Starši osebe s PWS so po potrebi organizirali obiske pri fizioterapevtu ter pediatru, v
zadnjem triletju tudi redne obravnave pri psihologu in psihiatru, cel čas šolanja pa po potrebi redne,
dalj časa trajajoče obravnave dietetika ali nutricionista. Strokovni tim v šoli je dobro sodeloval,
sestajanja so bila redna in produktivna. Želeli bi si le več sodelovanja s strani staršev osebe s PWS. Cilj
skupnega dela z osebo s PWS je bil, da z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami poleg doseganja
minimalnih standardov znanja dobi uporabna znanja, pomembna za življenje, in razvija vsa področja
delovanja oz. premaguje primanjkljaje oz. težave, ki se kažejo na vseh področjih delovanja (kot je
opredeljeno v Tabeli 14). Zagotovljena je bila kakovost izobraževanja v skladu z odločbo o usmeritvi.
Strokovna skupina je prilagodila učno okolje osebe s PWS v največji možni meri in ji omogočila dodatno
strokovno pomoč na način, da je lahko maksimalno razvila možne potenciale. Da je lahko usvajala
učno snov, se ji je izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
prilagajal v največji možni meri. V začetku vsakega šolskega leta je strokovna skupina načrtala, izdelala
in tekom ter ob koncu šolskega leta evalvirala individualizirani program ter podala smernice za
nadaljnje delo. Pri tem je upoštevala posebne potrebe osebe s PWS in vse potrebne prilagoditve ter
na podlagi individualnih oblik poučevanja, ki so bile prilagojene že usvojenemu znanju osebe s PWS,
njenim potrebam in zmožnostim, stremela k doseganju ciljev individualiziranega programa (kar je
opisano v nadaljevanju).
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4.2.3.3 Načrtovanje razvojnega programa za osebo s PWS in cilji individualiziranega
programa
Področja, kjer je imela oseba s PWS težave, so – kot je razvidno iz Tabele 14 – razdelana po
področjih delovanja. Na podlagi tega so bile razdelane posebne potrebe osebe s PWS in zastavljeni
cilji individualiziranega programa. Ti cilji so bili nad cilji učnega načrta, ki je veljal za osebo s PWS,
dosegali pa so se deloma tudi z večjimi časovnimi prilagoditvami. Te so veljale tudi pri preverjanju in
ocenjevanju.
Znanja iz večine šolskih predmetov je usvajala na prilagojen način - izven oddelka v individualni
situaciji ali manjši skupini in s prilagoditvami, saj je bila le na ta način produktivna. Le pomoč na
področju socializacije, ki se je smiselno izvajala v okolju, kjer prihaja do medsebojnih odnosov, torej v
razredu oz. skupini otrok, ni potekala v individualnem odnosu. V večji skupini je zmogla opravljati le
naloge, pri katerih je bila popolnoma samostojna. Govorno in emocionalno področje se je razvijalo z
delom v manjši skupini otrok in v individualni situaciji, kjer je bila pozitivna klima za delo in ugoden
vpliv na osebo: upoštevanje pravil, navezovanje stikov, zmožnost empatije, sposobnost vzdrževanja
stikov in komunikacije ipd. Te dejavnosti in dejavnosti za trening socialnih veščin so bile izbrane tako,
da so razvijale tudi kognitivno področje. Športno vzgojo je oseba s PWS obiskovala v posebni skupini,
izvajala je prilagojene in primerne gibalne vaje za čim bolj optimalen motorični razvoj.
Delovanje je bilo učinkovito v rutinskem, strukturiranem in podpornem šolskem okolju z
minimalnim vnosom sprememb (na katere smo osebo s PWS predhodno vedno pripravili), z jasno
postavljenimi cilji in mejami ter skozi razgiban pouk, kjer se aktivnosti večkrat menjajo, a kljub temu
dopuščajo dovolj časa za dokončanje dela. Kazala je tako močna področja delovanja kot tudi
primanjkljaje. V času obravnave je dobro gradila na svojih močnih področjih, s primernimi strategijami
pa je zmogla premagovati težave. Dokazala je, kako bistra, iznajdljiva in samostojna je, kar ji bo prišlo
v življenju zelo prav. Vidni so bili premiki in napredki na vseh področjih funkcioniranja.
Z vstopom v pubertetno obdobje so se pojavile težavne oblike vedenja, veliko trme in
samovolje, kar je zelo oteževalo vsakršno delo. Zaradi zdravstvenih in vedenjskih težav je bila veliko
odsotna od pouka. Večkrat je zaradi težav s prehranjevanjem oz. zaradi debelosti šla na obravnave v
center za zdravljenje bolezni otrok, kjer je obiskovala bolnišnično šolo. Zaradi neprimernega vedenja
in nihanja razpoloženja, anksioznosti, v zadnjem triletju tudi psihoz, je imela obravnave pri psihologu,
kasneje tudi psihiatru. Vedenje se je umirilo z uporabo zdravil, ki jih ji je predpisal psihiater. Tako je
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delala z več dobre volje in z motivacijo, opravljala je naloge v šoli in domače naloge, usvajala je tudi
zamujeno snov, sicer pa je bila bolj mirna, žalostna, zaspana, odsotna in depresivna.

4.2.3.4 Prilagoditve
Obravnavana oseba s PWS je v času šestletne obravnave potrebovala naslednje prilagoditve:


ORGANIZACIJSKE: dodatna strokovna pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in ostalih
strokovnjakov.



PROSTORSKE: bližina učitelja.



OBLIKE DELA: individualno ali v posebni skupini, izven oddelka ali v oddelku.



DELO V ŠOLI: podčrtovanje pomembnih podatkov, pojmov in idej v besedilu, preglednost vsebin,
opremljenost z ilustracijami.



POUČEVANJE: pogoste, takojšnje povratne informacije in s tem sprotno preverjanje razumevanja,
časovne prilagoditve v času usvajanja in utrjevanja novih vsebin.



PODAJANJE NAVODIL: večkratna ponovitev navodil, kompleksnejša navodila podana razčlenjeno
– po korakih, vsa navodila po potrebi podana individualno, predvsem pa jasna, enoznačna, kratka
navodila.



DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: ponazoritve z različnimi didaktičnimi pripomočki, uporaba
konkretnega in slikovnega materiala (didaktične igre, preglednice, kartončki, slikovni material,
snopiči, pomožne kartice, …)



ČUTILNI PRIPOMOČKI: /



DELOVNI LISTI, NALOGE, UČBENIKI, ZVEZKI: možnost nadaljevanja dela v individualnih urah,
uporaba barv, raba različnih grafičnih in slikovnih opor, domače naloge takrat, ko nima
popoldanskih dejavnosti.



DOMAČE NALOGE: strukturiranost nalog, dosledno preverjanje in vzpodbujanje, predhodno
preverjanje razumevanja napovedanih navodil v zvezi z domačo nalogo.



PREVERJANJE ZNANJA: nenapovedano, sprotno, preverjanje naj ne vzbuja stresnih situacij,
vzpodbujanje pisanja testov in spraševanja kot del pouka, poudarek na ustnem preverjanju
znanja, manjši vsebinski sklopi, količinsko diferenciranje nalog.



OCENJEVANJE: opisno.



USMERJANJE VEDENJA: pozitivne potrditve, veliko vzpodbud, pogovori, pogostejši odmori, jasno
postavljena pričakovanja in meje.
117

Tabela 14: Cilji in evalvacija šestletne obravnave osebe s PWS iz naše raziskave.
Dolgoročni cilji individualiziranega programa
v času obravnave

Evalvacija ob koncu obravnave

Biološko področje
- imeti samonadzor nad hranjenjem,
- vsaj delno se obvladovati glede hrane,
- stalno in pravilno izvajati vaje za krepitev
šibkega mišičnega tonusa,
- preusmerjati pozornost (glede hrane,
avtoagresije – praskanja kože, agresivnosti ob
čustvenih izbruhih, izpadih jeze),
- prepoznati mejo bolečine zaradi visokega
praga bolečine (ob ranah zaradi praskanja,
morebitnih nesrečah, padcih).

Biološko področje
- le deloma se zmore obvladovati glede
hrane, potreben in nujen je stalni nadzor
nad hranjenjem,
- pravilno in pridno izvaja vaje za krepitev
šibkega mišičnega tonusa,
- le včasih uspe preusmeriti pozornost,
- bolečine nikoli ne kaže in se je ne da
razbrati,
- ne-/zadovoljitev bioloških potreb
(predvsem v povezavi s hrano) se odraža na
ostalih področjih delovanja, predvsem na
socialno-emocionalnem področju.
Emocionalno področje
- je samozavestna, pozitivno samopodobo in
samozaupanje je potrebno nenehno krepiti,
- pogovori so zelo ugodni in dobrodošli,
- potrebuje pozitivne potrditve,
- informacije in interakcije med šolo in starši
ter med osebo s PWS in ostalimi učenci
predstavljajo veliko podporo,
- vedno manj potrebuje vzpodbujanja in
prigovarjanja pri delu,
- ko pride do socialnih konfliktov, ne zmore
(pravilno) delovati in potrebuje pomoč,
- prepozna čustva (svoja in pri drugih),
izraža jih večinoma na neprimeren način, pri
tem je egocentrična, reagira izrazito, čustva
pokaže jasno in brez zadržkov.
Kognitivno področje
- ustno in pisno izražanje je primerno, ustno
izražanje je samostojnejše,
- splošna poučenost je primerna,
pisava z velikimi tiskanimi in malimi pisanimi
črkami je avtomatizirana, priklic nekaterih
(predvsem velikih pisanih) črk je težaven,

Emocionalno področje
- upoštevati interese in zanimanja osebe s
PWS,
- graditi na pozitivni samopodobi,
samozaupanju,
- pomagati do pozitivnih potrditev in krepiti
samozavest,
- vzpodbujati, motivirati (ob slabih dnevih),
- krepiti prosocialno vedenje (pohvaliti,
čestitati, se pogovarjati),
- znati se soočati in primerno reagirati v
socialnih konfliktih (ki ni nujno, da jih sproži
vedno le oseba s PWS),
- znati prepoznati in primerno izražati čustva.

Kognitivno področje
- razviti pravilno samostojno pisno izražanje,
- razviti pravilno samostojno ustno izražanje,
- doseči primerno splošno poučenost,
- izoblikovati in avtomatizirati pisavo,
- primerno izrabljati pisalno površino, imeti
ustrezno držo pisala in telesa med pisanjem,
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Dolgoročni cilji individualiziranega programa
v času obravnave (nadaljevanje)

Evalvacija ob koncu obravnave
(nadaljevanje)

Kognitivno področje
- naučiti brati,
- brati z razumevanjem,
- odgovarjati na vprašanja v zvezi s prebranim
(ko sama bere in ko posluša),
- razvijati pozornost in zbranost,
- usmerjati pozornost,
- znati slediti razlagam,
- navajati na samostojno delo,
- razvijati sposobnost poslušanja, razumevanja
in ravnanja po podanih navodilih (slišanih,
prebranih),
- razumeti verbalna in neverbalna sporočila,
- krepiti primernost zaznavanja,
- nuditi pomoč pri predelavi informacij,
- vzpodbujati in razvijati samostojno
procesiranje slušnih in vizualnih informacij (s
pomočjo vizualnih prispodob),
- opravljati vaje za razvoj spomina in zaporedij,
- razvijati veščine jezika,
- razvijati matematične veščine,
- najti in naučiti uspešne strategije učenja in
dela,
- poznati osnovne logično-matematične
pojme,
- usvojiti računske operacije,
- znajti se z denarjem,
- znati uporabljati kalkulator in geometrijsko
orodje,
- razvijati pomnjenje,
- vzpodbujati uporabnost znanja,
- iz konkretnega mišljenja prehajati tudi v
abstraktne vsebine (npr. številska predstava).

Kognitivno področje
- pisava je nečitljiva,
- pisalna površina je primerno izrabljena,
pisalo ustrezno drži, drža telesa je preblizu
delovni površini,
- branje ni tekoče in ni avtomatizirano, je na
nivoju povezovanja zlogov,
- le krajše, enostavne zgodbe bere
samostojno in z razumevanjem,
- na vprašanja v zvezi s prebranim zmore
odgovarjati le, če besedilo tudi sliši,
- pozornost in zbranost nihata glede na
šolski predmet in sta odvisna od načina
posredovanja učne snovi, razpoloženja,
zanimanja in razumevanja,
- s pomočjo vzpodbud in prigovarjanj je
pozornost boljša in koncentracija daljša,
- sledi le kratkim razlagam,
- kratka in sprotna navodila si zapomni, težje
kompleksna navodila (kjer potrebuje
razčlenitev in večkratno ponovitev navodil),
- le po kratkih (slišanih, prebranih) navodilih
se – v primeru, da to hoče – samostojno in
pravilno ravna,
- razume verbalna sporočila, tudi mnoge
neverbalne kretnje in namige,
- dobro zaznava stvari okoli sebe,
- ima težave s predelavo informacij, dobro
procesira le slišane informacije, ki so
vizualno podprte, zapomni si detajle,
- dolgotrajni spomin je močno področje,
kratkoročni spomin in zaporedja so šibko
področje,
- razvija matematične in jezikovne veščine,
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Dolgoročni cilji individualiziranega programa
v času obravnave (nadaljevanje)

Evalvacija ob koncu obravnave
(nadaljevanje)

Govor in jezik
- razvijati primerne komunikacijske veščine
(komunikacijo z odraslimi in vrstniki, primerno:
govorno izražanje, besednjak in izbiro besed iz
besednjaka, tvorbo povedi, odzivnost in
poslušnost sogovorca (da posluša, ne skače v
besedo, spoštuje sogovorca, ne posega v
osebni prostor drugega),
- razvijati ekspresivni jezik, receptivni jezik in
pragmatiko jezika,
- učiti pravilne artikulacije,
- vzpodbujati razumljiv govor,
- graditi na besednjaku (s pomočjo besednih
iger, premetank, ugank, križank,
osmerosmerk),
- ustavljati ponavljajoči govor,

Kognitivno področje
- uspešno pisno in ustno računa v številskem
obsegu do 100, v večjem številskem obsegu
pa le pisno s podpisovanjem po desetiških
enotah in s pomočjo zgledov ter naučenih
strategij,
- zna uporabljati žepno računalo in ravnilo,
- poznavanje osnovnih logičnomatematičnih pojmov je dobro,
- osnovne računske operacije (razen
deljenja) ter geometrijski pojmi so usvojeni,
- znajde se z denarjem,
- količinskih in številskih predstav nima,
- kakovost pomnenja je v veliki meri odvisna
od volje, šolskega predmeta, interesa,
razumevanja in koncentracije,
- naučeno znanje iz konkretnih vsebin je
delno uporabno,
- mišljenje je konkretno, ne zmore prehajati
v abstraktnega, tudi predstavni svet je
konkretno razvit.
Govor in jezik
- večinoma izkazuje lepo razvite
komunikacijske veščine: komunikacija
poteka z odraslimi in vrstniki, izražanje je
primerno in vljudno, izbira besed je
primerna, povedi so kratke in enostavne,
sogovorca posluša, ne skače v besedo,
razume govor drugega, le osebne razdalje
ne zmore držati in posega v prostor
drugega,
- ekspresivni jezik in artikulacija sta otežena,
slišno je nosljanje (zato je govor večkrat
nerazumljiv),
- receptivni jezik in pragmatiko jezika lepo
razvija,
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Dolgoročni cilji individualiziranega programa
v času obravnave (nadaljevanje)

Evalvacija ob koncu obravnave
(nadaljevanje)

Govor in jezik
- razvijati slušno in vidno diskriminacijo,
- učiti integrirati slušno in vidno pozornost,
- učiti osnovnih pravopisnih pravil,
- krepiti uporabnost jezika (znati napisati
pismo, čestitko, vabilo, opravičilo, zahvalo,
spis, prošnjo, izpolniti razglednico, dopisnico,
položnico, telegram, ...),
- znati uporabljati besedila iz vsakdanjega
življenja (televizijski spored, telefonski imenik,
slovarj, tudi atlas, zemljevid),
- uspešno izpeljati govorni nastop,
- učiti osnov tujega jezika (angleščine),
- znati uporabiti naučeno v tujem jeziku v
zaigranih situacijah, v realnem življenju (na
potovanjih).

Govor in jezik
- gradi na besednjaku, besedni zaklad je
zadovoljiv,
- ponavljajoči govor ni moč zaustaviti, niti
prekiniti ali preusmeriti pozornost,
- slušno in vidno diskriminira,
- slušno in vidno pozornost zmore
integrirati,
- uči se osnovnih pravopisnih pravil, loči in
pozna ločila, pravilno uporablja le pike,
- usvojeno znanje je le deloma uporabno,
težko ga povezuje z izkušnjami,
- pri pisanju različnih pisnih obrazcev dela
po zgledu, uspešno je le pisanje spisov na
temo iz realnega življenja ali hrane,
- znajde se v besedilih, obrazcih in shemah iz
vsakdanjega življenja,
- po rednih pripravah izpelje krajši govorni
nastop brez težav,
- pri angleščini usvaja osnove jezika,
- tuji jezik ni uporaben.
Motorično področje
- lepo razvija delovne navade, kar je vidno
tako v šoli kot doma,
- grobo, fino in grafomotoriko razvija, a so
vidni primanjkljaji,
- orientacijo še razvija, v prostoru, na telesu
in na površini se lepo orientira, težje v času,
- gibalno-ritmične vaje z veseljem in lepo
izvaja,
- ima slabšo koordinacijo in ravnotežne
reakcije,
- razvija vizualno-motorično koordinacijo in
integracijo,
- razvija senzorično integracijo,
- lepo in z veseljem izvaja gibalno-ritmične
vaje,

Motorično področje
- razvijati delovne navade,
- razvijati grafomotoriko,
- razvijati zaporedna načrtovanja,
- krepiti fino motoriko in drobne prstne gibe,
- razvijati prostorsko orientacijo in ravnotežje,
- razvijati koordinacijo (predvsem vizualnomotorično),
- razvijati senzorično integracijo (predvsem
vidno-gibalne in slušno-gibalne),
- izvajati gibalno-ritmične vaje, vaje ploskanja,
vaje z blazinicami, žogicami ipd.,
- razvijati grobo motoriko,
- izvajati lažje oblike športne vadbe in gibalnih
vaj,
- ohranjati oz. vzpodbujati voljo do gibanja.
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Dolgoročni cilji individualiziranega programa
v času obravnave (nadaljevanje)

Evalvacija ob koncu obravnave
(nadaljevanje)

Socialno področje
- razvijati socialne veščine,
- razvijati pozitivna stališča, odnose in
vrednote (do dela v šoli, učenja),
- vzpodbujati interakcije (s sošolci, vrstniki,
ostalimi otroki na šoli, učitelji, starši),
- vzpostavljati redno sodelovanje/imeti tesen
stalni stik s starši.
Vedenje
- nuditi pomoč pri spopadanju s spremembami
rutine,
- tesno sodelovati (z osebo s PWS, učitelji,
osebjem in starši) v času, ko je izpostavljenost
skušnjavi še večja (izleti, šole v naravi, šolske
prireditve),
- učiti ozaveščati antisocialno vedenje (preko
pogovorov, na podlagi realnih socialnih
situacij, terapevtskih zgodb, iger vlog, sličic s
prikazanim dogajanjem),
- ustavljati ali vsaj uspeti prekiniti neprimerna
vedenja,
- učiti prosocialnih oblik vedenja,
- učiti, da v življenju ni vse tako, kot si človek
sam želi,
- nuditi pomoč pri obsesijah, kompulzijah,
ritualih, jih zmanjševati, zatirati in – če je
možno – ustavljati.

Motorično področje
- pri prilagojenem pouku športne vzgoje
lepo razvija grobo motoriko in izvaja razne
oblike vadbe, najbolj spretna je z žogo, pri
pri plavanju,
- kaže voljo do gibanja (prigovarjanja in
vzpodbude so le redko potrebne).
Socialno področje
- socialne veščine so dobro razvite,
- lepo zna sodelovati z vrstniki, a v
socialnem udejstvovanju prihaja do težav,
- delo v šoli jemlje kot zelo pomembno,
pridno in marljivo dela,
- želeli bi si več sodelovanja z obema
staršema.
Vedenje
- vsaka sprememba – tudi če se nanjo
vnaprej pripravi – in neizpolnitev želja,
izvabi uporništvo, egocentričnost in različne
oblike neprimernega vedenja (od
trmoglavosti do izbruhov jeze),
- zaveda se, kdaj vedenje ni primerno, kdaj
se neprimerno vede, takrat se kesa in
obljubi, da ne bo več, a tega ne zmore,
- zmore dokazati, da se zna lepo obnašati,
ko ima slabe dneve, pa si ne more pomagati,
- ko ima dobre dneve, se prosocialno vede,
- ne zmore se prilagajati,
- na obsesije, rituale in kompulzije se ne da
vplivati, z leti se še povečujejo.

Po pregledu šolskih predmetov je bilo ugotovljeno, da je oseba s PWS najuspešneje usvajala
učno snov matematike, biologije, geografije, tudi slovenščine (razen slovnice), kjer je dosegla največ
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ciljev iz učnega načrta. Najbolje je delovala pri likovnem pouku, tehničnem pouku in pouku ostalih
ročnih del ter pri športni vzgoji, največ težav pa je imela pri usvajanju učne snovi zgodovine, tujega
jezika (angleščine), kemije, fizike in glasbe, kjer je bila le pasivna spremljevalka pouka. Na splošno je
šolsko delo jemala odgovorno, zvezki so bili skrbno in lepo urejeni, v šolo je prinašala vse potrebščine
za delo, ni jih izgubljala in je zanje lepo skrbela. V šolskem okolju je delovala samostojno, zadnje leto
je tudi samostojno odhajala iz šole domov.
Oseba s PWS je uspešno zaključila šolanje s poudarkom na ocenjevanju napredovanja,
doseganja ciljev individualiziranega programa in gradnje na znanju v okviru svojih sposobnosti in
zmožnosti.

4.3 TEMATSKA ANALIZA: ŠTUDIJE PRIMERA, ANEKDOTSKIH
DNEVNIŠKIH ZAPISOV, ANKETNIH VPRAŠALNIKOV ZA STARŠE IN
INTERVJUJEV S STARŠI IN UČITELJI OTROK S PWS
4.3.1 Značilnosti otrok s PWS
Značilnosti otrok s PWS nam prikažejo odgovori staršev otrok s PWS v anketnih vprašalnikih,
namenjenih staršem otrok s PWS, in sicer na 15. vprašanje, ki se glasi: 15. “Pri vsaki od navedenih
značilnosti v tabeli označite, v kolikšni meri te veljajo tudi za vašega otroka«. Rezultati so prikazani na
Grafu 3.

4.3.1.1 Otroštvo na splošno
Iz Grafa 3 lahko razberemo izstopajoča močna področja in primanjkljaje otrok s PWS, ki so
predstavljena v Tabeli 15. Postavke si sledijo od največkrat izbranih s strani staršev, do najmanjkrat
izbranih. Pri tem je bilo upoštevano, da je postavka, ki je ocenjena s »sploh ne velja«, lahko prav tako
močno področje, saj je v bistvu obratna. Pogledali smo skrajne označbe staršev glede značilnosti
njihovih otrok s PWS in upoštevali razporeditev rezultatov glede na dane odgovore. Pri tem je bilo
upoštevano, da če so odgovori bolj enakomerno razporejeni, značilnost otroka s PWS ni tako zelo
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izražena, kot če pogostost določenega odgovora zelo izstopa (v teh primerih vemo, da prevladujoča
postavka zelo izstopa).
Graf 3: Močna področja in primanjkljaji otrok s PWS, ki so jih navedli starši v anketnem vprašalniku.

Težko se je predal/-a domišljijski igri (4- 5 let).
Težko se je predal/-a kooperativni igri (4-5 let).
Odg. v obliki nasmeha je bil težko podan (4-5 let).
Težko je vzpostavil/-a pozornost do stvari (4-5…
Kaže zelo malo čustvenih izrazov.
Pogosto ponavljajoče govori.
Težko začne/je začel/-a pogovor.
Pogosto moti, sili, rine v druge.
Ima težave pri čakanju na vrsto.
Pogosto prehitro odg., še preden se vpr. zaključi.
Pogosto prekomerno govori.
Vedno je 'v dogajanju'.

SPLOH NE VELJA

Ima težave s tihim igranjem.

DELNO VELJA
POPOLNOMA VELJA

Pogosto v neprimernih situacijah teka okrog ali…
Pogosto zapušča sedež.
Pogosto ima nemirne roke in stopala.
Pogosto je površen/na, pozabljiv/-a pri dnevnih…
Pogosto ga/jo zmotijo nepomembni dražljaji.
Pogosto izgubi pripomočke/opremo.
Izogiba se ohranjanju mentalnega napora.
Ima težave pri organizaciji nalog/ aktivnosti.
Neuspešno sledi navodilom/ ne dokonča naloge.
Ne posluša, ko se mu/ji kaj govori.
Ima težave z ohranjanjem pozornosti.
Dela nepremišljene napake.
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Tabela 15: Izstopajoča močna področja in primanjkljaji otrok s PWS, omenjeni v anketnih vprašalnikih
za starše.
PRIMANJKLJAJI OTROK S PWS

MOČNA PODROČJA OTROK S PWS

- pogosto ga/jo zmotijo nepomembni
dražljaji
- ponavljajoče govori
- pogosto moti, sili, rine v druge
- težko čaka na vrsto
- kaže zelo malo čustvenih izrazov

- v neprimernih situacijah ne teka okrog ali
pleza
- ne zapušča sedeža
- ne izgublja pripomočkov, opreme
- sledi enostavnim navodilom, dokonča
naloge
- pri 4-ih do 5-ih letih se nasmehne v odgovor
- ni ji/mu težko začeti pogovora
- nima težav s tihim igranjem
- nima nemirnih nog, stopal
- vedno je v dogajanju

4.3.1.2 Otrok s PWS do sedmega leta starosti
Iz Grafa 4 lahko razberemo naslednja močna področja in primanjkljaje otrok s PWS do 7. leta
starosti:
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Graf 4: Močna področja in primanjkljaji otrok s PWS do 7. leta starosti, omenjeni v anketnih
vprašalnikih za starše.

Hitro ga/jo kaj zmoti/razburi.
Ima dobro razvito logično mišljenje.
Dobro se odziva na pohvalo.
Rad/-a barva.
Opazi detajle.
Brez težav vdeva, npr. kline.
Sestavljenko sestavi brez težav.
Rad/-a pomaga drugim.
Ima dobro sposobnost branja, uživa v knjigah.
Kaže nestrpnost, poželjivost, ko prosi.
SPLOH NE VELJA

Kaže kesanje in željo po izboljšanju.

DELNO VELJA

Dobro posluša in dobro razume.

POPOLNOMA VELJA
Ima dobro razvito domišljijsko igro.
Ima dobro znanje o uporabi računalnika.
Ima smisel za humor.
Ima dobro koncentracijo.
Ima dober spomin.
Ima dobre odnose z vrstniki, je družaben/-na.
Ima dobre komunikacijske sposobnosti.
Je odločen/-a, da bo uspel/-a.
Je neodvisen/-na.
Je vesel/-a, prijazen/-na.
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Odvisen/na je od pomoči odraslega:
Ima izbruhe jeze:
Težje dela s številkami:
Nezmožen/na se je prilagoditi spremembam:
Težko ga/jo je motivirati:
Ima težave z grobo motoričnimi zmogljivostmi:
Ima šibko kontrolo rok:
Ima dobre rezalne spretnosti:
Težko deli ali se izmenjuje:
Ima težave z branjem:
SPLOH NE VELJA

Je trmast/a, prepirljiv/a:

DELNO VELJA
Ima šibko koordinacijo:

POPOLNOMA VELJA

Ima težave s poslušanjem navodil:
Kaže perseverativni govor:
Kaže obsesivnost:
Ima zelo kratkotrajno pozornost:
Preživi več časa v isti dejavnosti
Ima šibek kratkoročni spomin:
Ima šibke socialne veščine:
Ima govorne težave, podpovprečno besedišče:
Ima močno voljo / nerad/a sprejema pomoč:
Ni se sposoben/na obleči ali iti na stranišče:
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Iz Tabele 16 lahko razberemo naslednja močna področja in primanjkljaje otrok s PWS do 7.
leta starosti, ki si prav tako sledijo od najpogosteje do najredkeje omenjenih s strani staršev v anketnih
vprašalnikih.

Tabela 16: Izstopajoča močna področja in primanjkljaji otrok s PWS do 7. leta starosti iz anketnih
vprašalnikov za starše.
PRIMANJKLJAJI OTROK S PWS

MOČNA PODROČJA OTROK S PWS

- ima šibek kratkoročni spomin
- težje operira s števili
- ima šibko kontrolo rok in kaže nespretnost
s pisalom
- kaže obsesivnost
- kaže ponavljajoč in perseverativni govor
- ima šibko koordinacijo
- težko ga/jo je motivirati
- ima težave z grobomotoričnimi
zmogljivostmi
- je trmast/-a, prepirljiv/-a
- ima izbruhe jeze, kaže nerazumevanje in
agresivnost
- pri aktivnostih je odvisen/-na od pomoči
odraslega
- nerad/-a sprejema pomoč
- ima zelo kratkotrajno pozornost
- ko prosi, kaže nestrpnost, poželjivost

- ima dobre komunikacijske sposobnosti, trudi
se komunicirati
- je vesel/-a, prijazen/-na, dobre volje
- ima dobre odnose z vrstniki, je družaben/-na
- rad/-a pomaga drugim
- ima dober spomin
- dobro se odziva na pohvalo
- rad/-a barva
- opazi detajle
- sestavljanje sestavi brez težav
- brez težav vdeva kline
- sposoben/-na se je obleči in iti na stranišče
- ima dobre rezalne spretnosti
- ima dobro razvito logično mišljenje
- ima močno voljo
- je odločen/-na, da bo uspel/-a
- ima dobro koncentracijo
- ima dobro znanje o uporabi računalnika
- kaže kesanje in željo po izboljšanju

Po primerjavi navedenih ugotovitev v Tabelah 15 in 16 z ugotovitvami raziskave iz Anglije, v
kateri so sodelovali učitelji (skupaj 101), ki poučujejo osebe s PWS (Waters, 1999), in po kateri smo
priredili vprašalnik, ugotavljamo, da so nekatera močna področja in primanjkljaji otrokom in
mladostnikom s PWS skupna (kar je opisano na koncu tega poglavja), a jih vseeno ni moč posplošiti.

Analiza odgovorov iz intervjujev s starši in učitelji otrok s PWS na vprašanje, ki se glasi: »Katera so
močna področja in kakšni so primanjkljaji vašega otroka?«, pa daje naslednje ugotovitve:
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Tabela 17: Močna področja in primanjkljaji otrok s PWS združeno, ne glede na starost, pridobljena z
intervjuji s starši in učitelji.

PRIMANJKLJAJI OTROK S PWS

MOČNA PODROČJA OTROK S PWS

- govor, govorne sposobnosti (pri šestih
letih na stopnji enoletnega otroka)
- kratkotrajna koncentracija
- hrana: pomembnost hrane, potreba po
hrani, prekomerna obsedenost s hrano
- zahteva veliko pozornosti
- neinteres za gibanje, ne mara športne
vzgoje in kakršnegakoli gibanja
- borba s kilogrami
- trmasto vedenje in izbruhi jeze
- počasno izvajanje vseh stvari
- intelektualne sposobnosti
- ne mara matematike, težave s
količinskimi predstavami, z abstraktnostjo
- za vse se je treba pogajati
- grafomotorika, pisava
- orientacija na sebi in ploskvi
- šibek kratkoročni spomin
- učenje istih snovi vedno znova in znova
- znanje je skladiščeno, ni pa uporabno
- manipulativnost

- dobrovoljnost
- komunikativnost
- veliko si zapomni (okolico, kraje, pri igri
spomin)
- ljubeznivost, hvaležnost za vsako malenkost
- zna objeti in se zahvaliti
- dober spomin
- vztrajnost
- fina motorika: šivanje, luščenje fižola, orehov
(vseh preciznih del, pri katerih lahko sedi)
- glasba
- računalnik
- sestavljanje sestavljenk
- vse ga/jo zelo zanima
- branje (pravljic)
- govorna spretnost
- iznajdljivost (izgovori)
- risanje
- odgovornost
- natančnost
- doslednost
- zanesljivost
- samostojnost
- navezanost na delo, ki ga opravlja
- maksimalno se trudi
- česar se loti, naredi dobro
- aktivnost, vključenost, da se okrog nje/njega
kaj dogaja
- imeti funkcijo
- splošna poučenost
- miroljubnost
- pravičnost
- pomaga drugim
- rad/-a hodi
- urejenost, čistoča
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PRIMANJKLJAJI OTROK S PWS

MOČNA PODROČJA OTROK S PWS

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)
- delavnost, željnost izzivov
- uspešnost pri matematiki, pri spoznavanju
okolja, narave, družbe, gospodinjstvu
- spretnost pri rokovanju z denarjem
- razvita skrb za drugega, odnos, empatija,
socialna zrelost

Presenetljivo in zanimivo je, da so vsi starši izpostavili kar nekaj močnih področij svojega
otroka s PWS in niso govorili le o primanjkljajih. Rezultati celo kažejo, da so našteli več močnih področij
kot primanjkljajev, kar potrjuje dejstvo, da niso tako črnogledi. Tabela 17 daje optimistične rezultate,
saj je naštetih močnih področij kar enkrat več kot primanjkljajev. V intervjujih je bilo zabeleženih tudi
po več enakih izjav, prav tako se je večina izjav iz anketnih vprašalnikov v intervjujih ponovila, le-te pa
so navedene tudi v raziskavi iz Anglije (Waters, 1999), kar kaže na to, da so glavne značilnosti oseb s
PWS skupne.
Iz odgovorov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, intervjujev in analize literature lahko
povzamemo, da se glavne ugotovitve po Waters (1999, str. 34) skladajo z ugotovitvami iz naše
raziskave: najbolj močna področja otrok do 7. leta starosti so dobre komunikacijske sposobnosti,
dobrovoljnost, prijaznost, pomoč drugim, dober spomin, vztrajnost in sestavljanje sestavljenk;
primanjkljaji pa so šibek kratkoročni spomin, govorne težave, grafomotorične težave, težje operiranje
s števili ter obsesivnost. Po primerjavi izpostavljenosti izjav glede otroštva na splošno, kjer so po
Waters (prav tam, str. 16) izpostavljeni primanjkljaji trmoglavost, čustveni izbruhi, pisava,
grafomotorika, ekspresivni jezik, obsesivnost, primanjkljaj pri prilagajanju in šibke socialne veščine ter
kot močna področja prijateljski značaj, naravnanost k uspehu, dokončanju nalog, dober spomin,
branje, samostojnost, smisel za humor in dobro koncentracijo, ugotavljamo, da so starši in učitelji v
naši raziskavi izpostavljali drugačne značilnosti in le nekaj tistih, ki jih navaja Waters (prav tam), in
sicer le prvih pet ravnokar navedenih primanjkljajev in prva štiri močna področja.
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4.4 OCENA POSEBNIH POTREB OSEB S PWS IZ RAZISKAVE PO
PODROČJIH DELOVANJA
V tem poglavju so zbrani rezultati naše raziskave, ob čemer je potrebno poudariti, da je del
rezultatov, ki že točneje opredeljuje priporočila oz. strategije pomoči za delo z osebami s PWS,
uporabljen in predstavljen kasneje, v poglavju 5.2 .

4.4.1 Biološke značilnosti
PWS se pojavi že ob spočetju zaradi nepravilnosti na 15. kromosomu, ki lahko nastanejo zaradi
več vzrokov. Sindrom je zelo redek, a lahko doleti vsakogar, predvideti se ga ne da, konkretnih
pokazateljev zanj, razen da se med nosečnostjo plod skoraj ne premika, praktično ni.

Oče osebe s PWS iz študije primera razlaga, da lahko pride do PWS po genetski poti oz. dedno
ali pa zaradi zunanjih dejavnikov. Mamo osebe s PWS so v prvih 48 urah nosečnosti zaradi
zdravniškega posega, ki je to zahteval, obsevali z rentgenskimi žarki, kar je lahko vzrok za PWS pri
otroku. Razloži tudi, da so odnesli DNK analizirat v Švico. V Švici in Franciji je namreč najbližji laboratorij
za tovrstna testiranja (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, a).
PWS povzroča različne škodljive funkcionalne in presnovne učinke, zato je potrebno
posameznikom s PWS nuditi različne obravnave, da optimizirajo svojo rast in razvoj. Te z
zdravstvenega stališča vključujejo hormonsko nadomestilo z rastnim hormonom, prehransko vodenje,
fizično in delovno terapijo, z izobraževalnega vidika pa govorne in jezikovne obravnave, strokovno
pomoč na kognitivnem področju, upravljanje vedenja, družinsko interakcijo, oskrbo in podporo
(PWSA).

4.4.1.1 Zdravljenje in operacije
Specifičnega zdravljenja za PWS pri nas ni. Zgodnja diagnoza pomaga staršem spoznati ta
sindrom in se pripraviti na izzive, ki jih prinaša. Tako bodo tudi veliko lažje nadzorovali apetit in se
soočali z vedenjskimi posebnostmi svojega otroka s PWS (Bratina, 2003). Potrebno je nenehno iskanje
informacij, sodelovanje z Društvom za pomoč osebam s PWS in ustreznimi strokovnjaki. Življenjsko
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ogrožajoč znak pri osebah s PWS – kot poročata Kotnik in Kržišnik (2009) – je lahko že npr. bruhanje,
napihnjenost in/ali bolečina v predelu trebušne votline (vnetje v predelu prebavil ali odmrtje črevesne
stene je pri osebah s PWS pogostejše kot pri splošni populaciji) ali prenajedanje ob gastroparezi (ki je
prav tako pogostejša pri osebah s PWS). Avtorja (prav tam) navajata, da se pri vedno več osebah s
PWS odločajo za operativni poseg, predvsem za odstranitev žrelnic in/ali nebnic zaradi apneje v
spanju, ter da ima vedno več oseb ortopedske težave: skoliozo, kifozo, osteopenijo/osteoporozo,
ukrivljenost spodnjih udov, displazije kolkov).
Ko se odločimo za zdravljenje osebe s PWS, je potreben natančen pregled in določitev
dejavnikov tveganja (npr.: čezmerna debelost, motnje dihanja v anamnezi, apneja v spanju ali
neugotovljena okužba dihal), posebna pozornost in pazljivost, ker imajo lahko osebe s PWS nenavadne
reakcije ob dajanju standardnih odmerkov zdravil in anestetikov, zdravljenje pa je potrebno vedno
dopolniti s prehrano z manj kalorijami.
Za osebe s PWS so značilni stranski učinki uspavanja (z anestetiki) ob operativnih posegih:
Takoj po operaciji (za zmanjšanje želodca) je imel hude psihične težave. Potem ko se je zbudil iz
narkoze, se ni hotel več pogovarjati (S15b).
V intervjujih, opravljenih v okviru naše raziskave, so o operacijah pri otrocih s PWS poročali
starši dveh otrok s PWS in ena od učiteljic:
Pri 10-ih letih (pred dvema letoma) je imel urološko operacijo. Na vsaki strani je bil dvakrat
operiran. Operacije so pri teh otrocih potrebne zato, ker spolovila niso v redu razvita in ker testisi niso
spuščeni (S9).
Pri 22-ih letih (pred šestimi leti) je imel bypass operacijo. Operacija je bila poskusna. Zmanjšali
so mu želodec, kar opravijo tako, da vstavijo obroč in želodec obšijejo. En mesec je bil v bolnišnici.
Nekaj časa je bruhal in je zelo shujšal, že po šestih mesecih pa je ponovno užival večje količine hrane.
Želodec se mu je ponovno raztegnil (S15a).
Zaradi skolioze je bila operirana na hrbtenici. Hrbtenico je imela tako ukrivljeno, da ji je začela
pritiskati na pljuča, kar lahko otežuje dihanje. Po operaciji je hitro okrevala. V šoli so morali paziti, da
je (predvsem na stopnicah) ne bi kdo porinil, da ji ne bi zdrsnilo, da ne bi padla ipd. (Dnevniški zapisi
avtorice magistrskega dela, b).

4.4.1.2 Visok prag bolečine
Pri osebah s PWS se lahko zaradi njihovega visokega praga bolečine vnetja, poškodbe ali druge
zdravstvene težave zaznajo kasneje kot sicer, zato obstaja vedno nevarnost napredovanja teh težav
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ali bolezni, hitreje lahko pride do zapletov. Te osebe slabo lokalizirajo mesto bolečine in pogosto le
povedo, da se slabše počutijo. V pooperativnem obdobju se lahko zgodi, da oseba s PWS pravočasno
ne opozori na bolečino, ki je lahko simptom hudega zapleta po posegu ali simptom ortopedskih težav,
zato je potrebna izredna pozornost že pri majhnih spremembah vedenja teh oseb. Zaradi praskanja
kože imajo lahko rane in modrice, zaradi česar se ne sme takoj posumiti na telesno zlorabo (Kotnik in
Kržišnik, 2009).
O tem, kako otroci s PWS ne kažejo bolečine, so v intervjujih poročali starši:
Nikoli ni jokala zaradi bolečine. Joče samo, ko je užaljena (S5).
Njegovo praskanje je tako močno, da se spraska do krvi, kar pa mu ne povzroča bolečin. Potem
se rad povija s povoji in obliži (S8).
Bolečine ne čuti. Ko je pred dvema letoma padel z mopeda, si je poškodoval roko. Ko je prišel
domov, je rekel, da ga boli roka. Rekla sem mu, da naj gre malo plavat (doma imamo bazen). Plaval je
brez težav. Ko je dvignil roko, mu je kar padla. Nisem verjela svojim očem, mislila sem celo, da se dela.
Ker je nato ušpičil še nekaj »lumparij«, smo ga poslali nazaj v zavod. Osebje iz zavoda ga je peljalo na
slikanje roke, kjer so ugotovili, da je zlomljena. Toliko bolečine, da bi pomislili na zlom, sploh ni kazal
(S12).

4.4.1.3 Nenehna lakota
Pri ljudeh s PWS gre za hipotalamično okvaro, ki vpliva na občutek lakote in sitosti, kar pomeni,
da ti ljudje nikoli nimajo občutka sitosti in imajo stalni poziv, naj jedo (njihovi možgani nikoli ne
zaznajo, da je želodec poln). Nadzora nad svojim apetitom nimajo. Imajo upočasnjeno presnovo, ki
lahko vodi v pretirano uživanje hrane in smrtno nevarno debelost. Za ohranjanje normalne telesne
teže potrebujejo strogo zunanjo kontrolo in omejen dostop do hrane, posledično pa se jim s tem
pomaga reševati njihova življenja (PWSA). Zdravil, ki bi otrokom s PWS pomagala nadzorovati apetit,
ni (Bratina, 2003).
V intervjujih so starši in učitelji poročali o izraziti nenehni lakoti pri otrocih s PWS, ki – kakor v
intervjuju omeni mama nekajletne hčerke s PWS – se pojavi takrat, ko pri otroku s PWS nastopi
hranjenje z žličko:
Apetit se je pojavil, ko se je začelo hranjenje z žličko. Rada je jedla, a nismo imeli problemov,
da bi hotela hrano po vsej sili. Kar si ji dal, je pojela. Sedaj, ko je shodila in bolje vidi, je problem večji.
Če bi videla koga, ki je, ona pa takrat ne bi jedla, bi bil problem. Zaradi tovrstnih težav redko hodimo
jest v restavracijo. Najprej ji damo malo, da lahko potem dobi še malo, kar je skupaj ravno ena
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zadostna porcija. Če ji ne bi dajali tako, bi vse, kar bi imela, en-dva-tri pojedla. Zato ji dajemo večkrat
po malo. Sladkarij ji sploh ne dajemo. Njena sladica je največkrat kar masleni keks. Zelo rada ima
jogurt. Striktno se držati pet obrokov je zelo težko, ne uspeva nam jih uskladiti. Zjutraj, ko vstanemo,
imamo skupen zajtrk. Z vrtcem smo dogovorjeni, da jo pripeljemo kasneje. Tja pride po zajtrku, da ne
bi dvakrat jedla. Ne more namreč le gledati, kako drugi jedo. Potem ima v vrtcu malico in kosilo.
Zmenjeni smo, da ji dajo manjše porcije. Ko pa je kakšno praznovanje, pa dobi masleni ali biokeks. Po
spanju, ko je v vrtcu popoldanska malica, dobi le košček jabolka, saj imamo kosilo, ko pride domov, in
tako lahko še takrat kaj malega poje. Problem je, ko kam gremo in je njen bratec lačen, takrat je tudi
njej treba dati kaj za pod zob. Tako ji dam keks ali polnozrnato žemljico oz. kaj manj kaloričnega.
Večerjo ima zelo blago (S3a). Sedaj je na zgornji meji tehtanja. Ko kam gremo, naredimo glede pravil
hranjenja tudi kakšno izjemo (S3b).
Nekatere družine lakoto pri otroku s PWS zaenkrat še obvladujejo: Na to, da nenehne lakote
in apetita ne kaže, vplivamo sami. Dobi vse, a v mejah normale. Če bo npr. ob šestih zvečer jedel kos
torte, večerje zanj ne bo. Za večerjo imamo ponavadi le skodelico mleka. Bratec zaradi njega je enako
kot on, pa bi moral več, ker je suh. Tudi v vrtcu so seznanjeni glede hrane. Dajo mu najprej polovico
porcije, ker vsak otrok v vrtcu lahko dobi repete. Tako repete lahko dobi tudi on. To je zanj na koncu
skupaj ravno cela porcija. Se pa tudi zgodi, da sam reče, da ima dovolj. Tudi doma večkrat kar odrine
krožnik. Zaenkrat s hranjenjem nimamo težav. Če ju z bratcem vprašam, če bosta kaj za pujse pustila,
je vedno za to (S4).
Kot v intervjujih poročajo starši otrok s PWS in njihovi učitelji, lakote pri večini teh otrok ni
mogoče premagati in obvladati: Za hrano bi ubijala. Zaradi nenehnega apetita je celo šolanje njena
prva misel bila le hrana. Že v 1. razredu je bilo tako, a se jo je takrat še dalo usmerjati in voditi. Z leti,
ko je postala samostojnejša in prišla v puberteto, so se težave stopnjevale, postajalo je hudo (U2).
Gredo čez mejo. To ni kar tako, saj gre za drugo vrsto lakote. To je »celotna« lakota, kot
odvisnost pri narkomanu, obsesija, v tem primeru reagira celotno telo. Mora dobiti tisti svoj odmerek,
zato gre v tem smislu za odvisnost. Otroci s PWS žal res ne morejo o tem racionalno razmišljati in
primerno delovati (U1).
Danes zaradi hitrejšega tempa življenja in pomanjkanja časa postaja prehranjevanje v različnih
restavracijah stalnica, kar osebi s PWS še bolj otežuje situacijo (še posebej nevarna je zanje 'fast food'
hrana), staršem oz. skrbnikom pa to predstavlja še dodatno težavo. V restavracijah postrežejo s
količinsko večjim obrokom hrane, kot bi ga oseba s PWS smela pojesti, hrana v restavraciji pogosto
vsebuje več maščob, soli in velike količine mesa in rib, pogosto pa je v ponudbi tudi premalo
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raznovrstne zelenjave in sadja (Čampa, 2003). Starši otrok s PWS so v intervjujih poročali, da se v
restavracijah zelo redko prehranjujejo. Mama dekleta s PWS pravi:
Ko greva včasih obe na eno pico, je najhuje, ko nama prinesejo pico, prerezano na pol. Jaz pa
prosim le dodaten krožnik, da ji pico razrežem na koščke na njenem krožniku in zelo na široko
razporedim, da izgleda veliko in ima občutek, da je pojedla/dobila celo pico. Jaz npr. tričetrt pice pojem
hitreje kot ona tiste koščke (S14b).

4.4.1.4 Hrana, hranjenje
Energetske potrebe so pri osebah s PWS manjše kot pri vrstnikih – pri otrocih za 25 %, pri
mladostnikih pa za kar 50 % (Čampa, 2009) – ker imajo njihova telesa manj mišične mase, skurijo manj
kalorij, imajo počasnejšo presnovo (Prader-Willi Syndrome – Fact Sheet, 2006). Redijo se že, če
zaužijejo polovico manj kalorij kot zdravi ljudje. Priporočljivo je, da je osnovno živilo v prehrani oseb s
PWS zelenjava, najbolje sveža, ne konzervirana, bolje kuhana ali pečena v pečici kot ocvrta. »Osebe s
PWS naj bi zaužile šest do osem porcij zelenjave na dan, kar predstavlja veliko količino hrane in hkrati
nizek kalorični vnos. Velikost ene porcije je ena skodelica surove ali pol skodelice kuhane zelenjave«
(Mis, 2002, str. 7). Zelenjava zato predstavlja osnovo Prader-Willijeve prehranske piramide (Slika 3),
sledijo škrobna živila, nato sadje, meso in mleko. Najvišje v piramidi pa so povsem nepriporočljiva
živila: maščobe, olja in slaščice. Pomemben je natančen ritem prehranjevanja, ki vsebuje pet dnevnih
obrokov brez vmesnih obrokov, in sicer tri glavne obroke in dva vmesna: zajtrk, dopoldanska malica,
kosilo, popoldanska malica in večerja (prav tam).
Za zmanjšanje telesne teže oz. hujšanje oseb s PWS je potrebno omejiti energijski vnos in
hkrati povečati porabo energije s telesno aktivnostjo (npr. s sprehodi, plavanjem, tekom,
kolesarjenjem) (prav tam), za kar je potrebna dieta z zelo nizkim kaloričnim vnosom, omejitev dostopa
do hrane (zaklepanje kuhinje in shrambe, hladilnika, omar), stalen ritem prehranjevanja ter zdrava in
uravnotežena prehrana. V tujini imajo posebne domove za osebe s PWS, kjer je velik del časa
namenjen prehrani (Bratina, 2003). Pri nas tega še nimamo, je pa otrokom s PWS in njihovim staršem
oz. skrbnikom na voljo strokovna pomoč: individualno prehransko svetovanje pri strokovnjaku za
prehrano (dietetiku ali nutricionistu) ter izobraževanje, ki obsega osnovna načela izbire hrane, za kar
je v pomoč Prader-Willijeva prehranska piramida (Slika 3). »Piramida je prilagojena za energijski vnos
med 800 in 1.200 kcal/dan ter je primerna za hujšanje ter vzdrževanje telesne teže pri najstnikih in
odraslih s PWS« (Ekaitis, 2002, v Mis, 2002, str. 7). Poleg že omenjenega ritma prehranjevanja ter
štetja kalorij pa je pomemben tudi sam način priprave hrane, telesna aktivnost ter kontrola hranjenja.
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Prehransko svetovanje usklajuje prehranske navade otroka s PWS in stroga dietna priporočila, ki so:
25 % beljakovin, 55 % ogljikovih hidratov in 20 % maščob (Hoffman idr., 1992, v Mis, 2002).
Pomembno je, da osebe s PWS razumejo ključni pomen prehrane in korist zmanjšanja telesne teže za
njihovo zdravje in dobro počutje.

Slika 3: Prader-Willijeva prehranska piramida (po Ekaitis, B., www.pwsausa.org/foodpyramid.htm,
2002, v Mis, 2002, str. 8 in Čampa, 2009).

Maščobe in sladkarije
ZMERNO

Beljakovine
1 - 2 X NA DAN

Mlečni izdelki
2 X NA DAN

Sadje
4 X NA DAN

Ogljikovi hidrati
3 - 5 X NA DAN

Zelenjava
6 - 8 X NA DAN

Glede prehranjevanja oseb s PWS ter pravil in postopanj ob tem so starši in učitelji iz raziskave
zelo ozaveščeni. Dokaz za to so poročanja v intervjujih za našo raziskavo:
Obroke imamo bolj majhne in s poudarkom na zelenjavi. Svinjskega mesa ne jemo, temveč le
puranje in piščančje ter ribe. Striktno gledamo na maščobo. Uporabljamo repično olje in margarino z
manj maščobe. Težave s hranjenjem rešujemo tako, da jo imamo stalno »na očeh« in ji ne dovolimo
več kot pet obrokov na dan. Dopoldanska malica temelji na sadju, za popoldansko malico pa užije sojin
jogurt. Trudimo se, da dnevno ne presežemo 800 kcal (S5).
Repete ne dobi, razen če gremo jest kam drugam ali smo na kakšnem praznovanju. Sin doma
sam pove, da gre včasih v šoli pri malici po več hrane. Pravim, da naj tega raje počne in da naj da hrano
raje tistemu suhemu sošolcu, ki bi se moral zrediti. Težko kontrolira količino hrane (S11).
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Npr. pogače imamo lahko cel dan na mizi, pa bo pojedel le eno in nič več, ker je tako naučen
od malega. Več težav smo imeli s starimi starši, ker se jim ni dalo dopovedati, zakaj omejiti količino
hrane in kako. A so se navadili. Sin je recimo potem, ko je eno pogačo že pojedel, sam prosil, naj ostale
pospravijo z mize, saj so ga motile. V sobi ima veliko bonbonov, a ko pride iz šole, vzame le enega, pa
bi lahko vse pojedel. Sam tudi ne jemlje hrane iz hladilnika (S9a). Ko je bil star tri leta, je pri kosilu pri
tašči govoril, da ne bo jedel. Tašča mu je hotela narediti nekaj drugega, jaz pa tega nisem dovolila. Ker
ni hotel jesti, sem vzela krožnik in vrgla njegovo hrano v koš. Drl se je, da je lačen. A mu nismo dali
drugega za jest. Tudi zvečer ne. Od takrat naprej tega več ni naredil (S9b).
Precej stvari si da dopovedati. Zaveda se, da je to pomembno za njegovo zdravje. Niti v zavodu,
kjer ima dieto, ni problemov. Še boljše se mu zdi, ker dobi hrano v posebnem kovčku, in misli, da več
dobi, ker ima več zelenjave in izgleda več. Povsod, kjer imamo spravljeno hrano, zaklepamo. Hladilnik
ponoči zaklenemo, da nima vstopa v kuhinjo. Kuhinjo ponoči zaklenemo, tako ne more priti do
hladilnika. Zaklepamo tudi klet in skrinje v kleti. Slaščic in sladkih sokov ne kupujemo (S12a). Pojedel
bi vse ostanke, ki bi jih lahko. Paziti moramo tudi pri pasji hrani (S12b).
Hrana mora biti zaklenjena (S8a). Ko zasliši besedo hrana, postane takoj pozoren (S8b).
Sedaj, pri šestih letih, se jo še da pregovoriti oz. ji vzeti krožnik ali zamenjati obrok (S6).
Pomembna je disciplina med obroki (S7).
Danes poje manj hrane, kot jo je vsa prejšnja leta, a še vedno preveč. On bi kar jedel, a ko mu
postane mučno, kar mu vidim na obrazu, mu hrano vzamem in mirno povem, da je dovolj. Hrana mu
pomeni življenje (S15a). Ko se mu kaj slabega dogaja, ne more jesti (S15b).

Iz zapisov lahko ugotovimo, da le nekateri posamezniki s PWS zmorejo imeti kontrolo nad
svojim prehranjevanjem, večina pa jih tega ne zmore. Tudi učitelji so v intervjujih priznali, da je tudi v
šoli glavna okupacija učencev s PWS hrana:
Doma so pripravljali kosilo za sestre študentke in je mama poskusila kosilo zanju shraniti, da
bi pojedli, ko prideta. Ni šlo, saj je vse pojedla. Na koncu je šlo tako daleč, da je spila tudi liker (U1a).
Hrana je največji pogojevalec v primeru negativnega vedenja. Narediti je potrebno celo strategijo
prehranjevanja: kar ostane, takoj odneseš (da se učenka s PWS ne zadržuje v teh prostorih, v tem
mamljivem okolju, kjer bi lahko še kaj izkoristila in vzela); ko pojemo, gremo (da ne gleda, kje ima še
kdo kaj, da je ne postavljamo vedno znova v tak položaj, da dela nekaj narobe). Poseben nadzor
obstaja v času malice in kosila. Tudi kuharice in vso osebje ve, kako je s hrano pri učenki s PWS. Na
začetku se ji da malo manj, ker v primeru, da se drugim deli še več hrane, lahko tudi ona dobi več in je
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na koncu ravno za celo porcijo. Hrano na široko razporedim po krožniku, da obrok izgleda obilnejši. Nič
ne omenjam, ona tega ne ve. Verjetno tudi sošolci vedo, da ne sme dobiti več, ker jo vedno zatožijo.
Uvesti tako strategijo je edina rešitev, ker je želja močnejša od njih. Pomagaš jim lahko samo tako, da
jih poskušaš čimbolj izločiti iz tega, da jih čim manj obremenjuješ s tem. Ker na racionalnem nivoju ne
gre (U1b).
Ona ima svojo dietno hrano, drugačno od drugih (U10a). Popuščamo edino, ko ima kdo rojstni
dan. Takrat dobi pol koščka torte, drugi dobijo več. A takoj ko se obrneš vstran, ima lahko že tri
»smokije« v ustih (U10b). Če se le da, ji dam na izbiro npr. dve jabolki, da sama izbere eno. Ve, da lahko
poje le eno jabolko. Tako npr. potem, ko eno poje, ne more očitati, da je drugo jabolko večje ali da je
dobila premajhno jabolko, saj ga je sama izbrala (U10c).
Hrana je bila skozi šolanje njena glavna preokupacija (U2).
Opazila sem, da ima tudi način hranjenja specifičen. Sendviča ne prime v roko in ga zagrize,
ampak najprej poje zgornji kruh, potem sredino in nazadnje spodnji kruh. Nima vrstnega reda. A o
vsem tem se ne pogovarjava, niti ne bi pustila, da bi se. Kar najprej postaviš na mizo, najprej poje. Je
hitro, zato jo vselej opozarjam, naj je počasi (U12a). Z njo imam velike težave glede hrane. Imeli smo
sestanek s starši glede tega in vprašala sem jih, kako oni to rešujejo. Z željo, da bi skupno pristopali k
temu problemu, smo naredili tudi skupno strategijo: ko učencem delimo hrano (s skledami jo namreč
prinesemo na mize), damo njej nazadnje, to pa zato, da bodo ostali ta čas že toliko pojedli. Ko vsi
pojedo, vstanemo in gremo, da se v jedilnici zadržujemo čim manj časa. Posladek nesemo s seboj, ker
je drugače iz kuhinje ne bi spravili. Tako pa ji pomahamo s posladkom (kot psu z vabo) in gre za njim.
Verjetno si misli, »raje grem za sladico, kot pa tukaj poskušam izsiljevati«. Tako vsi učenci sladico
pojedo v razredu (U12 b prvi del).
Oče osebe s PWS razloži, da osebam s PWS zadostuje zaužiti polovico manj kalorij na dan kot
je priporočljivo za zdravega človeka. Problem pri osebi s PWS je le takrat, ko ne dobi enake hrane kot
ostali, ki takrat jedo. Nobene vrste hrane ji ne branijo, vedno ji dajo vse za jest, le da v mejah normale.
Osebam s PWS ustreza jedilnik s 600 do 700 kalorijami na dan. Doma ima v hladilniku svojo polico, kjer
je hrana (vsa vrsta hrane, tudi sladkarije), namenjena samo njej. Ve, koliko in kaj lahko vzame
(Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, c).

Analiza odgovorov na 17. vprašanje iz anketnega vprašalnika za starše, ki se glasi: “V kolikšni
meri mislite, da kakršnakoli obsedenost s hrano ali obroki vpliva na delovanje vašega otroka?”, daje
naslednje rezultate:
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Graf 5: Vpliv obsedenosti s hrano ali obroki na posameznika s PWS.
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Iz Grafa 5 je razvidno, da je pet staršev odgovorilo, da obsedenost s hrano na njihovega otroka
s PWS pogosto vpliva, štirje starši pa, da celo ves čas. Dva starša sta označila, da obsedenost s hrano
le občasno vpliva na delovanje njihovega otroka s PWS, nihče pa ni izbral, da vpliva večino časa ali da
sploh ne vpliva na otroka. Starši so imeli v odprtem delu tega vprašanja ponujeno možnost zapisati še
druge pripombe v zvezi z obsedenostjo s hrano. Zapisali so:
- Obroki predstavljajo temeljne dnevne mejnike.
- Težko kontrolira količino hrane.
- Pojedel bi vse ostanke, ki bi jih dosegel. Paziti moramo tudi pri pasji hrani.
- Če se zamoti, obsedenost s hrano ne vpliva nanjo. Ve, da ima pet obrokov in je petkrat na dan.
- Da se jo še pregovoriti oziroma ji vzeti krožnik ali zamenjati obrok.
- Hrana mu pomeni življenje. Hrano išče tudi ponoči in jo krade.
- Ko sliši besedo hrana, takoj postane pozoren.
- Hrana mora biti zaklenjena.

Iz odgovorov, prikazanih na Grafu 5, lahko sklepamo, da obsedenost s hrano in obroki na
delovanje otrok s PWS vpliva v veliki meri. Učinkovitih strategij reševanja težav s hrano starši in učitelji
nimajo, si pa to – kot so izrazili tudi v intervjujih – zelo želijo. Sprašujejo se, kako postopati v težkih
vsakodnevnih situacijah. Najbolj zaskrbljujoče je, da je pri osebah s PWS poleg v tem poglavju opisanih
težav lahko prisotno tudi uživanje neužitnih stvari (mila, zobne kreme, spužve, puha iz oblačil, papirja
in občasno tudi blata), kar pa zahteva predvsem od staršev oz. skrbnikov ter učiteljev še večjo
pazljivost in nadzor teh oseb (Waters, 1999).
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4.4.2 Emocionalno področje
Čustveni razvoj je pri vseh otrocih s PWS zakasnel na vseh stopnjah, pri enih v večjem, pri
drugih v manjšem obsegu. Od njih ne moremo pričakovati, da se vedejo v skladu z leti, saj jim je to
zelo težko (Waters, 1999).
Le eni starši iz naše raziskave so pozitivno opisali delovanje otroka s PWS na tem področju:
Čustva lepo izkazuje, ne burno (U11).
Pri večini družin z otrokom s PWS je realnost drugačna. Živeti in delati z otrokom s PWS je zelo
težko, saj so čustva nenehno na preizkušnji. Tako razmišlja tudi ena od učiteljic iz naše raziskave:
Peklensko hudo mora biti tako življenje za starše. Ni jim lahko, to je borba dan na dan (U1c).
Starši enega otroka so bili v intervjuju direktni in odkriti. Povedali so: Zanjo je značilna neprimerna
čustvena reakcija (U14).
Pri osebah s PWS nepričakovano in tudi zaradi čisto nepomembnih stvari prihaja do čustvenih
izbruhov, izbruhov jeze, ritualov, besa, tudi pojava strahu. Racionalno dopovedati med izbruhom ne
gre, to je močnejše. (U1b), ugotavlja in razlaga eden izmed učiteljev, sodelujoč v naši raziskavi.
Največkrat pride do čustvenih izbruhov zaradi hrane: Ko smo ji sendvič, ki je ostal od malice in ga je
učenka vzela, hoteli vzeti in dati nazaj, je bila cela panika. »Ne dam,« je vpila. To je bila zanjo največja
tragedija, jokala je in vpila. Priborili smo si torbo, vzeli sendvič in učenki razložili, da ne sme toliko jesti
in da se to ne dela na tak način. Potem je bil jok, vpitje, cirkus, … (U1a). // Vse bi naredili, da bi potešili
lakoto (U1b).

Osebe s PWS lahko, čeprav to okolica od njih ne pričakuje, v sebi premlevajo težke teme, ki
vplivajo na njihova čustva, počutje in delovanje. Tega ne pokažejo zato, ker jih je strah ali ker ne znajo,
kako. Starši in učitelji pa tako težkih tem od njih sploh ne pričakujejo. Starši so v intervjujih naše
raziskave pripovedovali, s kakšnimi strahovi se sooča njihov otrok s PWS:
Ima strah pred boleznijo, predvsem pred rakom. Ko se je začel zelo rediti, smo mu večkrat rekli,
da se ne sme zrediti, ker lahko umre. Kadar kdo umre, ga je zelo strah. Groza ga je in boji se, da bi kdo
umrl za kakšno boleznijo, predvsem za rakom (S12).
Ko je bil star dvaindvajset let, je doživel nek šok. Od takrat naprej je imel psihične motnje. To
nas je strašno prizadelo, saj je njegova posebnost in nerazumevanje še oteževalo zdravljenje. Po tem
šoku malo manj »prefrigano« dela s hrano (S15).
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Sledi nekaj primerov čustvenega doživljanja osebe s PWS, ki je obravnavana v naši raziskavi:
Proti koncu tedna - med jutranjo uro v razredu – ima oseba s PWS glavo sklonjeno na mizi.
Tako se je spraskala, da ji je odpadel obliž in je bila ruta, ki jo je imela na glavi, čisto krvava. Vidim, da
ji gre na jok. Greva ven iz razreda, umijem ji rano in jo vprašam, zakaj je žalostna, kaj je narobe. Ker
nič ne pove, ponavljam vprašanja, s kom je kaj narobe itd. Pove, da ji je umrl dedi. In se malo
pogovoriva. Tolažim jo in ji razložim, da to razumem in da je take vrste dogodek res žalosten itd. Učiteljica, ki tudi uči osebo s PWS, mi pove, da ji je zadnjič pri pouku govorila o tem, da je dedi umrl in
da je babi v bolnici. Rekla je, da ne bo v redu z njo in da ve, da ne bo dolgo živela. – Med prvo uro pouka
je jokala. Govorila je, da je utrujena in da jo boli hrbtenica. Nič ni mogla delati. Učitelji smo ugotovili,
da jo v varstvu mlajši otroci zafrkavajo, da je debela. Oseba s PWS je v teh dneh obiskala zdravnika, da
preveri, če je vse v redu s hrbtenico od operacije naprej. Zdravnik ji je dobronamerno rekel, da mora
paziti, da ne bo predebela, saj jo bo tako lahko bolela hrbtenica. To je povezala in sama izrazila željo,
da gre v Stično. Dva tedna je bila tam ponovno na hujšanju (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega
dela, d).
Oseba s PWS iz naše študije ima dneve, ko zmore izkazovati čustva tudi na primeren način,
ima pa opazne težave na čustvenem področju: nesposobna je na pravi način in v pravi meri izražati
čustva; ima pomanjkanje empatije in razumevanja, čeprav čustva prepozna; je nefleksibilna in celo
egocentrična; premalo je precizna v izražanju emocij; ne zanima je, kaj si bodo mislili drugi ali kako
bodo določeno njeno reakcijo dojeli ljudje v njeni okolici. Ob neznancu npr. postane tiha, se bolj
potegne vase, a vseeno vso dogajanje spremlja z budnim očesom. Ko neznanca sprejme, je v skrajnosti
preveč domača in si veliko dovoli, tudi manipulira z njim. V začetku preverja in tipa, kdo ta oseba sploh
je, nadalje pa je z osebo zelo odkrita. Težave se – kljub poznavanju pravil in postopkov – kažejo pri
obvladovanju impulzov v konkretnih situacijah, zato potrebuje sprotno pomoč odraslega. Še posebej
v procesu šolanja je pomembna stalnost njej pomembnih oseb, ker če se te osebe pogosto menjujejo,
postane nejevoljna in tudi nesramna. Zelo pomemben ji je občutek osebne varnosti in stalnosti.
Večkrat omenja, da jo je strah, da se bo nekaj groznega ali slabega zgodilo in ob tem pogleduje
okrog. Zaljubila se je. Ima faze, ko se do te osebe grdo, pokroviteljsko obnaša, zadnje čase pa jo ima
zelo rada. To tudi pove in poudarja, kako je ta oseba prijazna, jo gleda, boža, daje stvari, … (dnevniški
zapisi avtorice magistrskega dela, d).
Na čustvenem področju oseb s PWS je zanimivo dejstvo, da se otroci s PWS zavedajo grozot
svojih izpadov, si jih ne želijo, ko minejo, jih je sram in se opravičujejo zanje, obljubljajo, da do tega ne
bo več prišlo, a jih naslednjič kljub temu ne morejo preprečiti.
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Če me babica ne bo poslušala ali mi npr. kupila kar želim, se igrala z mano kar želim, se bom
pa drla…//Starši me morajo imeti zelo radi, ker mi kupijo toliko stvari, rekli so mi, da me bodo pogrešali,
ko bom na taboru.
Na ta način je oseba s PWS, ki je bila središče naše raziskave, večkrat komentirala dogajanje
pri njih doma in se ob tem sladko in ponosno nasmihala. Iz tega sklepamo, da se zaveda, da lahko s
pomočjo izpadov manipulira z ljudmi. Ve, da se domači bojijo, da bi prišlo do izpadov in da čutijo sram
zaradi same družbe, ki v teh primerih meni, da ne znajo obvladati svojega otroka. Ve, da lahko na ta
način doseže praktično vse, kar si zamisli.

4.4.3 Kognitivno področje
4.4.3.1 Mejne intelektualne sposobnosti
Zaradi učnih težav, ki jih kažejo učenci s PWS, se zdi (njim in učiteljem) poučevanje nove snovi
težko, a je vredno truda. Zaradi težav v učnem procesu lahko doživljajo stiske in frustracije, kar pa
posledično vpliva na njihovo počutje, delovanje in samopodobo. Učenci s PWS se namreč zavedajo
drugačnosti v razredni skupnosti, še posebej v rednih programih (Cheed idr., 2006).
Oseba s PWS iz naše študije na kognitivnem področju kljub znižanim intelektualnim
sposobnostim in učnim težavam dobro deluje v šoli, kaže pa tako močna področja kot primanjkljaje.
Pri tem so v ospredju naslednja močna področja: je iznajdljiva in zna logično sklepati, a vedno v svoj
prid; pozitivno preseneča, saj veliko ve in del kakšne učne snovi tudi poveže z življenjskimi izkušnjami;
če dan poteka po načrtih, je marljiva in delavna; rada bere oz. lista slikanice in knjige za otroke, gleda
slike in bere enostavna besedila; je odločna, vztrajna, česar se loti, vedno dokonča; ima dober
dolgoročni spomin; kaže smisel za humor. Njeni primanjkljaji pa so: težave z generalizacijo (pri prenosu
znanj iz ene socialne situacije v novo); kratkoročni spomin; področje reševanja problemov,
organizacijsko področje, ločevanje bistvenega od nebistvenega; težave z učenjem in uporabo strategij;
togo razmišljanje, rigidnost in konkretna predstavljivost, ki ne dopušča prehajanja v abstraktno. To se
najbolje vidi pri matematiki, kjer ima težave, saj je snov abstraktna, npr. številska predstava.
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Rezultati odgovorov staršev na 13. vprašanje iz anketnega vprašalnika, »ki se glasi: »Kako bi
opisali učne težave vašega otroka?«, so:

število oseb s PWS

Graf 6: Učne težave (UT) posameznika s PWS.
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Pri tem vprašanju so izvzeti starši dveh od enajstih otrok, ker imajo vrtčevska otroka, kjer še
ne moremo govoriti o učnih težavah. Osem staršev od devetih je opisalo učne težave pri svojih otrocih
s PWS kot težje (pri tem so eni od staršev dopisali, da gre glede na okoliščine njihovega otroka s PWS
za težje, če se ga pa primerja z vrstniki brez PWS, pa za težke učne težave), eni pa kot težke učne
težave.
Otrokom bi bilo zaradi opisanih težav potrebno že zelo zgodaj vzpodbujati funkcionalne
sposobnosti z uporabo pozitivnih pristopov, kot so: pogosto pohvaliti učenca, pokazati visoke interese
in zagotoviti individualno pozornost. Motivacijo se npr. lahko vzpodbuja že z živahnimi razrednimi
dejavnostmi (Cheed idr., 2006).

4.4.3.2 Vzgoja in izobraževanje
Učenci s PWS imajo poleg primanjkljajev tudi mnoga močna področja, pri čemer najbolj
presenetijo z dobrim dolgoročnim spominom, kar izpostavi tudi starš dečka s PWS v intervjuju za našo
raziskavo:
Spomin ima zelo dober. Če mu kdo kaj obljubi, a obljube ne izpolni, si on to lahko zapomni celo
za eno ali dve leti nazaj. Dober spomin ima za osebe, ljudi, kraje, kjer smo bili. Ko mi že pozabimo, on
še vse ve (S12a). Hodil je v tabor, ki je trajal en teden, in pred kratkim, ko smo bili na izletu, je pocukal
enega gospoda, ki se ga je spomnil od tam (S12b).
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Zaradi svojih specifik osebe s PWS delujejo drugače kot njihovi vrstniki, kar na proces vzgoje
in izobraževanja zelo vpliva. V nadaljevanju so podani zapisi intervjujev, ki razkrivajo, čemu vse morajo
starši in učitelji otroku s PWS prilagajati vzgojo in šolanje:
Njegovo celotno življenje je en sam ritual, ki se prične z jutranjim vstajanjem, obiskom šole,
bivanjem v varstvu in popoldanskim preživljanjem pri starših. K ritualu seveda sodijo obroki in njegove
dejavnosti (risanje, igranje in delno tudi učenje) ter tudi določeni obiski starih staršev ob koncu tedna. V
teh situacijah dobro funkcionira, zadeve izpeljuje s perfekcijo in vzdržuje sistem, red in čistočo. Kar pa
od tega odstopa, pa ga praktično »vrže iz tira« (S7).
Najmanj težav je bilo, ko je imela zelo strogo učiteljico. Rabi red, pravila, okvirje, mejo. Tudi
sedaj, ko je v zavodu, je v redu. Tudi zato, ker osebje zelo dobro sodeluje s starši. Vedno, ko se pojavi
kakšen problem, se pokličemo in sklenemo, kako naprej. Tako hči ne more iskati lukenj in s kom
»voziti«, saj obe strani delujeta enako (S13).
Strašno je počasen, dolgočasen. Kar se tiče časa, se njemu nikoli ne mudi. Ko se pripravlja, da
bo kam šel, si kar daje čas (S15).
S starostjo je težje nadzorovati debelost, saj skozi razvoj pridobijo več strategij, kako priti do
hrane, postanejo iznajdljivi. Čedalje težje ga omejuješ in težave postajajo vedno večje. Različni so si,
hkrati pa podobni, enaki (U1).
Treba jih je tako usmerjati kot tudi pripravljati na spremembe, ampak s počasnimi koraki. Ne
da se delati vse po enem in istem »kopitu«, ko nastopijo spremembe, sploh ne (U5).
Zapise je sama tvorila. Ko smo pisali o hrani, je lahko napisala celo tri strani. Naštevala je
hrano, ki je še sam nisem poznal, pa še malo si je izmislila zraven in razlagala: »A veš, moja mami da
zraven še tisto in tisto.« Takrat si je dala duška in pustil sem jo, da uživa. To je zanjo kot terapija (zadnji
del U13d).
Organizacijske veščine se od posameznika do posameznika s PWS razlikujejo, zavzemajo pa
obe skrajnosti (Waters, 1999): (1.) na eni strani so otroci, ki imajo te veščine zelo šibke in so
neorganizirani, (2.) na drugi strani pa najdemo posameznike s PWS, ki so zelo urejeni in ekstremno
organizirani ter (3.) take, kjer organiziranost meji na obsesijo: ravnila in pisala morajo biti postavljena
na poseben način, oblačila pospravljena po določenem redu, če pa se jih pri tem zmoti, se pojavijo
izbruhi jeze in trma. Takim učencem je v pomoč igra vlog in ponudba večih možnosti. Učenci s PWS
lahko s seboj prenašajo več torb, ko npr. iščejo pisalo, brskajo po vseh puščicah, puščajo stvari v
razredu. Pogosto pa, ko se katera njihova stvar izgubi ali ne najde, obtožijo nekoga drugega, brez da
bi imeli dokaz za to, ali se pri njih sproži trmasto vedenje (prav tam).
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4.4.3.3 Vključenost v vzgojno-izobraževalne ustanove
Osebe s PWS so povečini vključene v osnovno šolo s prilagojenim programom, kjer jim uspe
šolanje tudi dokončati. Mama deklice s PWS, ki je zaključila omenjeno šolo, v intervjuju o tovrstnem
šolanju pove:
Vedno je lepo napredovala, na koncu osnovnošolskega izobraževanja pa sem pogrešala, da bi
v šoli obdržali in malo izboljšali njeno logično mišljenje in matematične veščine, čeprav se sama na
srečo kar znajde. Piše, bere, a moti me, da niso izboljšali njene pisave, ker ne piše lepo, ima raztegnjene
črke, čeprav je pisava berljiva (S14).
Eden od učiteljev pa v intervjuju komentira primernost šolanja na redni osnovni šoli ali osnovni
šoli s prilagojenim programom:
Menim, da bolj kot na redno osnovno šolo spadajo ti otroci na osnovno šolo s prilagojenim
programom. V takih manjših skupinah se jim lažje posvetiš, jih nadzoruješ, prav to pa oni potrebujejo.
V rednih šolah bi prihajalo še do večjih konfliktov na račun drugih otrok, ker se je potrebno z njimi zelo
veliko ukvarjati (delU7).

Na podlagi odgovorov staršev otrok s PWS na 3. vprašanje iz anketnega vprašalnika, ki se glasi:
»V katero vzgojno-izobraževalno ustanovo je vključen vaš otrok?«, smo dobili naslednje rezultate:
Tabela 18: Število vključenosti oseb s PWS v različne vzgojno-izobraževalne ustanove.

VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

ŠTEVILO OTROK S PWS

Vrtec
Redna osnovna šola
Zasebna šola
Osnovna šola s prilagojenim programom
Oddelek vzgoje in izobraževanja
Poklicna šola
Zasebna srednja šola
Bivanjska skupnost
Varstveno delovni center
Zavod

2
0
0
2
1
2
0
0
2
2

Iz Tabele 18 je razvidno, da so posamezniki s PWS, zajeti v naši raziskavi, vključeni v različne
vzgojno-izobraževalne ustanove in po vzgojno-izobraževalnih ustanovah razmeroma enakomerno
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razporejeni. Le v redni osnovni šoli (v katero je sicer oseba s PWS iz naše študije bila vključena), v
zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in v bivanjski skupnosti ni bilo zabeležene vključitve.

Odgovori staršev otrok s PWS na 4. vprašanje, ki se glasi: »Koliko šolskih let je oseba s PWS
vključena v to vzgojno-izobraževalno ustanovo?«, pa podajo naslednje rezultate:
Tabela 19: Vključenost otrok s PWS v vzgojno-izobraževalne ustanove v številu šolskih let.
VRSTNO ŠTEVILO OSEB S PWS 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
VKLJUČENOST V
4 4 1,5 5 1 1 2 5 2 2 11
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO
USTANOVO (v letih)
Podatki v Tabeli 19 kažejo, da vključenost v vzgojno-izobraževalno ustanovo v sedmih od
enajstih primerov ni več kot dve leti. Iz tega lahko povzamemo, da pogosto prihaja do zamenjav
vzgojno-izobraževalnih ustanov v procesu šolanja otrok s PWS.

Graf 7 prikazuje, kako so starši odgovarjali na 5. vprašanje anketnega vprašalnika, ki se glasi:
»Je vzgojno-izobraževalna ustanova tudi stanovanjska skupnost?«
Graf 7: Primeri, ko vzgojno-izobraževalna ustanova je oz. ni tudi stanovanjska skupnost.

DA
N: 2
%: 18

NE
N: 9
%: 82

Rezultati, ki jih prikazuje Graf 7, kažejo, da večina otrok s PWS iz naše raziskave – 82 %, kar
znaša devet oseb s PWS – ne biva v vzgojno-izobraževalni ustanovi, kjer se izobražuje oz. dela. Dve
osebi pa tam tudi bivata, in sicer gre za osebi, ki obiskujeta zavod in varstveno delovni center.
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Na 6. vprašanje, ki se glasi: »Se vzgojno-izobraževalna ustanova nahaja izven mesta, kjer
živite?«, odgovori staršev, ki imajo otroke s PWS in so sodelovali v naši raziskavi, dajejo naslednje
rezultate:
Graf 8: Primeri, ko je vzgojno-izobraževalna ustanova izven oz. v kraju bivanja družin z otrokom s PWS,
zajetih v naši raziskavi.

DA
N: 5

NE

%: 45

N: 6
%: 55

Iz Grafa 8 je razvidno, da šest oseb s PWS, vključenih v našo raziskavo, obiskuje vzgojnoizobraževalno ustanovo v svojem domačem kraju, pet oseb pa jo obiskuje izven domačega kraja.

Na 7. vprašanje, ki se glasi: »Je posameznik v času šolanja zamenjal vzgojno-izobraževalno
ustanovo?«', smo s strani staršev dobili naslednje odgovore:
Graf 9: Zamenjava vzgojno-izobraževalne ustanove v času šolanja.

NE
N: 4
%: 36

DA
N: 7
%: 64

Pritrdilno je odgovorila večina staršev iz naše raziskave, sedem od enajstih. Štirje starši so
odgovorili z 'ne', od teh imajo dvoji vrtčevskega otroka, eni otroka na nižji stopnji osnovne šole, eni pa
otroka, vključenega v oddelek vzgoje in izobraževanja.
Na odprti del tega vprašanja – ‘Če da, kolikokrat in zakaj?' – je odgovorilo šest staršev. To so
starši, ki že imajo šolskega otroka, razen v dveh primerih, kjer so starši otroka takoj po vrtcu vpisali:
eni v oddelek vzgoje in izobraževanja, drugi v osnovno šolo s prilagojenim programom. Otroka sta še
vedno na tej ustanovi. Eni od staršev zamenjavo ustanove šolanja niso komentirali. Najstarejša oseba
s PWS v naši raziskavi se je, preden so jo vključili v varstveno delovni center, šolala najprej na osnovni
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šoli s prilagojenim programom, in to celotno osnovnošolsko obdobje, nato pa vsa tri leta na srednji
šoli v domačem mestu. Ena, od te mlajša oseba s PWS je, preden so jo vključili v varstveno delovni
center, petnajst let obiskovala osnovno šolo s prilagojenim programom, druga, še mlajša od te, pa
trinajst let prav tako osnovno šolo s prilagojenim programom, nakar so jo vključili v zavod. Ena oseba
s PWS je, preden je šla v zavod, brez ponavljanj zaključila osnovno šolo s prilagojenim programom,
torej je bila tam devet let, prav tako še ena oseba s PWS, le da se je ta šolala naprej na srednji poklicni
šoli. Ena oseba je 5 let obiskovala redno osnovno šolo in uspešno zaključila 5. razred, nato se je
prepisala v 6. razred osnovne šole s prilagojenim programom.
Vzrok za zamenjavo programa in ustanove šolanja je pri vseh, ki so na odprto vprašanje
odgovorili, zgolj 'sprememba stopnje šolanja zaradi uspešnega nadaljevanja izobraževanja otroka'.
Na podlagi primerjanja zamenjave vzgojno-izobraževalne ustanove in starosti otrok s PWS
ugotavljamo, da ne prihaja do zamenjave le-te le ob zaključkih določenih obdobij (vrtčevsko obdobje
v osnovnošolsko, osnovnošolsko v srednješolsko), ko je ta samoumevna, temveč predvsem v času
osnovnošolskega izobraževanja. Največ otrok s PWS prehaja iz redne osnovne šole, kjer obiskujejo in
zmorejo opraviti le prvo in mogoče tudi drugo triletje osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim
programom ali celo v oddelek vzgoje in izobraževanja.

Glede zamenjave šolanja oz. prehajanja med šolskimi programi Waters (1999) pravi, da
kakršen koli prehod zahteva zelo pazljivo obravnavo, sploh prehod iz osnovne šole v srednjo šolo ali
če je otrok s PWS prišel iz redne osnovne šole v osnovno šolo s prilagojenim programom ali celo v
kakšen zavod. Prehajanja se ne dogajajo le zaradi nedoseganja zastavljenih učnih ciljev, ampak tudi
zato, ker lahko postanejo vedenjske težave in čustvena nezrelost zelo očitne in ker osebe s PWS
socialno in čustveno niso na enaki ravni kot njihovi vrstniki. Razlike in težave postanejo zelo jasne, ko
ostali že vstopijo v puberteto, otrokom s PWS pa le-ta zelo zamuja (in se npr. že po izgledu razlikujejo
od vrstnikov, niso telesno tako razviti, tudi oblačijo se še vedno bolj otroško). Tak otrok potrebuje
dodatno podporo. Pomagati mu je potrebno na način, da razume, da ni zaostal v redni šoli in da je
lahko boljši ter da bodo njegove potrebe bolje in lažje zadovoljene znotraj drugega sistema. Da bo
omenjen prehod potekal čimbolj nemoteno, pa lahko pomaga že, da otrok s PWS pred prepisom v
novo šolo le-to obiskuje že prej, npr. kak teden pred vpisom ali določeno obdobje pred vpisom, recimo
en dan v tednu.
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Na 8. vprašanje, ki se glasi: »Je učitelj/-ica, ki je sprejel/-a vašega otroka, poznal/-a PWS?«,
smo s strani staršev otrok s PWS, zajetih v našo raziskavo, dobili naslednje rezultate:

Graf 10: Poznavanje PWS s strani učitelja/-ice, ki je sprejel/-a otroka.
DA
N: 2
%: 18

NE
N: 9
%: 82

Devet staršev je odgovorilo, da vzgojiteljica/učiteljica PWS še ni poznala, dvoji starši pa, da je.
Ob tem pa je potrebno omeniti, da sta oba otroka vključena v isto vzgojno-izobraževalno ustanovo,
poleg tega pa so tam že prej poučevali otroka s PWS.
Na odpri del tega vprašanja – »Če ne, kdo ga/jo je o tem seznanil?« – je odgovorilo deset
staršev, s tem da je bil en odgovor zabeležen pod odprti del vprašanja, in sicer: 'Učiteljico so na
izobraževanje na željo staršev poklicali zunanji strokovnjaki'. Od staršev enega od otrok s PWS na to
vprašanje nismo dobili odgovora.

odgovori na vprašanje

Graf 11: Seznanitev učitelja/-ice o PWS.
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Iz Grafa 11 je očitno in jasno vidno, da so v večini primerov starši otrok s PWS iz naše raziskave
sami seznanili vzgojitelja oz. učitelja s PWS.
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Na 9. vprašanje, ki se glasi: »Koliko posameznikov s PWS je na ustanovi, ki jo vaš otrok
obiskuje?«, so starši odgovorili enoznačno:

število odgovorov

Graf 12: Število posameznikov s PWS na ustanovi, ki jo otrok s PWS trenutno obiskuje.
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Največ, kar devet staršev, jih je odgovorilo, da ni nobenega drugega otroka s PWS na vzgojnoizobraževalni ustanovi, ki jo njihov otrok trenutno obiskuje. Starši enega otroka so odgovorili, da imajo
enega otroka s PWS na vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo obiskuje njihov otrok s PWS, pri čemer
lahko tudi domnevamo, da so mislili na svojega otroka.

Na 10. vprašanje, ki se glasi: »Je učitelj/-ica, ki vašega otroka uči, že kdaj učil/-a učenca s
PWS?«, so starši v naši raziskavi podali naslednje odgovore:

število učitelj/ev/ic

Graf 13: Primeri učiteljev/-ic, ki so že prej poučevali otroka s PWS.
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Iz Grafa 13 je razvidno, da prevladuje odgovor 'ne', saj je največ staršev, kar osem od enajstih,
odgovorilo, da vzgojiteljica oz. učiteljica, ki njihovega otroka s PWS poučuje, še nikoli ni poučevala
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učenca s PWS. Starši enega od otrok s PWS so odgovorili, da je učiteljica, ki poučuje njihovega otroka,
že poučevala učenca s tem sindromom, dvoji starši pa, da tega ne vedo.

Na 11. vprašanje iz anketnega vprašalnika za starše otrok s PWS za našo raziskavo, ki se glasi:
»Ali menite, da je bil otrok tekom vzgajanja in šolanja na pravem mestu, v zanj primerni ustanovi?«,
so vsi starši odgovorili enoznačno.

število starševskih odgovorov

Graf 14: Ustreznost vzgojno-izobraževalne ustanove za posameznika s PWS.
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Na vprašanje je odgovorilo sicer le devet od enajstih staršev, a kot jasno kaže tudi Graf 14, vsi
pritrdilno. Starši dvojih otrok na to vprašanje niso odgovorili.
Na odprti del tega vprašanja – »Zakaj menite tako?« – so starši zapisali naslednje odgovore:
- Ker se usposablja v okolju, kjer sovrstniki napredujejo približno toliko kot on.
- Mislim, da mu je delo (s papirji) všeč in sama šola ga veseli.
- Ker z veseljem dela šolo in se je sam odločil za to.
- Zato, ker je zadovoljen tam in se dobro počuti. Druge ustanove pri nas ni!
- Kljub vsemu je ne bi dali v redno osnovno šolo.
- Ker je s pomočjo matere v šoli uspešen.
- Ker se je dobro vklopil v novo okolje in dobro napreduje.
- Ker je po značaju trmast in včasih bolj počasen, je zanj primerna, saj snov obravnavajo počasneje.
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4.4.3.4 Vzgojno-izobraževalne potrebe
Ne le učitelji, tudi starši oseb s PWS se močno zavedajo, da imajo njihovi otroci pri vzgoji in
šolanju posebne potrebe:
Ne vemo, kako bo v bodoče pričel dojemati dejstva, da šola ni ritual in da bo potrebno narediti
tudi določene obveznosti, ki mu niso najbolj všeč. Ne vemo tudi, kako bo začel ali pa morebiti že dojema
dejstvi, da se bo počasi potrebno za kaj tudi malenkost potruditi in da ga vrstniki na določenih
področjih že prehitevajo (S7).
Delati zmore le individualno in rabi stoodstotno učiteljevo pozornost. Pri vseh predmetih je bilo
potrebno veliko šolskih ur in boja, da je nadgrajevala znanje, da se je nekam premaknilo, najbolj težko
pa je bilo pri matematiki. Delati je potrebno na konkreten in zanimiv način, saj razlag ne zmore
poslušati. Po desetih minutah razlage lahko zaspi. Dejavnosti se ne smejo prehitro menjavati, dolgo v
eni ne zdrži. Zdrži le toliko, da stvar dokonča. Želela je vedno enako strukturo delovnih listov ter nalog
za reševanje (U8c).
Koncentracija in pozornost sta pri njej na minimumu. Ko računa, ne gre, da bi sama delala.
Vedno je treba stati zraven nje, vztrajati, jo vzpodbujati, nenehno tudi veliko sprašuje. Če ne bi stala
zraven nje, bi kar gledala po razredu in odplavala z mislimi, se zasanjala (U10).
Učitelj mora biti topel, odločen (a ne tako, da greš s svojo energijo nasproti njeni, potem ona
hoče prevladati), dosleden, avtoritativen. Nujno je spremstvo med hranjenjem, delo v ritmu, vedno v
istem prostoru. Pustiti je treba veliko časa za delo, manj kot šolsko uro za eno stvar ne gre, deset minut
ni nič. Priganjanje ni primerno. Pomemben je stalni ritem, da stalno vse teče, da jih stvari čim manj
»vržejo s tira« (U9).
Učenki zelo odgovarja individualni pouk. V skupini velikokrat odpove. Potrebuje »celega
učitelja«. Delo je odvisno od razpoloženja in obnašanja. Obstajajo t.i. dnevi depresije, ko je preveč
umirjena in dnevi hiperaktivnosti, ko pa je preveč nerazumljivega spraševanja (U12).
Ni bilo notranje motivacije. Vse te učenke so potrebovale veliko vzpodbud glede na lenobnost,
potrebne je bilo veliko motivacije. Delale so v skladu s svojimi sposobnostmi. Ko je postala snov težja,
so govorile: »To pa ne bi, tega pa ne znam«. To je verjetno problem osebnostne samozavesti. A ko so
dobile en impulz, malo zagona, je vseeno šlo (U1b). Z vsemi starši se je dobro veliko in sproti
dogovarjati, vedno po potrebi pogovarjati in reševati še sveže stvari. Ker če ne, je prepozno, reševanje
za nazaj je brezpredmetno. Tudi po telefonu se to da (U1c).
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Na naši šoli sem videla odraščati dve punci s PWS in menim, da je za PWS potrebna
kontinuiteta in doslednost. Spomnim se detajlov, kakšen rešpekt je imela učenka pred mano. Ko npr.
ni imela narejene domače naloge, ni hotela v šolo oz. so doma domačo nalogo delali tudi ponoči. A ji
nikoli nisem rekla žal besede ali se posluževala kakšnih posebnih kazni. Očitno sem imela nanjo kar
velik vpliv. A takrat – kot otroka – se jo je dalo voditi, imeli smo jo pod kontrolo tako v šoli kot tudi
doma. Kasneje pa ni več šlo (U2).
Med uro zgodovine razlagam, kako so živeli v 14. in 15. stol. Oseba s PWS težko sledi razlagi.
Oči ji kar lezejo skupaj. Ko prestavim letnice na številski trak, razmišlja, da je tudi njen dedek živel med
vojno. Logičnega sklepanja ni. – V eni šolski uri izračuna le en račun pisnega množenja. Ni ji vseeno, da
je tako počasna, saj neprenehoma sprašuje, zakaj je tako počasna. Pravim ji, da je verjetno malce
pozabila računati, ker so bile vmes enotedenske počitnice in ni vadila, ter da bo jutri šlo že bolje. –
Doma staršem pove, da jo računi skrbijo, da so pretežki in da noče iti v šolo (Dnevniški zapisi avtorice
magistrskega dela, g).

4.4.3.5 Abstraktnost
Otroci/učenci s PWS imajo težave z abstraktnostjo in abstraktnimi koncepti. Kako to vpliva na
šolanje, v intervjuju lepo strne starš enega učenca s PWS: Abstraktnega mišljenja ni, kar otežuje
celotno zadevo v zvezi s šolanjem (S13). V nadaljevanju sledijo mnenja ostalih o abstraktnosti pri
osebah s PWS:
Ima svoje videnje TV nadaljevank. Dolgo gleda, ne zaspi zraven, a ko na TV kdo umre in čez čas
spet igra, ne razume, kako je to možno. Pri svojem nepravilnem prepričanju trmasto vztraja. Na tak
način lahko nekoga, ki ne pozna stvari, o kateri govori, tudi prepriča (S15).
Premakniti se od seštevanja brez prehodov čez desetice do prehodov čez desetice je v začetku
izgledalo brezupno. Ko je usvojila eno računsko operacijo, je mislila, da se vse računa na ta način (U8).
Zelo je zadovoljna, ker je končno ugotovila pravilen postopek računanja za pisno množenje z
dvomestnim številom. Do sedaj ni vedela, da je to v bistvu poštevanka. Zato so jo – tako je govorila
doma – računi skrbeli (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, e).
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4.4.3.6 Rigidnost
Otroci/učenci s PWS izkazujejo rigidnost, kar ugotavljajo tako starši kot učitelji otrok s PWS v
naši raziskavi:
Zanjo je značilna rigidnost. Vsako malenkost obravnava kot veliko, pomembno stvar. To se
večkrat opazi tudi pri drugih situacijah. Moraš ji razložiti, če je kdaj kaj drugače, kot je navajena, da se
pač tako živi, da življenje prinaša nenehne spremembe (U14a). Stvari preprosto ne zmore pogledati z
druge strani (U14b).
Od tega, kar so drugi otroci rekli, je lahko ona ujela le eno besedo in jo zelo potencirala, tudi
če kdaj besede sploh niso bile namenjene njej. Stvari je razumela čisto po svoje. Tudi ton glasu od koga
ji kdaj ni ustrezal, še posebej, ko je imela slab dan. Pri njej je lahko beseda dolgo odzvanjala in bilo ji je
težko. Vrstnikom, ki pa so se med seboj nenehno zbadali, pa je kaj takega šlo hitro mimo (U9).
Sošolec odgovori na vprašanje, jaz pa osebi s PWS zastavim enako vprašanje, le da v malce
drugačni obliki. Odgovoriti ne zna, saj misli, da jo sprašujem nekaj povsem drugega (Dnevniški zapisi
avtorice magistrskega dela, f).
Zaradi specifičnega vsakodnevnega delovanja oseba s PWS iz naše študije potrebuje posebno
pozornost učitelja oz. skrbnika, nadzor ter stalno pomoč. Pri njenem splošnem funkcioniranju
izstopajo naslednje bistvene težave: težave na področju vedenja, ob vsakršni spremembi rutine se
pokaže negotovost, v vsaki novi situaciji, s katero prej ni bila seznanjena, preseneti z reakcijo, ki je
ponavadi negativna. Pozitivno pa lahko preseneti z razumevanjem humorja, večkrat se sama pošali,
tudi na svoj račun.

Pri 19. vprašanju anketnega vprašalnika za starše otrok s PWS v naši raziskavi, ki se glasi: »Ima
otrok pri šolskem delu kakšne težave, ki ovirajo učenje?«, sta dve družini z vrtčevskima otrokoma
izvzeti, od enih staršev pa na to vprašanje nismo dobili odgovora. Od staršev, ki so odgovarjali, smo
dobili naslednje rezultate:
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Graf 15: Težave, ki posameznika s PWS ovirajo pri šolskem delu/učenju.
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Na podlagi rezultatov iz Grafa 15 lahko povzamemo, da šolsko delo učencev s PWS iz naše
raziskave najbolj ovirajo težave s pozornostjo (največ staršev je podalo ta odgovor) ter govornojezikovne težave in težave s koncentracijo (ki so se tu pokazale kot druge najpogostejše težave). Eni
starši so pripisali, da je 'otrok rad motil pouk, z učiteljico se je rad pogovarjal, a ne v zvezi s snovjo'.

Osebe s PWS lahko primerno delujejo le v stalnem, vnaprej znanem in pripravljenem okolju,
ki ponuja ritem brez kakršnih koli nenačrtovanih sprememb. Zanje je izrednega pomena stalno
sodelovanje in povezanost šole s starši. Najbolje delujejo v okolju, ki ponuja čim manj anksioznosti.
Konflikti, nesoglasja in nasprotna stališča so lahko pri njih vzrok za zmedenost. Izrednega pomena je
povezanost med vsemi učitelji, ki učenca s PWS učijo, predvsem zato, da se ugotovi in poskuša
preprečevati manipuliranje osebe s PWS, še bolj pa relacija dom-vrtec/šola, kot razlaga Waters (1999)
in poudarja, da to ne le zaradi dietnih zahtev otroka, ampak tudi zaradi drugih vsakodnevnih stvari. V
pomoč je, če lahko npr. starši obvestijo vrtec oz. šolo, da je otrok doživel kaj nepričakovanega,
pomembnega oz. neprimernega, npr. je imel nemirno noč ali izpad trme zjutraj pred odhodom v vrtec
ali šolo, saj to bistveno vpliva na otroka in potek dela v šoli. Če se npr. bliža zanimiv popoldan doma,
se bo otrok pred tem v šoli težko zbral. In obratno: otrok, ki bo imel vznemirjen dan v vrtcu ali v šoli,
bo to nesel domov in dobro je, da to starši izvedo, saj bo sigurno tisti popoldan doma deloval drugače
kot ponavadi. Za kroženje teh informacij se lahko uporabi e-mail, telefon, lahko se izbere tudi zvezek,
ki ga ima učenec vedno v torbi. Preko vsakodnevnega kroženja informacij se lahko bolj ustrezno
razume otrokovo vedenje in se vsem olajša delo (prav tam).
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4.4.3.7 Odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zaradi vseh do sedaj opisanih težav v tem poglavju, je jasno, da je potrebno osebe s PWS v
procesu vzgoje in izobraževanja usmeriti in jim dodeliti odločbo o usmerjanju.
Odgovori staršev na 12. vprašanje iz anketnega vprašalnika, ki se glasi: »Ali ima vaš otrok
odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami?«, so pokazali naslednje rezultate:
Devet otrok ima odločbo o usmeritvi, dva je nimata, od teh ima eden sklenjeno t.i. pedagoško
pogodbo, kar ponazarja Graf 16.

število oseb s PWS

Graf 16: Primeri, ko ima posameznik s PWS odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
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Na odprti del istega vprašanja: a) »Če da, kakšno pomoč potrebuje?« in b) »Če ne, zakaj ne, in
ali menite, da bi odločbo o usmerjanju potreboval?« pa so starši podali naslednje odgovore:
a)
- Logopedske vaje, delovno terapijo.
- Potrebuje triurno učno pomoč na teden.
- Prilagojeni program zaradi njegovih zmožnosti.
- Rabi tri ure pomoči specialne pedagoginje.
- Ima logopeda in pedagoga.
- Najprej je bila opredeljena kot lažja motnja v duševnem razvoju, od 3. razreda naprej pa kot zmerna.
b)
- Z odločbo bi imel dodatno strokovno pomoč pri učenju in praktičnem delu.
- Pomoči v šoli nima. Njegovo delo spremljam in pomagam, če je kje potreba.
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Nekateri otroci s PWS začnejo šolanje brez odločbe, mnogi pa jo bodo imeli že prvo ali drugo
leto šolanja. Tisti, ki nimajo odločbe, potrebujejo pazljivo vodenje, vsa morebitna vprašanja je
potrebno obravnavati takoj, preden pride do kriz. Odločba od posameznika do posameznika variira,
saj so si med seboj tudi posamezniki s PWS zelo različni, a imajo večinoma vsi otroci s PWS priporočila
za individualno delo ali delo v manjših skupinah za določene predmete, saj le tako zmorejo uspešno
in produktivno delati. Nekateri imajo konkretno priporočene strokovnjake: logopeda, fiziatra ali
delovnega terapevta. V odločbi pa bi prav tako morale biti opredeljene potrebe po dietnem nadzoru
(Waters, 1999).

4.4.4 Področje govora in jezika
4.4.4.1 Govorno-jezikovne težave
Večina staršev in učiteljev iz naše raziskave je v intervjujih poročala o govorno-jezikovnih
težavah pri svojih otrocih s PWS:
Pri šestih letih je govorno na nivoju enoletnega otroka. Samo spušča glasove in kaže. Govori le
nekaj enozložnih besed(S5).
Govorno-jezikovne težave so pri sinu relativno močne, saj uspe sestaviti le določene
enostavnejše stavke. Tudi izgovorjava je pravilna in razumljiva le pri določenih besedah. Kljub rednemu
obiskovanju logopedov je napredek zelo počasen. Na tem področju za svojimi vrstniki zelo zaostaja,
vendar pa se po svojih metodah uspe zelo dobro sporazumeti. Vrstniki ga namreč razumejo
neprimerno bolje kot midva (op. starša) in ostali odrasli. Mislim, da bodo njegove slabe govorne
sposobnosti bistveno vplivale na zmožnosti izobraževanja, saj mu govor ni in mu verjetno še nekaj časa
ne bo učinkovito orodje, s katerim se bo uspel učiti, vprašati in nazadnje tudi odgovoriti (S7).
Povsem odpraviti govornih težav ne gre. Veliko se naredi z zgodnjo obravnavo in nadalje z
redno tedensko obravnavo. Pomemben je razvoj v zgodnjem obdobju, ko se možgani še razvijajo, saj
se tako nastavlja temelje za govor. Obravnava je primerna vse do petnajstega leta oz. čim dlje, dokler
se ne zaključi psihološki razvoj. Potem pa pridejo na vrsto finese nadgradnje v smislu besednega
zaklada, razširitve skozi pogovor, podaljševanje stavka. Sama pri učenki večjega napredka pri strukturi
stavka nisem uspela doseči. Tudi v premagovanju motenj artikulacije, nosljanja, večje strukture stavka
večjega napredka učenka ni dosegla (U3a). Pri vseh učenkah s PWS, ki sem jih učila, sem opazila, da je
artikulacija slabša. Ko so prišle na šolo, vsi glasovi še niso bili izdelani. Imajo delno nosljajoč govor, kar
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je vezano na hipotonost, saj so ohlapni. Le ena učenka ni imela težav s samo gramatiko, strukturo
stavka, postavitvijo in sintakso. Zgolj nosljanje so imele vse oz. imajo rahlo, to je vezano na sindrom
(U3b). Ko so s sedmimi leti prišle na šolo, struktura stavkov še ni bila pravilno gramatično oblikovana,
razumevanje navodil ni bilo do konca usvojeno, sploh razumevanje sestavljenih navodil ali zapomniti
si navodila eno za drugim. Pri artikulaciji samih besed v smislu morfologije so bili zamenjani zlogi,
koren besede npr. ni bil pravi (U3c).
Govorno-jezikovne težave so imele vse štiri učenke s PWS, ki sem jih učila. To področje je slabo
pri vseh osebah s PWS. Vse so obiskovale logopeda. Posamezniki s PWS imajo pomešane sičnike in
šumnike, nejasno, nedefinirano artikulacijo, težje razumljiv govor. Govorno-jezikovne težave so zelo
tipične za njih. Njihov glas je bil v redu, nič posebnega, razen tega, da je imela ena učenka malce bolj
močan glas. Ko se razjezijo, pa pri tem seveda ni meje (U1).
Prvo učenko s PWS na šoli se je zelo dobro razumelo, drugo pa slabše, ker je zelo nosljala.
Učitelji se sicer hitro navadimo na naše otroke. Sama sem jo razumela. Tretja učenka s PWS od vseh
najslabše govori, mogoče se mora privaditi na novo okolje, saj je šele prišla k nam (U13).

V naši raziskavi smo opazili, da se otroci s PWS na tem področju zelo razlikujejo. Nekateri imajo
dobre komunikacijske sposobnosti in lepo razvit govor, drugi pa govorijo zelo nerazumljivo in imajo
govorno-jezikovne težave. Težave se od posameznika do posameznika s PWS razlikujejo, s tem da se
slabša artikulacija in nosljanje pogosteje omenjata.
Oseba s PWS iz naše študije ima dobre komunikacijske sposobnosti, otežkočene ima le
pragmatične sposobnosti in slabšo artikulacijo, slišno je nosljanje, zato je govor večkrat nerazumljiv.
O določeni temi lahko razpravlja zelo podrobno in na dolgo. Ko ima slabe dni, je ne zanima, ali druge
ta tema interesira. Takrat ima težave pri vzdrževanju pogovora, menjuje temo pogovora v svoj prid,
ne posluša mnenja sogovornika, ta je takrat niti ne zanima. Večkrat posega v osebni prostor
sogovornika, in sicer na način, da se postavi čisto blizu nekoga in spremlja dogajanje, kar naredi tudi
takrat, ko želi s kom začeti pogovor. Veliko in rada govori. Večinoma izkazuje svoje lepo razvite
komunikacijske veščine: komunikacija je dobra, sogovornika lepo posluša in ne skače v besedo. Najraje
komunicira z mlajšimi od sebe in odraslimi, tvori krajše povedi in ima primeren besednjak.

4.4.4.2 Ponavljanje/eholalija
Perseveracija je pri osebah s PWS eno izmed tistih oblik neprimernega vedenja, ki preizkuša
potrpežljivost starša, učitelja in vrstnikov. Cheed in sodelavci (2006) pravijo, da gre pogosto za
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ponavljanje vprašanj ali svojevrstno igro, kot npr. mečkanje papirja ali risanje krogov. Intenziteta
perseveracije se lahko v šolskem obdobju poveča. Pri učencih s PWS lahko obstaja nagnjenje, da
vprašajo, če lahko gredo na stranišče samo zato, ker ne uživajo ob dejavnosti, ki takrat poteka, ali ker
želijo pritegniti pozornost učitelja. Tako se lahko zgodi, da bodo preživeli dolgo časa na stranišču in
tam zgolj sedeli ali celo zaspali.
Tudi starši in učitelji, sodelujoči v naši raziskavi, so pri svojih otrocih s PWS opažali
perseveracijo v veliki meri, predvsem ponavljajoč govor in postavljanje vprašanj, in o tem povedali
naslednje:
Ponavlja predvsem tisto, kar je zanj pomembno, npr.: kaj bo za jest, kdaj bo kdo prišel domov
ipd. Posebej pogosta so ponavljanja zaradi neučakanosti, čeprav smo mnenja, da se zaveda dimenzije
časa, a bo pred dogodkom – npr. poukom, nastopom, risanko – vseeno neprestano spraševal.
Ponavljanja so tudi tipična otroška z raziskovalnim namenom in vprašanji, ki se začno z »zakaj«? (S7).
Večkrat vpraša, zakaj. Vse sliši. Vedno hoče natančen odgovor. Zgolj odgovor »zato« mu ni
zadosti (S9).
Ponavlja stvari (U14).
Če učenko že zjutraj pripravim na spremembo urnika, je kolikor tolikor v redu, čeprav ji moram
čez dan vsake pet minut ponovno razložiti, zakaj, saj neprestano sprašuje. Čeprav isto vprašanje vedno
malo drugače razložiš, ona še kar sprašuje. V ponavljajočem govoru se »zafiksira« in ne more izstopiti
iz tega (U10).
Veliko je spraševala, ko je bilo kaj spremenjeno. Lažje je bilo, če sem jo veliko prej na
spremembe pripravil. Veliko je spraševala, po dvakrat, trikrat, eno in isto. Hotela je potrditev. Tudi ko
se ji je kaj dogajalo, kaj novega, je rada večkrat ponavljala (U9).
Perseveracija se pojavi ob spremembah, in sicer z vprašanji: »Zakaj pa ne? «, »Zakaj pa ni
tako?« (U13).
- Kako rada sliši ponavljanja in nenehno sprašuje iste stvari ter hoče slišati vedno iste odgovore,
kljub temu da se ji vse večkrat počasi in razumljivo razloži, se je pokazalo na taborih oz. šoli v naravi.
Ko po ponovnem vprašanju osebi s PWS povem, da sem ji to že povedala, se smeji in pravi: »Malo vas
moram zafrkavati. Saj se samo zafrkavam.« Ali pa: »Daj, povej še samo enkrat.« Tudi če slišim, da
vpraša katero drugo učiteljico, ko ji jaz nočem ponoviti stvari, jo vprašam: »Se nismo to že vse zmenili?
Zakaj spet sprašuješ?« Ona pa odgovori: »Ja, ja, ...« in se smeji. - Sošolci so odšli v šolo v naravi, trije
pa so ostali v šoli, med njimi tudi oseba s PWS. Cel čas ima težave s tem, kje bo jedla malico in če
kuharice vedo, da je v šoli. Dokler se nisem šla zmenit, je tema nanesla vedno na to. Ko ji razložim, da
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je kuharica rekla, da lahko pridemo v jedilnico na malico, nekajkrat vpraša: »A lahko kar v jedilnici
pomalicam?« - Razredničarka ji razloži, kaj napisati, kaj narisati, med drugim tudi, da naj en zemljevid
nariše, drugega pa lahko prilepi. Oseba s PWS pa nato nenehno sprašuje: »Bom morala oba zemljevida
narisati? Ali lahko enega prilepim?« Jaz pa jo opomnim: »Zakaj ti moram tolikokrat odgovoriti na isto
vprašanje?« - Ob ponavljanju vprašanj jo samo pokličem po imenu in ona že ve, kaj mislim. Pade v
smeh in reče: »Ja, saj vem, saj se malo zafrkavam.« - Športni dan je. Že takoj zjutraj razlaga, kaj ima s
seboj za malico. V roku ure in pol to ponovi okrog petnajstkrat vsem učiteljicam, celo večkrat vsaki.
Sama si je lahko izbrala eno stvar za jest, dve vodi, en sladki sok in eno sadje. Ko hodimo po hribu,
veliko govori, ne zna počakati, ko se nekdo drug pogovarja, velikokrat ponavlja eno in isto: »Zmogli
bomo do konca, a ne?«, »Kaj nam drugega preostane?«, »A ne, da sem pridna?«, »Težek je bil ta hrib,
a sem zmogla.« - Kaže mi dva evra, ki ju vedno nosi s seboj v roki, saj nima žepa in nenehno govori, da
si bo nekaj kupila, ko bo šla domov iz šole. Jaz pravim, da si mislim, kaj bo kupila in da bo to sladoled
(ker mi je sošolec povedal, da jo je enkrat videl, ko je šel iz šole, kako se je basala s sladoledom). Pove
tudi, da doma starši tega ne vedo. Jaz pa pravim, da bi se morala glede tega s starši dogovoriti. Pravi,
da bo šla po pouku do mamine službe. Ponavlja: »Sladoled si bom kupila, ena kepica je ravno en evro.«
Vedno, ko me sreča, mi to pove najmanj petkrat. - Med individualno uro, ko pridno dela, ji rečem, da
je pridna. Nato ponavlja: »Sem pridna, a ne?« in »Jezna si na sošolca (pove ime), name pa ne, a ne?«
(Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, h).
Oseba s PWS iz naše študije kaže ponavljajoč govor, ki je izrazitejši pri spremembah v rutini,
ob vsem nepričakovanem, ko kaj ne gre po njenem načrtu, tudi ko je zelo dobre volje, ko je pri čem
uspešna, ji gre kaj dobro od rok, je pohvaljena ali se ji je kaj lepega zgodilo. Ponavljajočega govora se
ne da prekiniti, zaustaviti, le redkokdaj je ob tem uspešno preusmerjanje pozornosti osebe s PWS, ko
se jo lahko zamoti le za kratek čas in lahko ponavljajoč govor pride ponovno na dan tik za tem.
Ponavljajoč govor in tudi ponavljajoča dejanja se pri osebah s PWS lahko pojavljajo
vsakodnevno in neprekinjeno, kar od staršev, učiteljev in tudi vrstnikov zahteva veliko potrpljenja oz.
mirne živce. Zato je želja vseh to zaustaviti, prekiniti, preusmeriti ali omejiti. V situacijah, ko gre za
ponavljajoča dejanja ali govor, je priporočljivo oceniti, ali je to nujno prekiniti ali se lahko tolerira.
Slednje je priporočljivo le v primerih, ko je perseverativna dejavnost za otroka pomirjujoča – takrat je
najbolje otroka s PWS le premestiti v miren, odstranjen kotiček – ali ko gre za čas, ki je za otroka lahko
stresen (npr. čas pred obrokom). V teh primerih se naj otroku pusti, da z dejavnostjo nadaljuje, saj lete takrat (tudi zaradi hrane) ni dobro prekinjati (Cheed idr., 2006).

160

4.4.5 Motorično področje
4.4.5.1 Motorični razvoj
Motorični razvoj otrok s PWS je v primerjavi z razvojem zdravih vrstnikov zakasnel. S tem so
zakasneli tudi temeljni mejniki (sedenje) in splošni mejniki (plazenje, hoja). Prav tako je možno, da
niso vsi doseženi, o čemer tudi v intervjujih naše raziskave poročajo starši otrok s PWS:
Nikoli se ni plazil po trebuhu. Dal se je na hrbet in se premikal vzvratno. Med tem se ni nikamor
zaletel, kot da bi imel oči zadaj. Poleg tega pa je bil še zelo hiter (S9).

4.4.5.2 Hipoton mišični tonus
Starši iz naše raziskave se zavedajo, kako je potrebno že od malega pri otroku s PWS postopati
zaradi hipotonega mišičnega tonusa:
Zelo se je zredil v noge. Od plenice je imel na nogah rdeče madeže, ker ni bilo prekrvavitve.
Takrat sem začela z masažami (S1a).
Dojenčku moraš vzpodbujati mišice, če hočeš kaj od otroka dobiti, saj se otrok najbolj razvija
v zgodnjem obdobju, od prvega do šestega leta. Primerna je masaža, ki na splošno krepi telo in mišice,
torej splošna masaža dojenčka. Zmasirala sem jo zjutraj in zvečer. Naročeni sva bili k fizioterapevtu,
da bi me naučili, kako migati z nogicami, kako masirati podplate. Eden od zdravnikov je priporočal
mavec, a nisem pristala, ker sem dvomila, da se bo na ta način lahko razvijalo telo in kosti. V bolnišnici
je imela dva dni opornico, potem pa ji je bilo treba napenjati še kite. Potem se je dalo izvajati masažo,
kar smo počeli trikrat na dan (S2a). Če se ne gibamo z otrokom, se njegovo telo hitro sesede in tudi
pljuča delujejo slabše. Posledično dobi manj kisika v kri, zato je bolj pasiven in brez energije (S2b).
V vrtcu hodi k fizioterapiji, delovni terapiji, dodatno pa še hodiva na vodne masaže, in sicer
enkrat tedensko. Za konje je še premajhna, naslednje leto bomo hodili na terapijo s konji in na razne
vodne terapije (S3a). Tudi sama sem jo masirala. To ima zelo rada (S3b). Shodila je pri 24 mesecih,
ampak jo je potrebno še zdaj – pri treh letih – paziti. Še se pogosto spotika in je ne moremo kar pustiti
prosto hoditi (S3c). Tako hodi zaradi mehkih mišic. Te so tudi vzrok za pogoste padce med hojo (S3d).
Že med porodom je bil čisto hipoton, mehek kot cunja (S4).
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4.4.5.3 Pomen gibanja v boju s kilogrami
Starši otrok s PWS iz naše raziskave se zavedajo tudi, kako pomembno je gibanje za otroke s
PWS:
Gibalne aktivnosti so ključnega pomena (S7).
Prvo leto je glavno hranjenje in gibanje, na kar smo osredotočeni. Otroka bo treba usmerjati
čim več v šport, da bo fizično čim bolj aktiven (S1b).
Pri vseh dejanjih je počasen, zato je potrebno potrpljenje, ker se sicer razburja (S15a). Zjutraj,
če gre v službo (op. v VDC), vstane sam, brez ure, če pa ni službe, pa lahko tudi celo dopoldne spi. A ko
se usede in ne dela nič, ko se torej umiri, lahko takoj zaspi (S15b). Hodi tudi na plavanje, a ima zaradi
tega zdravstvene težave. Vsak dan pa hodimo na sprehod. Zavedamo se, kako pomembno je gibanje,
a smo bolj nešportna družina. Utrujen je kot pes, hodi vso pot, a ko pride nazaj, kar zaspi. Vedno ko
miruje, zaspi. Močan je, utrudi se hitreje, vroče mu je. Tudi če je na začetku zelo motiviran za gibanje,
je lahko čez pet minut vsega konec (S15c).
Tudi učitelji so v intervjujih naše raziskave poročali o pomenu gibanja za osebe s PWS, zaradi
česar posameznike s PWS vzpodbujajo h gibalnim aktivnostim, vsakodnevne dejavnosti pa v največji
možni meri izvajajo tako, da osebe s PWS čim manj sedijo:
Če bi se več gibala, bi bilo tudi s težo bolje (U10).
Tudi zaradi gibanja in teže opravlja v VDC-ju takšna dela, da ne sedi le pri miru in se veliko
giblje. To se nam zdi bolj smiselno (U14a).
Za te otroke je v šoli na izbiro premalo športnih aktivnosti. Pri vsakem bi moral biti poudarek
na tistem, kjer mu gre dobro, kamor bi moral biti otrok potem večkrat vključen. Za otroke s PWS je
gibanje še posebej pomembno. Brez gibanja pri teh otrocih ne gre (U4a). Letos imajo učenci tudi ure
namiznega tenisa, tekalno stezo, na dvorišču igrajo badminton. Imajo tudi žogo in delajo vaje z
ritmičnimi trakovi idr., ampak učenka s PWS se prehitro utrudi in noče več biti aktivna. Sedaj sploh več
noče v telovadnico. Ne ustreza ji več, ker ve, da se hitro utrudi. A to je namen gibanja, da pokuri kalorije
(U4b). Nazadnje je tekla le deset minut na tekaški stezi in nato rekla, da je žejna. Ker spodaj voda ni
pitna, sem šla z njo v jedilnico. Tako je čas kar tekel (U4c). Spet drugi dve učenki s PWS pa nisi mogel
ustaviti, tako sta bili navdušeni za šport. Pol ure sta se preoblačili, ker sta imeli tako debela stegna, a
ju to ni ustavilo, vse sta hoteli delati, in to pravilno. Imeli smo aerobiko, kjer sta delali z največjim
veseljem (U4d). Učila sem pet učenk s PWS in vse sem vključevala v šolo v naravi. V okviru te smo
izvajali dejavnosti, kot so: sankanje, plavanje, tek na smučeh, hoja, košarka. V disciplini plavanja so se
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uvrstile v ekipo za specialno olimpiado. Bile so srečne, ker so bile vključene v sistem tekmovanja. A
glavno je bilo sodelovanje (U4e).
- Imajo počasnejšo prebavo ter več maščobnega tkiva in manj mišičnega, zato se težko gibljejo.
- Na spomladanski športni dan gre z mlajšimi učenci, ki gredo na manjši hrib. Ker je deževalo in je zelo
spolzko, se zaradi prestane operacije hrbtenice osebe s PWS pred časom odločimo, da greva midve
raje hodit posebej, po asfaltni poti ob vznožju hriba. Mislila sem, da bo malo hodila in se hotela ustaviti
ter počivati, a je hodila tako zagnano in hitro, da se je ni dalo ustaviti. Želela je hoditi tako dolgo, dokler
se ne bodo vrnili ostali učenci, kar je bilo skoraj tri ure in pol. Neprestano sva hodili in se pogovarjali.
Ustavili sva se le v času malice (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, i).

Oseba s PWS iz naše študije se, čeprav je motorično manj spretna, ne upira gibalnim izzivom.
Športno vzgojo obiskuje v manjši skupini, ni je potrebno prigovarjati, saj kaže voljo za delo in rada
izvaja enostavne gibe ter aktivnosti, ki niso prenaporne. Zelo spretna je z žogo in dobro plava.
Orientacija, razen časovna, ji ne dela težav. Kaže pa nekatere primanjkljaje na tem področju: potrebno
je razvijati grobo, fino in grafomotoriko, ima slabšo koordinacijo in ravnotežne reakcije, giblje se
počasi in okorno, kar se vidi tako pri hoji kot pri teku. Pri telesnih aktivnostih se hitro utrudi.
Zaradi pomembnosti gibanja za te osebe ter zaradi pomanjkanja motivacije in volje do gibanja,
kar je največkrat posledica prehitre in velike utrujenosti, je treba izkoristiti vsako priložnost, da se jih
pri tem podpira in motivira. To razlaga tudi Waters (1999), ki celo pravi, da si nekatere osebe s PWS
npr. želijo, da bi izgubile odvečno težo oz. da bi vzdrževale primerno težo, kar je lahko prava
motivacija. Ko se le da, je priporočljivo organizirati dodatne oblike vadbe v telovadnici ali na bazenu,
obstaja pa seveda vedno tudi možnost zapolnjenja prostega časa oseb s PWS z lažjimi oblikami gibanja,
kot sta npr. ples ali hoja. Silverthorn in Hornak (v Waters, 1999) dokazujeta izreden pomen gibanja za
te osebe, saj poročata, da so tisti mladi s PWS, ki so obiskovali aerobno vadbo, v primerjavi s tistimi,
ki niso, po šestih mesecih očitno izgubili na svoji teži.

4.4.6 Socialno področje
Mnogi starši iz naše raziskave so mnenja, da je k boljši socializaciji njihovih otrok s PWS v
pomoč tudi način življenja družine. Večina staršev in učiteljev je v intervjujih za našo raziskavo
poudarila, da so njihovi otroci/učenci s PWS po naravi socialni, družabni, prijateljski in da na tem
področju z njimi ni težav:
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Vedno sem jo vozila s sabo okoli v družbo. Tako je bila hči vedno zelo odprta, zelo socializirana
(S14).
Je socialna, stike spontano vzpostavlja, glede tega ni problemov. Geni, okolje, karakter, starši
– vse to vpliva na socialnost (S2).
Je socialna, lepo sodeluje, zlahka vzpostavlja stike. Vsako leto npr. gre brez težav v kolonijo za
en teden (U10).
Vsakega ogovori in ga s svojo mimiko pritegne, da se skorajda morajo z njim pogovarjati. Ko
gremo v nakupovalni center, bi se on kar pogovarjal s kakšnim človekom, ki mu pade v oči. Kar sam
ogovori: »Kako je pa tebi ime?« To opravlja čisto enostavno, spontano. Socialno je močan. Ni ga strah
ogovoriti sočloveka. Bolj se ozira za odraslimi kot za otroki. Ker bolj počasi govori, otroci pa so zelo
hitri, z otroki ne deluje tako dobro. Otroci v vrtcu so ga zelo lepo sprejeli, imajo ga za svojega. Vedno
jih prosimo, da mu čim manj pomagajo, da bo bolj samostojen. A otroci mu pomagajo, taki so po
naravi (S4).
Rad ima družbo. Skrbelo nas je, kako ga bodo sprejeli vrstniki v vrtcu in sošolci v šoli, a so bili
vsi strahovi odveč. Odlično se je vključil v vrtec, prav tako kasneje v šolo (S9).
Zelo je socialna, prijazna. Na koncu šol. leta smo celo dosegli to, da je hranila neko punčko, ki
sama ni mogla jesti. In tudi razdelila sadje, ki je ostalo od malice, vsakemu enako število koščkov in
pravično, sebi ni vzela več, kot so dobili drugi. Njena mama to sploh ni mogla verjeti. Seveda bi najrajši
vse sama pojedla, a izgleda, da je uživala v tem, da je imela ona to nalogo. To je bila neke vrste
kompenzacija (U13).
Učenke s PWS so družabne in prijateljske na svoj način. Z vrstniki dobro sodelujejo, a bolj samo
z določenimi. Ne z vsemi. Z odraslimi pa so radi dobro povezani. Navajeni so na eno in isto osebo (U1).
Drugi učitelji pa so izpostavili, da učenci s PWS potrebujejo zaradi šibkejših socialnih veščin
veliko mero pozornosti in so veliko bolj zadržani: Zelo radi imajo vso pozornost. Nenehno znajo viseti
nad določenim človekom (ponavadi je to učitelj ali druga odrasla oseba). Težje vstopajo v odnose z
vrstniki, veliko lažje z odraslimi (U5a). Nisem jih doživela kot družabne, prijateljske. Navezovanje stikov
je bilo minimalno. Socialnega v sebi skoraj nimajo. Eni so sicer nekoliko bolj socialni. Med njimi so
majhne razlike. Bolje delujejo z odraslimi, z njimi imajo tudi več komunikacije (U5b).
Zelo različno je bila povezana s sošolci. Eni so ji bili zelo blizu, eni občasno, eni sploh ne. Mnogi
v razredu se ji niso približevali zaradi krvi, ki ji je tekla iz rane, ko se je spraskala.
Učenke s PWS so družabne in prijateljske na svoj način. Z vrstniki dobro sodelujejo, a bolj samo
z določenimi. Ne z vsemi. Z odraslimi pa so radi dobro povezani. Navajeni so na eno in isto osebo (U1).
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Ker je nova na šoli in v razredu, si sošolcev ne pusti blizu. // Velikokrat me potrebuje samo zase.
Takrat moram ostale v razredu pustiti, a jih ne morem kar enostavno zaposliti, saj vsi potrebujejo mojo
pomoč. Zato sošolci gledajo nanjo negativno, ker jim »vzame« učiteljico. Pa tudi zato, ker so zanje
stvari v povezavi s to osebo nove in kompleksne. Sprašujejo: »Zakaj zdaj to praskanje?« ipd. in jim je
stvari težko razložiti. Pred učenko sem najprej to skrivala, a sedaj mora sprejeti, da so nekatera njena
dejanja družbeno nesprejemljiva. Tako v razredu odkrito povem npr.: »To na glavi ima, ker se je
spraskala, čeprav se ne bi smela.« (U12).

Tudi nekaj staršev je imelo izkušnje nedružabnostjo, zadržanostjo oz. nesocialnostjo otroka s
PWS. Opozorili so, da otrok:
Zna biti moteč za starše, ker jih spravlja v neroden položaj, a zase se znajde (S15).
Drži se bolj sama zase. Doma gre rada k otrokom od naših prijateljev, ki jih pozna. V vrtcu pa
se najrajši igra sama. Z vzgojiteljicami bolj vzpostavlja stike kot z vrstniki (S3).
Ker je bil počasen, je bil izločen. Bolj se je igral sam zase, niti z bratrancema se ni želel preveč
igrati (S11).
Pri osebi s PWS, ki smo jo obravnavali v naši študiji, ni bilo nikoli večjih težav pri vključevanju
v skupino, pa čeprav kaže specifike v vedenju (mnogo oblik neprimernega vedenja) in socialnem
udejstvovanju. V splošnem je zelo socialna, komunikativna, prijetna, kaže primerne socialne veščine,
lepo sodeluje, a ko ima slabe dneve ali jo karkoli zmoti, je lahko slika popolnoma obratna. Težave, ki
jih ima na socialnem področju, so: večkrat posega v osebni prostor drugega; ko pride do težav v
socialnih odnosih, se ne zna obnašati in potrebuje pomoč; težko samodejno vzpostavi stik z drugimi
in ne zmore kar tako pristopiti k vsakemu (četudi dobro poznanemu človeku) in začeti pogovor, za to
potrebuje več časa ali povod (igra, vprašanje, zanimanje) ali se drži bolj zase; pri odnosih z drugimi ima
težave pri razbiranju neverbalnih znakov: tona glasu, mimike obraza, govorice telesa, ki si jih po svoje
interpretira; težko posodi stvari.
Na 14. vprašanje iz anketnega vprašalnika za našo raziskavo, ki se glasi: »Je bil v zgodnjih letih
vaš otrok bolj introvertiran (vase zaprt) ali bolj ekstravertiran (družaben)?«, so na podlagi odgovorov
staršev nastali naslednji rezultati:
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število oseb s PWS

Graf 17: Introvertiranost (vase zaprtost) ali ekstravertiranost (družabnost) posameznika s PWS.
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Devet staršev je svojega otroka s PWS ocenilo kot ekstravertiranega, dvoji starši pa kot
introvertiranega.

Na 26. vprašanje – »Kako posameznik sodeluje z vrstniki?« – pa s strani staršev slabih ocen ni
bilo podanih. Pokazalo se je, da večina otrok s PWS iz naše raziskave – devet od enajstih posameznikov
s PWS –, dobro sodeluje z vrstniki. Dvoji starši pa so ocenili, da njihov otrok s PWS dobro deluje le z
določenimi osebami. To prikazuje Graf 18:

število oseb s PWS

Graf 18: Sodelovanje posameznika s PWS z vrstniki.
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Iz tega lahko sklepamo, da imajo otroci s PWS iz naše raziskave dobre odnose z vrstniki.
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Na 27. vprašanje – »Se je kot otrok rad igral z drugimi otroki?« – dobljeni rezultati pričajo o
tem, da so se vsi otroci s PWS razen enega (deset otrok od enajstih) radi igrali z vrstniki brez PWS, kar
ponazarja Graf 19:

število oseb s PWS

Graf 19: Igranje posameznika s PWS z drugimi otroki.
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Podatke na podlagi odgovorov staršev na 28. vprašanje, ki se glasi: »Se je otrok kdaj udeležil
posebnega treninga socialnih veščin?«, predstavlja Graf 20:

število oseb s PWS

Graf 20: Udeležitev posameznika s PWS pri posebnih treningih socialnih veščin.
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Graf 20 kaže jasno sliko o tem, da se noben otrok s PWS iz naše raziskave ni udeležil treninga
socialnih veščin.
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4.4.6.1 Vztrajanje v rutini oz. slabo reagiranje na spremembe
Osebe s PWS slabo reagirajo na spremembe in na kaj nepričakovanega. Zanje je rutina
izrednega pomena, saj jih že vsaka najmanjša sprememba 'vrže iz tira', kar se lahko zgodi tudi v
primeru vnaprej napovedane spremembe. Najhuje je, ko jih sprememba preseneti. Rade tudi trmasto
vztrajajo pri svojem. V intervjujih za našo raziskavo starši veliko povedo o spopadanju s spremembami
pri svojih otrocih s PWS, in ta tema se jim zdi zelo pomembna:
Do izbruhov jeze prihaja, ko gre za določene nepredvidene motnje v dnevnem poteku ali za
kratkoročnejšo spremembo plana, kot je npr. nenačrtovana odločitev, da gremo ven na sprehod ali v
trgovino. To ga zelo zmede in prepričevanja, da to naredi, so zelo dolga in težka. Moja očetovska
metoda je kdaj tudi ta, da vse presekam in ga v ta dejanja enostavno »postavim«. Da do tega pride in
da se s tem sprijazni, pa traja dlje časa, lahko tudi do ene ure. Pogosto nam o tem poročajo tudi v šoli,
vendar zaradi zakonodaje in fizičnih zmogljivosti »represivnejših« metod tam ni (S7a).
Če mu povemo, da gremo nekam ob treh, zanj ni sprejemljivo, da gremo ob treh in petnajst
minut; takrat spremeni vedenje in ponavlja: »Ti si rekla ob treh.« (S9).
Ta vikend je bilo prvič, da je morala tudi za vikend ostati v zavodu. Iskala je vse možnosti, pri
kom bi lahko bila, samo da ji ne bi bilo treba ostati tam. Spraševala me je, če gre lahko k babici itd.
Ima starejšega brata, ki jo ima zelo rad, a ima svojo družino in ne more vedno skrbeti zanjo. Tako je
morala ostati v zavodu, kar je presenetljivo lepo sprejela. Razložila sem ji, da je sedaj pač tako, da eni
ne gredo nikoli domov, ona pa mora sedaj pač enkrat ostati (S13a). Na vse spremembe jo je potrebno
nujno vnaprej pripraviti. Ko se recimo zmenimo, da nekam gremo, in se potem to preloži, se ji ne da
dopovedati, zakaj ne gremo. Spremeni se njeno vedenje, pride lahko do izbruha jeze. Šele ko se
usedemo v avto in gremo, je v redu (S13b). Ko sva šli na sladoled, sva bili zmenjeni, da dobi eno kepico.
Ugotovila je, da lahko vzame dvakrat po pol kepice in dobi večjo kepo. Takrat je želela še žličko. Ko je
dobila sladoled in ga jedla, ji je padel ves sladoled na tla. To je bilo zanjo povsem nepričakovano.
Grozno je vpila, jokala, kot da bi se zgodilo nekaj najbolj strašnega. Seveda sem ji kupila še eno kepico
(S13c). Na nekem izletu je hotela sladoled po vsej sili, pa sem ji razlagala, da se mi zdi pokvarjen. Imeli
so ga namreč samo v dveh posodicah in videlo se je, da ni svež. Vztrajala je in ni popustila, saj tega, da
ne dovolim, ni pričakovala, zato sem ji ga kupila. Potem je zbolela, bruhala, hodila na stranišče. Od
takrat naprej ji lahko rečem, da se mi nekaj ne zdi sveže. Takrat tega raje ne je (S13d).
Hči ima rada vse zelo lepo načrtovano. Ko pride do kakšne spremembe, moram stvari zelo
»obračati«. Včasih to lepo sprejme, včasih težje. Takrat je tiho, se zapre v svoj svet in noče govoriti.
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Takrat jo moram kar pustiti, da razmisli. Večkrat pridem nazaj in jo pomirjam, a ni nič bolje. Še vedno
v odgovor kaj jezno zamrmra. Težave so bile že, ko smo ji hoteli kupiti nova oblačila. Rekla je, da ne
rabi novih hlač, saj jih ima. Jaz pa sem ji razlagala, da nima hlač za šolo. Zdaj gre pri vsem tem malo
bolje, nova oblačila vsaj pomeri (S14).

Tudi učitelji iz naše raziskave pri učencih s PWS opažajo težave s spopadanjem s
spremembami:
Dobro deluje le, če je vzpostavljena struktura. Vedenje se bistveno spremeni, ko nastopijo
spremembe. Ko se recimo zgodi, da ni določenega učitelja, in se zato spremeni urnik, prihaja do
izpadov. Na take situacije se je žal ne da vnaprej pripraviti. Rečem lahko samo, da ni učitelja, zato je
sedaj na vrsti to in to in moraš z nami. Tudi ko ji povem, da bo lahko samo sedela ali poslušala, da tukaj
ne more ostati sama, tega ne sprejme in noče iti. Ostane na mestu, trmari in kriči. Ponavadi najdlje
traja izpad pred športno vzgojo. Ko bi morala kot vsi sošolci in sošolke v telovadnico, obstane na mestu
in trmari. Govori, da ne bo šla, da ona tega ne dela ipd. Pa čeprav lahko samo sedi (U10).
Nekatere stvari prav lepo sprejme, le razložiti ji je potrebno: npr. če ne bi bilo istega
inštruktorja. Pri enih pa zelo čustveno reagira: npr. če se zamenjajo pravila glede na prejšnje leto.
Selitev VDC-ja na drugo lokacijo je lepo sprejela. Pomagali smo ji le pri vožnji. Nekaj časa smo jo vozili
s kombijem, zdaj pa prihaja sama z avtobusom (U14).
Ob spremembah je treba vse razjasniti. Večkrat vpraša zakaj, kako to, ... Zdaj je že veliko bolje,
kot je bilo na začetku (U11).
Urnik ji veliko pomeni. Tako vedno zna, kdaj kaj ima in se urnika striktno drži. Najbolje je, da
je vse stalno, če ne, jo to »vrže s tira«. Sprememba ne vpliva dobro nanjo. Npr. ob nadomeščanju in
spremembi prostora so težave (U9).
Rutina jim daje občutek varnosti. Zgodilo se je, da je kaj odpadlo in je bila velika zmeda.
Neprestano je govorila: »Kako? Saj imamo na urniku …« Pri tem spominjajo na avtiste (U1).
Vsaka sprememba ji ne odgovarja, npr. menjava oseb, če drugače vprašaš za eno in isto stvar,
ne more se navaditi novega kurikuluma ob menjavi šole ipd. (U12).
Kar kot učiteljica opažam pri učencih s PWS, //je//, da je zanje pomembno, da rabijo stalnico,
rutino, spremembe jim je potrebno napovedati vnaprej, rabijo ljubečega učitelja, okvir, pravila in meje
(U6).
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Sprememba je moteča, nezaželjena, zato – če se le da – jih je treba na spremembo pripraviti
vnaprej. A za spremembe, ki nastopijo slučajno in v trenutku, se to ne da. Takrat se vedenje spremeni,
nastopi nejevoljnost, lahko pride do izbruhov (U7).

Oseba s PWS, ki smo jo obravnavali v naši študiji, potrebuje čezmerno količino zagotovil,
posebno še, če se zgodijo kakršnekoli spremembe v rutini (npr. ko se spremeni urnik, sedežni red v
razredu, ko v razredu uči drug učitelj, ko gre za preverjanje znanja, drugače sestavljeno nalogo ali
delovni list, nenapovedan obisk ali odhod, novo strategijo dela, ko odgovarja na vprašanja ipd.), po
kateri deluje. To sproža nejevoljo, razdražljivost, trmasto vedenje in celo izbruhe jeze. Tudi če nekdo,
ki ga ne pozna dobro, vdira v njen zasebni prostor, postane vznemirjena, napeta, glasna, burno
reagira, 'pade ven'. Ko pride do sprememb, se zdi izgubljena in zmedena, pojavi se perseveracija:
- Osebo s PWS zmede urnik, ker odpadejo plesne vaje. Razložim ji potek dneva, a ostaja
nejevoljna, zelo razdražljiva. - Zaradi novega sedežnega reda v razredu, ki ga ni pričakovala, postane
razdražljiva. Zjutraj, ko je prišla v šolo, je bila presenečena, kje sedi, a ni nič rekla ali pokazala. Načrtno
je pripravila izbruh, ki ga je »izvedla« na skupnem petju vseh učencev šole od 4.r naprej. – Zjutraj, na
začetku prve ure, mi pokaže domačo nalogo in vse opravljene nedokončane stvari, ki jih je do danes
morala narediti. Za naslednjo uro je bil napovedan test iz zgodovine, zato smo to uro še malo
ponavljali, ustno odgovarjali na vprašanja. Česar ni vedela oseba s PWS, je povedal sošolec. Na tablo
zapišem, da naj pazita na velike začetnice in ločila na koncu povedi. Pred naslednjo uro ju spomnim,
da se med testom ne sme govoriti, da me ne moreta in ne smeta nič spraševati in da naj poskušata
čimveč samostojno rešiti. Ko teste razdelim, sošolec pridno rešuje, oseba s PWS pa začne govoriti: »Nič
se ne spomnim, ne vem tega, ne spomnim se …« Prosim jo, naj ne moti sošolca in reši tisto, kar zna,
saj smo prej ponavljali in je veliko vedela, vprašanja pa so ista. A začne še glasneje govoriti, celo kričati.
Glasnost se stopnjuje, obrne se vstran od mize, test porine vstran od sebe. Sošolca odpeljem ven iz
razreda, da lahko v miru rešuje test naprej. Z osebo s PWS pa vztrajam, da reši vprašanja, ki jih označim
z zvezdico (za katera vem, da jih zna). Obe z razredničarko ji razloživa, da to obnašanje ni sprejemljivo,
da je na urniku že malica in da ji jo damo na stran ter da lahko pride v razred, ko naredi zahtevano. Po
vpitju reši tri vprašanja, za drugo pa pravi, da se ne spomni. Začne jokati. Vpije: »Ne! Ne spomnim se!
To ni fer! Hočem malico! Ne znam odgovora. Ne spomnim se! Ne! Ne! To ni fer!« Ko pride razredničarka
pogledat, če je v redu, skušata na vprašanja odgovoriti ustno. Ko ugotovimo, da vse zna, vztrajamo,
da jih reši. Še eno celo uro je trajalo, da je ob prerekanju rešila vprašanja z zvezdico. Ob tem sem ji
razlagala, da je test obvezen in da bomo drugače mislili, da snovi ne zna. Opozorila sem jo, da bom
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morala obvestiti starše, če ne bo sodelovala. Vsa nerešena vprašanja je morala rešiti za domačo nalogo
s pomočjo zvezka. Da se je umirila, je trajalo od pol devetih do enajstih (Dnevniški zapisi avtorice
magistrskega dela, j).

V primerih neprimernega vedenja pri mlajših otrocih s PWS se lahko zgodi, da je vedenje ob
prekinitvah rutine preveč tolerirano, ker si starši govorijo, da je to nekaj, kar bo otrok z leti prerasel.
Zaradi čustvene nezrelosti mnogih mladih s PWS pa se to le redko zgodi in se tako vedenje pojavlja še
naprej. V srednješolskem obdobju je toleranca neprimernega vedenja še manj verjetna, še posebej,
če je reakcija na spremembo v rutini čustveni izbruh ali trmasti upor (Waters, 1999).
Glede na spremembe v rutini v šolskem okolju so lahko težava izleti. Če je otrok s PWS na izlet
dobro pripravljen, uživa v pričakovanju le-tega. Ker pa takrat dan poteka bistveno drugače, kot je
njihova vsakodnevna rutina, se na izletih običajno držijo odraslega, ki je za njih odgovoren. Da se ne
bi pojavila trma in trmasto vedenje, je potrebno premisliti vsako malenkost in predvideti situacijo: če
je dovoljeno imeti s seboj denar, je potrebno, da gre nekdo z otrokom s PWS v trgovino, kjer poskrbi,
da se denar ne zapravi za hrano. Izleti, ki vključujejo dolge hoje, niso primerni za majhne otroke.
Zavedati se je potrebno, da so lahko hoja po strmih hribi in dolgotrajne obremenitve nog nasploh zelo
težke za otroka s PWS in se ta utrudi prej kot mnogi njegovi vrstniki, zaradi česar se lahko posledično
pojavijo vedenjske težave (prav tam).
Za otroka s PWS so občutljivi dnevi posebnih priložnosti in festivalov. Takrat so pogostejše
spremembe dnevne rutine in urnika, prisotna so praznovanja, nastopi, navdušenje nad prihajajočimi
prazniki itd. Božič in velika noč mu predstavljata težavni čas, saj ostali otroci govorijo o sladkarijah, ki
jih bodo dobili. Mnoge družine bodo dale svojemu otroku s PWS le kakšno čokoladico ter več drugih,
predvsem neužitnih stvari. Učitelj mora biti buden, da to odsevanje opazi na otroku. Torej učitelju
mora biti jasno, da če se npr. v času pričakovanja božiča poslabša otrokovo vedenje, je lahko vzrok za
to zanje težko obdobje. Problematičen je lahko tudi čas žetve oz. pobiranja pridelkov. V šoli se učijo o
različnih pridelkih, snoveh, s katerimi pripravljajo hrano in imajo pogosto vse to razstavljeno v razredu.
Otrok s PWS ne more gledati hrane vsak dan, pride lahko do kraje in s tem za otroka nerodnih situacij
(prav tam).
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4.4.7 Vedenje, obsesije, rituali
4.4.7.1 Manipuliranje
Starši in učitelji so v intervjujih na naslednji način opisovali manipulativno vedenje oseb s PWS:
Neprestano manipulira (U10a). Takoj, ko vidi, da si nekdo nov, te hoče 'obrniti' (U10b).
Z mamo sta bili zmenjeni, da lahko dobi sladoled na osnovi vode. Ko je tega lepo v miru pojedla,
je v največji gneči razjezila in kričala, da ji mama noče kupiti sladoleda. Seveda so ju vsi gledali, nakar
so pritekle tri ženske – vsaka s svojim sladoledom – in ji ga ponudile. Verjetno so si mislile: »Ubogi
otrok, mama ti niti sladoleda ne kupi, grozna ženska, kaj dela z otrokom, saj ta strada.« Učenka je
znala to zelo dobro izkoriščati. Predvsem je spretno izkoristila množico in glasno govorila besede:
»Kakšni ste, nič mi ne privoščite, lačna sem, nič nisem dobila, sploh mi nič ne date.« Cel postopek je
imela naštudiran, in to na način, da se je vsakemu v dno duše zasmilila (U1a). Zelo hitro dojamejo, kaj
se bo zgodilo. Učenka je rekla tudi: »Zdaj bom zagnala cel vik in krik in kaj boš potem naredil?« Te
osebe so brihtne, ne glede na vse. Izkoristijo situacijo takrat, ko ti ne moreš normalno odreagirati
(U1b).
Zelo je vztrajen in preveč natančen. Vedno naredi stvari do konca, ne glede na vse. Ko mu kaj
ne gre od rok, je tečen, joče, sprašuje, zakaj mu ne gre. Ko smo doma v delavnici zlagali sveče, je
pomagal, a če kdo ni znal zlagati, je znorel. Ko pa npr. on kaj potrebuje za šolo, mu je v tistem trenutku
potrebno priskočiti na pomoč. Jaz moram takrat vse odložiti in mu takoj pomagati, saj ne more
počakati. To je ena vrsta vztrajnosti, pedantnosti, ne more si pomagati, da mora določene stvari takoj
odpraviti (S15).
Tudi avtorica dnevniških zapisov ima več primerov opisanih situacij, ko gre za manipulacijo s
strani osebe s PWS:
- Oseba s PWS na počitnicah pri babici ponoči nalašč ni hotela spati, podnevi pa je bila slabe
volje in vedno je bilo nekaj narobe. Neprestano je manipulirala in izsiljevala. Spretno je sama izzvala
takšno situacijo, kot si je želela. Npr. že, če si ob njenem sicer običajnem vprašanju samo malce drugače
odgovoril, kot si je zamislila ona, je to lahko bil povod za kričeč izbruh. - Vprašam jo, kaj bo počela pri
babici in če bo pridna. (Tam bo cel naslednji teden, ker sta starša službeno odsotna). Nič ne komentira.
Razlagam ji, da želim, da mi odgovori, ker če učitelj učencu zastavi vprašanje, želi odgovor nanj. Ni
hotela odgovoriti, a sem vztrajala, da mora. Vedela sem, da ima nekaj za bregom. Po dolgem času le
reče: »Ne vem.« Sama pa nalašč podrezam vanjo: »Kaj? A »ne vem« pomeni, da nisi prepričana, da
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boš pridna, ali da imaš mogoče nekaj v načrtu?« S tonom glasu ji dam vedeti, da se s tem ne strinjam.
Rahlo se smehlja in nič ne komentira. - Ko jo vprašam, kje je bila včeraj, saj je ni bilo v šoli, pravi, da je
že tako ali tako od nedelje naprej slabe volje in da je vse narobe. Ampak, da ne more povedati, zakaj,
ker je oči rekel, da ne sme nikomur povedati. Če bi povedala, je rekla, bi bila starša jezna. V šoli ne
zmore delati. Izgleda zaskrbljeno, zamišljeno in žalostno. Vedno znova se spomni na to in ponavlja, da
ne sme povedati. Jaz ji razložim, da naj potem raje nič ne govori o tem, ker bom postala radovedna in
bom želela vedeti, ter da ni nič hudega, če mi ne sme povedati. Čez čas sama pove, da je oči vsega kriv
in da je ona rekla le, da mu samo kaže, kako je, če si gluh. Tako kot je bil oči v nedeljo »gluh«, ko ga je
ona nekaj prosila. Vse skupaj naj bi se začelo v avtu, na poti od babice. Pravi, da se tega noče
spominjati, ker je potem slabe volje. Prizna tudi, da ni bila ravno pridna pri babici, da pa tudi ni mogla
biti vedno poredna, ker je potem babica ne bi nikoli več hotela vzeti k sebi. Iz nje izvlečem, kaj pomeni
»ne ravno pridna«. Vprašam: »A si vpila?« Odgovori: »Ampak manj kot tri dni.« - Noče hoditi v šolo in
starši je ne morejo prepričati, da bi šla. Sama navaja pogoje, kakšen urnik želi in s katerimi sošolci noče
biti na urah, kdaj hoče biti z razredom in kdaj izven razreda. Vse smo upoštevali in ji na njene želje
prilagodili urnik, ker se zavedamo, da če ne bi, je sploh v šolo ne bi več dobili. - Oče osebe s PWS me
pokliče in vpraša, če se v šoli kaj dogaja, če sem karkoli opazila in ali je kdo drug kaj opazil. Razloži, da
je bilo danes zjutraj zelo hudo, da ni hotela v šolo. Od pol sedmih se je že začelo prerekanje in niti s
postelje ni hotela, ni je mogel spraviti oblačit. Samo rekla je, da bo jutri šla v šolo. Oče tudi pove, da če
je tudi jutri ne bo mogel spraviti iz postelje, jo bodo odpeljali v Stično, ker doma ne zmorejo več. Oče
odpelje osebo s PWS v Stično. Tam bo, kolikor dolgo bo hotela biti. Pravi, da bi bila dolgo, a bi zadnji
teden prišla še malo nazaj v šolo. Ko se peljeta v Stično, po poti sprašuje eno in isto in vedno bolj
stopnjuje glas: »Kako sva se zmenila, kako dolgo bom tam?« Oči pravi, da ve, da bi bil vsak odgovor
napačen, razen odgovor, s katerim ji je odgovarjal: »Kolikor se boš ti odločila.« Vsaj štirikrat ji je tako
odgovoril in potem je rekla, da bo dva tedna, in oči je potrdil. – Oseba s PWS pove, da pri psihologinji
zbira nalepke za pridno obnašanje (če npr. ne zamudi k pouku ipd.). Ko zbere določeno število nalepk,
bo lahko šla v živalski vrt. (Nato smo nalepke uvedli tudi v šoli). Eni učiteljici v šoli na individualni uri
razloži, da pri psihologinji že ne bo vpila ali se grdo obnašala, ker psihologinja ve, kako je treba z njo.
– Oseba s PWS ima puščico v obliki kravice Milke, ki je zelo všeč njenemu sošolcu. Odkar ji je sošolec
povedal, da mu je puščica zelo všeč, ga oseba namenoma izziva, daje puščico na njegovo stran mize,
obenem pa mu ne dovoli, da bi jo gledal ali se je dotikal. Zaradi puščice so same težave, oba slabše
delata med poukom, se prepirata. Oseba s PWS puščice nikakor noče pustiti doma, učenec si jo pa zelo
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želi, a se je ne da kupiti, saj je reklamna. Vsakodnevno se s to puščico ukvarjamo, žal več časa kot s
samo snovjo (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, k).

Iz izjav lahko razberemo, kako iznajdljivi, manipulativni in preračunljivi znajo biti posamezniki
s PWS, kako veliko jim npr. lahko pomeni vsakdanja majhna stvar, kako hitro znajo iz muhe narediti
slona ter katere oblike neprimernega vedenja izkazujejo. Iz izjav lahko tudi sklepamo, da se zavedajo
svojega vedenja, vedo, če gre za neprimerno vedenje, in ga zmorejo tudi obvladati, sprožiti in po
potrebi – če je v njihovem interesu – zatreti.
Na 20. vprašanje iz anketnega vprašalnika za starše, ki se glasi: »Ali posameznik zmore
obvladovati svoje vedenje?«, je, kot kaže Graf 21, šest staršev odgovorilo pritrdilno, le eden nikalno,
od dvojih staršev pa na to vprašanje nismo dobili odgovora. Starši enega od otrok s PWS niso obkrožili
ponujenih odgovorov, a so zraven pripisali 'delno', starši drugega otroka pa so obkrožili oboje (da in
ne), kar si lahko razlagamo tudi tako, da otrok včasih zmore obvladovati svoje vedenje, včasih pa ne.
Le eni starši, ki so odgovorili z 'da', so pripisali: 'Ko ne ve, da ga mora, ga'.

število oseb s PWS

Graf 21: Obvladovanje vedenja posameznika s PWS.
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Iz dobljenih rezultatov, predstavljenih na Grafu 21, lahko sklepamo, da otroci s PWS po
mnenju staršev v splošnem zmorejo obvladovati svoje vedenje.
Pri 21. vprašanju, ki se glasi: »Ali posameznik kaže katero izmed naštetih oblik vedenja?«, so
imeli starši možnost obkrožiti več odgovorov naenkrat (eni starši so obkrožili le eno postavko, dvoji
starši dve, ostali pa po več postavk). Rezultati podanih odgovorov so naslednji:
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Graf 22: Oblike vedenja, ki jih kaže posameznik s PWS.
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Število oseb s PWS

Iz dobljenih rezultatov, ki so prikazani na Grafu 22, lahko zaključimo, da pri posameznikih s
PWS iz naše raziskave vidno prednjači obsedenost s hrano, pogosto je trmasto vedenje, tudi izbruhi
jeze in neprimerno vedenje ob spremembi rutine.
Kako so starši odgovarjali na 22. vprašanje anketnega vprašalnika: »Ali se je vedenje občutno
poslabšalo z vstopom posameznika v puberteto?«, pričajo naslednji rezultati:

število oseb s PWS

Graf 23: Poslabšanje vedenja posameznika s PWS z vstopom v puberteto.
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Graf 23 kaže, da pri treh od enajstih posameznikov s PWS iz naše raziskave ni bilo opazne
razlike med vedenjem pred in v času pubertete. Starši enega otroka so jasno odgovorili z 'ne', kar
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pomeni, da se vedenje njihovega otroka s PWS z vstopom v puberteto ni občutno poslabšalo. Trije
starši pa so podali odgovor, da se pri njihovem otroku vedenje z vstopom v puberteto ni spremenilo.
Ostali trije starši so označili, da njihov otrok še ni v puberteti.
Iz tega lahko sklepamo, da pri več otrocih s PWS z vstopom v puberteto ni prišlo do
poslabšanja vedenja, a te postavke ne moremo zanikati, kajti trije starši od osmih (op. le toliko otrok
s PWS je od vseh v raziskavi sploh vstopilo v puberteto) so postavki pritrdili. Tudi različni strokovnjaki
(Cheed idr., 2006; Goff, 2006, Lang idr., 2010, Waters, 1999) razlagajo, da se v adolescenci vedenje
oseb s PWS občutno poslabša. O tem je več govora v nadaljevanju.

Na odprto 24. vprašanje, ki se glasi: »Ali posameznik kaže katere druge oblike izzivalnega
vedenja? Če da, katera? Katere strategije uporabljate za njihovo zmanjšanje?«, smo dobili le en
odgovor, in sicer:
- ‘Kaže besedna izzivalna vedenja. Kot strategijo za zmanjšanje uporabljamo pogovor’ (S11).
Na prav tako odprto 25. vprašanje, ki je iz dveh delov: »Ali posameznik kaže katerekoli druge
oblike vedenja ali navade, ki vam jih je težko obravnavati?« in »Če da, katere?« , smo dobili le dva
odgovora:
- ‘Počasno izvajanje vseh gibov' (S11).
- ‘V skupini ali pri delu, ki mu ni po volji, težko ali nerad sodeluje. Raje je sam in zelo rad riše’ (S10).
Tako starši kot učitelji so v intervjuju poročali o tem, kako zelo vztrajni so otroci oz. učenci s PWS ter
kako radi kopičijo stvari.

4.4.7.2 Vztrajanje
Ko ji je v šoli šlo nekaj zelo dobro, je želela to delati v nedogled in se je ni dalo ustaviti. Najraje
je računala ene in iste račune, kjer so se menjavale le številke. To bi lahko v šoli delala več ur, želela pa
jih je še za domačo nalogo. Tudi ko se je lotila risanja ali barvanja, je nisi mogel ustaviti. Slikala je,
dokler slika ni bila dokončana, seveda po njenih merilih (U8).
Vztrajal je pri istih dejavnostih enako dolgo kot sošolci, ni hotel prej na odmor, tudi če bi lahko
(S9).
Že kot otrok je vztrajal, da bi uspel v svojih namerah. Če je bilo treba, je tudi desetkrat ponovil.
In priznam, da smo mu popustili (S11).
Vse učenke so raje vztrajale pri isti dejavnosti, kot bi začele s kakšno novo. Rade so delale po
enem in istem »kopitu«, to jim je bilo enostavno, saj ni bilo treba veliko razmišljati. Ko so bile mlajše,
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je to šlo sicer enostavneje, kasneje, ko so bile starejše, pa zaradi tega niso napredovale, kot bi lahko
(U6).
Preden začneš nekaj novega, je potrebno veliko spodbujanja in motivacije. Raje vztraja pri
znani stvari. Na nove stvari je potrebno prehajati počasi (U10).
Ne želi prenehati z eno dejavnostjo. Dokončati mora, kar si zamisli. Vedno hoče stvar narediti
do konca. S seboj npr. nosi podloge, ki jih barva, in »bog ne daj«, da jih ne dokonča (U12).
Ko se na nekaj naveže in temu začne pripadati, jo je zelo težko obrniti vstran od tega (U14).
Ko je kaj delala, je nisem želela prekinjati, ker je bila tako vneta pri delu, da je nobena druga
stvar ni premamila. Ko je začela z delom, je kar »padla vanj«. Pri tem je vztrajala do konca. Tako močno
je bila predana enem delu, da je težko prešla na kakšno drugo (U9).

4.4.7.3 Kopičenje
Obseden je s prospekti trgovin, ki jih do podrobnosti »preštudira«. Ko gremo v trgovino, ne
prosi za čokolado, kekse oz. kakšne druge sladkarije, zadnjih pet let si izbere le čaj, ki ga doma še nima.
Doma imamo veliko čaja, saj ga zbira in zlaga v svojo omaro. Če mu kaj premaknem, npr. z leve na
desno, mi takoj reče: »Spet si gledala čaj, ta je bil tako.« Za vse točno ve, kako je bilo (S9a). Zbiral je
slikice nogometašev. V albumu je točno znal, kje mu kdo manjka, v katerem moštvu je kdo, v kateri
reprezentanci, katero številko ima kdo. Bilo je okrog 600 slikic in za vse je to vedel na pamet. Tudi za
Korejce in Japonce, ki so na prvi pogled vsi enaki. Za vse je vedel, katerega sličico ima in katera mu
manjka. Če mu je kdo album premaknil, je takoj vedel, kako bi moral biti (S9b).
Veliko stvari kopiči: vse o Kitty mucki, vse o pingvinih, puščice, vedno ima polno torbo določenih
stvari, ki jih zbira (U9).
Prinašala je mnogo stvari. To smo ji prepovedali in ji rekli, da lahko prinese le eno stvar. Tega
ne upošteva, zato imava pogovore o tem, kaj je primerno za punco v njeni starosti. Babyborn ni
primeren. Ko ima slabe dni, ne prinaša ničesar (U12).
Veliko stvari je zbirala. Ni pustila, da bi se jih kdo dotaknil, to je bilo samo njeno (U6).
Kopičila je rada veliko stvari: plišaste igrače, majhne figurice, knjigice, skokice, kocke, kreme,
puščice, barvice, pisala idr. Doma ima v sobi polno, prepolno stvari. Imela je obdobje, ko je veliko teh
stvari prinašala v šolo in jih želela razkazovati. Prinesla je po tri naložene vreče, a to so bile vedno le
ene vrste stvari. Ko smo ji prepovedali prinašanje stvari v šolo, so bili potrebni veliki napori, da je
nehala. Ob petkih je bilo za vse učence dovoljeno, da prinesejo po eno igračo. Tega pravila se je morala
držati tudi ona (U8a). Pomenili smo se, da če ji ne bomo mogli prepovedati prinašati stvari, ker se
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vedno upre, jo bomo skušali prepričati s tem, da zaradi operacije hrbtenice ne sme nositi težkih stvari,
zato naj tega več ne počne (U8b).

Oseba iz študije primera tudi množično zbira stvari; plišaste igrače, žogice, kocke, gumijaste
figurice, knjige, punčke, barvice, pisala, tudi lasnice in gumice za lase, kreme za telo, labele, idr. Rada
nabira stvari v naravi. Sledi nekaj konkretnih primerov:
- Zjutraj oseba s PWS noče k pouku, ker ugotovi, da v torbi nima dveh posebnih krem za ustnice.
V torbici ima namreč med drugim tudi toaletno torbico, kjer bi po njenem moralo danes biti pet label.
Grdo se začne obnašati do očeta, ki jo je pospremil do razreda, in dramatizira. Očeta pripravi do tega,
da gre kupit enaki kremi v trgovino. Še vedno noče v razred. Na hodniku čaka očeta. Čez eno uro se
oče vrne s tremi novimi labelami. Še vedno je osorna in zapovedovalna. Nove labele ji niso všeč. Šele
ko ji oče obljubi, da bodo take, kot si želi, kupili po pouku, gre v razred. To je bilo po celi uri in pol
pregovarjanj. - Že dva tedna prinaša v šolo po najmanj dve vreči stvari od doma. V šoli jih razkazuje,
se baha pred sošolcem in hoče vso pozornost. Čeprav ji je bilo prejšnji teden povedano, da ne sme nositi
stvari od doma v šolo, je prišla danes z dvema vrečkama. Ena je do vrha polna plišastih igračk, druga
pa plastičnih figuric. Razredničarka jo je opomnila, da šola ni vrtec, in jo vprašala, kdo ji je to sploh
dovolil. Danes je npr. prinesla štiri polne vreče igrač od doma. Razložila je, pri kateri uri jih bo
razkazovala. Ker je zjutraj zamudila k pouku, ji je učiteljica na tej individualni uri rekla, da zamuja zato,
ker nosi težko in je počasna. Prepovedala ji je prinašati stvari od doma. Oseba s PWS tega ni mogla
sprejeti, pristala je na dveh vrečkah. Je pa sama morala vse pospraviti in nesti v razred - Na torbi ima
navešenih veliko obeskov. Želi si, da bi vsi opazili, koliko stvari ima. Dobila je novo uro in takoj, ko
zmore z mano govoriti, se z njo pohvali. - Torbo ima čisto nabasano, tako da mora biti vse zloženo po
sistemu, da jo lahko zapre. S seboj nosi sedem puščic in še posodo za voščenke. Npr. radirko išče
približno deset minut, ob tem pa zelo ropota. Zaradi tega iskanja neprestano zaostaja z delom. Ima tri
do štiri nalivnike. Preden začne s pisanjem, mora najti točno tistega, ki si ga je zamislila. Potem ga
vedno še odpre in pogleda, če je še kaj črnila v bombici (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela,
l).
Starši in učitelji, sodelujoči v naši raziskavi, so v intervjujih največ – zelo podrobno in nazorno
– govorili o temah, ki sledijo: obsesijah, trmi in trmastih izbruhih otrok oz. učencev s PWS:
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4.4.7.4 Obsesije
Ko hodi po pločniku, hodi vedno po notranji strani. Vedno, ko sliši avto, se ustavi. Šele ko se
avto odpelje, gre naprej (S9a). Ko mu je kot otroku na roke padel pesek, mu je bilo potrebno vedno
umiti roke. Doma je imel peskovnik, a je moral biti nekdo vedno zraven in mu čistiti pesek z rok (S9b).
trgovinah točno ve, od kdaj bo v kateri trgovini na razpolago kaj iz kataloga, katera trgovina v mestu
se je zaprla, kje v Sloveniji so katere trgovine (S9c). Živimo zraven njiv. Ni njive, za katero ne bi vedel,
kaj je posejano, kdaj so kaj obrali. Vedno hodi mimo in vse spremlja. Zna o vsaki njivi vse, tudi to, kdo
je lastnik (S9d). Ni rože, katere imena ne bi poznal (S9e).
Ima strah pred boleznijo, predvsem pred rakom. Ko se je začel zelo rediti, smo mu večkrat rekli,
da se ne sme zrediti, ker lahko umre. Kadar kdo umre, ga je zelo strah. Groza ga je in boji se, da bi kdo
umrl za kakšno boleznijo, predvsem za rakom (S12).
Določene stvari mora takoj odpraviti (S15).
Riše tako, da zelo pritiska in samo obsesivno čečka sem in tja (U12a). Imeli smo delo za cel
teden, urejali smo namreč slike družine. Dve sliki bi morali zalepiti v zvezek. Ona pa je zalepila kar vse.
Najprej sem jo na to opozorila, potem pa rekla, da če bo vse zalepila, ne bo mogla narediti ustreznega
plakata. Ob tem sem ji vzela lepilo z mize, a sem začutila, da bo hudo. Dala sem lepilo nazaj in rekla,
da naj naredi do konca. Znašla sem se pa tako, da sem slike prekopirala in je vseeno lahko naredila
plakat. Čeprav se je učenka zavedala, da ne bo mogla narediti drugega izdelka, se ni mogla ustaviti.
To je bilo obsesivno-kompulzivno lepljenje (U12b). Ni se želela premakniti od ene dejavnosti k drugi, a
sva to hitro rešili. Nenapovedano smo šli na sprehod, šla je brez problema. A ko smo se vrnili in je bilo
dano navodilo, da se vrnejo v razred, tega ni želela. Imela je obsesijo na določen predmet. Našla je
namreč tri umazana golobja peresa, ki jih nisem dovolila nesti v šolo, ker so umazana. Je pa res, da
smo se prej na sprehodu igrali z enim pereščkom, kdo ga dlje pihne. Deset minut je trajalo, da se je
učenka ločila od teh peresc. S težkim srcem sva skupaj enega po enega metali v koš. Zaznala sem, da
se zna zgoditi nevšečnost zaradi tega. Ko sem to začutila, sem jo izločila, vse ostale učence pa sem
poslala v razred. Z učenko sva imeli zelo pomirjujoč pogovor. Vedela sem, da moram nanjo delovati
pomirjujoče, govoriti zelo potiho, da ne bo prišlo do izbruha, in to le zaradi metanja peresc v koš (U12c).
Obsesijo s hrano je delno prenesla na hranjenje sosednjih psov v kraju, kjer živi. Obsesivno skrbi za to,
kaj točno kupiti, koliko denarja porabiti, kdaj, kaj in koliko. To je zanjo neke vrste terapije. O tem tudi
rada pripoveduje. Če o tem piše, piše drugače, tvori daljše povedi, piše na dolgo. Tudi predmet
gospodinjstvo je zanjo neke vrste terapija. Tu vsi delamo, si pomagamo, hrano pa nato ponudimo
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učiteljem na šoli. Problem je le počakati, da hrano pojemo. Vedno, če kaj ostane, vpraša, kaj bomo s
tem naredili. Natančno ji je potrebno povedati, kam bo to šlo, npr. »še ravnatelju in kuharici se bomo
zahvalili s po eno palačinko«. Če pa masa še vseeno ostane, jo zamotim in medtem maso izlijem, sicer
nastane problem (U12d).
Ima rituale. Kakršen je bil zjutraj odhod od doma, takšno je bilo njeno razpoloženje tisti dan v
šoli. Če je zjutraj šlo vse gladko, tudi v šoli ni bilo težav in je mirno vstopila v razred. Če pa je že zjutraj
šlo kaj narobe, pa jo je hitro kaj zmotilo. V razredu je tako samo sedela, imela glavo sklonjeno in le tiho
tuhtala (U9).
Na 18. vprašanje, ki se glasi: »Se pri vašem otroku kaže še kakšna druga vrsta obsedenosti? «,
je bilo možno obkrožiti več odgovorov, dobili pa smo naslednje rezultate:
Starši enega od otrok s PWS niso obkrožili ničesar, dvoji starši so izbrali postavko 'samo
praskanje', starši enega od otrok so izbrali le 'obsedenost z nego', starši drugega otroka s PWS so
obkrožili le 'obsedenost z določeno stvarjo ali več stvarmi', štirje starši so izbrali po dve ali več
obsedenosti (največ jih je bilo pet), le eni starši pa so poleg obkrožitve postavke 'praskanje kože' k
odprtemu delu vprašanja zapisali, da ima njihov otrok s PWS 'strah pred vsakršno boleznijo (najbolj
rak) in strah, da bo umrl'.

Graf 24: Druge vrste obsedenosti posameznika s PWS.
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Število oseb s PWS

Grafa 24 kaže, da je pri otrocih s PWS druga najpogostejša vrsta obsedenosti – poleg
obsedenosti s hrano in obroki – praskanje kože. Zelo pogosto pa se pojavljajo tudi kopičenje oz.
zbiranje stvari ter obsedenost z nego in rituali. V manjši meri se pojavljajo pogostejše opravljanje
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potrebe, obsedenost z določeno osebo, obsedenost z določeno stvarjo oz. stvarmi ter svojevrstno
organiziranje predmetov oz. stvari, čeprav Waters (1999) navaja, da imajo osebe s PWS lahko težko
vedenjsko obsesijo z drugo osebo, kar je ponavadi povezano s kakšnim učiteljem ali drugim
uslužbencem v šoli. Takrat želi otrok s PWS vedeti le, kaj ta oseba počne, kaj govori, z drugimi pa ne
želi sodelovati (prav tam).
Izmed vseh vrst obsedenosti, zajetih v naši raziskavi, se zgolj dve ne pojavljata pri
posameznikih s PWS. To sta preobčutljivost na obleke in težnja po nošenju določenih oblek.

Na nadaljevanje tega vprašanja, ki se glasi: »Če da, ali ta vrsta obsedenosti vpliva na delo
vašega otroka?«, dvoji starši niso odgovorili.

število oseb s PWS

Graf 25: Vpliv obsedenosti na delo posameznika s PWS.
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Pri največ posameznikih – kar pri šestih – ta vrsta obsedenosti vpliva na uspešnost oz.
učinkovitost tako doma kot v šoli, na dva posameznika s PWS sploh ne vpliva, na enega pa vpliva ves
čas.

4.4.7.5 Praskanje kože
V intervjujih so na to temo starši in učitelji omenjali, kako opažajo in gledajo na praskanje
otroka oz. učenca s PWS ter kako ob tem postopajo:
Imela je dermatitis. Ker smo posumili na alergijo na mleko, smo ji dajali drugo vrsto mleka.
Stara je bila le dva meseca, pa se je že praskala. Zaradi alergije na jajca je namreč dobila srbeče
madeže (S2a). Da se ne more praskati, ji strižemo nohte čisto na kratko (S2b).
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Praska se, če ima kakšen izpuščaj, ko ga npr. piči komar. Če ima izpuščaj na vidnem mestu, je
na ta del kože še posebej pozoren. S kožo se ukvarja (praska se, prijema kožico pri nohtih) vedno, ko ji
je dolgčas (S4).
Začelo se je, ko je dopolnila šest let. Praskati si je začela mozolj in nastala je rana, ki se je
potem lepo zacelila. Na žalost si rano, ko zaceli, spet spraska. Na roki je imela le še sled, a si je to v
času, ko smo se vozili z avtom, spraskala. Vedno si začne kakšen izpuščaj praskati. Potem ji zavijemo
kar celo roko, pa nič ne protestira, ker ve, da je delala narobe. Bojimo se namreč, da bi se ji rana vnela
(S5).
Praska se od približno petega leta starosti, in sicer zato, ker želi biti rdeč. Tako si je pred letom
dni vedno praskal nos, kasneje pa se je zaradi našega grajanja in tudi določenih kazni (npr. prepovedi
gledanja risanke) začel praskati po lasišču, kjer to ni bilo tako hitro opazno. Pogosto se praska tudi po
rokah, kar je bolj razumljivo, saj ima tam zelo suho in hrapavo kožo. Kožo na rokah po rednem
umivanju (dvakrat tedensko pozimi oz. vsak dan poleti, brez uporabe gelov za prhanje) tudi mažemo
(S7).
Pri praskanju gre predvsem za razne, že obstoječe rane, najpogosteje so to piki komarjev in
razne poškodbe. Najpogosteje se praska, ko mu je dolgčas in ob večerih, ko gre spat. Enkrat je že prišlo
do manjše infekcije, tako da sva morala poiskati zdravniško pomoč (S8a). Najboljše je, da je čim bolj
zaposlen, saj tako na praskanje pozabi (S8b).
Največkrat se praska po rokah in nogah, ko ima kakšen izpuščaj, hrasto (največkrat na nogi),
ko nima kaj za delati, ko ima mozolj ali ko ga piči komar. Ko ga je kot majhnega pičil komar, si je ta
izpuščaj grizel, tako da sva ga peljala k zdravniku, da so mu zaščitili rano, da ne bi prišlo do infekcije.
Še sedaj, ko je polnoleten, se praska. Prejšnji vikend je imel nek izpuščaj na nogi, pa se je medtem, ko
je bil na WC-ju, čisto spraskal (S12).
Praskanje oz. že avtoagresija je trenutno veliko večji problem, kot obsesija s hrano. A se z
zastavljenimi strategijami ne da nič rešiti, ker se tega ne da predvideti. Ko se je že drugič spraskala,
več nisem bila mila z njo in sem ji zelo striktno povedala: »Dogovorili smo se, da se to ne dela; ne
praskaš se!« Zavedam se, da tu in tam s kakšnim vedenjem poskuša izsiljevati, recimo s praskanjem,
da bi poklicala starše in bi šla prej domov, ker ko se spraska, želi domov. Pa ji rečem: »Tudi, če se boš
spraskala, časa tvojega odhoda domov to ne spremeni, ob treh pridejo pote.« (U12a)Glavna rana je
na glavi, ki je tudi zelo vidna. Čeprav ima čez rano obliž, to ostale moti. Pod lasmi, na zatilju, ima na
novo eno rano, a ta se ne vidi. Vsaka majhna hrasta postane velika rana, npr. pik komarja, herpes ipd.
To pri njej predstavlja veliko težavo (U12b). Tudi doma ne najdejo rešitve za praskanje. Predvsem se
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praska po glavi. Rute pri tem niso pomagale. Poskušam jo zamotiti s stvarmi, ki jih ima lahko v roki,
npr. antistresno kroglico, ki jo stiska. Cilj je, da bo sčasoma, ko dobi živčne prste, šla sama do predala
in si lahko vzela stvari, da se zamoti, brez nekih nepotrebnih napetosti (U12c). Obsesivno praskanje in
ukvarjanje s kožo vpliva na delo v šoli, koncentracijo. Pozna se 30 do 40-odstotni padec uspešnosti pri
delu: na manjši koncentraciji, slabši sposobnosti za delo in odgovorih učitelju (U12d).
Zelo hudo je bilo s praskanjem. Najhuje izgleda rana na vrhu glave. Bojiš se, saj učenka s tem
izsiljuje (U4).
V osmem razredu devetletke se je po daljšem izostanku iz šole vrnila popraskana na vrhu glave.
Med mojimi urami se ni praskala, po malici pa se je kar naprej. Ko se je čez čas začela praskati tudi pri
meni, sem jo opozorila, naj se ne praska, ker bo sicer tekla kri. Potem je nehala. Mnogo učiteljev pa ni
ubogala in se ni mogla ustaviti. Sošolci so takoj opazili, ko se je praskanje začelo. Zaradi tega so se tudi
odmikali od nje. Eno obdobje se potem ni praskala, a ko se je spet začela, se to ni začelo v šoli (U9).
Praskala se je vedno, ko je imela kakšen izpuščaj. Po telesu je imela zato vedno kakšno hrasto,
debelo najmanj en cm. V pubertetnem obdobju pa se je pojavilo praskanje glave. Praskala se je po
vrhu glave, kjer je imela rano premera najmanj dva centimetra. Ko se ji je rana zacelila, si je na lepem
nekega dne spet spraskala hrasto in rano poglobila. Ob tem je bila vsa krvava in sošolci ter sošolke so
se zgražali. Samodejno se ne bi mogla ustaviti (U8).
- Prvič je oseba s PWS v šoli pod vplivom zdravil (predpisanih od psihiatra). Praska si glavo na
vrhu, kjer ima kožo razpraskano vse do krvi. Rana je velika centimeter ali celo dva. Vsi jo sprašujejo,
kaj to ima. - Na glavi ima rdečo hrasto, kjer se praska, odkar je na zdravilih. Cel čas sprašuje, ali je
pridna, in pravi, da bo povedala mamici, kako je pridna ter da se ni praskala, zato ji naj že danes kupi
flomastre. Razložim ji, da se mora tudi v bodoče tega držati in da starša že vesta, kdaj bo čas za
nagrado. - Staršem po telefonu povem, da se oseba s PWS že dva dni praska. Razložijo mi, da je bilo
čez vikend obupno, da se je spraskala v soboto v avtu in je nista videla. Vprašam jih, kaj naj ji rečem,
da bo nehala. Pravi, da ji moram povedati, da oči prosi, naj neha s praskanjem, ker bo sicer imela
luknjo v glavi. Praskati se je nehala šele, ko ji je razredničarka umila glavo, tako da ji kri ni več tekla. Ta teden se je trikrat spraskala do krvi. V petek, ko je delala z razredom, me pridejo iskat sošolci osebe
s PWS, ker se je praskala in so hraste že ležale vse okoli nje, tudi kri ji je tekla. Razložila sem ji, da
obstajajo taki lepi modni dodatki, trakovi. Enega bi tudi ona lahko imela, ker bi ji zelo pristajal. Ker
nisem imela drugega, sem odrezala trak krep papirja in ji ga zvezala okoli glave čez rano. Bilo ji je všeč,
a le za minuto. Čez nekaj dni je prišla v šolo z ruto na glavi. Vsi ji govorimo, kako ji paše, samo da jo bo
nosila in se ne bo mogla praskati (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, m).
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4.4.7.6 Trma in izbruhi (čustveni izbruhi, izbruhi jeze, jok, kričanje, kljubovanje)
Otroci s PWS kažejo negativno čustveno vedenje in postavljajo ponavljajoča se vprašanja, ki
so posledica spremembe v rutini ali neskladja s pričakovanji (Woodcock idr., 2009a).
Že pri drugem letu starosti se je pojavljalo svojeglavo vedenje. Če je npr. rekla, da ne bo pila,
ni bilo možnosti, da bi jo prepričal v nasprotno. Šele ko se umiri, lahko kaj dosežeš. Pomembno ji je
samo, da gre za logično povezavo, da ne bo nekaj storila kar tako, ker si je nekdo tako zamislil. Če se
joče, kriči, dere, izsiljuje, jo pustimo. Noče, da bi skupaj z mano gledala/brala knjigo, ko pa grem stran,
gleda slikanice, lista knjige ipd (S2).
Zelo je trmasta. Spodbuditi jo je treba. Tudi logopedinja jo mora, da sploh lahko kaj delata.
Karkoli si “zabije” v glavo, se ji ne da “izbiti” iz nje, sploh pa ne na grd način. Če hoče odpreti hladilnik,
izsiljuje, in ne bi bilo dobro, če takrat ne bi popustili. Tako vzameva ven jogurt in ga dava segrevat v
eno skodelico. Potem pa na srečo pozabi, da ga je sploh vzela ven. Če ji hladilnika ne bi odprli, bi se
lahko tudi dve uri drla in kričala. Okoli drugega leta starosti je imela obdobja, ko je ob izbruhih grizla
in krampala. Tudi mene je, lahko pa bi tudi male otroke. V takih situacijah je vedno dobila kazen,
morala je počivati v kinderbedu. V trgovini še ne izsiljuje. Ima zelo samosvoj karakter, zna se postaviti
zase, ima veliko volje, kar jaz vidim kot močno področje (S3).
Na praznovanju se je npr. zgodilo, da je dobil cel kos torte, ker sem ostale prepozno opozorila,
da mora biti zanj manj. Ta kos torte sem mu hotela dati na pol in nastal je velik problem: jokal je in
kričal. Ni zelo trmast, a se izbruhi dogajajo. Da se ga pregovoriti. Če ga primerjam z njegovim bratcem,
je bratec hujši, saj se vrže na tla, on pa ne. Povprečno enkrat na dva tedna ga prime in ima kakšen
izpad (S4).
Svojo trmo kaže na sprehodih, ko se ji ne da hoditi peš. Drugače pa kakšne izrazite trme glede
hrane ali igrač sploh nima. V vrtcu gredo na sprehod vsak dan. Kakšen dan je čisto v redu, gre daleč,
kakšen dan pa trmari. Je pa razlog za trmo lahko ta, da je hitro utrujena (S5a). Zaradi trme in
naveličanosti ji določenih stvari, ki se jih loti ali želi lotiti, ne uspe opravljati oz. opraviti (S5b).
Po značaju je trmast. Trma se pojavlja praktično od njegovega tretjega leta starosti. K sreči se
ne stopnjuje, ampak je približno konstantna. Kljub temu da vem, da bi morali pri svojih odločitvah bolj
vztrajati, mu večkrat popustimo. Zanj je namreč značilno, da bolj kot ga opozarjaš, da mora nekaj
storiti, bolj se razjezi (S8).
Sin je izsiljeval v trgovini, zaradi česar smo se kregali, mu popuščali in dobil je, kar je hotel
(S11).
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Zelo je počasen. Če ga priganjaš, se razjezi. Moraš biti res potrpežljiv (S15b).
Kot nova učiteljica učenke s PWS sem šele dvakrat začutila njeno trmo, a do izpada ni prišlo.
Prvič takrat, ko smo se vračali s sprehoda, kjer so sošolke pihale pero, ki je letelo po zraku. Naenkrat
sem se obrnila in ugotovila, da učenke ni. Počasi je prišla izza ene stavbe s tremi peresi v rokah.
Naročila sem ji, da naj jih vrže stran, ker so lahko zelo umazana ter da so sošolke peresa samo pihale
in se jih niso dotikale. Ni jih hotela odvreči in jih je še bolj trdno držala. Ni se več hotela premikati
naprej. Počasi – z vzpodbujanjem – smo s težavo prišli do šole. Ostali sva zunaj in po pregovarjanju mi
je uspelo doseči, da je eno po eno pero metala v smeti (U12a). Drugič je trmarila, ko sem po pouku
imela razgovor z njenimi starši. Pri kosilu je bilo še vse v redu, potem pa je učenka tam kar obsedela.
Spraševala sem jo, zakaj ne gre z nami. Razložila sem ji, da ima dve možnosti, da naj eno izbere: ali gre
v razred k pouku ali ostane tu, kjer bo sama. Hotela je k staršem, da ne bi ostala v varstvu. Želela je z
njimi domov. To je s trmo in vztrajanjem tudi dosegla (U12b).
Enkrat – po kosilu – se je med odhodom iz jedilnice (med samim kosilom ne izsiljuje) ustavila
pri radiatorju, se trdno prijela zanj ter tam ostala. Tako se je ne da na noben način premakniti. Kar
naenkrat začne s trmo, nič ne govori in nihče ne ve, zakaj sploh trmari. Noče ne gor ne dol. Po kosilu bi
morali vsi v razred, ker gredo eni učenci na pevski zbor, drugi k drugim dejavnostim, oni pa v
telovadnico (U4a). Enkrat je zatrmarila v jedilnici, ko kar ni hotela vstati (U4b).
Rabili sva pol šolskega leta, da me je kot novo učiteljico sprejela in šla z mano iz matičnega
razreda na individualno uro. Ko sem prišla po njo v razred, je iz razreda še prišla, a se je vsakič na
hodniku usedla ali celo vlegla na tla in se ni želela premakniti. Govorila ni skoraj nič, s stremenjem v
tla je vztrajala pri svojem, na vprašanja je le odkimala ali odgovarjala enobesedno. Čez čas pa je vse
to prešlo v prerekanje. Ni šlo ne na lep, ne na grd način. Večino najinih prvih ur sva preživeli tam in do
učilnice za individualni pouk sploh nisva prišli. Čez čas sem jo zmogla premamiti s stvarmi, za katere
sem vedela, da jih ima rada. Na ta način so bile pripravljene tudi prve učne ure, seveda z namenom,
da bi jo pridobila. Kasneje se je to, da ni želela iti, zgodilo le enkrat mesečno, naslednja leta pa skoraj
ne več. Je pa našla mnogo drugih stvari, ki ji niso bile po godu in zaradi katerih je znala trmarit po več
šolskih ur skupaj. Vsak teden se je kaj takega zgodilo. Dva tedna je dobre volje in bolj vodljiva,
naslednja dva tedna pa razdražljiva, prepirljiva in žalostna. To se je ponavljalo (U8).
- Učiteljica, ki bi morala imeti naslednjo uro pouk v razredu z osebo s PWS, je morala slučajno
na sestanek in je uro prevzela razredničarka, oseba pa začne trmariti, se grdo obnašati, celo govoriti,
da nima nič za delat in da je vse le za doma, čeprav sošolec pove, da ni res. Ko pridem naslednjo uro
jaz do nje in vidim, da se upira delu in trmari, jo vprašam: »Kaj pa je? Zakaj zamujaš k pouku? Pridi!«
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Nobene reakcije z njene strani. Umaknem se v bližnji razred, toliko da jo imam na očeh. Ne reagira,
samo pogleduje okrog, če smo še blizu in če se ukvarjamo z njo. Čez ene deset minut ji grem povedat,
da ima samo še minutko in jo spomnim na njej ljubo stvar, ki bi jo delali. Vprašam jo, če bi to delala.
Reče, da ja, a se ne premakne. Odštevam in odidem. Naslednji odmor je še vedno tam sedela.
Naslednjo, še zadnjo uro, je imela z razredom. Ko se je ura že začela, razredničarka odpre vrata razreda
in ji zakriči: »Razredna ura je, zamujaš, pridi v razred.« Opazujem jo iz sosednjega razreda. Ona ne ve,
da sem tam. Obotavljajoče vstane in gre zelo počasi v razred. Pogleduje okrog, če ima »publiko«, a je
nima. – Oče osebe s PWS pripoveduje, kako razdražljiva in trmasta je zadnje čase in zakaj zamuja v
šolo. Zjutraj je namenoma zelo počasna, starša je ne moreta spraviti pravočasno v šolo. Tudi po dve
uri lahko stiska sok iz pomaranč za zajtrk. Poleg tega si izmišljuje, da noče v šolo zaradi obnašanja
njenega sošolca (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, n).

4.4.7.7 Izbruhi jeze
Izbruhi jeze so najpogostejše vedenje, ki se kaže pri vseh osebah s PWS. Starše, strokovnjake
in druge, ki iz dneva v dan delajo ali živijo s temi posamezniki, zna to privesti do zelo nerodnih,
nadležnih in celo mučnih situacij (Waters, 1999).
V času, ko je otrok s PWS še v vrtcu oz. v predšolskem obdobju, so kljubovanje in
temperamentni izbruhi morda še tolerirani, saj je na splošno za toliko stare otroke tako vedenje precej
značilno. A imajo otroci s PWS s tem še več težav. Te se v višjih razredih šolanja še povečujejo in
postanejo bolj očitne. Prav tako ima večina izpadov sprožilce, a se ti v nekaterih primerih težko
identificirajo. Zato je potrebno otroka spremljati in opazovati, da tako lahko npr. ugotovimo, ali morda
postaja neobičajno moteč in bolj nestabilen v določenem delu dneva (prav tam).
V nadaljevanju so podrobno opisani primeri izbruhov jeze (vpitja, izsiljevanja, joka, trme, …),
ki so nam jih zaupali starši in učitelji otrok oz. učencev s PWS v intervjujih naše raziskave:
V prvem letniku srednješolskega izobraževanja se je vedenje poslabšalo. Bil je tudi agresiven.
Največkrat je loputal z vrati (S11).
Na letovanju, ki ga imamo enkrat na leto, se je opazilo, da jo je, ko ji kaj ni bilo všeč, dajala
močna trma. Z osebo, za katero se ji je zdelo, da ji ni ustregla, sploh ni hotela govoriti in je v to sploh
nismo mogli prepričati. Znala se je prerekati, ni pa bila glasna. Bilo pa je vse obvladljivo. V VDC-ju se
je že večkrat skregala, šlo je za glasno kreganje. Problem nastane, ko postane ukazovalna, drugi pa za
to nimajo potrpljenja. A se jo je dalo umiriti. Na letovanju je govorila, da je nekaj zelo zamerila in nam
je ni uspelo umiriti. V VDC-ju prihaja do verbalnih konfliktov, ko začne koga prepričevati ali komu
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ukaže, da mora to in to narediti. Drugi pa tega ne prenesejo in ji pravijo, da smo vsi med seboj enaki
in da ona njim ne more ukazovati. Čeprav ne misli nič slabega (U14).
Da so izbruhi del sindroma, nisem vedela, mislila sem, da gre za razvajenost (U11a). Izbruhi se
pojavljajo tudi ob vztrajanju pri svojem, ne le zaradi hrane. Lahko so hudi, tako da skoraj “krožniki
letijo”. (1.) Glede hrane: ona dobi le en kos sadja. Če ostane kak kos sadja od malice in ga damo
njenemu sošolcu, se prereka in trmari. Ko ji poskušamo razložiti, zakaj lahko njen sošolec, ki je presuh,
dobi še, ona pa ne, se začne pritoževati, da mora tudi ona zdaj dobiti kak kos, ker je zelo lačna. (2.)
Sprašujem se, kako ji razložiti, čeprav je intelektualno višje od vseh v oddelku, da ona ne sme piti soka
(zaradi kalorij), drugi pa lahko. Zavedam se, da ni prijetno, če nekdo pred tabo pije nekaj, česar ti ne
smeš, in odločila sem se, da bodo tudi drugi pač pili vodo. (3.) Nek dan je po modelu prerisovala in
izrezovala zvezdice za zimsko dekoracijo. To je delala do malice. Po malici sem jo vprašala, če bi
nadaljevala s tem ali bi kaj drugega, in je rekla, da je ona to že zjutraj počela in da ne misli več ter da
naj zdaj še kdo drug to dela. Če bi v tej situaciji kot učiteljica vztrajala, bi prišlo do izpada. Zato v takih
situacijah raje popustim. (4.) Ko sem ji pred uro fizioterapije rekla: »No, sedaj imaš pa fizioterapijo,«
je začela ugovarjati in rekla: »Kako? Saj učitelja ni.« Jaz tega še nisem vedela, a je imela prav. Skoraj
bi spet prišlo do izpada. Na take spremembe odreagira na zelo buren način. (5.) Ker učenka hodi na
učiteljsko stranišče, ki je bolj čisto (tak je dogovor že od prejšnjega njenega učitelja naprej), vedno
vzame ključek. Tisti dan se je med poukom prerekala – nekaj ji pač ni bilo prav – a me je vseeno prosila
za ključ. Ker je vreščala, ji ga nisem dala. Ko je rekla, da jo tišči, sem ji rekla, naj gre kar na drugo
stranišče. Takoj je prišlo do izpada. Iz stanja miru se kar naenkrat prelevi v jok, nadalje v jezo, vpitje,
razburjenost. Medtem postane čisto rdeča. Ob tem govori: »Kakšni ste, to ni prav, vi me nočete spustiti
na stranišče, mene pa tišči lulat.« Zraven si izmišljuje, da ji je prejšnji učitelj vedno dal ključe. Najhuje
je, če to vidi kak »zunanji« človek, ki si lahko res misli, da grdo delamo z njo. Ko se učenka umiri, se
lepo pogovarja, se vsega zaveda, vse obljubi, je prijetna sogovornica, še stisne se k meni in obljubi, da
se bo drugič potrudila, ko ji povem, da njeno ravnanje ni bilo v redu. (6.) Enkrat je rekla, da bo šla k
učiteljici v sosednji razred in bo tam sodelovala pri pouku. Tega ji nisem dovolila in začela je govoriti,
da je zmeraj lahko šla, da je tako zmenjeno, da rada zamenja okolje. Problem je, da lahko kam odide.
V drugem razredu se kar usede in gleda ter nič ne dela. To ji ustreza, ker ji ni treba nič delati. V drug
razred hoče ponavadi zato, ker se ji takrat ne da delati. (7.) Enkrat sem ji pripravila drugačne delovne
liste, kot jih je bila vajena. Čeprav je bil samo drugačen način in se je zahtevalo enako delo, jo je to
čisto iztirilo. Govorila oz. vpila je: »Kaj si mi to dala, tega nikoli nisem delala in tudi sedaj ne bom,
kakšni delovni listi, vedno sem samo na črtico napisala, kar je bilo treba, na črtico!« Slišalo se je, kot
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da je to nekaj najhujšega, kar se ji je lahko zgodilo. (8.) Ob petkih lahko pijejo vsi kavo. Ko en petek
pitja kave nisem dovolila, je bil spet izbruh. (9.) Ko se je malica hranila v našem razredu in so je nekateri
pol pojedli, še preden se je začela, se je spet razjezila. Zato sem se odločila, da bo malica v sosednjem
razredu. Ta sprememba jo je spet »vrgla s tira«. Sedaj nam za malico tako prinesejo le toliko kosov
sadja, kolikor nas je v razredu (U11b). Med izpadom gre kar ven iz razreda, ponavadi v drug razred, in
tam obsedi. Kričanje zaradi vztrajanja glede hrane traja okrog 15 minut, nato pa je še dolgo slabe
volje. Včasih tudi mene zelo razjezi in me skoraj pripravi do tega, da bi kar zavpila, a vem, da s tem nič
ne dosežem. Tudi ko vrešči že pol ure, bi najraje dvignila glas nad njo, a bi s tem težave samo še
potencirala (U11c).
Izbruhi jeze in vpitje so zaradi hrane, sprememb, ko se ji kaj ne da delati (npr. računati). Takrat
ima izgovore, da tega lani ni počela, čeprav ji dam za delati enake stvari kot takrat. Enostavno si izmisli,
da tega ni delala. Pokažem ji lanski zvezek in rečem: »Evo, tukaj si to delala.« A ona še vedno vztraja,
da ni. Ker še vedno noče tega delati, se skregava. Dam ji nekaj drugih računov in ponavadi se zmeniva,
da lahko namesto tega naredi kaj drugega. Potem mogoče konec tedna reši zahtevano (U10a). Ko sva
se spoznavali, je bolj izsiljevala. Takoj ko je kdo nov, preizkuša, kje so meje. Do izpada je lahko prišlo
že samo zato, ker je bilo za malico npr. premajhno jabolko. Na začetku sploh nisem vedela, kako
postopati. Tako ji po novem dajem na izbiro dve jabolki. Prav v ta namen naročim dve, da lahko ona
izbere tisto, ki ji je bolj všeč, lepše, večje. Tako mi ne more ničesar očitati, saj ga je izbrala sama (U10b).
Potrebuje pogovor in meje. Po izpadih ji povem, kaj je naredila narobe, in jo vprašam, če sama ve, kaj.
Tako narediva neke vrste refleksijo, da lahko premisli. Zna povedati, čeprav moram dvakrat vprašati,
da pove. Ne trmari tako zelo, da ne bi sploh hotela govoriti. Izpad tudi ne traja dolgo, okrog pet minut.
Kriči, izsiljuje, joka, a ni agresivna. Včasih zahteva še psihologa. Kar sama, da bi se lahko z njim
pogovarjala. Izgleda, da s tem dobi občutek varnosti (U10c). Ne izsiljuje vsak dan. Na začetku je
izsiljevanja bilo več. Verjetno zaradi tega, ker še nismo bili utečeni glede hrane (ker je bila lani navajena
drugače) in ker urniki še niso bili postavljeni in posledično ona vedela, kaj ima na urniku. Želi imeti lepo
napisano in ko ima, je srečna. Kakšen res hud izpad pa še nisem doživela (U10d).
To, da se v trgovini otrok vrže na tla, je instinktivno, razvojno pogojeno tudi pri malih otrocih.
To lahko omejimo že z dosledno vzgojo doma. Že pri malem otroku moramo zavirati takšne vrste
izpadov, in sicer tako, da ga že prvič ne upoštevamo. To je del razvojne faze. Tako je tudi pri PWS, a ti
zaradi hrane vedno ostajajo v tej fazi. Kadar se jim sproži neobvladljiv apetit, se jim sproži zmožnost,
da res instinktivno obvladajo vse zvijače, mehanizme, da pridejo do hrane. Mame so lahko čustveno
nerealne, ne razmišljajo pa o posledicah. Eno mamo je hči s PWS pripeljala tako daleč, da ji je rekla,
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naj »izprazni« cel hladilnik, ker sama enostavno ni bila več kos situaciji. Kot da bi dvignila roke na vsem.
To mora biti res naporno. Ena učenka je bila npr. »izurjena« za razumevanje. Sama sebi je znala
dozirati in kontrolirati hrano. Rasla je v strukturi. Pri njej se v puberteti ni opazil porast izbruhov. V
začetku šolanja so bili sicer pogostejši, a smo s skupnim sodelovanjem s starši dobro štartali in za
učenko vzpostavili lepo strukturo. Sicer se je še zgodilo, da je imela napad oz. izbruh, a ne v taki
intenziteti. Nikoli nisem pri učenkah s PWS karkoli pogojevala s hrano. Hrana ne sme biti motivacija.
Biti moraš pravičen, učenec s PWS se ti ne sme smiliti. Ne smeš si dovoliti, da ti gre kdo na živce. Strog
učitelj moraš biti in se obenem znati pohecati, ne žaliti ter biti dosleden, iskren, pošten, pravičen do
vseh (U2a). Ko smo bili na izletu, je učenka odšla od skupine in prosjačila druge ljudi za hrano. Medtem
ko smo se vračali na avtobus, je hotela sendvič, a ji ga razredničarka ni hotela dati, ker je že preveč
pojedla. Imela je tako eksplozivno reakcijo, da je na avtobusu kričala, vreščala. Znala je izkoristiti
množico, češ: »Kakšni ste, mučite me!« V takšnih situacijah je več možnosti, da ji popustimo (U2b).
Nobena učenka se ni samopoškodovala, temveč so vse imele reakcije vedenja navzven. Ena
učenka je bila posebej težko prenosljiva. Vse so imele izpade, trmarile so, se »ukopale« in se niso hotele
premakniti (U1a). Najdejo vse, že če jim ni všeč ton besede, čeprav jim sama beseda je, lahko
zmanipulirajo. Neverbalna igra in dramatiziranja sta pri otrocih s PWS potencirani. Reagira celo telo,
ne samo mimika. Glavno jim je narediti dramo, sladko se prilizniti, ko to ne uspe, pa udariti ven s hudo
jezo (U1b).
Zadnji dan pred počitnicami je učenka zgodaj čakala mamo, ker je vedela, da ni šla v službo.
Izzivala in trmarila je, da bi šla prej domov, ker ponavadi gredo na ta dan otroci prej domov. Ni hotela
z mano v telovadnico, kjer imam jaz ob petkih košarkarski trening. Zato je z učenko ostala druga
učiteljica, ki jo je ob treh peljala v varstvo. Tam so bili samo majhni otroci in učenka je samo sedela. Pa
ji je učiteljica predlagala, da gresta po neke revije. Tam je učenka ugotovila, da so to njene revije. Njeni
starši so jih prinesli v šolo, ko je bila učenka v Centru v Stični. Rekli so namreč, da jih ima doma preveč
in jih več ne rabi. Učenka je, ko so prišli starši po njo, zaradi teh revij zunaj pred njimi čisto znorela.
Vpila je in govorila, da so to njene revije. Česa takega še nisem doživela (U4a). Enkrat je na stranišču
pri umivalniku delala peno, kar ni bilo prvič. Klicala sem jo nazaj v razred, a ni ubogala. Naredila je še
več pene. Ker vode ni zaprla, je povzročila poplavo. Čistilki sta, ko sta vse to videli, učenki rekli, da bo
morala to sama počistiti. Ustrašila se je. Dobila je metlo in je morala vse počistiti. Nato je šla k
psihologinji na razgovor (U4b). Pri razredničarki je v prvem mesecu pouka (op. po menjavi šole) imela
trikrat izpad v popoldanskem času: dvakrat ni hotela iti v razred, enkrat pa je imela izpad na stranišču
(U4c). V konflikt je prišla zaradi tega, ker so ji starši dali s seboj v šolo v naravi instant kavo. Učenka je
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bila takrat stara 20 let in je zjutraj vedno pila kavo. Učitelji pa v šoli v naravi kave niso dovolili. Doživela
je histerični napad in je tulila tri ure. Zatekla se je h kuharju, ki je čisto znorel. Lahko bi nam kam ušla.
Zaradi tega, kako reagirati v takih situacijah, je med učitelji prišlo do konfliktov. Sprašujem se, ali je
instant kava v mleku tako sporna? S strani učenke je to bilo izsiljevanje, trma, poskušanje na vse
načine, manipuliranje z vsemi (U4d). Ko smo šli na obisk k sošolčevemu dedku, je dal ta vsakemu
učencu en bonbon. Ko ga je že dal učenki s PWS v roke, pa je rekel: »Aja, tebi pa ne.« Prišlo je do
izbruha. Začela je glasno vpiti (U4e). Med izpadom se jih da preusmeriti drugam le tako, da se veliko
pogovarjaš z njimi. Radi veliko komunicirajo. V splošnem veliko povedo o sebi, tako da se da najti temo,
ki bi jih privabila. Po izpadu sva jo pri 35 stopinjah z eno od učiteljic spravljali na hrib, da ji je zmanjkalo
energije za kričanje (U4f).
Takšnih izbruhov jeze, kot sem jih doživela ob učenki s PWS, še nisem doživela. Ko je še nisem
učila, sem sicer učenko poznala, saj sem jo na hodniku večkrat videla in slišala kričati. A takrat še nisem
vedela, v kakšnih situacijah pride do tega in kako se to razvija. Tudi tega ne, da se ne da kar tako
ustaviti. Nisem vedela za tako brezmejno vztrajnost. Otrok ponavadi joče nekaj minut in neha, ona pa
ne. Odkar sem njena razredničarka, sem to natančneje spoznala. V šoli v naravi je zelo manipulirala,
do izbruhov je prihajalo tudi večkrat na dan (U9a). Ko je v besu, se ji ne da tako ali drugače približati,
ne sliši nikogar in ničesar. Če bi bilo to možno, bi bilo veliko lažje, a ne gre. Že ko začne s poskusi, da bi
te izigrala, je veliko odvisno od reakcije človeka. Reagirati je potrebno, še preden se vse skupaj razvije
v izpad. Manipulativna je zelo in takoj zna osebo »prebrati«. Točno ve, koga lahko prelisiči (U9b).
Nekega jutra je vpila, ker ji starši niso dali prave elastike za lase. Takoj so ji šli kupit nove, a je vztrajala,
češ da niso prave, ker niso bile iz Avstrije. Takih primerov pred poukom je bilo veliko (U9c).
Imela je vedenjske izpade. Največkrat zaradi hrane (U1a). Kričanje je trajalo dolgo. Pustili smo
jo, ker takrat ni nič pomagalo, ne na lep ne na grd način. Govorili smo ji: »Ti se kar deri, tega sendviča
ne dobiš, svojo malico si pojedla. Če boš še dolgo kričala, boš zamudila še kosilo.« Ali: »Kuharica bo
pospravila, zaklenila bo kuhinjo in šla domov.« Ko je bila umirjena, je znala čisto lepo povedati, kaj jo
teži. Ko pa je prišla spet v tisto fazo razburjenja, pa je bilo to spet močnejše, kot pri alkoholiku. Učenka
po tem vse obljubi. Pravi: »Nikoli več ne bom taka.« Vem, da ne delajo tega nalašč, zato tega vedenja
ne moremo obsojati (U1b). Bili so prvi dnevi šole 14-letne učenke. Šli smo na sprehod. Ker je bila
polepljena, sem jo vprašala: »Kaj pa imaš to? Kaj si delala? Si se vrezala?« Šlo je za rano zaradi
praskanja kože. A ona tega ni povedala. Sprehod je bil še v redu, saj se je lepo pogovarjala. Normalno
je šla tudi na kosilo in vse lepo pojedla. Drugi dan je ni bilo, doma je povedala, da noče v šolo, ker so
otroci premajhni in jo to moti. To je bil bolj izgovor, ker temu ni bilo tako. Tretji dan pa je prišla.
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Dopoldne pri pouku je bilo vse v redu, pri malici tudi (ker vsak svoje dobi, potem odnesejo malico), pri
kosilu je pa ne več. Ni hotela nazaj v razred in ponavljala je, da ji pri kosilu damo premalo hrane, da
mora dobiti več, da drugi dobijo več kot ona. Zagnala je cel »cirkus« (U1c). Težko je bilo obvladovati
vedenje. Do neke mere še gre, ko pa je postala frustacija prevelika, se je ni dalo obvladati. Grožnja ne
zaleže, kričanja ne ustaviš niti na lep način. Najbolje je izolirati učenca, kar je težko, saj noče iti
nikamor. Zato je še najbolje tako, da odpelješ ostale učence stran. Tega učenca je takrat potrebno
pustiti samega (U1d). Izpad se zgodi neodvisno. Vedno se ga ne da zaustaviti. To je odvisno od situacije
in koliko so učitelji manipulativni, koliko znajo stvar prebrati, preusmeriti pozornost temu učencu.
Velikokrat smo kričanje ustavili. Treba je uvideti, »kam pes taco moli«, in peljati stvar v pravo smer,
znati tudi malo špekulirati (U1e).
Zgodilo se je tako, da je bilo 45 minut kričanja in vpitja nekje zunaj, učenci so bili na sprehodu.
Vpitje je bilo tako močno, da se je slišalo v notranjost šole. Oblekla sem se in šla za njo. Ko je učenka
kričala, so jo učiteljice, ki so bile z učenci, grobo in strogo prijele in odnesle. Ko sem jih srečala, se je
učenka ustavila. Odmaknila sem ostale, jih prosila, da gredo kar v šolo, učenka je malo znižala ton
kričanja, je pa bilo še vseeno prisotno nasprotovanje, da »ne bo« in »ne ne ne«. Bila sem štiri metre
stran, in jo vprašala »Česa ne boš? Saj ti nisem rekla ničesar.« Odgovorila je, da bo šla sama dol in da
je ne bo nihče vlekel. Jaz pa ji pravim: »Nihče se te več ne dotika, nič ne želim od tebe.« In začela sem
pogovor, na katerega je bila učenka čustveno navezana. Vedela sem, kaj se bo dogajalo pri učenki
doma čez vikend. Zaradi tega je dobro sodelovati s starši, da kot učitelj veš, kaj se dogaja doma. Trajalo
je nekaj minut, da sem jo uspela premakniti z mesta, na katerem je prej obstala in se ni želela
premakniti. Ko sem začela hoditi, je šla kar za mano. Med potjo nisva govorili o vpitju. Ko pa sva prišli
do šole, sem ji povedala, da to ni bilo v redu. Vprašala sem jo, ali zna navesti razlog za izpad, a je bila
tiho. Potem sem rekla, da mi ga lahko pove kadarkoli. Čez dva tedna mi je dala vedeti, da se zaveda,
da tisto takrat ni bilo v redu. Več pa ni šlo. Ne ve, zakaj se je to zgodilo – gre za notranje borbe, psihoze
(U12a). Uvidela sem, da je učenki s PWS kak agresiven sošolec z izpadi kot zrcalo. V njem vidi sebe. Ob
izbruhu in potem, ko sem želela, da nekaj naredi, sem skupaj z njo delala gibe. Potem sem ji začela
pripovedovati zgodbo, da bi preusmerila pozornost (U12b).
Med izpadom je dobro učenca pustiti, ne vpiti nazaj, počakati da kričanje mine. Sama vidim,
da ji je dobro dati vedeti, da jo imam vseeno rada. Potrebno pa je vseeno vztrajati pri svojem, ker če
popustiš, bo naslednjič še enkrat huje. Ko se umiri, pa naj naredi svoje delo. Malica, če je že bila, jo npr.
počaka ob mizi (U8a). Ponavadi je po izbruhu v šoli naslednji dan ali nekaj dni manjkala (U8b).
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To je bilo grozno. Izpade sem raje pozabil. A dveh se vseeno spomnim. Bil sem neposredno
udeležen. Vedno so bili izpadi v povezavi s hrano. Ta dva izpada sta bila v razmaku približno petih let.
Učenke sicer nisem učil, le prvo leto. Tudi z drugimi v šoli je imela konflikte, na leto tri do štiri hude.
Med izpadom so prisotni tudi čustveni izlivi. 1. Ko smo bili v šoli v naravi, smo šli v jedilnico in tam se
je med umivanjem rok ta učenka do deklet z druge šole vedla grdo. Zelo zviška jih je pošiljala stran od
umivalnika. Tega nisem dovolil in sem rekel: »Tako se ne obnaša, ti greš danes zadnja v jedilnico.«
Nisem ji vzel hrane ali rekel, da bo zaradi takega vedenja ostala brez kosila, ampak v smislu: »Naredila
si napako, zato je sedaj treba prevzeti odgovornost za to, kar si naredila.« V predprostoru, kjer smo
bili, se je tako drla, da je iz zobne ambulante, ki je bila v tem predprostoru, prišla zdravnica ven
pogledat, kaj se dogaja. V tem primeru je tej učenki z manipuliranjem uspelo razdvojiti celotno ekipo
učiteljev. Starejše kolegice so stopile na mojo stran, ker so poznale PWS, vodja pa ne, češ kaj to delamo
z otroki, da tako kričijo, da tako kaznovanje otrok ni primerno, da smo pregrobi. Bolj ko smo vodji
poskušali razložiti, bolj nas ni slišal. Midva z učenko sva se lepo pomenila, da se to ne dela, lepo je
pojedla kosilo, po kosilu sva šla skupaj do našega tabora, spet sva bila »prijatelja«. Drugače sva vedno
dobro skupaj funkcionirala. Ko je vodja zagledal učenko v taboru, je takoj rekel: »Ja, učenka (po imenu
ljubkovalno), kaj pa je to bilo?« In porušilo se je vse za nazaj, saj se je vsega spomnila. To je bilo
nepotrebno vmešavanje. In je spet »vzkipela«. Sledil je ponovni izpad. 2. V šoli v naravi smo imeli
zaključni piknik. Šofer je delil bonbone. In ker se je učenka ponovno zredila, (tam je zelo veliko jedla in
je zaradi drugih otrok nismo zaustavljali, da ne bi bilo nevšečnosti, ker so bile tam še druge šole), ji je
rekel: »Ne vem, če je to v redu. Kaj pa če ti raje spustiš ta bonbon?« To je bilo zanjo kot konec sveta,
prišlo je do izbruha (U5a). Z naraščanjem teže se je tudi razpoloženje in vedenje spreminjalo. Na šoli
smo imeli tri učenke. Ena je bila bolj ali manj konstantno vzkipljiva in razdražljiva. Bila je v stalnem
nerazpoloženju. Ko je po določenem izbruhu kaj dosegla, se je hinavsko smejala, kot da bi v tem
uživala, v smislu »zdaj pa sem jaz tebe«. To me je zelo motilo. Po konfliktu sem se odločil za
nekomunikacijo, distanco. To se mi je maščevalo. V sebi imajo nekaj te maščevalnosti. Ko je silila vame,
sem ji rekel: »Ti, a veš, zakaj midva nisva več taka prijatelja?« Ustavila se je ter rekla, da ve, zakaj.
Vedela je za izbruh, pa čeprav je to bilo kar nekaj mesecev po njem, pa še počitnice so bile vmes (U5b).
Tretjo učenko s PWS, ki je nova pri nas na šoli, pa doživljam kot zelo zadržano, a kot tempirano bombo.
Kot da bi si pripravljala teren, saj vedno išče, s kom lahko manipulira (U5c).
Prišlo je do izpada v obliki histeričnega kričanja, joka in hlipanja. Izgledalo je tako hudo, da se
mi je zasmilila. Obnašala se je, kot da sem ji naredil zelo hudo stvar. Agresije ni bilo, niti razbijala ni.
Trikrat na leto je bil zelo hud izpad, ki je trajal več kot pol ure. Takrat sem poklical psihologe, saj je
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moral pouk iti naprej. Če bi vztrajal pri svojem, npr. da ne sme ven, ko je to hotela, bi lahko tudi celo
dopoldne, cel dan kričala (U13a). Na začetku sem se ob izpadu hotel z njo pogovarjati, nato pa sem že
jaz postal živčen in sem vpil na njo, ker nisem vedel, kako naj ukrepam. Ugotovil sem, da to nima
smisla, saj se je vse skupaj le še stopnjevalo. Nazadnje je bilo hitreje konec. Cel razred je šel ven, bilo
je lepo vreme, njo pa smo pustili v razredu in jo opazovali skozi okno. Zelo kmalu je nehala. Samo
žalostno je obsedela v razredu in bila pri miru. Potem je bilo konec pouka. Naslednji dan sva
refleksirala. - Spomnim se izpada na začetku leta, ko je prišla k nam na šolo. Šla je na stranišče, ne da
bi povedala, zato sem šel za njo. Jedla je banano. Ukradla jo je iz posode za malico, ki je bila na hodniku.
Ona je to drugim predstavila svojo zgodbo, češ da jo je učitelj gledal na stranišču. Kasneje je bila hrana
za malico spravljena pri njih v razredu, a tega ni več izkoriščala. - Nekega dne se ni hotela premakniti
in jo je sodelavka prijela, da bi jo premaknila, ona pa se je držala za steber in začela kričati: »Ne, pa
ne!« Potem je govorila, da ji je zlomila roko in jo je morala priti pregledat zdravnica. Pri iznajdljivosti
znajo iti v skrajnosti. - Moral sem na hitro k ravnateljici, učencem pa sem rekel, da naj počakajo v
razredu in da ne smejo ven. Ona pa je šla ven pred šolo, kjer so delavke iz njenega doma grabile listje.
Ko so jo zagledale, so jo povabile, naj jim pomaga. Ko sem se vrnil, sem vprašal: »Kaj pa ti tukaj, zakaj
si šla iz razreda?« Rekla je: »Saj so mi one rekle.« Delavki pa sta seveda razložili, da nista vedeli, da ne
sme. Razložil sem ji, da če bi delavke vprašale oz. če bi sama vprašala, ali sme, bi dovolil, tako pa ne
dovolim. V trenutku se je razjezila. Kričala je pred domom, da so jo vsi videli in slišali. Ko je izbruh mimo,
zmore refleksirati, a ne toliko, da bi vedela, zakaj ima izpade. Zaveda se, da ni bilo lepo, ne ve pa, zakaj
do tega pride (U13b). Od začetka smo opazili, da so bili izpadi povezani s praznovanjem rojstnih dnevov
učencev – stanujočih v domu – iz drugih skupin. Verjetno zato, ker je hotela še tam dobiti kaj za pod
zob. Lansko leto za Miklavža, je bila zmešnjava. Učenka zna sicer tudi prikrojiti resnico, a izgleda, da
je osebje doma nekaj zamešalo. Rekla je, da so ji vzeli, kar ji je Miklavž prinesel. Imela je poseben
paketek, a ker je prišlo do napake, so ji ga naknadno zamenjali. Potem je bila vsa napeta in ji je bilo
hudo. Zamenjavo je interpretirala, kot da so ji njeno vzeli (U13c). // Ve, da to ni dobro, ampak takrat
si ne more pomagati. Na izpade lahko gledaš kot na neke vrste epileptični napad. Imel sem različne
vire prekanaliziranja. Če takrat vztrajam na enem, trčiva eden ob drugega in zgodi se še hujša stvar,
npr. hoče pobegniti. Tega seveda ne dovolim, ker poslopja ne sme zapuščati. Zmenil sem se s psihologi,
saj je v tem begu večkrat odšla k njim, da ji povedo, da naj se umiri in, ko se umiri, pride nazaj in se z
učiteljem dogovori, kdaj lahko pride spet v razred. To pa zato, da ni takoj dosegla željenega, ampak se
je vmes pomirila. Psihologi so mi takoj sporočili, da je tam, in tako sem bil miren. Tam je povedala
svoje, se umirila in pripeljali so jo nazaj v razred. Obisk in pogovor s psihologom je vedno ublažil izpad.
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Tudi če je bil le obisk in do pogovora ni prišlo, je bilo bolje. Če pa smo ubrali strategijo, da smo jo pustili
samo, je hitreje nehala, saj tako ni imela »publike«. Naslednji dan po izpadu je napisala neke vrste
refleksijo. Opisala je, kaj se je dogajalo. Veliko sva se pogovarjala in uspela je kar lepo reflektirati
situacijo. A ko je naslednjič prišel tak trenutek, si spet ni mogla pomagati. Nekaj hudega je v njej. Zapise
je sama tvorila. Ko smo pisali o hrani, je lahko napisala celo tri strani. Naštevala je hrano, ki je še sam
nisem poznal, pa še malo si je izmislila zraven in razlagala: »A veš, moja mami da zraven še tisto in
tisto.« Takrat si je dala duška in pustil sem jo, da uživa. To je zanjo kot terapija (U13d)
Bila je zelo razdražljiva. Imela je prav histerične napade. Če ji kaj ni bilo po volji ali jo je med
delom kaj zmotilo, je bilo grozno. Dvakrat smo bili priča groznemu izpadu. To je bilo kričanje, tudi tepsti
se je hotela z učenci. To so bili čustveni izbruhi. Znala je izbruhniti kar tako. Na lepem jo je nekaj
zmotilo, nekaj je moralo biti narobe, nekaj ji ni bilo všeč, nakar je lahko eksplodirala s tako histerijo,
da nisem vedela, kaj se dogaja. Sicer je bilo zelo hudo le enkrat. Hotela sem jo pomiriti, pa ni šlo.
Poslušala pa vseeno je, ko sem ji kaj govorila. Izpad je trajal približno pet minut, ne več. Potem se je
umirila, sprejela in razumela, da ni bilo v redu, kar je naredila (U6).

- Na začetku ure pišemo v zvezke. Oseba s PWS začne na lepem kričati, da ne misli celo uro
pisati. Pravim ji, da besedilo ni dolgo in da nihče ni rekel, da bomo celo uro samo pisali. Kriči, da ne bo
niti pol ure pisala. Ni se hotela lepo pogovoriti. Vstala je s klopi, se postavila k omari v razredu in
kričala, trmarila. Za nekaj časa sem jo pustila samo in sem odšla iz razreda. Čez čas je znižala ton glasu.
Ko sem se vrnila, je bilo spet glasno kričanje. Za tem je bilo potrebno z njo delati zelo previdno. Paziti
sem morala, da nisem povedala česa takega, kar ji ne bi bilo všeč. Morala sem paziti tudi, da ne bi
govorila z nepravim tonom. - Ko pridem zjutraj v službo, slišim vpitje v spodnjem nadstropju. Prihaja iz
manjše učilnice. Izvem, da je na skupnem petju (vseh učencev na šoli od 4. razreda naprej) oseba s PWS
na lepem začela kričati. Poleg tega je zjutraj na pouk zamudila nekaj minut. Ni vedela, da imajo v
razredu nov sedežni red, saj je ni bilo zraven, ko so učence v razredu z njim seznanili. Tega ni takoj
povedala in je sredi petja zato začela kričati. Motila je vse učence na pevskih vajah ter vse ostale, ki so
bili po razredih, saj je bilo vpitje zelo glasno. Razredničarka je ni mogla premakniti, postajala je tudi
agresivna, saj je razredničarko trikrat skoraj udarila. Z eno od učiteljic sta jo odvlekli v manjšo učilnico
v spodnje nadstropje. Tam je kričala in trmarila od pol devetih do enajstih. Glasno je sitnarila, govorila
je: »To ni fer. Hočem malico. Ne bom tam sedela. Ne bom pri tej sošolki sedela (pravi z imenom), ker
kašlja.« Veliko učiteljev in učencev na šoli jo je prvič slišalo koga tako grozno vpiti. Kasneje so jo
nekateri učitelji prišli celo tolažit. Za učence pa je bil to velik šok. Od te ure petja naprej jo vsi poznajo.
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Šele okrog pol enajstih se je toliko pomirila, da se je dalo z njo pogovarjati. Opravičila se je in obljubila,
da naredi vse, kar sem zahtevala. Malico smo ji dali na stran. Dobila jo je, ko je opravila obveznosti
minulih učnih ur, kar je vključevalo tudi test. Za tem je naslednjo uro učiteljici veselo pripovedovala, da
je vpitje načrtno naredila, ker je vedela, da bo dobila delo po pouku, takrat pa bo imela več časa za
reševanje testa. Test smo prestavili. Rekli smo ji, da ne bomo napovedali, kdaj ga bo pisala. - Med uro
odgovarjamo na vprašanja. Gre za učenje in utrjevanje snovi. Oseba s PWS tega sama ne zmore.
Pomagam ji in ji predlagam, pod katerim naslovom naj snov išče, kje v zvezku. Ko jo najde in prebere,
skupaj najdeva odgovor. Naprej ne dela, le sedi, več kot deset minut počakam in jo potem le vprašam,
če je napisala odgovor in pri katerem vprašanju je. Začne se grdo obnašati in pravi: »Ne, pozabila sem
odgovor, ne misli si, da bom dvakrat brala.« Jaz pa pravim: »Tolikokrat boš morala prebrati, da si boš
odgovor zapomnila in ga lahko zapisala, pa če bo to dvakrat, trikrat ali desetkrat.« Opomnim jo še, da
se tako ne obnašamo. Govorim glasno in avtoritativno. In začne se vpitje, »Ne bom, ne bom …« Pustili
smo jo v razredu in se odmaknili v drug prostor. Trajalo je tri šolske ure, da se je umirila. Malico smo ji
dali na stran in vztrajali, da preden jo dobi, naredi vse potrebno. - Oseba s PWS je že dokončala izdelke,
ki so jih delali v razredu. Učiteljica omeni, da jih bodo dali na razstavo. Ona pa začne vpiti, da ne, da
so ji že izgubili en zvezek in da bo že pokazala, kako je lahko huda. - Med odmorom ji omenim, da se
vidimo zjutraj na športnem dnevu in da bomo videli, s katerim razredom bo šla, ker dežuje in bo
spolzko. Zaradi vsega tega ne bo mogla iti na visoko strmo goro (zaradi operacije hrbtenice pred
časom). Sledil je takojšen izbruh, vpitje, jok, upiranje. Govorila je, da ona ne gre z malimi otroki, da gre
s svojim razredom. Razložim ji, da jaz nimam nič s tem, da so taka navodila, ki jih upoštevamo vsi.
Grem po učiteljico za športno vzgojo, da se z njo pogovori in ji razloži, kako je. Ali se bo tega držala ali
pa ostane doma. Joka in trmari dve šolski uri. Pokličem mamo osebe s PWS in ji povem, da naj se doma
poskušajo pogovoriti, ker je v šoli taka situacija, da se ne da. Naslednji dan pride čisto prerojena, dobre
volje, nič ne omenja, da jo kaj moti, kot jo je včeraj. Cel čas govori samo o hrani. - Zjutraj pred poukom
me kliče oče osebe s PWS in vpraša, če je razredničarka še vedno odsotna. Pravim, da ne ter da smo
povabljeni v enega od razredov na predstavitev projektov. Grem jo počakat pred vhod, saj zamuja. Z
očetom sta ravno prispela. Torba je v avtu, oseba s PWS pa zganja hrup. Iščeta moje kolo, ker ji je oče
rekel, da kljub temu da mi je počila guma, nisem slabe volje (kar sicer ni bilo res). Naglas me vpraša,
če se mi je res to zgodilo, kar seveda zaradi osebe s PWS potrdim. Odide na konec igrišča. Grem ji
povedat, da je danes poseben dan, saj gremo poslušat projekte o žitih. Pravi, da ona to že vse ve. Očetu
rečem, da naj mi da kar torbo iz avta in naj on kar gre, da bom že sama poskrbela, da pride v šolo. Ko
je videla, da greva proti avtu, je začela z vpitjem. Oče ji pove, da ji da samo ključe (ker hodi sama
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domov) in copate ter da ji ne bo dajal torbe. A ona vseeno noče v šolo. Tako odideta domov. - Šola v
naravi na Primorskem, z novo razredničarko: oseba s PWS razlaga, da ona gre v vodo, če ima ta vsaj
dvaindvajset stopinj. Zmenimo se, da gremo v vodo, ko bomo tako rekli učitelji, drugače pa imamo
pouk o jadranju ali jadranje. Razložim ji tudi, da nikoli ne sme sama v vodo. Ko tako prvi dan nastopi
čas za kopanje, gre kar sama v vodo, brez vprašanja, čeprav smo se zmenili, da gre vedno z enim od
učiteljev, katerega tudi vpraša, če sploh sme. Sama plava pod vodo, zelo dolgo in vstran od obale.
Razredničarka gre za njo, a želi sama plavati do boje. Razredničarka ji predlaga, da plavata skupaj bolj
pri obali. Začne se vpitje. Biti hoče sama. Fant s kajakom gre za njo in jo spremlja do boje. Ko pride iz
vode, jo zelo zebe in lepo se pogovoriva. Obljubi, da bo vedno najprej vprašala, če kaj sme oz. ne sme,
in ne bo več sama hodila v vodo. - Zvečer v sobi vpije, ker se je sošolec usedel na njeno posteljo. Kriči,
da se noben ne sme dotikati njene postelje in njenih stvari. - Ko sva prišli na plažo, sva videli, da so
ostali učenci že zbrani pred jadrnico in poslušajo predavanje o jadranju. Učenci so bili v kopalkah. Ko
je oseba s PWS to videla, se je slekla, šla na pomol in skočila v morje. Skače in skače, čeprav jo prosimo,
da pride ven, ker imamo pouk, pa še pooblačilo se je. Ona pa skoči v globoko morje in plava. Kasneje
pove, da si je zadala, da bo desetkrat skočila s pomola in se eno uro kopala. To je hotela uresničiti, ne
glede na vse. In tudi je. - Ko gremo z večerje, vidi pekarno in začne vpiti, da ne bo jedla suhega kruha
za zajtrk. Razlagamo ji, da se da iti za malico v pekarno in da se bomo vse zmenili. Vpije in se ne da
pomiriti. To spet traja več kot uro. - Gremo v sosednje mesto v muzej. Z avtom se pripeljemo do parkirne
hiše. Od tam do muzeja vozi sicer avtobus, a ga ne moremo čakati več kot pol ure. Peš do muzeja je le
deset minut, pa še zamuditi ne smemo. Oseba s PWS noče iti peš. Na postaji se usede in vpije, da bo
šla z avtobusom. Razlagam ji, da bova zamudili, če bova čakali na avtobus. Pogledava vozni red, kjer
ji dokažem, da bo avtobus pozen. Medtem se mimo pripeljejo sošolci, ki so prišli s kolesi, in pravijo, da
moramo pohiteti. Vpije, da zmore hoditi le petnajst minut. Razlagam ji, da ni več hoje kot 15 minut
hoje do tja in ji kažem, kako blizu je ta zgradba. Obljubim ji, da bova šli nazaj z avtobusom. Vpije do
pol poti, da ne bo dolgo hodila. Jaz hodim pred njo. Hodi zelo počasi in gleda na uro, koliko minut mine.
Na pol poti neha vpiti in pride do konca. Čestitam ji, ker se je umirila in me poslušala, ter ji povem, da
kar jaz obljubim, to izpolnim. Tako sva šli nazaj z avtobusom. - Zmenjeno je, da gremo po kosilu v
trgovino. Ostalo ji je še 84 centov. Ves ta denar želi zapraviti in dobiti čim več sladkarij. Eno uro hodiva
po trgovini. Izbira vedno druge sladkarije, pri čemer seštevava oz. odštevava cente. Izbereva tri stvari,
ki stanejo skupaj 82 centov, kar ji je končno všeč, in greva na blagajno. Prodajalka pove, da je znesek
1 euro in 44 centov. Cene so bile žal narobe zapisane. Želim ji dati zraven, kolikor ji manjka, in razložim,
da mi ni treba nikoli vrniti, samo da greva, ker bova zamudili avtobus, ki bi naju moral pripeljati do
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sošolcev na učno uro. Pet minut je bilo do odhoda avtobusa. Vpije, se jezi, da hoče zapraviti točno
toliko, kolikor ima. Prodajalko prosim, če lahko zamenja eno stvar. Zamenja jo in ji ostane še 12 centov.
Po vsej sili hoče nazaj v trgovino. Razložim ji, zelo umirjeno in tiho, da bova zamudili avtobus in ne
bova mogli priti na uro ter da se po večerji lahko vrneva v trgovino. Ne pomaga. Postavi se sredi
trgovine in vpije. Odidem ven in ji rečem, da jo počakam pred vhodom. Pridrvi ven in gre čez križišče,
na gradbišče, avtomobilov sploh ne gleda. Če grem za njo, hiti še hitreje vstran. Vpije, da ne bo šla na
avtobus. Prosim jo, naj ne hodi tja, ker se ji lahko kaj hudega zgodi, saj se tam sploh ne sme hoditi.
Postavi se ob ograjo gradbišča in kriči. Skrijem se ji za nekim avtomobilom. Ko me več ne vidi, neha
vpiti in gleda ves čas v mojo smer. Počasi pride za mano. Trajalo je kakšno uro, da sva prišli do doma,
kjer smo bivali. A je še vseeno kričala. Postavila se je ob oleandru pred vhodom doma in mu potrgala
vse liste. Ni me ubogala, da bi nehala. Šla sem na stranišče in sporočila učiteljem, da naju ne bo na
uro. Tudi oseba s PWS je prišla gor v dom, ker je tudi njej bilo treba na stranišče. Ker ima enodelne
kopalke, sem ji vedno pomagala pri slačenju, ker ni mogla sama, in me je za to vselej prosila. Zdaj temu
ni več tako, vse opravi sama in se jezi, kje je njen nahrbtnik. Vpitje traja več kot dve uri. - Razredničarka
pokliče mamo osebe s PWS in vpraša, zakaj je ni bilo v šoli. Mama ji razloži, da ji je zjutraj oče rekel
nekaj, kar ji ni bilo všeč, in ni hotela v šolo (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, o).

4.4.7.8 Kraja, kraja hrane, prestopništvo
Hrano imamo skrbno spravljeno, da ne more do nje. Zgodi se, da če kdo od nas pozabi spraviti
oz. skriti hrano, jo takoj najde in z veseljem vso poje. V vrtcu se je začelo dogajati, da kaj hitro vzame
kakšen košček hrane drugemu otroku (S6).
Hrano krade povsod, kjer pride do nje. Tudi ponoči, ko ne more spati, hodi okrog in krade
hrano. Zna si tudi kaj skuhati. To naredi kar sredi noči v zunanji kuhinji, ki je ne moremo zakleniti. Tam
skriva hrano in si dela zalogo. Notranjo kuhinjo imamo zaklenjeno. Čeprav ne more v kuhinjo, ker je
zaklenjena, gre v garažo po jabolka, do krompirja, špagetov ipd. Nazadnje si je špagete kuhal v zunanji
kuhinji, in to veliko količino. Vse doseže in najde. Danes zjutraj, ko se nam je mudilo, sem ga slučajno
videla, da nese sok v svojo zalogo. Stalno skriva. Zelo je prefrigan. V njegovi sobi najdemo veliko
ostankov. Vsake toliko časa v sobi nekaj zasmrdi. Tudi iz skrinje je že jedel kar surovo meso, ki ga je
samo otopil. Zamašil je kanalizacijo, ko je vrgel ostanke tega mesa v stranišče, da bi skril sledi. Ni mu
bilo hudega. Je tudi živalsko – mačjo hrano. Kečap npr. da v usta kar tako. Kupujem nežne kruhke, ki
niso tako kalorični, a jih je znal pomočiti v vodo in naenkrat sprazniti celo škatlo (S15a). Ko je bil v
internatu, je grozil sošolcem, da so mu nosili malico. Takrat se je zelo zredil (S15b). Vsak dan doma
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pomiva posodo. A moram biti zraven, ker bi drugače pojedel vse ostanke. Pa tudi iz hladilnika jemlje
(S15c). Ko hrano kupim, jo doma sortiram, da ne bo vsega naenkrat našel (S15d).
Pravi, da ga v šoli izzivajo in da on to uredi tako, da jih pretepe. Eden se mu postavlja pred
vrata stranišča, da ne more ven, on pa bi rad šel k pouku, ker je zvonilo. Ker ne more mimo, ga udari
(S11).
Imel je obdobje, ko je kradel denar, da si je kupil sladkarije, ker mu jih drugače nismo dali
(S12a). Psa hranimo ponoči, da ne bi sin tega videl, saj bi tudi živalsko hrano pojedel (S12b). Ko sva šla
obiskat srednjo šolo, na katero bi se naj vpisal, so ga zanimali le avtomati s sladkarijami. Ker tam ne
bi imel nadzora nad tem, kaj in koliko poje, smo si glede vpisa tja ravno zato premislili (S12c). Nekega
dne, ko očeta ni bilo doma, je smuknil v shrambo in spil cel liker. Nikoli prej tega ni pil. Bilo je grozno.
Ko je prišel oče domov, mu je na mopedu prerezal kable, da se pod vplivom alkohola ne bi vozil. Mislila
sem, da bo od alkohola kar zaspal, pa ni. Prišel je ven s čelado in rekel, da gre k sestri. Pa mu je oče
rekel, da naj kar gre, saj je vedel, da tako ali tako ne bo mogel vžgati mopeda. Sedel je na moped in ga
vseeno uspel vžgati, saj je zelo močan. Pa se je zapeljal na glavno cesto. Nisva mogla verjeti svojim
očem. Z avtom sva šla za njim in ga videla, kako od vinjenosti in hitrosti vijuga po glavni cesti. To so
bili najbolj grozni trenutki, kar sem jih doživela v svojem življenju. Ko je bil pred nami klanec, sem
peljala čisto počasi za njim. Začel je zavijati na nasprotno stran ceste in zbala sem se, da bo prišel
nasproti kakšen avto, zato sem močno »zatrobila«. To ga je prestrašilo in je padel. Na srečo se ni huje
poškodoval. Takoj je želel, da ga peljemo nazaj v zavod. Zdaj, med počitnicami, je bil namreč malo
doma. Videl je, da je naredil nekaj narobe in da bo bolje, da gre nazaj v Zavod (S12d).
Del kuhinje je ločen z vrati in tam je spravljeno vse, kar ne sme doseči. Ta del zaklepamo (S14).
Vedno jo moram imeti pred očmi. Če grem telefonirat, moram zakleniti omaro, ker imamo v
njej spravljeno hrano, ki npr. ostane od malice. Ujela sem jo namreč že, da je ukradla banano in si jo
dala v nahrbtnik. Vse je treba imeti zaklenjeno (U10a). Ob petkih vsi učenci pijejo kavo. Ona si jo sama
skuha. Pred časom smo pekli torto in je ostala nutela. Za trenutek sem šla v delavnico. Ko sem prišla
nazaj, sem jo videla, kako z žlico je nutelo. Rekla sem samo: »Nič kave, takoj vse pomij, nič v usta.«
Upirala se je, ampak zdaj se ne več toliko kot včasih, ker verjetno vidi, da ne bo šlo drugače (U10b).
Kar naprej krade hrano. Za posamezne stvari sedaj reče, da bi jih rada imela, oz. vpraša, ali se lahko
zmenimo glede česa (U10c). Enkrat smo jo ponoči zalotili v kuhinji, kako je jedla surove hrenovke. Ona
sicer biva v nezaklenjenem oddelku zavoda, a je prepovedano kar tako priti v kuhinjo.
Krade hrano, ki ostane. Če jo uspem videti, preden kaj poje, mora to vrniti. Ponavadi pa je
prepozno, saj do takrat že pol poje (U11).
198

Ko smo šli v Benetke, se je učenka izgubila v množici ljudi in šla po lokalih ter prosila za hrano.
V zadnjem času je velikokrat kar ušla iz šole in v okolici šole ali po poti, ko je hodila sama domov,
prosjačila za hrano po lokalih. Ostalim učencem je kradla hrano, jemala je iz koša, iz pomij, prosila je
za denar in šla v trgovino. Je zelo iznajdljiva (U2).
Malicali smo v jedilnici. Vedno je vzela eno malico, a sigurno je naredila še svoj obhod in kaj
dobila, ko mene ni bilo več zraven. Znala se je izmuzniti. Točno je vedela, kdaj učitelj odide (U9).
Ko je bila učenka s PWS malo večja, je pogruntala sistem. Če je npr. kakšna malica ostala in so
jo v razredu shranili, se je zelo hitro znašla v njeni torbi. Nekega dne so en sendvič namenoma shranili.
Ko so ga nato iskali, ker ga ni več bilo, so sošolci takoj znali povedati, da ga je vzela ta učenka, sama
pa tega ni priznala (U1a). Preden je šla domov, je šla po šoli in učence prosila sendviče, ki so ostali npr.
od malice. Učenka je celo kradla pomije iz kuhinje. Ti otroci s PWS izgubijo ves občutek, so brez
zadržkov, nič jih ni sram, vse bi naredili za hrano (U1b). Vse so zmožne narediti. Ne le hrano, tudi
drobne predmete so kradle: radirke, figurice ipd. Mama ene od učenk je razlagala, kako je ona to
naštudirala. Kradla je na obiskih. Ko ji je bilo kaj všeč, je kar vzela, potlačila v žep. Potem so ji to stvar
našli v oblačilih in preden so od koder šli, so ji preverili žepe ter dali stvari nazaj. Znašla se je in začela
dajati v očetovo jakno. Vedela je, da očeta ne bodo pregledali in da drugače stvar ne bo mogla priti k
njej domov (U1c).
Skupaj sva tri mesece in že so se zgodili primeri kraje. Bilo je pri kosilu. Ko sem se za tri sekunde
obrnila stran od nje, je vzela kos kruha. Kruh je šel takoj v usta, ampak opazila je, da sem jo videla.
Potem je bilo dva meseca v redu. Po dveh mesecih je prišel dan, ko sem med poukom za trenutek odšla
ven iz razreda. To je izkoristila in vzela dodatno malico. Spet sem jo je opazila. In ona mene. Nisem
burno reagirala na to, sem ji pa s pogledom dala vedeti, da sem vse videla. Prvič nisem rekla ničesar,
drugič pa sem jo napotila v razred in rekla, da »vsakemu pripada samo toliko malice, kot sem rekla«.
Takoj je vedela, ubogala je, se obrnila in šla (U12).
Jedla je smeti in vse. Ko je hodila sama domov, je prosjačila za hrano (U5a). Že pri sedmih letih
so se dogajale kraje. Sicer je šlo za drobne kraje, ki jih je moč opaziti pri večih otrocih s posebnimi
potrebami. Te kraje povezujem s primanjkljaji na čustvenem področju. To je privilegiranost, kot
kompenzacija za hrano, češ »ukvarjajte se z mano«. Ko kaj narobe naredi in vidi, da je pritegnila
pozornost, ve, da je to najlažje narediti, pa še ukvarjajo se z njo. Primer: učiteljici je iz predala vzela
šilček ali skodelico. »Imeti, to je moje«, se mi zdi zelo simptomatično za ta sindrom (U5b).
Včasih je tudi kaj izmaknila. O tem je morala potem naslednji dan pisati. Ukradla je nekaj od
sošolcev in učitelju in potem krivila nekoga drugega (npr. mobitel, kovanec), ampak na koncu je
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priznala, da je kriva. Sicer ob tem splete zelo zvito zgodbo, a na našo srečo se vedno nekje zaplete in
jo tako dobimo na laži. Nismo takoj vedeli, kdo je zares kriv. Sošolci, ki ne govorijo, so znali nakazati, a
takoj ne dojameš, kaj želijo sporočiti. Je pa tako zelo pametna, da vtakne stvar raje komu drugemu v
žep (U13).
- Med malico oseba s PWS poje več, kot je zmenjeno. Takoj ko grem iz razreda, je skrivaj pri
mizi s hrano. Zmožna je s prstom iz posode lizati namaze, lizati z žlic, pojesti vse, kar ostane. Povem ji,
da je vzela preveč. Dela se, kot da ne sliši. - Slišala je, da bomo imeli v šoli v naravi pet obrokov in
razložim ji, da malici pomenita, da si lahko gre po sadje. V šoli v naravi je tako vedno, ko je bil čas za
malico, prej vprašala, ali si lahko gre po sadje. Pri popoldanski malici jo ena od učiteljic opazi, da je
polila čaj, in ji ga pomaga obrisati. Medtem pa oseba s PWS pograbi dva zavitka, ki sta bila nastavljena,
saj sta ostala od kosila, se skrije za zid in se baše (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, p).
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5. UGOTOVITVE RAZISKAVE
5.1 UGOTOVITVE NA PODLAGI RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ
5.1.1 Sociodemografski profil oseb s PWS, registriranih v Društvu za pomoč
osebam s PWS v Sloveniji
Sociodemografski profil oseb s PWS registriranih v Društvu za pomoč osebam s PWS v Sloveniji
(naj ob tem opomnimo, da vse osebe s PWS v Sloveniji niso registrirane v Društvu), je naslednji:
- Po spolu prevladujejo otroci moškega spola. Otroka moškega spola s PWS ima devet od petnajstih
družin, ki so sodelovale v raziskavi, kar znaša 60 %. Vse omenjene družine so članice Društva za pomoč
osebam s PWS v Sloveniji.
- Najmlajši otrok s PWS med vsemi družinami, zajetimi v našo raziskavo, je bil v začetku leta 2012 star
10 mesecev, najstarejši pa 28 let in 7 mesecev. V povprečju se je v obdobju od leta 1983 do 2011 v
Sloveniji vsako leto in pol rodil en otrok s PWS. Če primerjamo vrtčevsko, šolsko ter srednješolsko do
odraslo življenjsko obdobje, je bila v začetku leta 2012 porazdelitev otrok s PWS po teh obdobjih
enakomerna, saj smo v vsakem obdobju zabeležili isto število, t.j. v vsakem obdobju pet otrok s PWS.
- Glede na kraj bivanja družin z otroki s PWS po statističnih pokrajinah v Sloveniji ugotavljamo, da je
pokritost petnajstih družin, ki imajo otroka s PWS, razporejena po celi Sloveniji, razen na Goriškem;
največ družin – štiri – živi na Notranjskem, tri na Gorenjskem, tri na Štajerskem, dve na Dolenjskem in
po ena družina na Koroškem in v Prekmurju.
- Otroci s PWS so enakomerno razporejeni po različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, razen v
redni osnovni šoli, na zasebnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in v bivanjski skupnosti. Sedem od
enajstih staršev, ki so reševali vprašalnik za starše otrok s PWS, je potrdilo, da je njihov otrok vsaj
enkrat zamenjal vzgojno-izobraževalno ustanovo. Podatki iz raziskave pa prav tako kažejo na to, da
sedem od enajstih otrok s PWS določeno vzgojno-izobraževalno ustanovo ni obiskovalo več kot dve
leti.
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5.1.2 Kognitivni profil oseb s PWS
Butler in sodelavci (2006) opredeljujejo štiri vrste težav s kognicijo pri osebah s PWS: motnje v
duševnem razvoju, probleme z jezikovno predelavo informacij, učne težave v povezavi s kratkoročnim
spominom in težave z usvajanjem zaporedij ter slabše metakognitivne sposobnosti. Posamezniki s
PWS se v intelektualnih sposobnostih zelo razlikujejo, nekateri lahko uspešno zaključijo celo srednjo
šolo ali fakulteto. Večina jih ima lažje učne težave, manjšina pa celo težke učne težave.
Podatki naše raziskave kažejo:
- Vsi starši so poročali o učnih težavah pri svojem otroku s PWS: kar osem staršev od devetih (ki so
izpolnili anketne vprašalnike za starše in imajo šolske otroke s PWS) je navedlo, da ima njihov otrok
zmerne učne težave, eni starši pa, da ima njihov otrok s PWS težke učne težave, ki vključujejo tudi
motnjo v duševnem razvoju. Enajst od petnajstih staršev ter vseh trinajst učiteljev je predstavilo učne
težave pri svojem otroku/učencu.
- Šolsko uspešnost otrok najbolj ovirajo težave s pozornostjo, zelo pa tudi govorno-jezikovne težave
in težave s koncentracijo.
Med izvajanjem intervjujem smo zabeležili zanimivo razmišljanje staršev enega od otrok s
PWS (intervju 19. 10. 2011) o tem, zakaj lahko pri osebah s PWS pride do razvojnega zaostanka: »Ker
so načeloma ti otroci podhranjeni, so v začetku že v osnovi 'zahirančki'. Ko pa se pri njih pojavi
nenasiten apetit, pa se zelo zredijo in jim zaradi tega z neko snovjo spodbujajo prekrvavitev, kar tudi
zavira zahiranost. Če se otrok rodi podhranjen, potem je hranjenje za otroka najbolj pomembno. Pri
tem je potrebno vztrajati, pa čeprav je to težko, ker ti otroci ne zmorejo sesati. V tem obdobju se
možgani ključno razvijajo. Vsak mesec je nujno pridobiti določeno število gramov na teži otroka, ker
gre vse najprej v možgane.«
Kognitivni profil učencev s PWS zajema močna področja in primanjkljaje. Virov o PWS je zelo
malo. V Tabeli 20 so povzete splošne ugotovitve najpogosteje omenjenih strokovnjakov s področja
izobraževanja učencev s PWS, in sicer podatki o močnih področjih in primanjkljajih, vzeti iz raziskave
na podlagi opisov 101 učitelja v vprašalniku PWS (Anglija) (Waters, 1998, v Waters, 1999, str. 16), ter
podatki o močnih področjih in primanjkljajih, kot jih navajajo Cheed in sodelavci (2006, v Butler 2006,
str. 312 in 313). To je primerjano s podatki o močnih področjih in primanjkljajih, pridobljenimi v
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raziskavi pričujoče magistrske naloge na podlagi intervjujev s starši in učitelji ter vprašalnikov za starše
in učitelje otrok s PWS (Konkolič, 2012). Značilnosti zajemajo obdobje od otroštva do pubertete,
nanizane so od najpogosteje navedenih do najmanj pojavnih in razvrščene po področjih
funkcioniranja: biološko, emocionalno, kognitivno področje, področje govora in jezika, motorično in
socialno področje ter vedenje.
Tabela 20: Močna področja in primanjkljaji oseb s PWS (po različnih avtorjih), razdeljeni po področjih
delovanja.
MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

DO 7. LETA

DO 7. LETA

Po raziskavi:
Konkolič (2012)

Samostojno
potrebo

se

Biološko
obleči/opraviti
Emocionalno

Močna volja
Kaže kesanje in željo po izboljšanju
Kognitivno
Dobro razvito logično mišljenje
Dober spomin
Dobra koncentracija
Znanje o uporabi računalnika
Dobro se odziva na pohvalo
Opazi detajle
Barvanje
Govor in jezik
Dobre komunikacijske sposobnosti
Trudi se komunicirati
Motorika
Brez težav sestavi sestavljenke
Brez težav vdeva kline
Dobre rezalne spretnosti
Socialno
Dobri odnosi z vrstniki
Družaben/-na
Pomoč drugim
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Kognitivno
Težko ga/jo je motivirati
Šibek kratkoročni spomin
Težje dela s številkami
Nerad/-a sprejema pomoč
Zelo kratkotrajna pozornost
Kaže nestrpnost, poželjivost, ko
prosi
Govor in jezik
Kaže ponavljajoč in perseverativni
govor
Motorika
Težave
z
grobomotoričnimi
zmogljivostmi
Šibka kontrola rok, šibka spretnost
s pisalom
Šibka koordinacija
Odvisen/-na od pomoči odraslega
pri aktivnostih

MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Po raziskavi:

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)

Konkolič (2012)

Vedenje
Vedenje
Odločen, da bo uspel, dosegel cilj
Trma, prepirljivost
Vesel/-a, prijazen/-na
Nerazumevanje
Izbruhi jeze
Obsesivnost
Agresivnost
DO 9. LETA
DO 9. LETA
Kognitivno
Kognitivno
Dobra koncentracija
Kratkotrajna pozornost
Branje
Pomanjkanje prilagodljivosti, težje
Dober spomin
usmerjeni k novim idejam
Dober smisel za humor
Govor in jezik
Ekspresivni govor
Motorika
Pisanje z roko, veščine s
svinčnikom
Socialno
Socialno
Prijateljski in družabni z vrstniki/s Šibki odnosi z vrstniki
sebi enakimi in odraslimi
Neodvisni/samostojni
Vedenje
Vedenje
Odločen, da bo uspel, dosegel cilj
Trma, svojeglavost
Temperamentni izbruhi/izbruhi
obsesije
OTROŠTVO NA SPLOŠNO
OTROŠTVO NA SPLOŠNO
Biološko
Biološko
Mirnost nog, stopal
Hrana:
pomembnost
hrane,
Urejenost, čistoča
potreba po hrani
Delavnost, željnost izzivov
Borba s kilogrami
Emocionalno
Emocionalno
Ljubeznivost, hvaležnost za vsako Kaže zelo malo čustvenih izrazov
malenkost
Zna objeti in se zahvaliti
Kognitivno
Kognitivno
Sledi
enostavnim Kratkotrajna koncentracija
navodilom/dokonča naloge
Intelektualne sposobnosti
Pri 4-ih do 5-ih letih se nasmehne v Ne mara matematike, težave s
odgovor
količinsko
predstavo,
z
abstraktnostjo

Waters (1999)

Konkolič (2012)
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MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Po raziskavi:

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)

Konkolič (2012)

OTROŠTVO NA SPLOŠNO

OTROŠTVO NA SPLOŠNO
Kognitivno
Kognitivno
Dober spomin
Učenje istih snovi vedno znova in
Veliko si zapomni (okolico, kraje, znova
igrica spomin)
Znanje je skladiščeno, ni pa
Uspešnost pri matematiki, pri uporabno
spoznavanju okolja, narave, družbe,
gospodinjstvu
Spretnost pri rokovanju z denarjem
Vztrajnost
Glasba
Računalnik
Vse ga/jo zelo zanima
Branje (pravljic)
Iznajdljivost (izgovori)
Risanje
Odgovornost
Natančnost
Doslednost
Striktnost
Zanesljivost
Samostojnost
Navezanost na delo, ki ga opravlja
Maksimalno se trudi
Česar se loti, dobro naredi
Želja imeti funkcijo
Splošna poučenost
Ne izgublja pripomočke, opremo
Govor in jezik
Govor in jezik Ponavljajoči govor
Začne pogovor
Govor, govorne sposobnosti (pri
Komunikativnost
šestih letih na stopnji enoletnega
Govorna spretnost
otroka)
Motorika
Motorika Neinteres za gibanje, ne mara
Fina motorika: šivanje, luščenje športne vzgoje in kakršnega koli
fižola, orehov (vseh preciznih del, pri gibanja
katerih lahko sedi)
Grafomotorika, pisava
Sestavljanje sestavljenk
Orientacija na sebi in ploskvi
V neprimernih situacijah ne teka Počasno izvajanje vseh stvari
okrog ali pleza
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MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Po raziskavi:

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)

Konkolič (2012)

OTROŠTVO NA SPLOŠNO

OTROŠTVO NA SPLOŠNO
Motorika

Ne zapušča sedeža
Rad/-a hodi
Vedno v dogajanju

Socialno
Pogosto moti/sili/rine v druge
Težko čaka na vrsto
Zahteva veliko pozornosti
Vedenje
Prekomerna obsedenost s hrano
Pogosto
ga/jo
zmotijo
nepomembni dražljaji
Trmasto vedenje in izbruhi jeze
Za vse se pregovarja
Manipulativnost
OD 6 DO 12 LET
Kognitivno
Kratkoročni slušni spomin

Socialno
Razvita skrb za drugega, odnos,
empatija,
socialna
zrelost,
pravičnost, miroljubnost
Dobrovoljnost
Ni težav s tihim igranjem
Pomoč drugim
Cheed, Levine in OD 6 DO 12 LET
Kognitivno
Wharton (2006)
Dolgoročni spomin za informacije
Učenje po vizualni poti skozi slike,
ilustracije, videoposnetke
Branje
Govor in jezik
Govor in jezik
Receptivni jezik
Ekspresivni jezik
Praktično izražanje
Motorika
Finomotorične
spretnosti
v
povezavi z močjo, tonom in
motoričnim načrtovanjem
Socialno
Interpretacija subtilnih socialnih
namigov, učenje prefinjenih
socialnih norm
Waters (1999)
9–13 LET
9–13 LET
Emocionalno
Čustvena nezrelost
Kognitivno
Kognitivno
Branje
Kratkotrajna pozornost
Dobro generalno znanje in interes za Računstvo
svet okoli sebe
Pisanje
Dober smisel za humor
Branje
Socialno
Družabni z vrstniki in odraslimi
Prijazni/skrbni/ljubeči
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MOČNA PODROČJA

PRIMANJKLJAJI

Po raziskavi:

(nadaljevanje)

(nadaljevanje)

Waters (1999)

9–13 LET

9–13 LET

Waters (1999)

Socialno
Koristni/sprejemajo sporočila
Vedenje
Odločnost/določnost
Obsesije
Trma, svojeglavost
NAD 14 LET
NAD 14 LET

Vedenje

Emocionalno
Čustvena nezrelost
Kognitivno

Kognitivno
Branje
Kratkotrajna pozornost
Računstvo
Branje
Dober smisel za humor
Računstvo
Umetnost
Socialno
Socialno
Radi pomagajo/sprejemajo sporočila Socialna nezrelost
Prijazni/skrbni
Družabni z vrstniki in odraslimi
Vedenje
Odločnost/določnost
Vedenje
Temperamentni izbruhi/jeza
Trma, svojeglavost
Pomanjkanje
prilagodljivosti/težave
s
spopadanjem s spremembami

Iz Tabele 20 lahko razberemo, da gre pri osebah s PWS za širok spekter sposobnosti, da
splošnih skupnih značilnosti za učence s PWS ni in da lahko določeno močno področje nekemu otroku
s PWS drugemu posamezniku predstavljajo primanjkljaji. Kar se tiče biološkega področja, iz Tabele 20
ni mogoče razbrati prevladujočega močnega področja, kot najpomembnejši primanjkljaj pa se kaže
hranjenje; na področju vedenja kot močno področje izstopa odločnost, kot primanjkljaji pa obsesije in
različne vrste izbruhov; na kognitivnem področju je našteta najširša paleta značilnosti, kjer tudi
najdemo ista oz. obenem navedena močna področja in primanjkljaje: npr. dobro branje/slabše branje,
ne

mara

matematike/uspešnost

pri

matematiki,

dober

spomin/slabši

spomin,

dobra

koncentracija/slabša koncentracija, kar potrjuje, da so posamezniki s PWS vsak svoj individuum s
svojimi specifičnimi značilnostmi; na področju govora in jezika je na eni strani govora o tem, kako lepo
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znajo komunicirati, po drugi strani pa, da imajo nekateri govorno-jezikovne težave; na motoričnem
področju so kot močno področje izpostavljene nekatere ročne spretnosti, obenem pa so to lahko tudi
primanjkljaji, predvsem ko gre za grafomotoriko in gibe, kjer je potrebna mišična moč. Na eni strani
avtorji navajajo, da se otroci s PWS nočejo gibati, je pa bilo tudi omenjeno, da eden od posameznikov
v naši raziskavi rad hodi; na socialnem področju se je kot močno področje najpogosteje pojavila
družabnost, dobri odnosi z drugimi, pripravljenost priskočiti na pomoč, kot izstopajoči primanjkljaji pa
čustvena nezrelost, težavnost v socialnih stikih in potreba po učenju socialnih veščin; na čustvenem
področju je kot močno področje prednjačilo to, da znajo pokazati (sicer večinoma le osnovna) čustva
(se znajo kesati, pokazati hvaležnost), čeprav je njihov primanjkljaj čustvena nezrelost.
Vzrok za široko paleto sposobnosti v populaciji PWS ni genetske ali socialne narave, ampak
zaradi razvojnih primanjkljajev na čustvenem in socialnem področju tudi najbolj sposobni otroci s PWS
ne zmorejo vedno doseči najboljših rezultatov.
Ob pregledu podatkov iz Tabele 20 prav tako ugotavljamo pomembno dejstvo, da ko govorimo
o učencih s PWS, ne izstopajo le primanjkljaji, saj vsi avtorji v vseh obdobjih otroka navajajo enako
število močnih področij in primanjkljajev, ponekod je primanjkljajev celo manj. To nam odpre nov
pogled na učence s PWS, kakršnega bi moral imeti vsak učitelj, ki dela z učenci s PWS. Na ta način bi
krepil njihova močna področja, razvijal v njih maksimalne možne potenciale ter na ta način tudi lažje
odpravljal in premagoval težave oz. primanjkljaje, ne pa bil zgolj pozoren na le-te.

5.1.3 Pogostost pojavljanja oblik ritualističnega in obsesivno-kompulzivnega
vedenja pri osebah s PWS
Po pregledu podatkov iz naše raziskave ugotavljamo, da se pri otrocih enajstih staršev, ki so
sodelovali v izpolnjevanju anketnega vprašalnika za starše otrok s PWS, ritualistično in obsesivno
vedenje pojavlja pri vseh, razen pri enem otroku. Deset staršev je označilo, da je pri njihovih otrocih s
PWS poleg obsedenosti s hrano in obroki jasno vidno praskanje kože. Podatki iz naše raziskave so tudi
pokazali, da se zelo pogosto pojavljajo tudi rituali: obsedenost z nego in kopičenje oz. zbiranje stvari.
V manjši meri pa se pojavljajo tudi pogostejše opravljanje potrebe, obsedenost z določeno osebo,
stvarjo oz. stvarmi, svojevrstno organiziranje predmetov oz. stvari ter eholalija, ponavljanje vprašanj,
fraz, tudi dejanj in vztrajanje v določeni dejavnosti. Sedem omenjenih staršev od teh enajstih je
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potrdilo, da navedene vrste obsedenosti vplivajo na delovanje njihovega otroka bodisi v šoli bodisi
doma (šest jih je označilo, da včasih, eni pa, da kar ves čas).
V intervjujih, v katerih je sodelovalo petnajst staršev in trinajst učiteljev, je o obsesijah in
ritualih pri svojem otroku/učencu s PWS poročalo trinajst staršev in kar vseh trinajst učiteljev. Tipične
obsesivno-kompulzivne motnje so učitelji opazili le pri eni učenki s PWS (obsedenost z osebno nego),
starši pa jih niso izpostavili.
Avtorica raziskave v anekdotskih dnevniških zapisih poroča, da oseba iz naše študije kaže:
- rituale v povezavi z osebno nego, ki so bili najbolj opaženi v šoli v naravi: ponavlja postopek umivanja
pred spanjem in razlaga, da bodo starši jezni, če se ne bo stuširala in uredila, preden gre spat. Ves
postopek traja kakšno uro. Naučena je, kateri korak sledi kateremu, in ta vrstni red se ne sme porušiti,
kaj šele prekiniti: odpre vodo, ki mora biti primerno topla, se namoči, vodo zapre, se namili, spet dolgo
časa išče pravo temperaturo vode, se intenzivno stušira, stopi izpod tuša, se zbriše, namazili, naolji,
namaže obraz s kremo za obraz, uporabi kremo za genitalije, posebno kremo proti glivicam, eno kremo
za noge, eno za roke, posebno kremo za obraz itd. Obsedenost z nego pa je bila opažena tudi v šoli,
kjer je pred obroki ali po uporabi stranišča šlo za do potankosti naučeno intenzivno 'zdravniško'
natančno umivanje rok.
- obsesije: kopičenje stvari – v šolo prinaša po več vrečk z eno vrsto stvari – nikoli pomešano –, npr. s
knjigami, revijami, plišastimi igračkami, žogicami in kockami. Stvari nosijo starši, saj sama ne sme nositi
težkih stvari zaradi operacije hrbtenice. Če ji ne nesejo, noče v šolo. V šoli ji ne pomagamo, saj smo
proti prinašanju teh stvari, tako se jih trudi nositi sama, pri tem ne popusti in tudi ne izbruhne v jezo.
Domačo nalogo večkrat pozabi, na zbrane stvari pa ne. Nanje se vedno spomni in zmeraj najde čas, da
jih pripravi.
- oseba s PWS je večkrat povedala, da jo je strah, da se bo nekaj strašnega zgodilo. Česa jo je strah,
konkretno nikoli ni definirala, tudi po pogovoru in vprašanjih ne, rekla je le, da tako čuti. To se je
pojavilo približno enkrat na dva meseca in je bilo aktualno dan ali dva. Ni pa tega na isti dan večkrat
ponavljala, kot je to delala pri večini zanjo pomembnih tem. Opazno je bilo, da je takrat težje sledila
učni snovi, se težje zbrala, z mislimi je večkrat odplavala, gledala je v tla in jasno kazala zaskrbljenost.
Kasneje se je ponavadi izkazalo, da se ji je pred tem res nekaj strašnega zgodilo ali pa je npr. slišala
kakšno neprijetno zgodbo koga drugega.
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- večkrat je prišlo do fiksacije na določeno temo ter do neprestanega govorjenja o tej temi, kar je lahko
v presledkih trajalo cel dan.
V primerjavi s podatki iz literature vidimo, da se podatki iz naše raziskave z navedbami iz
literature ujemajo. Clarke in sodelavci (2002) na podlagi opravljenih raziskav navajajo, da je PWS
povezan z relativno visoko pogostostjo stereotipnega in ritualističnega vedenja, s tipičnimi oblikami
obsesivno-kompulizivnega vedenja pa ne. Na podlagi opravljenih raziskav (prav tam) izpostavijo, da
se obsesivno-kompulzivna vedenja pri osebah s PWS prav tako pojavljajo, a ne tako pogosto kot
ritualistična.
Najbolj pogosta obsesivna vedenja pri mladih s PWS (Waters, 1999) so: želja uporabljati samo
določen svinčnik ali pisalo; prinašanje stvari v razred in zavračanje ločiti se od njih; risanje ali pisanje
simbolov ali znakov znova in znova; praskanje kože ali obleke; ritualistična vedenja v zvezi z določenim
objektom; fiksiranje na določeno osebo (pogosto učiteljico ali razredno pomočnico, včasih na
sošolca/sošolko).
Dykens in sodelavci (1996, v Clarke idr., 2002) navajajo, da je tveganje za obsesivnokompulzivna vedenja pri osebah s PWS vseeno povečano, Clarke in sodelavci (2002) pa, da se pri
osebah s PWS le-ta lahko pojavijo v kontekstu depresivnega obolenja in kot učinek na antidepresive.

5.1.4 Pogostost pojavljanja tipičnih obsesivno-kompulzivnih motenj pri
osebah s PWS
Obsesivno-kompulzivne motnje so anksiozne motnje, za katere so značilne neželene
ponavljajoče se misli (obsesije) in/ali dejanja (kompulzije) (Myers, 2007, str. 651). Posameznika lahko
prizadene oboje (tako ima posameznik oboje, obsesije in kompulzije), lahko pa trpi le za eno od težav.
Pri otrocih in mladostnikih z obsesivno-kompulzivnimi motnjami se najpogosteje pojavljajo naslednje
kompulzije oz. ponavljajoča se dejanja: prekomerno umivanje, tuširanje, ščetkanje zob ali negovanje
kože; ponavljajoči rituali kot so hoja ven/noter skozi vrata, usedanje na/vstajanje s stola in preverjanje
vrat, ključavnic, aparatov ter naslednje obsesije oz. ponavljajoče misli: zaskrbljenost zaradi umazanije,
bakterij ali strupov; da se dogaja nekaj groznega (ogenj, smrt, bolezen); simetrija, urejenost ali
natančnost (Rapoport, 1989, v Myers, 2007, str. 651).
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Tipične obsesivno-kompulzivne motnje (prav tam), kot so pranje rok, tuširanje, kopanje,
ščetkanje zob, negovanje kože in ponavljajoče misli zaradi umazanije, bakterij, strupov ter misli o
groznih dejanjih, se pri osebah s PWS ne pojavljajo pogosto, kar dokazujejo tako rezultati naše
raziskave kot podatki, pridobljeni iz tuje literature:
Od vseh enajstih staršev, ki so v naši raziskavi izpolnili anketni vprašalnik, so pri vprašanju o
vrsti obsedenosti le dvoji obkrožili postavko 'obsedenost z nego' (možno je bilo obkrožiti več postavk
naenkrat). V intervjujih s starši v naši raziskavi je od vseh petnajstih staršev le ena družina opredelila
obsesije njihovega otroka s PWS kot tipične obsesivno-kompulzivne motnje, a se je pri tem potrebno
vprašati, kako dobro jih starši sploh poznajo. Ti podatki kažejo na to, da otroci s PWS v naši raziskavi
obsesivno-kompulzivnih motenj nimajo.
Zohar in Bruno v študiji iz Jeruzalema (1997, v Whittington in Holland, 2004), Dykens in
sodelavci (1996, v Clarke idr., 2002) ter Whittington in Holland (2004) v Cambriški študiji ugotavljajo,
da se pri osebah s PWS kompulzije kažejo v večji meri kot obsesije. Najpogostejše kompulzije pri
osebah s PWS so kopičenje in potreba po povedati ali vprašati. Obsesije jim povzročajo težave s
prilagajanjem ter zmerno do težjo stisko, zaradi kognitivnih omejenosti pa imajo manjši vpogled v
svoje obsesivno-kompulzivne težave (Dykens idr., 1996, v Clarke idr., 2002).
Beadsmore in sodelovaci (1998, v Whittington in Holland, 2004) so s študijo, s katero so
preverjali simptome psihoze, dokazali, da so pri ljudeh s PWS najbolj prisotne obsesivno-kompulzivne
motnje, čustvene motnje in shizofrenija.
Dykens, Leckman in Cassidy (1996, v Whittington in Holland, 2004) so v raziskavi ugotovili, da
se pri ljudeh s PWS pojavljajo naslednje kompulzije: najpogosteje – pri 58 % – kopičenje in potreba po
povedati ali vprašati (npr. ponavljajoča vprašanja), pri 37–38 % urejanje ali naročanje ter ponavljajoči
rituali, pri 24 % čiščenje, pri 17 % štetje, pri 15 % preverjanje. V tej raziskavi (prav tam) so ugotovili,
da v primerjavi s skupino ljudi z učnimi težavami in obsesivno-kompulzivnimi motnjami skupina PWS
kaže več kopičenja (79 % proti 7 %) in večjo potrebo po povedati ali vprašati (51 % proti 23 %) ter
manjšo potrebo po preverjanju (16% proti 55%). Torej prav tako niso dokazali, da so pri osebah s PWS
prisotne tipične obsesivno-kompulzivne motnje.
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5.1.5 Vpliv sprememb v rutini na osebe s PWS in na njihovo vedenje
Spremembe v rutini zelo zmedejo osebe s PWS, predvsem od začetka šolanja naprej, zaradi
česar lahko izkazujejo različne oblike neprimernega vedenja, in to v razponu od manj do zelo motečih,
npr.: slabo voljo, ugovarjanje, neuboganje, manipuliranje, trmo, stagniranje, celo kričanje, vpitje,
cepetanje, čustvene izbruhe, razbijanje, agresijo navzven ali navznoter ter dolgotrajne izpade jeze. To
razlagajo tudi Gourash in sodelavci (2006), ki navajajo, da osebe s PWS tako reagirajo zaradi stresa,
Waters pa meni, da zaradi vzburjenja, ki ga povzroči že najmanjša sprememba v rutini. Cheed in
sodelavci (2006) pa omenjajo, da otroci s PWS na spremembe v rutini reagirajo s stisko,
vznemirjenostjo, celo anksioznostjo. Več avtorjev: – Cheed in sodelavci (prav tam), Waters (1999),
Woodcock in sodelavci (2009b) – navaja, da se moteče vedenje zaradi sprememb v rutini (največkrat
zaradi spremembe urnika) pojavlja že pri predšolskih otrocih s PWS, Whitman in Jackson (2006) pa
pravita, da se prekomerno reagiranje na spremembe v rutini pri otrocih s PWS pojavi pri sedmem letu
starosti.
Starši iz raziskave so poročali o vsem naštetem, največkrat pa, da se je otrok s PWS po
spremembi rutine in posledičnih izpadih zaprl vase, česar – zanimivo – v stokovni literaturi nismo
zasledili. Učitelji iz raziskave so omenjali, da so učenci s PWS najtežje sprejeli spremembe, ki se niso
dale napovedati in na katere učence vnaprej ni bilo moč pripraviti: npr. ko ni bilo določenega učitelja,
ko se je spremenil urnik, ko je šlo za nadomeščanje, ko je moral učitelj nujno na sestanek ipd. Pogosto
jih je sprememba 'vrgla iz tira', tudi ko je bila vnaprej napovedana.
V naši raziskavi pa smo skozi študijo primera ugotovili, da si osebe s PWS ob kakršnih koli
spremembah v rutini res ne (z)morejo pomagati. Enostavno jih vse spremembe ‘vržejo iz tira’. Prav
tako pa smo opazili, da znajo izpad jeze tudi načrtovati. Oseba s PWS, ki je bila kot primer vključena v
našo študijo, je bila zelo iznajdljiva, izbirala je situacije, ko je bilo učitelju najtežje hitro odreagirati, ko
je bilo veliko ljudi okoli nje. Vedno je dosegla svoje, pa naj je šlo zlepa ali zgrda. Enostavno se je lahko
zjutraj kar odločila, kako bo njen dan potekal in kaj si bo tekom dneva privoščila. Pri tem je noben ni
mogel ustaviti. Zdi se, kot da je dramo potrebovala, kot da so bili zanjo ti izpadi tako potrebni kot npr.
epileptiku epileptični napadi. Sigurno so se zgodili najmanj enkrat na mesec. Če ga ni sprožilo okolje,
v obliki že opisanih nepričakovanih sprememb, pa je izpad na opisan način zrežirala sama.
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5.1.6 Vzgojno-izobraževalni profil osebe s PWS, ki je kot primer vključena v
našo študijo
Vzgojno-izobraževalni profil osebe s PWS iz naše študije je – tako kot pri vseh osebah s PWS –
edinstven.
Kognitivno področje
Mišljenje in predstavni svet sta konkretna. Pozornost in koncentracija sta odvisni od
razpoloženja, zanimanja in razumevanja obravnavanega. Daljšim razlagam učne snovi ne zmore
slediti, kar se je najbolj pokazalo pri zgodovini. Verbalna sporočila dobro razume, če so podprta še
vizualno. Sprotna in kratka navodila si zapomni, težje pa kompleksna navodila. Dobro zaznava stvari
okoli sebe. Kakovost pomnenja je v veliki meri odvisna od motivacije, interesa, razumevanja in
koncentracije. Veliko sprašuje, potrebuje konkretno razlago in razjasnitve.
Pisno izražanje je dobro razvito. Brati se je sicer naučila pozno, šele v drugi polovici šolanja, a
sedaj enostavna besedila, ki so primerna zanjo, sama bere. Rada bere, a ji gre zelo počasi. Branje je
na stopnji zlogovanja. Enostavnejša besedila, dolga do ene strani, velikosti A4, piše avtomatizirano, le
nekatere velike pisane črke si težko zapomni. Pisava je težko čitljiva, večina črk nepravilno oblikovanih,
pisalno površino primerno izrablja, pisalo neustrezno drži, drža telesa je preblizu delovni površini. Pri
samostojnih enostavnih zapisih tvori krajše povedi, ki jih z ločili (razen s piko) pravilno še ne zmore
opremiti. Naučeno znanje ni uporabne narave, učno snov težko povezuje z lastnimi izkušnjami, izjema
so konkretne življenjske učne teme (npr. človek pri biologiji). Obvlada predpogoje za učenje aritmetike
(štetje, mestne vrednosti, velikostne odnose itd.). Matematično deklarativno znanje (obvladanje
aritmetičnih dejstev) je dobro, konceptualno (pojmovno) in proceduralno (obvladovanje aritmetičnih
postopkov) pa slabše obvlada. Težave ima pri številskih predstavah in drugih abstraktnih konceptih,
pri pomnenju formul, strategij in pravilnih postopkov ter priklicu tega. Usvojila je računske operacije:
seštevanje, odštevanje in množenje z enomestnim faktorjem. Pri računanju v omenjenih operacijah –
v številskem obsegu do največ 100 pri ustnem računanju in do 1000000 pri pisnem – je uspešna. Pozna
osnovne geometrijske pojme učne teme likov in poimenuje nekatera telesa.
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- uspešnost pri šolskih predmetih:
- Pri slovenščini je bil glavni cilj konkretno delo in uporabnost za življenje. Oseba s PWS tako uspešno
dela z uradnimi in neuradnimi besedili, izpolnjuje različne obrazce, napiše razglednico, pismo, čestitko,
opravičilo, zahvalo, izpolni dopisnico, telegram, obrazec za vplačilo oz. nakazilo, položnico, zna
poiskati informacije iz televizijskega sporeda, imenika, drugega danega besedila in odgovarjati na
vprašanja na podlagi prebranega. Kaže zanimanje in voljo za branje, enostavna besedila delno tudi že
bere z razumevanjem. Samostojno tvori tudi daljša besedila, kot so: opis, spis, obnova, besedilo na
temo iz realnega dogajanja (prazniki, počitnice, športni dnevi, šola v naravi, potovanje ipd). Ob tem so
zaključevanja enot vedno boljša. S pravopisom ima težave, tudi osnovnega se ne zmore priučiti (velika
začetnica, raba ločil). Pozna osnove zgodovine slovenskega jezika. Na podlagi slišane razlage učne
snovi in s pomočjo dela z zvezkom, kjer so zapisi snovi, je uspešna in samostojna pri reševanju delovnih
listov. Sama že prebere navodilo in se zna ravnati po njem. Ob besednih igrah, premetankah in
ugankah pokaže, kako širok besednjak ima in koliko ve. V zvezek vestno piše (po nareku, prepisuje s
table, lista) povsem samostojno, ga sproti ureja, le pisava je nečitljiva. Pri tem predmetu večkrat
pozitivno preseneti z znanjem, ki ga od nje ne bi pričakovali, pa tudi negativno, ko npr. pozabi osnove
(npr. zapis velikih pisanih črk, uporabo vejice ipd.).
- Matematika je njeno močno področje. Logično razmišlja in se znajde, kar ji je pri tem predmetu zelo
koristilo. Usvojila je osnove matematične pojme in učno snov ter se priučila uspešnih strategij
reševanja različnih nalog, na katere jo je potrebno pri delu spomniti, saj jih težko prikliče. Pomoč v
glavnem potrebuje le ob začetku dela, večkrat zadostuje že pomoč v obliki zgledov ali le kratka razlaga.
Ob delu je zelo samostojna, dovolj natančna, napak je zelo malo. Vzpodbuda nanjo ugodno deluje.
Pozna osnovne logično-matematične in geometrijske pojme. Lepo gradi na poštevanki, na pamet
sešteva in odšteva v številskem obsegu do 100, pisno sešteva in odšteva (tudi po več večmestnih števil)
s podpisovanjem mestnih vrednosti v številskem obsegu do milijon, pisno množi z enomestnim
faktorjem v številskem obsegu do milijon, dobro se znajde z denarjem, spretno z njim računa in se zelo
dobro znajde v trgovini. Pri geometriji zmore uporabljati le ravnilo, pozna vse like in jih loči med seboj,
prepozna nekatera telesa. Smiselni cilj matematike po individualiziranem programu zanjo je znati
konkretno uporabiti usvojeno znanje, ki bo dobrodošla pomoč v življenju.
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- Pri geografiji je uspešna pri prepoznavanju reliefa, podnebja, rastlinstva in živalstva. Naučila se je
delati z atlasom, z zemljevidi, tudi z nemimi kartami. Dobro se znajde tudi na velikem razrednem
zemljevidu. Najbolj zanimiva je bila zanjo snov geologije, kjer si je zapomnila izredno veliko podatkov.
- Učno snov biologije je zlahka nadgradila, saj je imela veliko splošnega znanja, predvsem o živalih, ki
jih ima rada, in o človeku, kar je bila povsem življenjska snov.
- Največ težav je imela pri zgodovini. Učne snovi ni razumela, ni si znala predstavljati vseh teh zgodb,
razlago je zmogla spremljati le, če je bila kratka, snov si je zapomnila le, če je bila ponovitev kratkih
razlag večkratna. Pri tem predmetu se najbolj opazi, kako težko pridobiva snov po slušni poti brez
vizualnih podpor. Preden je usvojila pričakovano znanje, je potrebovala veliko skupnega ponavljanja
snovi. Presenetila pa je z zapomnitvijo detajlov oz. posebnosti posamezne snovi.
- Pouk fizike in kemije je zmogla spremljati, ker je bil pouk podkrepljen s poskusi in posnetki. Dele
snovi, ki jo zanimajo, si hitro zapomni. Ostalo razlago snovi posluša premalo pozorno.
Najpomembnejše, kar se je pri fiziki naučila, je delo z žepnim računalom, pri kemiji pa samostojno
opisovanje poskusov.
- samostojnost, navade, interesi: ima dobro razvite delovne navade. Njeni zvezki so skrbno in lepo
urejeni. V šolo je prinašala vse potrebščine za delo. Tudi učne navade dobro razvija. Pridno dela, ima
veliko volje in motivacije tako za učiti se kot vajo in utrjevanje, redno je opravljala tudi domače naloge.
Na splošno šolsko delo jemlje odgovorno. Pri delu je počasnejša, česar se je zavedala. Vedno jo je
skrbelo, če ji bo uspelo stvari dokončati. V šolskem okolju je delovala samostojno, zadnje leto je tudi
samostojno odhajala iz šole domov. Na njeno delovanje dobro vplivajo zunanje spodbude. Ima veliko
interesov: rada se igra, riše, barva, zbira stvari, sestavlja različne sestavljanke, bere knjige, pregleduje
slikanice, igra računalniške igrice.
Govor in jezik
Oseba s PWS iz naše študije se, ko nima slabih dni in dan poteka kot rutina, zelo rada pogovarja
in kaže dobro razvite komunikacijske veščine. Ko se s kom pogovarja, posluša sogovorca, mu ne skače
v besedo, lepo odgovarja, komunikacija teče, med njo je vljudna in ima primeren besedni zaklad.
Razume govor drugega, tudi razumevanje jezika v splošnem (receptivni jezik) je primerno. Prav tako
nima težav s socialno komunikacijo (pragmatiko jezika). Ima poseben, močan, nižji glas, ki se ga hitro
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loči od drugih. Ritem in tempo govora sta primerna, s skladnostjo dihanja in govora (fonacijo) nima
težav.
Glasove sicer razlikuje (fonologija je primerna), ima pa nepravilno artikulacijo, saj zaradi
specifične strukture govoril noslja, zato glasovi niso čisti in pravilni. To vpliva na govorno izražanje
(ekspresivni jezik), ki je oteženo. Ko pa zapade v obsesivni, ponavljajoč govor, pa govori zelo veliko,
ponavlja stvari tudi po petnajstkrat in ne zna počakati na vrsto, ko nekdo govori. Tvori enostavne in
kratke povedi. Besednjak je primerno razvit. Ob besednih igrah, premetankah in ugankah je pokazala,
kako širok besednjak ima in koliko stvari dejansko zna. Ker veliko sprašuje, ko jo kaj zanima, in je željna
razjasnitev, lepo gradi na besednem zakladu. Brez težav in samostojno pripoveduje in piše o temi ali
dogajanju iz realnega sveta (o sebi, o dogodkih, ki so se ji zgodili, o hrani, živalih, igračah, praznikih,
počitnicah, potovanjih ipd.). Besedilo v obliki pisnih obrazcev (čestitko, razglednico, vabilo, pismo,
opravičilo, zahvalo, dopisnico, položnico, telegram) piše po danem zgledu. Zna črpati informacije iz
televizijskega sporeda, imenika, slovarja, abecednega seznama, atlasa in shem (zemljevida, načrta) ter
drugih podobnih besedila, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju. Obnove in spise z danim naslovom
ne zmore napisati, brez težav pa odgovarja na vprašanja na podlagi prebranega. Težave ima s
pravopisom: pravilno zna uporabljati le piko, delno tudi vprašaj, ki ju postavlja ob koncu zaključenih
enot. Pozna vsa ločila, loči le uporabo končnih ločil. Usvojila je nekaj osnov angleščine, ki pa niso
uporabne narave, npr. na potovanjih, med igro vlog. Pozna nekaj pozdravov, besed in pesmic. To je
edini tuji jezik, ki se ga je učila.
Motorika
Ves čas obravnave je imela prilagojen pouk športne vzgoje, in to v manjši skupini. Spretna je
v igrah z žogo, najboljša pa v plavanju, s katerim se ukvarja v prostem času. Motorično je počasna in
se hitro utrudi. Ima veliko volje za gibanje, se ne upira in lepo izvaja zanjo primerne gibalne vaje in
oblike športne vadbe. Zaveda se, da je to dobro zanjo in za njeno telo. Orientacija na sebi, na drugem,
na površini in v prostoru ji ne dela težav, večkrat pa je zmedena, ko se je potrebno časovno orientirati.
Težave ima z ravnotežjem in koordinacijo, kar je skozi leta sicer dobro razvijala z ustreznimi vajami,
nekoliko je izpilila začetno šibko fino motoriko in grafomotoriko, a so težave še vidne. Po operaciji
hrbtenice se je med poukom športne vzgoje večinoma sprehajala in hodila na bližnji hrib.
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Socialno-emocionalno področje
Zadovoljitev bioloških potreb osebe s PWS (predvsem v povezavi s hrano, kjer je potrebovala
nadzor) se odraža na socialno-emocionalnem ter nadalje tudi na izobraževalnem področju. V razredu
je izoblikovala odnose s sošolci in sošolkami, z nekaterimi celo prijateljske vezi, in bila v razredu
večinoma lepo sprejeta. Prihajalo je tudi do socialnih konfliktov, krivda za te je bila enkrat na strani
osebe s PWS, drugič na strani sošolcev. Interpretacija subtilnih socialnih namigov in učenje prefinjenih
socialnih norm sta pri osebi s PWS oteženi.
Vedenje
Oseba s PWS iz naše študije ima vedenjske posebnosti. Svojih čustev ne skriva, izrazito reagira
in jasno pokaže tako veselje kot jezo. Ni boječa, tudi do neznanih ljudi ne. Če kaj ni po njeni volji, je
pogosto uporniška in egocentrična. Takrat reagira s trmo in upiranjem, kar se kaže v glasnem kričanju,
ki je lahko dolgotrajno in zelo moteče za okolico. V pubertetnem obdobju je postala še težje vodljiva,
zelo odločna, z jasno izraženo voljo in spremenljivim razpoloženjem. Neprimerno vedenje se je
stopnjevalo. To je izrazito vplivalo na sam pouk. Najbolj je neprimerno vedenje prišlo do izraza na
izletih, v šoli v naravi, ob njenih slabih dnevih, ob spremembah v rutini, na prireditvah in šolskih
srečanjih. Ima visok prag za bolečino. Zadnje leto obravnave so se stopnjevale obsesije z ukvarjanjem
s kožo (praskanjem). Na telesu je bilo več ran. Težave z vedenjem – predvsem obsesivno
samoagresivno vedenje (praskanje) – so splošno funkcioniranje na vseh področjih občutno poslabšale.

5.1.7 Delovanje osebe s PWS v razredu in njena vključitev v razredno skupnost
Delovanje osebe s PWS v tem poglavju je razdelano glede na pojavnost težav pri učenju,
vedenju, funkcioniranju, med obroki hranjenja, na prireditvah, na izletih, med odmori, v varstvu, na
izletih, prireditvah oz. praznovanjih ter v domačem okolju.

Učenje
Oseba s PWS iz naše študije je v razredno skupnost dobro vključena. Sošolci so jo lepo sprejeli,
ji pomagali in pokazali razumevanje tudi takrat, ko je imela slabe dneve. Ima obdobja (v povprečju dva
tedna), ko je dobre volje, marljiva, delovna in zavzeta za šolsko delo, ter obdobja, ko je razdražljiva,
trmari, jo vsaka malenkost 'vrže s tira', se upira, manipulira, hoče na vso silo doseči svoje, doživi tudi
hude izbruhe. Težko prenese: vse v povezavi s hrano, nenapovedane spremembe rutine, ko česa ne
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razume ali ko je neuspešna. Zanjo je primeren način učenja, ki vključuje delo z vsemi čutili in praktično
delo, veliko vaj in utrjevanja. Kaže nezmožnost prehajanja s konkretnega na abstraktno in s tem
nezmožnost razumevanja abstraktnih konceptov: veliko časa potrebuje, da usvoji nov računski
postopek, in ne razume, da se vsaka računska operacija računa na svoj način, da splošne metode, ki
jo želi razviti, ni. Dokler ni usvojila novega postopka, je bila pri računanju zaskrbljena. To je vplivalo na
voljo, počutje, funkcioniranje tako v šoli kot doma. Ko ima delovni list ali nalogo z računi z različnimi
računskimi operacijami, želi vse delati po enem načinu. To jo še vedno zmede, čeprav posamezne
računske operacije obvlada. Takrat ne prenese in ne dovoli ponovnih razlag, pomaga pa, če se ji pove
v smislu: 'Saj si tako mislila, le napačno si zapisala, le zapis popravi in bodi nanj pozorna'. Ko pa
določeno stvar usvoji in je pri reševanju uspešna, si želi tovrstnih vaj v nedogled, saj dobi
samopotrditev. V splošnem pogledu je učitelju, ki osebo s PWS uči, zelo težko in potrebuje veliko
potrpljenja, ker ta razlagam težko sledi in jih težko posluša, ob tem lahko zaspi. Če se vključijo vizualne
opore, je bolje, zmore poslušati, a zelo kratek čas. Med razlago ali vprašanjem večinoma vpraša čisto
nekaj drugega, nič v zvezi s šolo. Dobro pa je, da se znajde in zna logično sklepati.
Vedno si točno zapomni, kaj je za narediti, rešiti, prinesti, kaj je za domačo nalogo. Ko nima
domače naloge, se opraviči oz. zelo hitro najde kak izgovor. Vedno zna povedati, kdaj in zakaj bo
manjkala v šoli, oceniti in povedati, zakaj ne bo imela časa delati za šolo. Ne zmore se sama učiti. Ne
zmore npr. v zvezku poiskati odgovor na čisto osnovno vprašanje. Čeprav veliko utrjuje in se nauči
odgovoriti na vprašanje, v primeru, da se enako vprašanje malce obrne, zablokira in na vprašanje ne
zna več odgovoriti. Motivira jo sistematično razdelano vsakodnevno delo, npr. zbiranje nalepk,
žetonov, zvezdic. Po daljših izostankih od pouka je ob vrnitvi v šolo potrebno iti vse od začetka,
utrjevati tudi osnovne stvari, npr. velike pisane črke. Pozorno posluša in spremlja dogajanje v okolici:
ko je npr. na zdravniškem pregledu ali ko je s starši prisotna na sestanku v šoli ali na govorilnih urah,
sliši vse in o tem v sebi tudi razglablja.
Delovanje in vedenje
Delovanje in vedenje osebe s PWS se je doma in v šoli razlikovalo. Občutno se je lahko
spremenilo med obroki, med odmori, v vartsvu, na izletih, ob prireditvah in praznovanjih.

-med obroki
Vedno, ko je bila tema hrana ali čas za obrok, je bila oseba s PWS nepredvidljiva. Sicer je vedno
vprašala, ali gre lahko pit, a se morebitni hrani, ki kje ostane ali jo vidi, ne more upreti. Vedno tudi
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prizna, ko kaj vzame in poje brez dovoljenja ali izven časa obroka. Gre za tako močno biološko potrebo,
da se ne more obvladati.

-med odmori, v varstvu
Ko je sita oz. če je bil obrok ravnokar opravljen, se igra – največkrat sama –, velikokrat pa se vključi v
igro z določenim posameznikom, ki je navadno mlajši od nje. Med odmorom za malico najdlje je. Če
se prinesena košarica z malico ni takoj odnesla nazaj v kuhinjo (potem ko so si učenci vzeli vsak svoj
kos), se je vedno gibala v njeni bližini ter na skrivaj in zelo na hitro vzela ostanke, npr. s prstom
izpraznila posode z namazi, pojedla maslo, polizala nože, žlice.

-prireditve, praznovanja
Na prireditvah in ob praznovanjih je najbolj na preizkušnji učiteljeva iznajdljivost, saj je največ
možnosti, da oseba s PWS preseneti z neprimernim vedenjem. Najhujše vpitje osebe s PWS iz naše
študije se je dogajalo ravno na takšnih skupnih srečanjih. Najhuje je bilo enkrat na skupnem petju
celotne šole, ko smo jo poskušali odvleči ven, a je bila močnejša od vseh in je bila deležna pozornosti
vseh na šoli.

- izleti
Ko je bil na programu kak izlet, jo je bilo potrebno vnaprej pripraviti na to večjo spremembo urnika.
Kljub vsemu je bilo takrat največ možnosti, da je oseba s PWS zatrmarila brez posebnega vzroka, delala
stvari po svoje. Če se ni delalo z njo zelo čuteče in mirno, je lahko hitro prišlo tudi do izbruha. V javnosti
se je težko umakniti, kar je izkoristila, in tako ponavadi imela veliko 'gledalcev', kar ji je prijalo. Le
redko je tak dan potekal tekoče, pa čeprav smo se vsi – starši in učitelji – trudili, da bi bilo tako.

- doma
Doma je oseba s PWS še bolj sproščena in še bolj želi uveljavljati svojo voljo, kar ji zlahka uspeva. Ker
so veliko skupaj, se do potankosti poznajo in ve, kako jih pridobiti na svojo stran, kako kaj izsiliti ali
kako manipulirati. Vajeti ima v svojih rokah. Kako cela družini živi, je v največji meri odvisno od nje.
Večinoma dan preživijo tako, kot si ga zamisli ona. Starši se ji morajo stalno prilagajati.
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5.2 ZBRANA PRIPOROČILA, SMERNICE ZA DELO IN STRATEGIJE
POMOČI ZA OSEBE S PWS
V tem poglavju so na podlagi študija literature ter informacij, izkušenj in rezultatov iz naše
raziskave, po področjih delovanja oseb s PWS zbrana priporočila, sugestije in smernice za delo z
osebami s PWS v različnih življenjskih obodbjih (gre za nadgradnjo poglavja 4.4) in izpostavljene
strategije pomoči za delo s temi osebami za starše oz. skrbnike, vzgojitelje oz. učitelje ter vse ostale,
ki se v svojem delovanju srečujejo z osebami s PWS.

5.2.1 Biološko področje
5.2.1.1 Hranjenje
Prehranjevanje otroka s PWS
Želja staršev oz. skrbnikov otrok s PWS ter učiteljev, ki poučujejo učence s PWS, je, da bi se te
osebe glede hrane oz. prehranjevanja zmogle obvladovati, same nadzorovati vnos kalorij, se ob želji
po prenajedanju zmogle pravočasno ustaviti itd. To je realno zelo težko uresničljivo, le kdaj pa kdaj se
nekateri posamezniki s PWS pri hranjenju zmorejo obvladati. K temu pa lahko poleg postavitve mej,
pravil in strukture ter avtoritarne odrasle osebe ob posamezniku s PWS pripomore tudi ozaveščanje
in skrb za njegovo zdravje (da ve, da prenajedanje ni zdravo, da je lahko celo smrtno nevarno, da
zaradi debelosti lahko odpove srce, od prenajedanja poči želodec; nekaterim bi npr. seglo do srca, če
bi jim to razložil zdravnik, jim celo pokazal videoposnetek ali pacienta v živo, opisal posledice
prenajedanja) ter v današnji dobi napredne tehnologije npr. aplikacija na pametnem telefonu, ki
pomaga preračunavati in seštevati vnesene kalorije (posameznik s PWS v aplikacijo vnese, kaj je
pojedel, oz. pred obrokom vnese, kaj želi zaužiti, aplikacija to pretvori v število kalorij, na podlagi tega
pa si lahko sestavi primeren jedilnik in vnos hrane lažje kontrolira).
Več avtorjev (Hoffman idr., 1992, v Mis, 2002; Holland idr., 1995, v Mis, 2002; Waters, 1999)
opozarja, da hrana otroku s PWS ne sme nikoli služiti kot kazen ali nagrada. Holland in Hoffman (1992,
v Mis, 2002) glede prehranjevanja otroka s PWS zagotavljata, da če so starši oz. skrbniki dosledni pri
izvajanju prehranskih priporočil, ki so opisana v nadaljevanju, se otroci na pravila navadijo. Pomembno
pri tem pa je, da starši o načelih prehrane osveščajo vse, ki so v stiku z otrokom s PWS.

220

Priporočila glede prehranjevanja otroka s PWS (prav tam, str.9):
- obroki naj bodo vedno ob istem času;
- otroci naj sodelujejo pri načrtovanju, izbiri in pripravi hrane, saj jim je to v veselje in jim daje dodatno
spodbudo;
- vsak obrok naj bo poseben dogodek, ki nudi pester izbor, okusno pripravljeno in lepo servirano
hrano;
- miza naj je lepo pogrnjena in prostor lepo urejen;
- otrok naj je v prijetnem vzdušju;
- za uporabo so primerni lepi manjši krožniki in skodelice ter hrana razprostrta čez cel krožnik, da
porcija izgleda obilnejša;
- za potešitev žeje so najbolj primerni voda, mineralna voda in nesladkan čaj.

Osebam s PWS se lahko glede hranjenja pomaga predvsem z dodatno podporo ter okoljsko
kontrolo, in sicer (Waters, 1999, str. 26, 44 in 62):
- s supervizijo v času igranja, obrokov (predvsem kosila), odmorov;
- da: se poskrbi, da so vse posode s kosilom zaklenjene in v odmaknjenem prostoru;
- se spodbuja zdravo prehranjevanje pri vseh;
- se opozori vso osebje o potrebah otroka,
- se postavi polužitne izdelke – kot je npr. živalska hrana – vstran od dosega;
- se zaklene denar;
- se nadzira avtomate s hrano, pijačo in sladkarijami.

Prehrana v vrtcu
Ko otrok še obiskuje vrtec, je najbolje vzpostaviti enostavna pravila za zdravo prehranjevanje
za celo skupino. Če imajo otroci v skupini odmore z vmesnimi obroki, bo še najmanj težavno, če bo
imel tudi otrok s PWS tak odmor, a z nizkokalorično varianto. Vmesni obroki so del dietnega režima za
otroka s PWS. Vso pomožno osebje v vrtcu – vozniki, čistilke, nadzorniki obrokov, taksisti itd. – mora
biti obveščeno o tem, da se otroku s PWS ne daje sladkarij. Če je otrok v vrtcu cel dan, se je potrebno
s starši pogovoriti glede obrokov, npr. boljša izbira kot pripravljena šolska hrana je lahko pakiran obrok
(prav tam).
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Prehrana v šoli
Nekateri učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, so v intervjujih podali priporočila, preizkušene
in učinkovite strategije pomoči pri reševanju problema hranjenja in nenehne lakote pri otroku s PWS
v šoli:
Za te mladostnike oz. otroke bi bilo najbolje, da bi vzpostavili tak sistem, ki bi jih čimbolj osvestil
glede teže in hrane. Predstavili bi jim, da je to njihov problem in da je treba imeti nad tem kontrolo. Z
dietno hrano se ne da doseči željenega, ker gre za občutek lakote, ki je permanenten. Bolje gre z
razporeditvijo obrokov (U7).
Za osebe s PWS je zelo pomembno načrtovanje primernih celodnevnih obrokov, kjer se
upošteva uravnoteženost prehrane, ki vključuje manjše količine sestavljenih ogljikovih hidratov in
maščob ter več zelenjave, sadja in beljakovinskih živil (Čampa, 2009). V Prilogi 4 so trije primeri
ustreznih celodnevnih jedilnikov za osebo s PWS, ki jih podaja Čampa (prav tam) – dodani so tudi
izračuni kalorij –, in primer ustreznega enotedenskega jedilnika za osebo s PWS, ki je bil v intervjuju
za našo raziskavo predstavljen s strani ene učiteljice (U11d).
Nekateri starši in učitelji so spoznali, katere strategije omilijo težave s prehranjevanjem osebe
s PWS:
Na krožniku je potrebno hrano razporediti čez cel krožnik. Vedno dam hčeri na začetku raje
manj, kot bi lahko, in potem še malo, da lahko dobi repete. Imamo srečo, da je počasi, torej tudi dlje
časa, zato poje manj (S14a).
Za striktne strategije postopanja smo se odločili zato, ker sem učenko s PWS že prvi dan, ko so
po kosilu sami odnesli krožnike z miz, videla, da je vzela cel kos kruha in si ga stlačila v usta.
Strategije prehranjevanja/postopanja, ki smo jih določili med učitelji, so:
- samo učitelj hodi po hrano in jo deli;
- ni postopanja po jedilnici;
- določen je vrstni red deljenja hrane (učenka dobi zadnja, ker najhitreje je);
- dodatna porcija ni možna;
- vsi imajo svoje stalno mesto, učenka sedi na učitelju vidnem mestu in z učenci, ki jedo hitreje; da ni
prva, ki poje, in ne gleda polnih krožnikov; obrnjena je k steni in ne h kopici hrane;
- ni dolgega posedanja; ko pojemo, gremo;
- učenka dobi enako porcijo kot vsi, včasih dobi dietno; le če je razlika med dietnim in ostalim zelo
očitna, ji damo »normalno« jed;
- hrano raztegnemo in razporedimo po krožniku (da izgleda čim več).
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Vse imamo napisano, tudi npr. kdo in zakaj nekdo dobi kruh, drugi pa ne. Ko npr. delim kruh,
dobivam od učenke poglede, a jih ignoriram in nič ne razlagam. Učenka ne ve, kdaj je na vrsti, nič o
teh strategijah ne ve, niti tega, da uživa dietno hrano. Je pa enkrat vprašala, ali ima drugačno hrano
kot ostali, a sem raje rekla, da ima le drugače narejeno (npr. namesto pireja je krompir v kosih). Če je
razlika zelo očitna, ji dam enako jed kot sošolcem, da se izognem morebitni nejevolji (U12b, drugi del).

5.2.1.2 Kraja hrane
V primeru kraje hrane s strani osebe s PWS (Waters, 1999, str. 27) je najbolje postopati
umirjeno in trezno. Če se to zgodi v šoli, te osebe ne izpostavljamo pred celim razredom. Bolje je, da
se jo pokliče na stran in se z njo pogovori o situaciji in dejanju. Priporočljivo je, da se ji lepo razloži, da
je kraja neprimerno dejanje in da bo to dejanje imelo posledice, npr. manj privilegijev. Dobro je, da se
osebi predstavi način, kako najbolje zapolniti ali si popestriti čas – z namenom preusmeriti pozornost
–, ko ima dostop do hrane ali ko čaka druge, da pojedo do konca. Takrat si npr. lahko čas zapolni s
sestavljanjem sestavljenke, z besednimi igrami ipd. Zelo pomembno pa je, da se osebo pohvali, če po
opozorilu in pogovoru te napake ne ponovi (prav tam).

5.2.1.3 Prehranjevanje v restavracijah
Otrok s PWS se občasno lahko zdravo prehranjuje tudi v restavraciji, če je le hrana skrbno
načrtovana, zagotavlja Čampa (2003, str. 5). Starši oz. skrbniki otroka morajo ob tem vedeti in se
zavedati:
- kako pomembno je, da bo obisk restavracije predstavljal prijeten dogodek za otroka in družino;
- da bodo kos izzivu 'izbrati pravi obrok';
- kolikšna količina je za otroka primerna;
- katera živila so za otroka primerna;
- kdaj in kako pogosto se bo otrok prehranjeval izven doma;
- da obrok v restavraciji ne bo pomenil prenajedanja za otroka;
- da obrok v restavraciji ne bo pomenil prekrška otrokove diete;
- da ostane otrokova teža pod nadzorom.
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Staršem oz. skrbnikom otrok s PWS glede prehranjevanja v restavracijah Čampa (prav tam)
podaja nekaj nasvetov in izpostavlja, kako pomembno/-a je:
- previdna izbira restavracije (primerna je tista restavracija, ki ponuja možnost sodelovanja pri
oblikovanju zdravega obroka, npr. možnost solatnega bara, zelenjavnega krožnika, naročanja manjših
porcij; primerna je že znana restavracija, katero so že večkrat obiskali; pomembno je, da se že vnaprej
izloči restavracije z mastno kuhinjo, npr. mehiško, ameriško in kitajsko kuhinjo);
- naročilo hrane pred ogledom jedilnega lista (da ne pride do skušnjave in s tem naročila hrane, ki ni v
skladu z načrtom otrokove zdrave prehrane);
- vedeti, na kakšen način je hrana pripravljena (namesto ocvrte hrane izbrati pečeno, še bolje pa
kuhano hrano; prositi, da prelive in druge dodatke ne pomešajo v hrano, pač pa jih servirajo posebej);
- da se ne poje preveč (in se raje naroči le predjed ali solato, se porcija v družbi razdeli, se vzame
polovico porcije domov);
- da se med hranjenjem popije veliko vode ali maloenergijske pijače;
- da se je počasi.
Ena glavnih značilnosti oseb s PWS je nenasiten apetit. Vsi vemo, kako je, ko nisi sit, težko pa
si predstavljamo, kako je živeti vedno lačen in nenasiten. To osebe s PWS ne zaznamuje le na
biološkem področju, temveč prav na vseh ostalih področjih njihovega delovanja – ki so predstavljena
v nadaljevanju –, zato je zanje, kot navajata tudi Kotnik in Kržišnik (2009), nujen stalen in strog nadzor
nad vnosom hrane in tudi tekočine, ker je zanje pomembno, da vzdržujejo čim bolj idealno telesno
težo. Stabiliziranje zdravstvenih težav ugodno vpliva tudi na delovanja oseb s PWS na ostalih
področjih.

5.2.2 Emocionalno področje
Strategij reševanja oz. orodij za prepreko ali zaustavitev čustvenih izlivov oseb s PWS ni. Od
posameznika in situacije je odvisno, kako je najbolje reagirati pred, med in po čustvenem izlivu
(Waters, 1999). Če se otroka dobro pozna, se lahko začuti ter opazi njegove telesne geste, govorico,
držo ipd., kar lahko nakazuje na nejevoljo oz. bližajoč čustveni izliv.
Oseba s PWS iz naše študije je npr. imela pred trmastim oz. čustvenim izbruhom glavo
nagnjeno na stran in je gledala navzdol, prišlo je do fiksacije v pogovoru oz. delu, ponavadi je kazala
perseverativen govor v obliki vprašanj. Noben odgovor oz. izjava ji ni bila všeč, in če ne v roku pol ure,
pa je gotovo prišlo do izpada še isti dan.
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Ob tovrstnih pokazateljih se da včasih izpad preprečiti z ignoriranjem same fiksacije otroka in
s preusmerjanjem pozornosti. Med samim izlivom čustev se na otroka zaradi afekta, v katerem je, ne
da vplivati: racionalno razlagati nima smisla, saj takrat nič ne sliši; biti jezen in besno kričati nazaj
ponavadi še poglobi jezo otroka in intenziteto izpada; izolirati otroka takrat je težko, saj so zelo močni,
v afektu pa kažejo tudi agresijo do sočloveka; lahko so avtoagresivni, zato potrebujejo stalen nadzor.
Težko je ostati miren, vztrajati pri svojem in počakati, da napad mine, saj takrat bližnje lahko žalijo, a
se je kot najučinkovitejša metoda postopanja izkazalo ravno to – ignoriranje. Na ta način namreč otrok
vidi, da 'nima publike', da njegovo razgrajanje nikogar ne gane, da se vztraja pri določilih odraslega in
bo ne glede na vse moral narediti, kar je bilo rečeno. Tako se mu pokaže, da so izpadi nezaželjeni in
nekaj neodobravajočega (Waters, 1999). Kar pa je ob tem še najbolj zanimivo in pomembno: osebe s
PWS se izpadov zavedajo in si jih ne želijo, poleg tega imajo željo, da bi jih znale preprečiti, a vedo, da
tega ne zmorejo.

5.2.3 Kognitivno področje
5.2.3.1 Delovanje v šolskem okolju
Želja vseh, ki vsakodnevno delajo z osebami s PWS, je, da bi imele svojo rutino in posledično
manj motenj. Tako bi bile tudi manj zmedene in anksiozne. Da bi bilo tako potrebujejo okolje, kjer je
malo konfliktov, nesoglasij in nasprotnih stališč (Waters, 1999). Zato je bistvenega pomena, da je za
otroke s PWS v šolskem okolju vzpostavljeno naslednje (prav tam, str. 20):
- jasna navodila in pravila za vso šolo, razredi, ki so jasno prikazani in na vidnem mestu;
- jasna pričakovanja in slikovna predstavitev nagrajevanja in, če se le da, odprava privilegijev za dobro
in slabo vedenje;
- dosleden pristop vseh zaposlenih ob neželenih oblikah obnašanja (za otroka s PWS je lahko konfuzno,
če ga npr. en učitelj zaradi grdega obnašanja pošlje iz razreda, drugi pa ga posadi v kot in se želi z njim
pogovoriti);
- vključevanje vsega osebja (tudi npr. skrbnikov, nadzornikov večerij, spremljevalcev, taksistov, …) in
dosleden pristop, še posebej v zvezi z dostopanjem do hrane;
- uporaba vizualnih pozivov, listkov, napisanih ali slikovnih navodil za posredovanje pomembnih
sporočil in uveljavitev navodil;
- pri učenju je priporočljiva metoda 'korak za korakom'.
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5.2.3.2 Frustracije v šolskem okolju
Frustracije zaradi različnih težav pri šolskem udejstvovanju se lahko zmanjša npr. z
minimaliziranjem zahtev. Primer minimaliziranja zahtev pisanja recimo pomeni, da otrok le poišče
določeno stvar, jo pobarva, podčrta, obkroži, nariše ipd. Omogočiti je potrebno dovolj priložnosti za
motorično vadbo. Učenje je bolj produktivno, če otrok s PWS izmed več naštetih odgovorov poišče
pravega, kot pa da sam piše ali išče odgovore (Cheed idr., 2006, str. 312).

5.2.3.3 Šibke organizacijske veščine
Učenci s šibkimi organizacijskimi veščinami in taki, ki prinašajo in nosijo okrog vse preveč
stvari, potrebujejo zelo jasna navodila ter podporo pri tem, katero stvar prinesti na učno uro, katere
pa pustiti bodisi doma, pod mizo, na polici, v omarici ali kje drugje na varnem. Pomaga jim, da se
zapišejo enostavni koraki ob iskanju izgubljene stvari, npr. (Waters, 1999, str. 45–46):
- še enkrat pazljivo preglej torbo, vzemi ven vsako stvar, torbo obrni in stresi vse stvari;
- pomisli, kdaj si stvar nazadnje imel/-a;
- spomni se, kdaj si jo nazadnje uporabljal/-a;
- poglej v te prostore (se mu jih pokaže);
- če stvari še vedno ne najdeš, to povej učitelju/-ici; vprašaj ostale, če so to stvar kje videli;
- če stvari še vedno ne najdeš, vprašaj na oddelku za najdene stvari;
- vprašaj učiteljico ali drugo osebje, če obstaja na šoli nadomestna stvar, ki bi si jo lahko sposodil;
- ne vznemirjaj se, spomni se, da si večino stvari, ki si jih izgubil, tudi našel;
- ne obsojaj drugih.
Tudi zaradi tovrstnih težav učencev s PWS je nujna komunikacija med njihovimi starši in šolo (prav
tam, str. 20).

5.2.3.4 Vzgoja in izobraževanje oseb s PWS
Starši in učitelji so v intervjujih za našo raziskavo poleg pomembnih opažanj nanizali nekatera
priporočila glede vzgojno-izobraževalnih potreb učencev s PWS:
Pomembna je izmenjava izkušenj med starši s podobnimi težavami ter strokovnjaki (S11).
Zdravnik nama je svetoval, da hčerkico s PWS obravnavava, kot da je popolnoma zdrav otrok,
saj ji s tem manj škodiva oz. je ne narediva še bolj »bolne« (S6).
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Dobro deluje le, če ima strukturo (U14a). Primerna je raznovrstna oblika zaposlitve, da ni
večinoma le pri miru in da je bolj aktivna (U14b).
Individualno dela boljše kot v skupini (U10).
Bolje dela individualno (U11).
Najbolje je funkcionirala učenka, do katere je imela mama poseben pristop: zaklenjeno
kuhinjo, prijateljski odnos s hčerko s PWS. Ni se sekirala, ko je npr. hči vpila ali želela s tem izsiljevati.
Ta mama je znala stati za tem, kar je rekla (U1a).
Rabijo poseben urnik in tudi pomoč, morda pomoč kakšnega prostovoljca (vsaj nekaj ur na
dan), ki bi bil komunikator med učitelji, starši in otrokom. Ta bi bil njihova stalna oseba. V kriznih
obdobjih bi se otrok s PWS lahko z njim umaknil, ker brez kriz ne gre. Vedno rabijo nadzor zaradi hrane,
saj samostojno delovati na tem področju ne zmorejo. Pomembno jih je opismeniti, razviti socializacijo
v tej smeri, da nastopi čim večja samostojnost. Naučiti jih je treba skrbeti zase, osnovnih higienskih
navad, jih pripraviti za čimbolj samostojno življenje. Več kot je strukture, boljše se počutijo. To jim daje
varnost in jim veliko pomeni. Ob ponedeljkih imamo npr. računalništvo in kakšna nesreča je, če npr. ni
učitelja. Ne forma, ta je mrtva, temveč struktura (razporejenost obrokov, dejavnosti po dnevih)
omogoča, da se nekaj premika. Vzpostaviti je potrebno rutino, ki dovoli odstopanja, in ne zavijati otrok
v vato ter jih ščititi, ker jih tako še bolj »hendikepiramo«. Ni prav, da delamo namesto njih, saj oni od
tega nič ne dobijo (drugi del U7).
Ko pride do nejevolje, moram učenki s PWS recimo povedati, da vem, da je tako mislila, le
zmotila se je pri zapisu ipd. Daljše razlage ne zmore poslušati. Npr. le po enem slišanem stavku ne zna
odgovoriti na vprašanje iz slišanega (U8a). Ko se dogovarjamo za potek domačega branja, pove, da bi
imela – prav tako kot sošolec – dnevnik branja, kjer za prebrano zbira nalepke, in sicer v primerih, ko
se na branje sama spomni in ko prebere vsaj tri strani na dan. Nalepke ima zelo rada. Nekatere tovrstne
male stvari jo izredno motivirajo. To je dobro izkoristiti (U8b). Delati je potrebno na konkreten in
zanimiv način, saj razlag ne zmore poslušati. Po desetih minutah razlage lahko zaspi. Dejavnosti se ne
smejo prehitro menjavati, dolgo v eni ne zdrži. Zdrži le toliko, da stvar dokonča (drugi del U8c).
- Uvedemo zbiranje nalepk za opravljene naloge. Osebi s PWS je to zelo všeč in jo motivira pri
delu, predvsem pri branju knjige za domače branje in opravljanju domačih nalog. Pove mi: »Sedaj se
ne bom več drla. Veš, zakaj? Zaradi nalepk.« (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, h).

227

Priporočljive splošne podporne strategije za vzgojo in izobraževanje oseb s PWS so (»Special
Children«, 2013, str. 54):
- uporaba vizualnih pripomočkov v največji možni meri;
- pomoč pri razvijanju strategij za izboljšanje socialnih veščin, slušnega spomina, zaporedij, odločanju
o izbiri in sledenju navodil;
- sledenje programu vadbe, ki pomaga krepiti mišični tonus in razvijati fizično koordinacijo;
- ob ponavljajočih postavljanjih vprašanj postaviti isto vprašanje učencu s PWS nazaj in ga prositi, da
sam pove odgovor;
- pomoč pri razvijanju strategij za soočanje s spremembami v rutini;
- zagotovitev pogostih priložnosti za vajo ter utrjevanje znanja in konceptov.

Dodajmo pa še, kaj o tem pove Mitchell (2008, v Kavkler 2009, str. 370), ki sicer navaja
učinkovite strategije učiteljeve dobre poučevalne prakse za otroke z učnimi težavami v inkuzivnem
izobarževanju, ki pa zelo pridejo v poštev pri učencih s PWS. Razlaga namreč, kako pomembno je
učencu omogočiti, da zmore dokončati nalogo. Zaradi nedokončanja nalog lahko pri učencu hitro pride
do občutka neuspešnosti. V izogib temu, morajo biti učencu ponujene le naloge, ki ustrezajo njegovim
posebnim potrebam in potencialom, na voljo pa mora biti dovolj časa. Graditi je potrebno na že
osvojenem znanju učenca s PWS, pouk prilagoditi njegovemu razumevanju (da bo ta razumel podane
pojme, vsebine, obvladal spretnosti), med poukom poskušati pritegniti njegovo pozornost tako, da ga
učitelj opazuje in ugotovi, kdaj in zakaj je manj pozoren. Izražanje učitelja naj je jasno in razumljivo,
upošteva pa naj jezikovne sposobnosti učenca. Učenec je naj dejaven, se uči po vseh senzornih poteh
in na praktičen način, saj se tako bolje učijo. S spodbujanjem učenca in omogočanjem uspeha pa v
njem razvija samozavest, pozitivno samopodobo in zaupanje vase (prav tam).
Med šolo in starši učenca s PWS je nujna tesna povezanost in sodelovanje, saj je edino tako
lahko vzpostavljeno kroženje vsakodnevnih informacij. Idealna rešitev za povečevanje usklajenega
delovanja in uspeha učenca s PWS je lahko preprost zvezek, ki kroži od šole do staršev in v katerega
se – najbolje dnevno – zapisujejo informacije o dejavnostih, uspehih, strategijah, ki so se izkazale kot
uspešne, posebne diete, vedenjska vprašanja oz. odgovori, podrobnosti o dodatnih dobrotah ali
praznovanjih, ki se lahko zgodijo v vrtcu ali šoli; neobičajni dogodki doma ali v vrtcu/šoli; znaki bolezni;
neobičajno spanje; spremembe glede vedenjskih težav; detajli o dobro opravljenem delu, ki je
preseglo vsa pričakovanja ipd. Vse to zelo vpliva na šolanje in je zelo pomembno za razumevanje
delovanja učenca s PWS (Waters, 1999, str. 20).
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5.2.3.5 Vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s PWS
Široka paleta značilnosti in zmožnosti otrok s PWS ponuja le nekaj splošnih metod dela, na
katera se otroci s PWS najbolje odzivajo (Waters, 1999, str. 34–35):
- individualno delo ali delo v majhni skupini;
- uporaba vizualnih navodil in znakov;
- uporaba znakovne abecede/jezika za otroke z govorno-jezikovnimi težavami;
- uporaba okrajšav in ritma za pomoč pri učenju;
- določitev učenca, ki pomaga učitelju;
- praktične in konkretne aktivnosti, in ne abstraktno delo;
- kratke naloge;
- nagrada, če je naloga uspešno končana;
- pritegniti s tekmovalno naravnanostjo, npr. ‘stavim, da ne boš zmogel';
- pustiti čas za ureditev misli in za govorjenje;
- jasna in kratka navodila, podana korak po koraku;
- prositi otroka, da ponovi navodilo, in se tako prepričati, da ga je razumel;
- redna rutina, jasen urnik (npr. na steni ali mizi);
- veliko pohval;
- jasne meje;
- takoj zjutraj začeti z novimi idejami ali najtežjimi nalogami;
- če ima otrok težave s pisanjem, se priporoča, da ima pri testih možnost obkroževanja odgovorov ali
ustreznega polja;
-premična

delovna

površina,

da

bo

za

otroka

pisanje

lažje

in

manj

naporno,

- tak sedežni red, da se bo otroka s PWS najmanj motilo.

Predlogi, ki lahko izboljšajo zmogljivost šolskih otrok s PWS in se lahko uporabljajo skozi ves
kurikulum šolskih predmetov, so (prav tam, str. 39):
- uporaba računalnika, pretvornika besed ali podoben tehnični pripomoček, če pisanje zaradi šibkega
mišičnega tonusa rok ali šibke kontrole pisala predstavlja težavo;
- uporaba tipkovnice, da se prepreči, da bi otrok tipkal več črk naenkrat;
- uporaba vizualnih pozivov in ustnih navodil (fotografij, ilustracij in videoposnetkov);
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- motiviranje otroka na način, da se mu obljubi najljubše opravilo, če je naloga opravljena (obljubo se
vedno izpolni);
- kompleksna navodila, razstavljena na manjše dele, ali narejen spisek ali diagram za pomoč pri
napredovanju logičnega mišljenja;
- določitev ciljev za veščine, v katerih so samostojni (npr. oblačenje in osebna nega);
- zagotovitev individualnega dela ali pozorno spremljanje dela v skupini;
- zagotovitev strukturiranega dneva z vizualno tablo, na katero se struktura sklicuje;
- utrjevanje in vadenje v številnih drugačnih nastavitvah;
- jasno definirane naloge z jasnimi rezultati;
- posluževanje nekonfrontiranega pristopa;
- pohvale, nagrade in izzivi;
- dovoljenje, da otrok enkrat dnevno/tedensko sam izbere nalogo;
- uporaba tekmovalnega dela v majhni skupini (če otrok lahko nekaj časa zmaguje);
- uporaba formalnega učenja;
- zagotovitev zgodnjih opozoril ob spremembah v običajni rutini in jasna pričakovanja;
- predstavitev zanimivih tem in nalog pred časom za obroke, da se preusmeri pozornost vstran od
hrane;
- zagotovitev tihega okolja brez motenj ob delu na novih ali težkih nalogah.

5.2.3.6 Vzgojno-izobraževalne potrebe mladostnikov s PWS
Pri mladostnikih s PWS se tudi pozneje uporabljajo strategije pomoči in podporne tehnike, ki
so se že prej, v šolskem obdobju, izkazale kot primerne in uspešne. Metode za pomoč mladostnikom
s PWS v višjih razredih in v srednji šoli, ki pa imajo zmerne ali težje učne težave, pa so (Waters, 1999,
str. 53–54):
- uporaba računalnika/procesorja besed za dijake, ki imajo težave z zapisovanjem;
- uporaba izobraževalnih računalniških igric za nadgradnjo učenja, predvsem pri dijakih, kjer je
potrebna vizualna okrepitev;
- uporaba individualnih raziskav in delo na projektih, še posebej za domače naloge;
- posvetiti posebno pozornost – kjer je potrebno – motivaciji in premiku na naslednji korak;
- uporabljati pohvale in izzive;
- ohraniti konkretnost matematičnih in naravoslovnih nalog kot se da.
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Ker se mladostniki s PWS veliko hitreje utrudijo kot prej, ko so bili mlajši, je tudi temu potrebno
posvetiti posebno pozornost. Utrujenost je lahko težava že v zgodnjih letih, a v srednji šoli postane še
večji problem. Ker postanejo pritiski vse večji, se tudi mnogo mladostnikov zelo zredi, posledično pa
so zato še toliko bolj nagnjeni k utrujenosti. Utrujenost se da do določene stopnje izravnati z
naslednjimi strategijami (prav tam, str. 50):
- zagotoviti, da prostori niso pretopli ali premrzli;
- odpreti okna razreda (dokler z zunanje okolice ne prihajajo moteči glasovi, ki bi zmotili
koncentracijo);
- učne ure, bazirane na praktičnem delu, se raje pusti za popoldne, prej pa se izpelje teoretično
naravnane učne ure;
- povezati se s starši in se pogovoriti o spalnih navadah doma; pogovoriti se o tem, ali ima dijak s PWS
moteno spanje ponoči, priporočati pregled apneje v spanju;
- težja dela opravljati v jutranjem času;
- dovoliti pravico do kratkega spanca čez dan.

Nujno je zavedanje, da je lahko pol ure spanja čez dan za takega dijaka zelo koristno, saj bo za
tem manj občutljiv in razdražljiv. Ker je pri teh dijakih slušno procesiranje težavno, jim je potrebno
zagotoviti zapisana ustna navodila ali ilustrirano nadgrajena. Časovno omejene naloge in testi lahko
predstavljajo težave in se mladostnikom s PWS zdijo težki, ker:
- se tak posameznik lahko zapiči v eno nalogo in jo želi opraviti perfektno;
- nima občutka, kako hitro mineva čas;
- lahko doživi pretirano anksioznost skozi zaznan zunanji pritisk;
- se lahko hitro zmoti.
Predlogi za pomoč pri tem so (prav tam, str. 54):
- veliko predhodne prakse in spodbujanje;
- uporaba kombinacije ure in vizualnega zaslona, ki kaže, kako daleč skozi test bi mogel biti posameznik
s PWS v določenem času; v primeru, da dela testa, ki bi ga moral, ne zaključi, se mu zagotovi dodatna
navodila za premik naprej;
- uporaba pretvornika besedila ali pomočnika pri izpitu;
- učenje sprostitvenih tehnik, npr. globoko dihanje;
- postavitev teh posameznikov v prvo vrsto v razredu in vstran od oken.
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Kot je bilo že povedano, recepta za uspešno šolanje oseb s PWS ni, saj je vsak svoj individuum
s svojimi posebnimi potrebami. Izmed zgoraj opisanimi idejami in strategijami pomoči, se glede na
diagnostično oceno in posebne potrebe izberejo uporabne, te se nato zapišejo v individualizirani
program, se preizkusijo in se ob evalvaciji programa na podlagi vrednotenja uspešnosti dopolnjujejo
ali spreminjajo. Še najbolje je, če se obdržijo, saj je to dokaz, da so učinkovite.

5.2.4 Govor in jezik oseb s PWS
5.2.4.1 Govorno-jezikovne težave oseb s PWS
Logopedinja, ki je imela v obravnavi več učenk s PWS, je v intervjuju za našo raziskavo podala
zanimivo razlago s področja govora in jezika, kjer je v okviru opisa govorno-jezikovnega razvoja otroka
s PWS predlagala pri svojem delu na tem področju preizkušene strategije pomoči:
Govor spada med intelektualno-motorične sposobnosti, artikulacija pa k fini motoriki in je
vezana na grobo motoriko. Za dojenčke, ki imajo nevrološko nepravilni motorični razvoj, je pomembna
fizioterapevtska nevrološka obravnava. Zanje in za majhne otroke je zelo priporočljiva razvojno
nevrofiziološka metoda Bobath. V tem obdobju je namreč pomembno, da mama ve, kako držati
dojenčka, kako držati flaško, kako vlivati mleko ipd. Le če so hranjenje, lega, drža in položaj glavice
otroka pravilni, to pozitivno vpliva na govorni razvoj, vse se namreč zraven krepi. Pomembna je
nevrofizioterapevtska razvojna telovadba, ki se je mamice naučijo in otroka raztezajo, saj to krepi
mišični tonus ter tudi centralni trebušni mišični tonus. Če raztezanja in telovadbe ni, ostanejo mišice
mehke in zakrčene, to pa negativno vpliva na govor. Govorni razvoj je pri posameznikih s PWS zakasnel,
a strokovnjaki lahko naredijo veliko. Zelo pomembna je zgodnja obravnava. Dojenčki s PWS nimajo
sesalnega refleksa, a ravno ta pogojuje, da se trenirajo vsi organi: mehko nebo, mišice vratu, mišice
ust, tudi jezik sodeluje, pritisk na mehko in trdo nebo, vlečenje, sesanje. Potrebno je opravljati vaje (še
tudi ob vstopu v šolo) za mišice okrog ustnic: vsrkavanje, izpihovanje, pihanje po slamici, srkanje itd. ,
ki pomagajo, da se mehko nebo lepo dviga in da je manj nosljanja. Na predšolski razvojni stopnji se ne
dela samo na artikulaciji in pridobivanju glasov, temveč je potrebno pridobivati besede in pojme, širiti
stavek, izražati se v stavku. Poudarek je torej na razumevanju in besednem zakladu. Pri PWS so poleg
fonetičnih oz. glasovnih prisotne tudi artikulacijske, pragmatične oz. morfološke napake. Kar se pri štiri
do pet let starih otrocih razvojno zaključi, pri PWS še ni postavljeno: struktura, gramatika stavka,
pragmatika, morfologija. Zato je potrebno delati najprej na tem, a hkrati tudi na sami drži – postavitev,
pravilno sedenje, pravilna drža, ker se s tem odpre govorna pot. Preponsko dihanje jim gre zelo težko,
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ker so zelo odebeljeni in kar zlezejo skupaj. Ne da se jim premikati, telo je hipotono. Zato so pomembne
fizioterapevtske vaje, npr. vaje na žogi delujejo na kompletno držo, kar vpliva na bolj odprto
artikulacijo. Pomaga petje, delo v obliki igre, da jim je prijetno. Pomembna je doslednost, izvajanje vaj
doma, kontakt s starši. Dobro je, da starši pridejo na obravnavo, da vidijo, kako delati doma.
Pomembno je čim več vaditi, praktično vsak dan, da pride vsaj do delnega avtomatiziranja. Če je
zgodnja obravnava izpuščena in se začne delati pri denimo šele trinajstih letih, je govor že napačno
avtomatiziran. Razbiti ta vzorec, ta avtomatizem, je zelo težko. Že normalno inteligentnemu
odraslemu človeku gre to težko. Za posameznika s PWS je tako pozno to nemogoče. Ne da se ne splača,
a kakšnega večjega uspeha in samih korekcij ne gre pričakovati. Pomembno je, da je tim na istem
mestu in da gre za sodelovanje v timu. V predšolskem obdobju je najbolj primeren razvojni oddelek
vrtca, kamor, če tam nista zaposlena, logoped in fizioterapevt redno prihajata. Tako tudi vzgojiteljica
vidi, kaj je potrebno delati, in lahko na ta način določene elemente in vaje vključuje v vsakdan (npr.
drža, postavitev na stolu, ko se otrok hrani, ko riše, ko se pogovarja, ko opisuje). Dobro je imeti
blazinice na stolu za ravno držo, da se sedi tudi na žogi, ker je tudi ravnotežje pomembno. Ker pa imajo
otroci s PWS že tako ali tako težave s hrbtenico, je to sploh priporočljivo. Hrbtenica se jim seseda, saj
so težki in nimajo mišic. Delati je potrebno od majhnega. Npr. če je imel otrok od tretjega leta naprej
redno obravnavo in je sedaj npr. star trinajst let, ni nujno, da je vse tako, kot bi bilo potrebno. Treba je
iti do meje in še malo naprej ter ob tem čutiti otroka. To ni »forsiranje«. Strokovnjak mora otroka
peljati do neke meje, ne pa mu nuditi premalo, ker se tako premalo naredi. Doma se otrok hitreje
razburi in prej neha delati, ker ne zmore. Na obravnavi pri strokovnjaku pa se mora enostavno potruditi
po najboljših močeh. Pravila, kje je meja, ni, mejo otrok sam pokaže (U3).

V pomoč pri razvijanju pragmatičnih in jezikovnih veščin, medtem ko se razvija ustni govor, je
npr. jezikovna govorica in kartončki (Munson-Davis, 1988, v Lewis, 2006). Ko je otrokov govor zelo
nerazumljiv, je ustrezna obravnava t.i. povečevalnih in alternativnih načinov komunikacije (AACAugmentative and Alternative Communication), kot so znakovni jezik in komunikacijske table. AAC je
običajno prehoden, dokler se ustne govorne sposobnosti ne izboljšajo, to pa omili nekatere frustracije,
ki bi jih lahko otrok in skrbnik izkusila (prav tam).
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5.2.4.2 Perseveracija pri osebah s PWS
Cheed in sodelavci (2006, str. 313) predstavljajo strategije pomoči pri ponavljanjih vprašanj
oseb s PWS. Priporočajo:
- odgovoriti osebi s PWS le enkrat;
- zapisati odgovor na kartico (npr. če otrok sprašuje 'Sem dobro opravil nalogo?', mu napišemo
'Odlično sem opravil nalogo.'; če sprašuje 'Kdaj gremo domov?', napišemo 'Pouk se konča ob 13.30.'
ipd.);
- ignorirati nadaljnja vprašanja;
- spreminjati temo.
Strategije postopanja s pomočjo kartice oz. kartončka je v intervjuju opisala tudi učiteljica iz
naše raziskave: Ob nenehnem ponavljanju istega vprašanja to vprašanje zapišem na plastificiran list,
pod njim zapišem odgovor in ga pripnem na tablo. Ko ponovno vpraša, samo pokažem na list in jo
spomnim, da smo na to vprašanje danes že odgovorili. Take težave ima namreč še en učenec v razredu.
Pri njem ta strategija pomaga, saj ko pokažem list, utihne. Učenko s PWS pa bom na to še navajala.
Cilj je, da si, ko sprašuje, odgovor vedno prebere. To je samopotrditev pri spremembi rutine, tega ji ne
smemo vzeti, ker to rabi, le omejiti je treba. Za tem bom omejila tudi vprašanja (U12).
Poleg zgoraj omenjenih so v nadaljevanju še ostale strategije za obvladovanje ponavljajočega
vedenja oz. govora ki so lahko v pomoč tako učiteljem kot staršem (Waters, 1999, str. 48):
- ne se prepirati z otrokom, ne razlagati ali iskati vzrokov – malo verjetno je, da bodo učenci/otroci s
PWS ponotranjili, kar se jim govori, postali bodo vedno bolj zmedeni in v stiski;
- preusmeriti pozornost učenca/otroka vstran od teme, in sicer tako, da se mu predlaga neka druga
tema za pogovor;
- če učenec/otrok ponavlja eno in isto vprašanje znova in znova, ga je treba prositi, da ponovi odgovor.
Če to naredi pravilno, ga je potrebno pomiriti, da ima prav;
- če je odgovor 'ne vem', ker odgovor resnično ni znan, bo potrebna razlaga, zakaj odgovor ni znan in
kdaj bi lahko bil. Če ne, bodo otroci v nasprotnem primeru mislili, da če bodo dolgo spraševali, bo
odgovor že nekdo vedel ali pa bodo mislili, da jih ignorirate;
- potrebno je določiti časovne omejitve za eno temo – povedati, da se bomo o neki temi pogovarjali
še x minut, nastaviti alarm ali pokazati z roko na uro in prekiniti temo, ko je čas pretekel;
- oseba s PWS lahko kdaj ponavlja tudi zaradi anksioznosti ali nesigurnosti v nekaj. Takrat je
priporočljivo razlago razdeliti na majhne dele in preveriti, ali je vse dobro razumljeno;
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- potrebno je biti pozoren – če kdo odgovori na vprašanje vedno, ko je postavljeno, to lahko pomeni
otroku nagrado, zato bodo nadaljevali s ponavljanjem, saj vedo, da bodo dobili odgovor.

5.2.5 Motorika oseb s PWS
5.2.5.1 Gibanje oseb s PWS
Starši otrok s PWS so v intervjujih in v anketnih vprašalnikih v okviru naše raziskave nanizali
nekatere načine soočanja s težavami glede gibanja otroka s PWS in pomembne ugotovitve:
- Če se ne gibamo z otrokom, se njegovo telo hitro sesede in tudi pljuča delujejo slabše. Posledično dobi
manj kisika v kri, zato je bolj pasiven in brez energije (S2b).
- Kupili smo mu psa, da se bo prisiljen več gibati. Njegova naloga sedaj je, da ga vozi ven. In odkar ima
psa, se več giblje, saj nima izbire. Hodimo pa tudi v hribe, kolesarimo, skrbimo, da se veliko giblje (S11).
- Če se ne giba in ne hodi, zanj ni malice (S3).

Otrokom s fizičnimi težavami je potrebno zagotoviti obravnavo fiziatra, ki naredi individualni
program. Pomembne so skupinske igre, a je tu potreben dodaten vložek za tiste, katerim socialne
veščine povzročajo težave. Poseben problem lahko med športno vzgojo predstavljajo velike aparature,
še posebej, če vrstniki, s katerimi je otrok s PWS v skupini, dirjajo naprej. Na tem mestu je potrebna
dodatna odrasla oseba, ki bo imela otroka s PWS neprestano na očeh, ga hvalila, zlasti če bo poskušal
izvajati vaje na zahtevnejših orodjih in ga na ta način motivirala (Waters, 1999).
Otroci s PWS so pogosto dobri v plavanju, mnogo jih dobi celo medalje oz. priznanja. Plavajo
lahko relativno dolge razdalje. Zaradi tega je priporočljivo, da ima plavanje prednost pred vsemi
ostalimi aktivnostmi. Poleg vsemogočih plavalnih vadb pa je dobrodošlo tudi primerno dihanje ob
tem. Velikokrat se zgodi, da se posameznik s PWS sramuje svoje telesne teže in noče vstopiti v bazen.
V pomoč mu je lahko, da se preobleče zelo blizu bazena, gre pred vsemi drugimi v bazen in gre zadnji
iz njega. To pa si lahko privoščimo, če imamo veliko časa in urejen posebni nadzor za posameznika s
PWS, saj bo preoblačenje potekalo zelo dolgo (prav tam, str. 58).
Fizične vaje se lahko izvajajo v običajni razredni situaciji. Smiselno jih je vključevati glede na
potrebe. Npr. če je želja izboljšati mišice zgornjega dela telesa, se lahko uporabijo talne sestavljenke,
tako da otrok dela z vseh štirih pozicij, kar izboljšuje mišičnost trupa, ramen in stabilnost kolkov (prav
tam, str. 37–38).
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Dober motivator gibanja sta ples in glasba, še posebej, če lahko otrok sam izbere glasbo ter
vaje, ki pa naj so podobne aerobičnim. Nežnejši gibi aerobike so vedno uporabni, še posebej, če so
lahko izvajani ob glasbi. Priporočljivo je večkrat prekiniti vadbo, da se otrok malo odpočije, a ne za več
kot minuto ali dve, ker je po daljših odmorih težje nadaljevati (prav tam, str. 57–58).
Koordinacijo oko-roka in veščine 'biti na vrsti' izboljšuje metanje, lovljenje in igranje z
napolnjenimi vrečicami, npr. s fižolom, semeni, rižem (prav tam, str. 37–38). Te dejavnosti v situaciji
ena na ena ter ples pomagajo krepiti tudi socialne veščine, še posebej, če je osebi s PWS izbran
simpatičen nasprotnik.
Koristne so vaje ravnotežja, a je potrebno začeti na zelo preprosti ravni, npr. hoditi po ravni
črti. Hoja, jahanje, vožnja s kolesom so priljubljene aktivnosti, seveda pod pogojem, da to dopuščajo
osebje in sredstva (prav tam, str. 57-58). Za pomoč pri izboljšanju ravnotežja in veščin skakanja se
priporoča uporaba blazin kot odskočnih desk, ki se jih na začetku vaj položi tesno skupaj, ko pa otroku
zraste samozavest in vaje bolje opravlja, pa čedalje bolj narazen. To je lahko prav tako uporabno pri
urjenju matematičnih veščin. Vsaka blazina ima svojo številko, otrok pa mora po njih skakati po
vrstnem redu. Ko se pri otroku poveča številsko zavedanje, se lahko poveča tudi število blazin (prav
tam, 37–38). Kot pomoč pri motiviranju za gibanje in samokontrolo vadbe pa je lahko npr. aplikacija
na pametnem telefonu ali tablici, ki šteje korake, meri pulz, meri količino porabljenih kalorij, izriše
grafe po športni vadbi itd.

5.2.6 Socialno področje
Osebe s PWS zaradi svojih posebnih potreb – predvsem šibkih socialnih veščin ter težjega
spopadanja s spremembami v rutini – težje delujejo tudi na socialnem področju. Še posebej jih zelo
iztirijo spremembe v rutini, zato jih je potrebno nanje vnaprej pripravljati in jih ponujati tudi v
običajnem vsakdanu, da se, čeprav jim je to zelo težko, poskušajo nanje navajati. Tako starši kot
učitelji, zajeti v naši raziskavi, se zavedajo, kako je za otroke oz. učence s PWS pomembna rutina in
kako je zanje pomembno napovedati spremembe:
Treba jih je tako usmerjati kot pripravljati na spremembe, ampak s počasnimi koraki. Ne da se
z njimi delati vse po enem in istem principu, še posebej, ko nastopijo spremembe (U5).
Strategije reševanja, ki jih ob tem uberemo, so: pravočasna napoved dnevnega programa,
motivacija, zavedamo se, da obroki otroku predstavljajo temeljne dnevne mejnike, zato jih ne
spreminjamo (S7b).
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Rabijo stalnico, rutino, spremembe jim je potrebno napovedati vnaprej, rabijo ljubečega
učitelja, okvir, pravila in meje (U6).
Sprememba je moteča, nezaželjena, zato – če se le da – jih je treba na spremembo pripraviti
vnaprej (U7).
Dobro deluje le, če je vzpostavljena struktura (del U10).
Na vse spremembe jo je potrebno nujno vnaprej pripraviti (S13b).
Ni priljubljena v razredu. Da bi se sošolcem približala, jo večkrat določim za mojo pomočnico.
To dobro vpliva na njeno samozavest, posledično pa pri tem prihaja do več stikov z vrstniki (del U12).

Če ima otrok s PWS težave s spopadanjem s spremembami, je nujno takoj ukrepati, saj mu bo
v nasprotnem primeru pozneje vedno težje. Zbranih je nekaj predlogov, kako narediti spremembe
lažje sprejemljive (Waters, 1999, str. 31):
- vnaprejšnje informiranje celega razreda o vsakršni spremembi (če je možno);
- dopuščanje časa za pogovor z otrokom oz. mladostnikom o posledicah;
- informiranje staršev oz. skrbnikov, da lahko zagotovijo iste informacije, saj tako pri otroku oz.
mladostniku ne bo prihajalo do zmedenosti in anksioznosti zaradi konfliktnih razlag;
- uporabljanje koledarja za prikaz dogodkov v prihodnosti;
- vizualne slike dnevnih aktivnosti na tabli ali panoju; če se določena dejavnost zamenja ali spremeni,
naj se dovoli otroku ali mladostniku s PWS, da na tabelskem prikazu naredi spremembo;
- predstavitev nepričakovane spremembe kot 'veliko presenečenje'.

V pomoč je že enostaven slikovni urnik na vidnem mestu. Včasih, ko je načrtovana večja
sprememba rutine ali se ta pojavi nepričakovano, bo otroku potrebno ponuditi le en po en vnos na
urnik, da poskuša spremembe ponotranjiti (prav tam). Takšnega mnenja so tudi Cheed in sodelavci
(2006), ki pravijo, da je tak s slikami opremljen urnik in stenski koledar predvsem v pomoč za
posamezne dogodke, ki prihajajo. Takšna zagotovitev prihajajočih sprememb lahko razburjenja pri
otroku s PWS zmanjša ali celo prepreči. V situacijah sprememb je priporočljivo čim manj debatirati z
otrokom in si raje omisliti znake, kar lahko zelo olajša tovrstna prehajanja (za napoved odhoda na
fizioterapijo je npr. žoga, za odhod ven igračka ipd.). Prav tako je priporočljivo vzpostaviti predvidljive
signale za spremembe v rutini, npr. s petjem pesmice, kar je otroku v pomoč pri predvidevanju in
prilagajanju. Ko je otrok že razburjen, pa lahko njegova čustva takoj eskalirajo in jih je težko
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kontrolirati. Ko se pojavi celo izpad, je najbolje otroka premestiti iz situacije, ignorirati vedenje, ostati
v bližini, v tistem trenutku se izogniti oštevanju otroka ali iskanju razloga za izpad (prav tam, str. 310).
Zaradi težav na socialnem področju je pri osebah s PWS pomembno izvajati trening socialnih
veščin, s katerim je potrebno začeti čim bolj zgodaj. Da so otroci s PWS bolje socializirani, pa je v
pomoč tudi družabni način življenja družine. Strategije za otroke s PWS, katerih socialni razvoj je vidno
zaostal, so (prav tam, str. 24):
- enostavne igre vlog;
- skupinske igre;
- družabne igre;
- delo s starejšimi učenci v nekaterih nalogah;
- povezovanje s starši in iskanje, v katero skupino bi se lahko otrok vključil (npr. k skavtom ipd.).
Otroke, katerim je težko počakati na vrsto ali deliti stvari, je potrebno pohvaliti oz. nagraditi
vsa njihova majhna dobra vedenja, vsak majhen premik v pravo smer.
Otroci s PWS morajo biti vzpodbujani, potrebno jim je stati ob strani, da se vključujejo v igro
z drugimi. Nekateri bodo potrebovali le nekaj vzpodbude, drugim pa bodo socialne veščine
predstavljale velik problem. Čeprav skozi igro in aktivnosti otroci s PWS porabijo veliko energije, je
pomembno, da v času odmorov naredijo toliko vaj, da z njimi lahko vplivajo na regulacijo teže (prav
tam).
Veliko je možnosti za izkoristek močnih področij in interesov oseb s PWS pri krepitvi socialnih
veščin. Oseba s PWS lahko pomaga mlajšim in manj sposobnim od sebe. Pomaga lahko npr. porivati
voziček, nositi nekomu nahrbtnik, brati mlajšemu otroku, skrbeti za hišnega ljubljenčka ipd. Skrb za
drugega lahko ugodno vpliva na samopodobo, lastni razvoj in socializacijo (Goff, 2006).
Na socialnem področju potrebujejo osebe s PWS vzpodbudo in individualne razgovore v vseh
obdobjih, tudi v odraslosti, zato Whitman in Greenswag (1995, v Waters, 1999, str. 48) kot pomoč pri
treningu socialnih veščin pri starejših osebah s PWS priporočata:
- Igro časovnih okvirov: v tej igri so različne situacije (npr. učitelj se pogovarja z obiskovalcem razreda,
dela z drugim učencem, se sprehaja po razredu itd.) natisnjene na velikih listih, da se jih lahko po vrsti
na glas bere. Vsak učenec iz vsake skupine ima odzivno kartico, s katero naznači, ali je situacija
primerna za začetek pogovora. Skupina nato debatira o odzivih;
- Igro odprtih/zaprtih vprašanj: vprašanja so prekopirana na velike liste in se glasno berejo. Vsak
učenec iz vsake skupine ima odzivno kartico, s katero naznači, ali je odgovor eno- ali dvobeseden ali
daljši. Tako se vzpodbuja komunikacija v skupini;
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- Igro samozavesti: opisi odločnih oz. samozavestnih, agresivnih in nesamozavestnih vedenj so
napisani ali se glasno berejo in člani skupin se morajo odločiti, katera je katera.

Pri mladih s PWS je lahko prepoznavanje osebnega prostora težavno. Stojijo lahko zelo blizu
osebe, s katero se pogovarjajo. Priporočljivo je, da se jim v teh primerih nežno predlaga, da stopijo
korak nazaj. Pohvaljeni pa naj so, če kdaj stojijo v pravi razdalji, ne da bi jih na to opozorili.
Spodbujanje, da se udeležijo skupne dejavnosti po pouku, je lahko v pomoč, še posebej, če se
oseba s PWS, ko pride, želi počutiti zaželjeno. Mnogo mladih s PWS se počuti varneje in manj
anksiozno, če imajo strukturirano okolje z dejavnostmi, ki jih vodijo odrasli, kot pa če se morajo braniti
znotraj skupine z vrstniki (prav tam).
Če se otrok s PWS zelo naveže le na določeno osebje, pomagajo naslednje strategije (Waters,
1999, str. 24):
- nagraditi otroka, če dela z drugimi pomočniki, osebjem ali ostalimi otroki;
- časovna obdobja za dela z najljubšim članom osebja (uporaba otrokove alarmne ure ipd.); ko čas
poteče, otrok opravlja drugo dogovorjeno delo.
Četudi učitelj poskusi mnogo različnih strategij, vse ne bodo vedno pomagale. Najbolj pogosto
uporabljene (prav tam, str. 49) so naslednje:
- svetovanje celotnemu razredu, ne le osebi s PWS;
- opozoritev osebe s PWS, preden izve celoten razred;
- če je možno, opozoriti starše osebe s PWS, da se o tem pogovorijo že doma;
- podajanje možnih alternativ vnaprej (npr. 'če bo deževalo, bomo …');
- če je sprememba čisto nepredvidena, se lahko to razredu prikaže kot 'veliko presenečenje'; če se da,
se naj omogoči, da je zraven osebe s PWS odrasla oseba;
- preusmeritev teme.

5.2.7 Vedenje oseb s PWS
Kot razlaga Mitchell (2008, v Kavkler, 2009, str. 370), je pri učencih, posebej pri učencih z
vedenjskimi težavami boljše, da se učitelj namesto v nadzor in kaznovanje negativnih oblik vedenja,
usmeri v učenje ustreznih oblik vedenja.
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5.2.7.1 Kopičenje
Mnnogi mladi radi zbirajo določene stvari, a nekateri otroci s PWS s tem pretiravajo. Če
kopičenje predstavlja problem tudi v šoli, je potrebno v razredu imeti jasna pravila in navodila (npr.
samo eno peresnico na učenca, nošenje igrač v šolo le ob petkih ipd.). Take učence s PWS se lahko
npr. tudi vzpodbudi, da presežek stvari donirajo šolskemu sejmu ali kakšni dobrodelni organizaciji.
Učitelj mora biti pozoren na to, da se bo eno ustavljeno kopičenje stvari sigurno nadomestilo z drugo
dejavnosto. Vsak nov primer kopičenja je treba čimprej uokviriti (Waters, 1999).

5.2.7.2 Obsesije
Priporočila za soočanje z obsesivnim vedenjem pri otrocih s PWS so (Waters, 1999, str. 30):
- vzpodbujati interakcijo z drugimi ali prositi otroka, da pomaga drugemu otroku ali drugemu članu
osebja, in tako preusmeriti pozornost vstran od objekta ali osebe, ki vzbuja obsesijo;
- igranje vlog na tak način, da otrok spozna, kako obsesije prizadenejo druge;
- poskusiti, da ostane otrok med aktivnostmi poslušanja zaposlen, še posebej, če je težava praskanje
kože (npr. učitelj naj ima žogo iz volne, ki jo da otroku za navijat ipd.);
- usmeritev navad v produktivnost, npr. če otrok rad trga papir, mu dati ves papir, ki je za v koš, da
lahko z njim razpolaga in ga trga;
- omejiti aktivnost za določen čas ali na določen prostor, npr. pred kosilom le v kotičku s knjigami ipd.;
- dati prijazno opozorilo, da se premakne dalje.
Predlog reševanja obsedenosti otroka ali mladostnika s PWS z določenim članom osebja je s t.i.
'sistemsko pogodbo' z osebo s PWS. Namen je, da se s pomočjo te to vedenje spremeni. V pogodbo
se npr. zapiše, da oseba s PWS preživi vsako jutro od 5 do 10 minut s tem uslužbencem. V tem času s
to osebo pregledata urnik za tisti dan in si izmenjata novice. Oseba s PWS nato nadaljuje aktivnosti po
urniku (prav tam, str. 64).

5.2.7.3 Vedenje študentov s PWS
Tudi še kasneje, v študentski dobi, imajo ljudje s PWS očitne težave na področju vedenja, zato
je vedenje študentov nujno potrebno krepiti. Priporočljivo pri tem je (Waters, 1999, str. 64):
- dati jim večjo osebno zaupanje in odgovornost kot nagrado za sprejemljivo vedenje;
- osebno svetovanje;
- skupinske diskusije;
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- uporaba humorja;
- spomniti študenta na zadnje primerno vedenje, ki ga je izkazoval;
- nuditi politiko odprtih vrat za študente za razgovore o pritožbah s ključnimi osebami;
- zapisati čustva in kaj je povzročilo neprimerno vedenje.

5.2.7.4 Praskanje
Praskanje kože se lahko poslabša, če je otrok anksiozen, zmeden, utrujen ali prevroč.
Garancije, kako preprečiti take oblike vedenja, strokovnjaki še niso iznašli, obstajajo pa predlogi za
reševanje (Waters, 1999, str. 45):
- nežno opozoriti otroka in usmeriti njegovo pozornost drugam, da bo z rokami delal nekaj drugega,
- zagotoviti obliže in mazila za kritje in zdravljenje njihovih ran, naj to počnejo tudi sami;
- vpeljati več fizičnih aktivnosti;
- narediti tabelo zbiranja zvezdic in nagraditi učenca, če se praskanje ne pojavlja oz. je dolgotrajna
rana zaceljena;
- ohladiti prostor ali odpeljati učenca v hladen prostor;
- če se praskanje kože stopnjuje, poskušati identificirati, ali obstaja zunanji vir za anksioznost.

5.2.7.5 Trma in izpadi
Starši so v anketnih vprašalnikih poročali o naslednjih preizkušenih strategijah reševanja težav
z izbruhi pri svojih otrocih s PWS:
- Potreben je pogovor takoj po sprožitvi jeze, nemira, če se zgodi v šoli že tam s svetovalno delavko in
ravnateljem, nato pa doma večkrat na isto temo (S11).
- Odločen je, a vztrajamo pri svojem in otrok na ta način čez določen čas popusti (S9).
- Kadar je trmast, ga je najbolje pustiti pri miru, ali pa mu prigovarjati stvari, ki jih ima rad, saj hitro
menja razpoloženje. Včasih ga raje pustimo pri miru. Kadar se zelo razjezi, večkrat tudi zaspi in ga
potem jeza oz. trma mine sama od sebe, tako, da je potem čisto druge volje, ko se zbudi (S8).
- Pomembno je opozarjanje (S10).
V intervjujih naše raziskave se je pokazalo, da so imeli le nekateri učitelji preizkušene strategije
postopanja ob trmi in izpadih učenca s PWS:
Učitelji, ki učenko s PWS poučujemo, imamo zapisano, kako postopamo v primeru izbruhov
takšnega učenca. Tako vsi enako reagiramo, ker so ti učenci v manipuliranju virtuozi in hitro najdejo
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koga, ki ga prelisičijo. To smo se odločili po prvem hudem izpadu ene od učenk. Ugotovili smo, da
moramo vsi enako ravnati z njo, biti strogi in pika (U7).
Med izpadom je potrebno osebo s PWS popeljati nazaj v “realni svet”. Jo fokusirati. Ne gre z
nasiljem, s kričanjem, ampak z ostrim glasom, grdim pogledom, bližino, čvrstim prijemom (U3).
Ob izpadu učenke s PWS sem z vsemi ostalimi učenci šel iz razreda. Srečo imamo, da v razredu
ni veliko učencev. Ko se je umirila, se je opravičila. Imel sem različne vire prekanaliziranja. Če takrat
vztrajam na enem, trčiva eden ob drugega in zgodi se še hujša stvar, npr. hoče pobegniti. Tega seveda
ne dovolim, ker poslopja ne sme zapuščati. Zmenil sem se s psihologi, saj je v tem begu večkrat odšla
k njim, da ji povedo, da naj se umiri in, ko se umiri, pride nazaj in se z učiteljem dogovori, kdaj lahko
pride spet v razred. To pa zato, da ni takoj dosegla željenega, ampak se je vmes pomirila. Psihologi so
mi takoj sporočili, da je tam, in tako sem bil miren. Tam je povedala svoje, se umirila in pripeljali so jo
nazaj v razred. Obisk in pogovor s psihologom je vedno ublažil izpad. Tudi če je bil le obisk in do
pogovora ni prišlo, je bilo bolje. Če pa smo ubrali strategijo, da smo jo pustili samo, je hitreje nehala,
saj tako ni imela »publike«. Naslednji dan po izpadu je napisala neke vrste refleksijo. Opisala je, kaj se
je dogajalo. Veliko sva se pogovarjala in uspela je kar lepo reflektirati situacijo. A ko je naslednjič prišel
tak trenutek, si spet ni mogla pomagati. Nekaj hudega je v njej. Zapise je sama tvorila. Ko smo pisali o
hrani, je lahko napisala celo tri strani. Naštevala je hrano, ki je še sam nisem poznal, pa še malo si je
izmislila zraven in razlagala: »A veš, moja mami da zraven še tisto in tisto.« Takrat si je dala duška in
pustil sem jo, da uživa. To je zanjo kot terapija (del U13d).
Pri delu z osebo s PWS iz študije primera smo se v šoli ob takih situacijah največkrat posluževali
naslednjih postopkov:
Za nekaj časa sem jo pustila samo in sem odšla iz razreda. Čez čas je znižala ton glasu. Ko sem
se vrnila, je bilo spet glasno kričanje. Za tem je bilo potrebno z njo delati zelo previdno. Paziti sem
morala, da nisem povedala česa takega, kar ji ne bi bilo všeč. Morala sem paziti tudi, da ne bi govorila
z nepravim tonom (Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela, o).
Strategije postopanja ob izbruhih, ki smo jih uvedli v šoli:
- poudariti, da so učenci v šoli zato, da jih učitelji učijo za življenje pomembne stvari,
- če učenec ne upošteva vseh pravil delovanja in obnašanja v šoli, se mora odpovedati privilegijem, kot
so npr.: domačo nalogo dobi le ob dnevih, ko je prost in nima ostalih aktivnosti v popoldanskem času
(ko prekrši pravila, lahko dobi nalogo kadarkoli); ne more obiskovati ur izbirnih dejavnosti; ne obiskuje
skupnega petja in drugih druženj z vsemi učenci na šoli in ima v tem času pouk; med učno uro ni
nobenih pogovorov; o neprimernem vedenju se pogovori s starši; oddela kazen na praktičen način
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(pometanje dvorišča, pomoč v jedilnici, pospravljanje razreda, dežurstvo); uvedemo zbiranje nalepk za
lepo obnašanje; ob dokazu lepega obnašanja pohvalimo, nagradimo z vrnitvijo privilegijev.

Težavam v povezavi s trmo se da pomagati, pravi Waters (1999, str. 30), ki za to podaja
nekatera priporočila:
- nagrada za sodelovanje (lahko opravlja najljubšo aktivnost, če je dana naloga zaključena, zvezdice,
broške ipd.);
- otrokom, ki so zaključili delovne naloge, ki jih bo otrok s PWS prav tako rad delal, se npr. pove: 'Ker
ste končali nalogo, se lahko sedaj igrate.';
- vedenje nekaj časa ignorirati, sploh če otrok/mladostnik s PWS vzbuja pozornost.
Medtem ko se je čustvenim izpadom pri otrocih s PWS nemogoče povsem izogniti, pa Waters
meni (prav tam, str. 28), da obstaja možnost, da se do neke mere uredi otrokovo okolje in se tako
zmanjša tveganje za izbruhe. Urejanje otrokovega okolja vključuje (prav tam):
- jasna pričakovanja glede nalog;
- jasna pričakovanja pri rezultatih in omejitvah;
- naloge, ki niso pod pritiskom odmerjenega časa ali preverjanja znanja;
- tiho okolje pri težkih nalogah;
- odmik vsakršne hrane iz otrokove bližine;
- pohvala otroku, ko ni imel izpada, čeprav je bil ta pričakovan;
- vztrajanje pri razrednih pravilih (ki visijo na vidnem mestu in veljajo za vse otroke);
- dosleden pristop vseh delavcev na šoli pri izpadih (npr. odmik otroka iz razreda, ukinitev privilegijev),
ki velja za vse otroke.
Bližnje opazovanje okolja ob otrokovem izbruhu, kot navaja Waters (prav tam) lahko razkrije
vzroke za to vedenje, npr. je skozi okno viden kombi, ki vozi sladoled točno ob tem času. Če ugotovimo
morebitni vzrok, lahko otroku pomagamo; v omenjenem primeru mu zagotovimo, da dela v takem
delu prostora (bodisi je to v razredu v šoli ali v sobi doma), kjer nima pogleda skozi okno ali njegov
pogled ne seže tako daleč. Najpogostejši možni sprožilci izpadov pri osebah s PWS so:
- sprememba v rutini;
- spor z otrokom (otrok s PWS nima socialnih veščin, da bi se zmogel pogajati);
- utrujenost;
- prisotnost hrane v bližini ali bližajoč se čas obroka;
- otrok noče biti na vrsti pri določeni aktivnosti.
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Včasih so na podlagi pozornega opazovanja otroka v določenem času opazni znaki, da bo otrok
izgubil kontrolo nad svojim vedenjem. Na ta način se je možno izogniti izpadu s preusmeritvijo
pozornosti ali s hitrim posredovanjem v začetni fazi izpada (prav tam). Priporočila za primerno
postopanje ob izpadih otroka s PWS po Waters (prav tam, str. 29) so:
- če je možno, odmik otroka z mesta, kjer ima izpad;
- odmik prisotnih;
- ostati zelo miren in govoriti počasi;
- uporabljati humor;
- prositi, da nadzor prevzame nekdo drug, če smo krivi/sprožilec izpada;
- ne poskušati najti razlog za izpad skupaj z otrokom;
- ne se prerekati z otrokom;
- ne zavzeti vlogo nasprotnika otroka;
- ne pristajati na otrokove zahteve;
- preusmeriti otrokovo pozornost, če je to možno;
- ko je izbruh enkrat končan, dati otroku čas, da pridobi nazaj svoje ravnotežje (to lahko pomeni
dovoliti jim, da so nekaj časa sami, ali celo, da zadremajo);
- kasneje se pogovoriti o tem, kaj se je zgodilo in kaj se lahko stori, da bi se naslednjič izbruh preprečil;
- imeti jasna pričakovanja glede vedenja za cel razred.

Te tehnike so pri osebah s PWS uporabne tudi v kasnejših letih, a v določenih primerih izbruhi
postanejo žaljivi, agresivni in nasilni. Ker se jih ne da tolerirati, je potrebno izbruhe omejevati npr. z
umikom privilegijev ali grožnjo osebi s PWS o ukinitvi le-teh. Vedno obstaja možnost, da je bil izbruh
sprožen zaradi zunanjega dogodka v posameznikovem življenju. Prizadevati si je potrebno, da se
vsakokrat razišče, ali je temu tako. Če pa vedenje osebe s PWS postane neobvladljivo, je potrebno
poiskati pomoč pri strokovnjaku, psihiatru. Če se izbruhi v določenem šolskem okolju stopnjujejo tako
zelo, da postanejo neobvladljivi, se je potrebno pogovarjati o iskanju nove, bolj primerne šole (prav
tam, str. 29).
James in Brown (1992) menita, da so ob neprimernem vedenju in izbruhih oseb s PWS pohvale
vseeno bolj učinkovite kot odvzemanje ali zmanjšanje privilegijev, čeprav pravita, da sta v nekaterih
primerih tudi strategiji z zmanjševanjem ali odpravljanjem privilegijev učinkoviti. Avtorja (prav tam)
poudarjata, da naj se raje – kjer je to mogoče – namesto restriktivnega in negativnega ustvari pozitivno
sodelovanje. Pozitivna posredovanja niso primerna le pri kontroli vedenja, temveč je njihov cilj tudi
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vzpodbujanje pozitivnega in drugačnega vedenja. Pohvale ugodno vplivajo na vse otroke, izboljšujejo
samopodobo in vzpodbujajo motivacijo. Potrebno je poudariti, da v primeru izoliranja otroka ob
izpadih ni primerno otroka zaklepati v poseben prostor. Bolje je, da se od njega zahteva, da ostane
npr. v svoji sobi in da mu je dovoljeno priti ven, ko je vedenje spet primerno. Zavedati se je potrebno,
da je posledica kazni in zlorab lahko intenzivnejše in dalj časa trajajoče motenje vseh članov družine
(prav tam, str. 113).
Osebe s PWS so lahko ob trmastem vedenju deležne posmeha. Edina uspešna strategija ob
tem je, da se jih v času izbruha ignorira, vse dokler se ne premaknejo na naslednjo stopnjo. Predlog za
reševanja tega problema je ta, da se učenca s PWS ob izpadu fotografira, fotografija pa se uporablja
kot opozorilo zanj, da vidi, kako ga doživljajo ostali, ko ima izbruh in kako dejansko takrat izgleda. O
tem otroci s PWS namreč nimajo občutka in predstave. To lahko s pomočjo te strategije dobijo
(Waters, 1991, v Waters, 1999, str. 46).
Za pomoč mladim s PWS pri upravljanju svojega vedenja se torej lahko ponudijo različne
tehnike, a vedno in vsem vsaka ne pomaga.
Tehnike za samoupravljanje vedenja so (prav tam, str. 50):
- enostavne tehnike za upravljanje jeze, kot sta npr. štetje do deset ali globoko dihanje;
- samogovori (naučiti otroka, da ima pogovor sam s seboj, da se vpraša, kaj sme delati, ali da se
spomni, kaj se je zgodilo prejšnjič v takšni situaciji);
- igre vlog;
- sklepanje pogodb za dobro vedenje z učitelji in asistenti;
- diskusije ali samopriznanje o tem, kje so potrebni napredki.

5.2.7.6 Kraja hrane
Da so osebe s PWS zmožne za to, da dobijo hrano, narediti vse, najbolje vedo starši, ki morajo
skrivati denar, zaklepati kuhinjo in omare s hrano. Pri nekaterih posameznikih s PWS je nujno vpeljati
strogo okoljsko kontrolo tako doma kot v šoli, kar pomeni (Waters, 1999, str. 44):
- imeti zabojnike z ostanki hrane na zavarovanem območju;
- zagotoviti, da je učenec s PWS kar se da kratek čas v jedilnici (da se jih ne pusti sedeti obkrožene z
ostanki hrane);
- v ekstremnih primerih je potrebno opozoriti ostale učence;
- nadzor eden na eden v odmorih in v času kosila;
- obvestiti pomožno osebje, da ne daje hrane učencem s PWS.
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5.2.7.7 Učinkoviti pristopi za spreminjanje vedenja
Več pristopov za spreminjanje neprimernega vedenja oseb s PWS opišeta Whitman in Jackson
(2006, str. 327–331). Ti so razdelani glede na oblike vedenja: 'vedenjsko-kognitivni pristop' temelji na
spreminjanju posledic vedenja. Avtorja (prav tam) izpostavljata, da je to najuspešnejši pristop, ki
vključuje splošno strategijo poudarjanja oz. dajanja vzpodbud za pozitivno socialno interakcijo in
odpravljanje prisile. Primeri prisile so npr. spraševanje, prepiranje, grožnje, uporaba verbalne in
fizične sile, kritiziranje in odvzemanje privilegijev. Raziskave, ki sta jih avtorja povzela, podajajo
dejstvo, da se mnoge oblike težavnega vedenja pojavljajo oz. posamezniki pri njih vztrajajo zaradi
socialne pozornosti, ki jo ob tem dobijo, in da je lahko pozitivna pozornost uspešna posledica za
krepitev primernega vedenja. V obratnem smislu pa lahko prisila ustavi primer problematičnega
vedenja v kratkem času, a na dolgi rok stvari poslabšuje. Prav tako lahko prisila vzpodbudi neprimerno
čustveno vedenje in pogosto motivira posameznika, da postane maščevalen, se npr. dobiva z ljudmi
ali hodi ven pod prisilo. Za ljudi s PWS je značilna čustvena nestabilnost. Pri njih so zato lahko vplivi
prisil še povečani.
'Pozitiven pristop' spreminjanja vedenja predstavljajo 'pohvala in ignoriranje' ali t.i. strategije
'spreminjanja usmeritve'. Sprememba usmeritve vsebuje uporabo pozornosti za vzpodbujanje
primernega vedenja. Orodja spreminjanja usmeritve vključujejo: (1.) redno in dosledno spremljanje (v
obliki pohvale ali fizičnega kontakta) primernih oblik vedenja, medtem ko se (2.) ignorira neškodljive
oblike neprimernega vedenja. Ko se pojavi neprimerno vedenje, se preusmeri usmeritev s
problematičnega vedenja na drugo nalogo ali katero obliko primernega vedenja drugega
posameznika, se potrpežljivo počaka, da posameznik, ki se je prej grdo obnašal, začne s svojo nalogo,
nato se preusmeri pozornost nazaj k njemu in se ga pohvali. To praktično pomeni, da ko npr. starši
povedo otroku, da opravi neko nalogo, a se ta vztrajno upira, takoj preusmerijo pozornost na neko
drugo dejavnost in počakajo, dokler se otrok naloge ne loti, in takrat takoj verbalno pohvalijo otroka.
Če se želeno vedenje pojavi zelo redko, je za zagotovitev dovoljšnjih priložnosti za okrepitev
primerna uporaba 'ojačane prakse'. Ta strategija je posebej primerna za ljudi s PWS, ki se nalogi vedno
upirajo in je ne želijo dokončati. Koraki strategije 'ojačanja prakse' so: (1.) odločitev, kaj se od
posameznika pričakuje (2.) zagotovitev priložnosti za učenje in vaja vedenja z ojačitvami (3.) pohvala
vedenja, ko se pojavi v realni situaciji. Primer: starši od otroka pričakujejo, da svoje šolske stvari
odnese v svojo sobo, namesto da jih, ko vstopi, le vrže pri vratih na tla. Omenjena avtorja priporočata,
da starši v takem primeru počakajo, da bodo tako otrok kot oni umirjeni in dobro razpoloženi. Nato
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starš (1.) predstavi temo v pozitivnem smislu in uporabi dejanske otrokove šolske potrebščine, (2.)
otrok se pretvarja, da je ravnokar prišel iz šole, (3.) vadi se postavljanje šolskih stvari v sobo. Takoj ko
otrok to naredi, (4.) starš ojača vedenje, npr. s pretirano pohvalo, s poudarkom, da je otrok naredil
ravno to, kar je on (starš) želel. Ti koraki se tako ponavljajo in se vedno ojačajo s pohvalami. Po
ponavljanjih se preveri, ali otrok razume, kaj se od njega pričakuje, in sicer tako, da prevrednoti, kdaj
mora kaj narediti. Starš tako še bolj pozorno spremlja otroka ob prihodih iz šole, in ko naslednjič pride
iz šole domov in naredi točno to, kar se od njega pričakuje, ga z velikim navdušenjem pohvali. Če se
vedenje pojavi večkrat, pa ni potrebno otroka vsakokrat pretirano pohvaliti. V primeru, da vedenje
kar naenkrat izhlapi, starši lahko vajo preprosto ponovijo z opisanim 'orodjem' (prav tam).
Za težavne oblike upirajočega vedenja, za vzpostavljanje novih odgovornosti ali za izboljšanje
delovanja, ko je bil posameznikov odziv v nasprotju s pričakovanim, se lahko uporablja t.i. 'vedenjska
pogodba', ki se je izkazala za močno in uspešno orodje. Gre za napisan dogovor, kjer si posameznik za
točno določeno in zapisano vedenje zasluži privilegij ali želeno stvar. Primer: če ima posameznik s PWS
težave z vstajanjem ali s pravočasnim pripravljanjem za v šolo, kar ponavadi vodi v izbruhe, je
dobrodošel naslov te pogodbe npr. 'Jutranja rutina'. Pogodba naj vsebuje natančno opredeljene
naloge, čas, ko morajo biti te opravljene (npr. do konca oblečen in v kuhinji ob 7.15), in ostale
vedenjske in z odnosom povezane parametre (npr. raje pogovarjanje z notranjim glasom kot kričanje,
identično tistemu med izbruhom). Pogodba pa mora vsebovati tudi posledice ob koncu dneva v
primeru, da so vse naloge pravilno in uspešno opravljene (npr. nova nalepka na tabli) in dolgoročne
posledice (npr. izlet v trgovino z živalmi) v skladu z zapisanim časovnim obsegom naloge (npr. štirje od
petih tednov). Ko pa se to vedenje začne pojavljati konstantno, mu zadostuje le lepa pohvala, s
pogodbo pa se nastavi naslednje problematično vedenje (prav tam).
Tehnika okrepitev 'ustaviti-preusmeriti' pa je primerna za nevarne oblike vedenja ali oblike
vedenja, ki so preveč moteča, da bi jih lahko ignorirali. Ta strategija narekuje naslednje korake (1.)
takojšnje prenehanje vedenja z verbalnim ali fizičnim posegom v vedenje, (2.) verbalna preusmeritev
k primernemu vedenju (če je možno v povezavi z neprimernim vedenjem) in (3.) takojšnje zagotovilo
pozitivne pozornosti, ko se vzpostavi preusmerjeno (ali tudi katero koli primerno) vedenje.
Ko pa zgoraj opisana strategija 'ustaviti-preusmeriti' ni učinkovita ali se vedenje v drugih
poskusih ni izzvalo, se lahko uporabi orodje 'prekinitve oz. time outa'* (npr. prenehanje s pozitivnimi
ojačevalci, *izraz se ne uporablja v običajnem pomenu besede). Gre za natančno določen postopek,
ki je, če je pravilno vzpostavljen, lahko del učinkovitega načrta za odpravljanje resnih problematičnih
oblik vedenja. Uporablja se lahko le, če ima oseba, ki strategijo uporablja, fizično moč nad
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posameznikom s PWS, in če se pravilno izvaja. Ko je strategija prvič uporabljena, namreč zvabi iz
posameznika s PWS upor ali agresivno vedenje. V določeni primerih so lahko te reakcije tako močne,
da se te strategije v prihodnje enostavno ne gre več posluževati.
Kot najpomembnejše pa velja, da je, preden se pomisli na zdravljenje težavnih oblik vedenja
z zdravili, priporočljivo najprej preizkusiti vse te opisane pedagoške pristope, prebroditi vse možnosti
in preizkusiti vse, kar se da (prav tam).
Bambara, Nonnemacher in Koger (2005, str. 79) opišejo pet korakov pozitivne vedenjske
terapije, ki je lahko uporabljena pri posameznikih z različnimi primanjkljaji in diagnozami (npr. z učnimi
težavami, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z motnjo v duševnem razvoju), z vedenjskimi problemi
(npr. agresivnost, avtoagresivnost, umikanje iz družbe) tako doma kot v šoli in širšem okolju. Za
oblikovanje in izvajanje celovitih podpornih načrtov je bistvenega pomena sodelovalno timsko delo.
(1.) korak: prednostne naloge in definiranje vedenjskih težav; določi se problem in se presodi, ali je
potreben individualizirani načrt pomoči, ki je pri destruktivnem težavnem vedenju in motečem
vedenju nujen. Naloga tima v tej fazi je: določiti člane, njihove naloge in odgovornosti, namene in cilje
ekipe, temeljna pravila za sodelovanje ter strukturo in urnik timskih sestankov, dogovor ciljev, izidov,
vrednot za prednostne naloge spreminjanja vedenja in definiranje problematičnih oblik vedenja.
(2.) korak: opraviti funkcionalno oceno; načrt vedenjske podpore bo uspešen, če je znano, kaj je vzrok
za vedenjske težave. V tej fazi gre za zbiranje splošnih informacij (posameznikova močna področja,
želje in posebna zanimanja) in specifičnih podatkov (kot del programa pomoči za ustvarjanje
motivirajočega učnega okolja). Tim se odloči, kako in katere informacije zbere, kdo jih zbere in
povzame.
(3.) korak: podati domneve o tem, zakaj posameznik izkazuje neprimerne oblike vedenja in kakšno
funkcijo ima vedenjski problem za posameznika. Tim analizira in interpretira zbrane informacije, se
strinja glede danih hipotez (ki bodo narekovale načrt dela).
(4.) korak: razviti program vedenjske podpore s pomočjo štirih komponent: nastavitev ukrepanj,
učenje nadomestnih veščin (zamenjav, soočanja, toleriranja, splošnih veščin), odzivanje na težavne
oblike vedenja (jih zmanjšati, zagotoviti konstruktivne povratne informacije, razviti načrt pomoči za
krizne situacije) in dolgoročne podpore (narediti življenjske spremembe, izvajati strategije za
ohranjanje podpore). Tim razvije medsebojno dogovorjen načrt vedenjske podpore in določi korake
za izvajanje načrta.
V času korakov 2, 3 in 4 tim poveča možnosti za razumevanje, skupno rešuje probleme, vzpostavi
odprt in iskren odnos.
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(5.) korak: izvajati, vrednotiti, spreminjati; preveri se, ali zastavljena pomoč pomaga. Če ne, je treba
ugotoviti, kaj je potrebno spremeniti, da bo bolj učinkovita. Tim določi pomembne rezultate.
V zadnji fazi tim zagotavlja podporo vsem članom, uporablja strategije reševanje problemov za
odločanje o spremembah, praznuje in reflektira proces (prav tam).

5.3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROFIL: IZHODIŠČA ZA DELO Z
OSEBAMI S PWS V PEDAGOŠKI PRAKSI
5.3.1. Model sistematičnega pristopa k razvoju inkluzivne vzgoje in
izobraževanja, ki učinkovito podpira osebe s PWS
Izdelali smo model sistematičnega pristopa k razvoju inkluzivne vzgoje in izobraževanja, ki
učinkovito podpira osebe s PWS in zadovolji njihove potrebe na vseh področjih delovanja. Model je
predstavljen v obliki trikotnika in je izdelan z namenom, da bo v pomoč vsem, ki se srečujejo z osebami
s PWS tako pri razumevanju sindroma kot pri boljšem delu z njimi. Pri tem smo sledili Maslowovi
hierarhiji zadovoljevanja potreb (Myers, 2007, str. 472), opredelitvi vzgojno-izobraževalnih potreb kot
pogojev za uspešno inkluzivno vzgojo in izobraževanje otroka oz. učenca s posebnimi potrebami
(Kavkler idr., 2008, str. 43–44), sistemskemu 4-stopenjskemu modelu inkluzivne šole (Ferguson idr.,
2001, str. 6-16 in Kavkler idr., 2008, str. 58) ter sodobnemu kognitivnemu pristopu k oblikovanju
programov (Tancig, 2002, str. 51) kot podlagi za individualizirani program.
Že hierarhija potreb po Maslowu (Myers, 2007, str. 472) – kar predstavlja Slika 4 –, ki nam je
pri oblikovanju modela sistematičnega pristopa k razvoju inkluzivne vzgoje in izobraževanja oseb s
PWS služila kot osnova, iz katere smo izhajali, nas uči, da se šele, ko so enkrat izpolnjene potrebe na
nižji ravni, lahko preide na zadovoljevanje potreb na višji ravni, kar za osebe s PWS popolnoma velja.
Maslow je glede na njihovo pomembnost potrebe definiral v piramidi, ki je sestavljena iz petih nivojev.
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Slika 4: Hierarhija potreb po Maslowu (Myers, 2007).

Potreba po
samoaktualizaciji

Potreba po ugledu in
(samo)spoštovanju

Potreba po pripadanju in ljubezni

Potreba po varnosti

Fiziološke potrebe

Najnižje v piramidi – kot kaže Slika 4 – so: (1.) fiziološke potrebe (kamor spadajo potreba po
zadovoljitvi lakote in žeje), nad njimi (2.) potreba po varnosti (potreba po čutiti, da je svet organiziran
in predvidljiv; potreba po počutiti se varno, varovano in stabilno), nad temi (3.) potreba po pripadanju
in ljubezni (potreba po ljubiti in biti ljubljen, pripadati in biti sprejet; potreba po izogibanju
osamljenosti in odtujenosti), nato (4.) potreba po ugledu in (samo)spoštovanju (potreba po
samozavesti, pozitivni samopodobi, dosežkih, tekmovanju in samostojnosti; potreba po spoštovanju
in priznanju od drugih, (samo)spoštovanju) ter najvišje v piramidi (5.) potreba po samoaktualizaciji oz.
samouresničevanju (potreba živeti do največjega in edinstvenega potenciala). Se pravi: šele ko so
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zadovoljene fiziološke potrebe, kar v vsakdanjem življenju oz. v praktičnem smislu pomeni potešitev
lakote in žeje, se lahko uresničujejo potrebe na višji ravni. Zavedati se je potrebno, da nižja kot je
kategorija potrebe, težje se prenaša stanje nezadovoljenosti le-te (prav tam, str. 474).
Iz hierarhije potreb po Maslowu (prav tam) smo našli vzporednice z opredelitvijo sklopov
dejavnikov za razvoj inkluzije (Kavkler idr., 2008, str. 43–44), ki opredeljuje tri sklope prepletajočih se
zunanjih in notranjih dejavnikov za razvoj inkluzije: bioloških, socialno-emocionalnih in vzgojnoizobraževalnih. Ti dejavniki na uspešnost vključevanja otroka s posebnimi potrebami v šolsko okolje
pomembno vplivajo ter opredeljujejo njegove posebne potrebe. Za uspešno inkluzivno vzgojo in
izobraževanje, kjer nas vodi želja, da so otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v
vzgojno-izobraževalnem procesu uspešni, je potrebno upoštevati vse tri sklope. Namenoma so
predstavljeni v obliki trikotnika, saj pri njih velja enako pravilo kot že prej opisano pri Maslowu, in
sicer: preden dejavniki na nižji ravni niso upoštevani oz. potrebe na nižjih ravneh niso zadovoljene, na
dejavnike na višjih ravneh težje vplivamo oz. na zadovoljevanje potreb na višjih ravneh ne moremo
preiti.
Na najnižji ravni trikotnika (Kavkler idr., prav tam) so biološke značilnosti otroka (kamor
spadajo gibalne, kognitivne in senzorne sposobnosti, pozornost in koncentracija, različne bolezni
otroka), ki otrokovo delovanje najbolj zaznamujejo, na te pogoje pa najtežje vplivamo. Druga raven
zajema socialno-emocionalne pogoje, ki so, kot pravi Kavkler (prav tam, str. 44): »/…/ odvisni od
socialno-emocionalnega ozračja v okolju, od socialne zrelosti vrstnikov, socialno-emocionalne zrelosti
otroka s posebnimi potrebami, otrokove anksioznosti, rezilientnosti (odpornosti), samopodobe,
interesov, socialnih veščin itd., // ki zelo pomembno vplivajo na vključenost posameznika v šolski
prostor in širše okolje.«
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Slika 5: Dejavniki za uspešno inkluzivno vzgojo in izobraževanje po Kavkler (2008).

Vzgojnoizobr. pogoji

Socialno - emocionalni
pogoji

Biološke značilnosti

Največji vpliv na uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami pripisujemo vzgojnoizobraževalnim pogojem, čeprav v trikotniku ti predstavljajo najmanjši delež. To pomeni, da zmoremo
nanje najmanj vplivati, sploh če prva dva nivoja pogojev nista upoštevana v zadostni meri. Zavedati se
je potrebno, da bolj kot zmoremo otroku pomagati premagovati biološke dejavnike in več kot dobi
socialno-emocionalne podpore, bolj bo zmogel pokazati svoje zmožnosti, uspešno razvijal svoja znanja
in socialne veščine (prav tam, str. 44).
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Slika 6: Model sistematičnega pristopa k razvoju inkluzivne vzgoje in izobraževanja oseb s PWS v obliki
trikotnika.

Vzgojnoizobraževalne
potrebe
Rutina, strukturirano in varno
okolje, (zelo) podaljšan čas,
prilagoditve, socialne veščine,
veliko podpore,
odpravljanje/zaviranje
neprimernega vedenja, učenje
prosocialnega vedenja

Hiperfagija, misli preokupirane s hrano/obroki,
šibka motorika, obsesije in rituali

Tudi Einholzer (2005) navaja, da je razvoj otroka s PWS zaznamovan na več nivojih: na
biološkem, psihološkem in socialnem. Pri teh osebah zaradi fizioloških predispozicij (nenehna lakota,
nimajo občutka sitosti) potrebe na najnižji ravni po Maslowu – t. i. fiziološke potrebe – niso nikoli
dokončno zadovoljene, kar pojasni dejstvo, kako težko jim je uresničevati potrebe na višjih ravneh,
kamor spadajo npr. psihološke in vzgojno-izobraževalne potrebe. Nezadovoljene fizične potrebe, kar
je pri osebi s PWS zelo jasno izraženo, je najtežje prenesti. Zaradi tega so osebe s PWS nenehno
okupirane z mislijo na hrano ter obroke in težko mislijo na druge stvari, saj jih zaradi neustavljive
lakote smatrajo kot nepomembne.
Osebe s PWS pa jasno kažejo tudi potrebo po varnosti, kar po Maslowu predstavlja potrebe
na drugem nivoju. To, da osebe s PWS vsaka najmanjša sprememba v rutini vrže s tira, kaže na to, da
si želijo predvidljivo, organizirano in strukturirano okolje, saj se le tako počutijo varno.
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Povzemimo to še na konkreten in praktičen način. Pri učencih s PWS lahko biološke značilnosti,
ki ovirajo njihovo delovanje, omilimo z naslednjimi preizkušenimi metodami, specifičnimi
obravnavami in treningi: npr. trening grobomotoričnih spretnosti pri športni vzgoji v manjši skupini s
športnim učiteljem lahko pripomore k več gibanju in uspešnosti pri tem predmetu; trening fino- in
grafomotoričnih spretnosti lahko pripomore, da oseba s PWS postane spretnejša pri pisanju in ročnih
delih; vsakodnevno oznanjanje, kdaj bo naslednji obrok in – če je le možno tudi – kaj bo za naslednji
obrok, osebo s PWS pomirja, ni tako obremenjena zaradi hrane in se v mislih ne ukvarja le s to
tematiko; preprečevanje sprememb v rutini, katere se da preprečiti, pripomore k vsakdanjemu
boljšemu delovanju osebe s PWS, posledično pa lahko tudi podaljša čas pozornosti in koncentracije za
delo; zaviranje obsesij in ritualov, ki jih je sicer potrebno sprejeti kot del osebe s PWS, je možno s
preusmerjanjem pozornosti k osebi s PWS zanimivim in trenutno aktualnim stvarem.
Osebe s PWS v šolskem obdobju potrebujejo tudi veliko socialno-emocionalne podpore, veliko
časa in prilagoditev, da uspejo pokazati kanček znanja. Zato jim je potrebno izkazovati veliko
razumevanja in potrpežljivosti. Socialno kompetentnost lahko izboljšajo s treningom socialnih veščin
v manjši skupini. Če delajo prilagojeno in po svojih zmožnostih, lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih,
tudi pri večini razrednih. Če imajo vedno – ko se to da – možnost in ponujeno priložnost izkazati se na
svojih močnih področjih, npr. nastopati, pomagati učitelju, biti enaki ostalim v razredu (kar delajo
sošolci, opravljajo tudi oni, a z upoštevanjem nivojskega pouka), uslišati želje, sploh če navežejo
kakšno prijateljstvo, lahko rastejo na samozavesti in gradijo na pozitivni samopodobi. Pri stvareh, ki
jim ne ležijo, jih ni primerno in potrebno izpostavljati. Neprimerne oblike vedenja (trmarjenje, izbruhe
jeze, agresijo, manipuliranja) se lahko odpravlja npr. s pomočjo terapevtskih zgodb in z učenjem
primernega vedenja, kar je lahko vključeno tudi v trening socialnih veščin.
Ugotavljamo, da so vzgojno-izobraževalni pogoji za osebe s PWS v šolskem obdobju, kateri
lahko poleg omenjenega povečajo zanimanje za šolsko delo, pozornost ter koncentracijo – kar nadalje
lahko poveča izobraževalno uspešnost –, naslednji:
- menjajoči učni slogi in metode poučevanja; da ni monotonosti, saj jih ta uspava, dejavnosti pa vseeno
morajo trajati dovolj dolgo, da jih zmorejo dokončati;
- pridobivanje informacij po več različnih poteh naenkrat (nikakor ne le po slušni poti);
- prilagajanje vseh gradiv v zelo enostavne oblike, ki naj so stalne, da se na določeno obliko navadijo
(ne oblik neprestano spreminjati, da jih spremembe ne bi vrgle s tira);
- konkretiziranje učne snovi brez abstraktnih konceptov.
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V tem poglavju smo predelili vzgojno-izobraževalni profil s pogledom, usmerjenim v osebe s
PWS. V nadaljevanju pa sledi pogled od osebe s PWS, razširjen tudi navzven, v njeno ožje in širše
okolje.

5.3.2 4-stopenjski sistemski model za uspešno inkluzivno izobraževanje oseb s
PWS
Na podlagi 4-stopenjskega sistemskega modela razvoja inkluzivne šole (Ferguson idr., 2001,
str. 6–16 in Kavkler idr., 2008, str. 58) smo izdelali 4-stopenjski sistemski model za uspešno inkluzivno
izobraževanje oseb s PWS.

Inkluzivni model vzgoje in izobraževanja lahko uresničimo le s sistematičnim izvajanjem
sistemskega modela inkluzivne šole (Kavkler, 2009). S pomočjo tega modela je načrtovanje in izvajanje
projekta inkluzivne šole učinkovito (Ferguson idr., 2001). V sistemski model so vključeni štirje med
seboj prepletajoči in dopolnjujoči podsistemi: učenec, razred, šola in širše okolje. Inkluzivno
naravnano vzgojo in izobraževanje vseh učencev, še posebno učencev s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami, dosežemo z usklajenim delovanjem naštetih podsistemov; z
upoštevanjem učenčevih vzgojno-izobraževalnih potreb, z učiteljevim učinkovitim izvajanjem dobre
poučevalne prakse, s podporo in pomočjo drugih članov šolskega tima (svetovalnih delavcev, vodstva
šole idr.), ki učitelju pomagajo in svetujejo, ter ustreznih pogojev iz širšega okolja (vse od staršev,
zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij, do Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, različnih
ministrstev). Sistematično izvajanje takega sistema vzgoje in izobraževanja omogoča potrebne pogoje
inkluzivne vzgoje in izobraževanja: prilagajanje učnih in vzgojnih metod, učnega gradiva, preverjanja
in ocenjevanja, podpore in pomoči učencu s posebnimi potrebami in učitelju (Kavkler, 2009).
Ko vsi podsistemi modela – otrok/oseba s PWS, razred, šola in širše okolje – delujejo v stalni
interakciji in usklajeno, je vključitev osebe s PWS v inkluzivno izobraževanje uspešna. Na ta način ji je
nudeno tudi največ socialno-emocionalne podpore in pomoči, kar je za uspešnejšo vzgojo in
izobraževanje prav tako pomembno. Obravnava osebe s PWS je po tem sistemu učinkovitejša, saj tako
lažje načrtujemo pomoč zanjo, opredelimo njene posebne potrebe ter prilagoditve. Zaradi stalnega
vzpodbujanja interakcij med osebo s PWS in sošolci, vrstniki, s širšim krogom otrok na šoli, različnimi
učitelji in starši osebe s PWS ter zaradi sodelovanja šole s starši osebe s PWS, jo posledično uspešneje
vključimo v šolsko okolje.
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Slika 7: Grafični prikaz podsistemov 4-stopenjskega sistemskega modela za uspešno uvajanje
inkluzivne vzgoje in izobraževanja osebe s PWS.

oseba s PWS:
značilnosti in potrebe
osebe s PWS na vseh
področjih delovanja

razred: vloga in naloge
učiteljev, sošol/-cev/-k in
vrstnikov pri nudenju
pomoči in podpore osebi s
PWS

šola: vloga in naloge
šole pri nudenju pomoči in
podpore osebi s PWS
(med ostalimi otroki,
učitelji, strokovnjaki),
timsko delo učiteljev

širše okolje:
sodelovanje šole s širšim
okoljem in zunanjimi
ustanovami: s starši osebe
s PWS, z zdravstvenimi
ustanovami, Ministrstvom
za izobraževanje, znanost
in šport, z Zavodom
Republike Slovenije za
šolstvo, z nevladnimi
organizacijami

Sledi konkretna, praktična razlaga in podrobnejša predstavitev podsistemov sistemskega
modela, prirejenega osebam s PWS (po Ferguson idr. (2001, str. 6–16), Kavkler (2009, str. 365) ter
Kavkler idr. (2008, str. 57–65)).
1. stopnja: oseba s PWS
Potrebno in pomembno je poznavanje in upoštevanje značilnosti ter potreb osebe s PWS na
vseh področjih delovanja: biološkem, emocionalnem, kognitivnem, področju govora in jezika, na
motoričnem, socialnem področju in področju vedenja ter ustrezno prilagajanje učnega procesa in
nudenje dodatne strokovne pomoči za napredovanje na vseh področjih, o čemer je bilo v pričujoči
nalogi veliko govora.
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2. stopnja: razred
Učitelj nudi osebi s PWS strokovno pomoč, verjame v njene in v svoje sposobnosti, spretnosti
in znanja. Osebo s PWS motivira za učenje in delo. Zavzema se za napredek, je občutljiv in ji zmore
nuditi primerne oblike podpore (npr. raje individualno delo kot skupinsko, raje izven oddelka kot v
oddelku). Upošteva njene interese, želje, zanimanja, izpostavlja njena močna področja ter gradi na
njih. Obravnava jo enakovredno kot vrstnike. Ima pozitivna stališča in nima prenizkih pričakovanj.
Prilagaja proces poučevanja, išče uspešne strategije dela in učenja z osebo s PWS. Nenazadnje pa je
tudi pomembno, da čuti uspešno timsko sodelovanje in strokovno podporo iz okolja, tudi širšega (šole
in zunanjih ustanov).
Vrstniki nudijo pomoč in podporo osebi s PWS, jo sprejemajo in odobravajo, s čimer se učijo
sprejemati in upoštevati drugačnost. Nudijo ji vrstniško pomoč pri vsakodnevnem delu, tudi učno
pomoč. So model in vzor zanjo (pri delu, učenju, vedenju, odnosih) ter razvijajo njene socialne
spretnosti.
3. stopnja: šola
Šola, predvsem ravnatelj, išče vire pomoči, razvija varovalne dejavnike za osebo s PWS, je
odprta v okolje, ima dobro organizacijo in strategije evalvacije učinkovitosti pomoči (če ne, to izboljša).
Učitelji in strokovnjaki na šoli so seznanjeni s PWS. Učitelji in šolski strokovnjaki delujejo timsko in
dobro sodelujejo, med drugim tudi z vodstvom šole. Tako so šolski strokovni delavci deležni podpore
vodstva, projektnega tima, dodatnega izobraževanja, supervizije. Učitelj sprejema informacije in
napotke šolskih strokovnih delavcev. Pomembno je tudi partnerstvo s starši osebe s PWS. Šolski
strokovni delavci se trudijo ustvariti proaktivno in učno klimo, v kateri se učenci in starši počutijo
sprejete. Tim šolskih strokovnih delavcev kompetentno in samostojno rešuje dileme in probleme v
praksi. Pomembno je partnerstvo s starši osebe s PWS, stalni kontakt učiteljev in njenih staršev (ne le
na govorilnih urah, temveč si tudi preko telefona in e-maila redno izmenjujejo vse potrebne
informacije, ko je to potrebno, tudi na dnevni ravni). Delujejo usmerjeno v odkrivanje in razvijanje
močnih področij osebe s PWS ter vedno prisluhnejo njenim zanimanjem. Ne izpostavljajo le težav in
primanjkljajev, kar pripomore k boljši samopodobi osebe s PWS, večji samozavesti, boljšemu
delovanju na vseh področjih, uspešnejšemu razvijanju potencialov ter splošnemu dobremu počutju in
zadovoljstvu tako osebe s PWS kot učiteljev ter staršev.
4. stopnja: Širše okolje
Vzpostavljena je stalna komunikacija šole z okoljem: ne le učitelji, temveč tudi vsi šolski
strokovnjaki sodelujejo s starši osebe s PWS in z njimi razvijejo partnerski odnos. Potrebno je
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vzpostaviti prožno in odprto mrežo sodelovanja in pomoči z vseh možnih strani: skupno sodelovanje,
načrtovanje in timsko delo vseh, ki osebo s PWS poučujejo, kar je na področju dela s PWS ključnega
pomena; učitelju, ki jo uči, pomagajo tako šolski kot zunanji strokovnjaki; pomembna je tudi povezava
z zunanjimi šolami in ustanovami: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport npr. denarno
omogoči dodatno strokovno pomoč, sodelovanje z Društvom za pomoč osebam s PWS je v pomoč
staršem in osebi s PWS, Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični nudi strokovni nadzor
nad vzdrževanjem primerne telesne teže osebe s PWS in svetuje glede dietnih zahtev, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo nudi šoli strokovno podporo. Nenazadnje pa je dobrodošla in pomembna tudi
vključenost prostovoljcev v šolsko delo.

Zagotavljamo lahko, da se bo ob upoštevanju predstavljenega v pričujočem delu, predvsem v
tem poglavju, pokazal premik k uspehu in napredku pri vsakem posamezniku s PWS.
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6.0 SKLEP
6.1 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE
V pričujočem magistrskem delu so bili doseženi načrtovani rezultati dela:
(1.) Obravnavana je bila oseba s PWS, ki je bila vključena v šolsko okolje, z upoštevanjem tako notranjih
kot zunanjih prepletajočih se dejavnikov: bioloških, socialno-emocionalnih in vzgojno-izobraževalnih
dejavnikov, (torej vseh treh sklopov pogojev za inkluzivno vzgojo in izobraževanje, ki pomembno
vplivajo na vključevanje otrok s posebnimi potrebami in opredeljujejo posebne potrebe otroka) in s
sistemskim 4-stopenjskim pristopom inkluzivne šole (na podlagi katerega so bili tesno povezani in
stalno delujoči vsi štirje elementi: otrok, razred, šola in širše okolje) (Kavkler idr., 2008).
(2.) Opredeljen je bil učinkovit način za zmanjševanje neželenega vedenja: izpostavljene so bile
uspešne strategije soočanja z neprimernim vedenjem; predstavljene so bile rešitve preprečevanja
neželenega vedenja pri osebi s PWS; za pomoč pri soočanju in preprečevanju neprimernega vedenja
ter spodbujanja zaželjenega in prosocialnega vedenja (Warden in Christie, 2001) je bil v šoli izveden
trening pomoči z osebo s PWS iz naše študije, ki se je delno izvajal tudi v okviru treninga socialnih
veščin.
(3.) Izdelani so bili napotki za načrtovanje individualiziranih programov za delo z učenci s PWS, opisane
primerne, uspešne oblike in metode dela ter podana navodila za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje
napredka učencev s PWS ter za realizacijo individualiziranega učnega programa. Pri tem smo
upoštevali: - vodila Galeše (2003), ki uči, kako pomembna je diagnostika otrok s posebnimi potrebami,
da je potrebno otroka najprej dobro poznati, t.j. ugotoviti in oceniti razvitost in prisotnost njegovih
posebnih potreb, in šele nato načrtovati individualizirani program; - sodobni pristop pri načrtovanju
pomoči (Kavkler idr., 2008, str. 57-58), na podlagi katerega smo obravnavo osebe s PWS zastavili »/…/
širše, z upoštevanjem celovite osebnosti, življenjskih razmer in življenjske perspektive« ter - sodobni
kognitivni pristop pri oblikovanju programov (Tancig, 2002, str. 51), saj smo sledili vodilu, po katerem
je »vprašanje, 'kaj' poučevati, zamenjalo vprašanje, 'kako'«. Izobraževanje osebe s PWS, ki je bila
predmet raziskave, je potekalo skozi aktiven proces, pri čemer smo bili bolj usmerjeni na proces učenja
in mišljenja, ne pa zgolj na same rezultate učenja in učno gradivo, oz. smo bili bolj pozorni na izbiro
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strategij učenja, usmerjanja, nadzorovanja in evalviranja miselnih procesov z upoštevanjem fizičnega
ter socialnega konteksta osebe s PWS (prav tam).
(4.) S pomočjo kvalitativnih analiz je bila narejena razčlemba značilnosti oseb PWS v različnih
življenjskih obdobjih in identificirane podobnosti v značilnostih odgovorov v obeh skupinah (pri starših
in učiteljih oseb s PWS), s poudarkom na močnih področjih oseb s PWS.
Glavni cilj magistrskega dela je bil izdelati smernice za pomoč staršem otrok s PWS, učiteljem,
ki otroke s PWS poučujejo, ter vsem ostalim, ki se skozi šolski proces srečujejo z osebami s PWS. Skozi
študij literature, vodenja procesa učenja in poučevanja osebe s PWS iz naše raziskave, skozi intervjuje
s starši in učitelji ter s pomočjo vprašalnikov smo izdelali vzgojno-izobraževalni profil oseb s PWS,
izbrali primerne metode in oblike dela ter opisali preizkušene strategije za delo in vodenje.
Pri preučevanju pedagoškega dela s temi osebami smo prišli do naslednjih ugotovitev:
- Vsak posameznik s PWS je individuum, zaradi česar se ne da določiti splošnih ustreznih metod in
oblik dela ter učinkovitih splošnih strategij pomoči za učence s PWS. V vsakem življenjskem obdobju
in na posameznih področjih funkcioniranja se lahko le nakaže na morebitne težave, močna področja,
smiselne realne cilje in prilagoditve, kar pa je lahko pri delu učiteljev ali drugih strokovnjakov oz.
konkretneje pri načrtovanju in izdelavi individualiziranega programa za učitelje, ki se prvič srečujejo s
tem sindromom, v izredno veliko pomoč. S tem namenom je predstavljen individualizirani program
osebe s PWS iz naše študije, podane so smernice za učence s PWS in izpostavljena močna področja in
primanjkljaji teh oseb na vseh področjih delovanja v šolskem okolju.
- Učitelj/vzgojitelj/starš: mora biti avtoriteta, ne avtoritaren, posluževati se mora nepermisivne
vzgoje, ki vzpostavi meje in od njih ne odstopa (otroku določi okvirje, s tem vzpostavi strukturo, v
kateri otrok deluje, se počuti varno), določi pravila, ki se jih vsi držijo (se drži tega, kar pove, pove le
enkrat, se ne ponavlja, se ne pogaja), je potrpežljiv, vztrajen, odločen in ljubeč. In tudi, kot navaja
Mitchell (2008, v Kavkler, 2009, str. 370), mora učitelj obvladati dobre poučevalne strategije, kar od
njega zahteva inkluzivno poučevanje, in sicer: osredotočenost na usmerjanje učenja, omogoča učencu
s PWS, da dokonča nalogo, upošteva njegovo prejšnje znanje, zna pritegniti učenčevo pozornost,
upošteva jezikovne sposobnosti učenca s PWS, ga aktivno vključuje v pouk in evalvira svoje strategije
poučevanja, se zaveda stalne potrebe po prilagajanju le-teh in je samokritičen.
- Predlagan način dela za učence s PWS: priporočljivo je konkretno in kratkotrajno delo, individualno
ali v majhni skupini, ponavljajoče (isti koncept delovnih listov, veliko vaje, kjer je snov že usvojena),
počasen tempo, z majhnimi koraki naprej, dolgo trajajoče dejavnosti in delo brez časovnih omejitev.
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6.2 SKLEPNE MISLI
Od prvega kliničnega opisa Prader-Willijevega sindroma (Waters, 1999) je bilo v tujini največ
dognanega o vzrokih, posledicah in upravljanju tega sindroma. Prispevki – omenimo naj, da jih je zelo
malo – tako iz medicine kot iz psihologije, izobraževanja in rehabilitacije v zadnjih nekaj letih so
pripomogli k boljšemu razumevanju in zdravljenju sindroma. Na več različnih področjih pa je sindrom
še potrebno raziskovati (prav tam). V zadnjih letih je že prišlo do pozitivnih premikov. Diagnoze se
postavljajo v zgodnejših letih. Zavedanje o pomembnosti zgodnjih diagnoz se povečuje. Zdravniki so o
PWS bolje izobraženi. Naraščajo učinkoviti protokoli zdravljenja. Mnogo otrok s PWS je uspešno
vključenih v šole. Razvite so učinkovite strategije upravljanja z vedenjem. Stanovanjske umestitve se
uspešno spopadajo s težavami vedenja in teže oseb s PWS. Zaradi tega mnogo posameznikov s PWS
živi dolgo v odraslost. Izboljšala se je tudi kvaliteta življenja teh ljudi. To je vplivalo tudi na življenje
njihovih staršev, saj jim ga je olajšalo. Spremenila so se tudi prizadevanja oseb s PWS. Mnogo si jih želi
živeti drugje kot doma, vsaj malo samostojneje, z željo živeti z zakoncem ali hišnim ljubljenčkom in biti
redno zaposlen, kar danes ni več nerealno, kot je bilo še pred nekaj leti (Drago, 2006). Zaključujemo z
najpomembnejšim za vzgojno-izobraževalni profil otrok s PWS: čeprav ta sindrom ostaja večinoma
medicinska tema, kjer ne manjka govora o težavah, nepravilnostih in primanjkljajih na vseh ostalih
področjih delovanja, in ne le na biološkem, dokazujemo, da se da na osebe s PWS (po)gledati na
pozitiven način, v njih namesto primanjkljajev videti mnoga močna področja in na teh graditi. Kot so
James in Brown (1992) ter Eiholzer (2005) v svojih knjigah predstavili povsem drugačne fotografije
otrok s PWS, ki so večinoma izrezane iz družinskih fotografij in na katerih so otroci s PWS zadovoljni
in nasmejani, tako lahko za takimi fotografijami stremimo tudi učitelji oz. drugi različni strokovnjaki v
šolskem okolju pri delu z osebami s PWS. Učitelji imajo pomembno vlogo v življenju osebe s PWS na
vseh stopnjah izobraževanja (Waters, 1999). Z ustreznimi in pozitivnimi stališči v času šolanja te osebe
bolje opremimo za zavzetje prostora v svetu, za izkoristek maksimalnih potencialov, za zdravo in dolgo
življenje. Če se starši, učitelji, strokovnjaki, zdravniki in drugi, ki so v stiku z osebami s PWS tega
zavedajo in sledijo napisu na platnicah knjige avtorja Eiholzer (2005): »Najpomembneje si je zapomniti
veselje, ki ga doživiš z otrokom,« lahko brez težav zabeležijo vesele fotografije oseb s PWS. Želja je, da
pričujoča naloga pripomore k temu.
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8.0 PRILOGE
PRILOGA 1
VPRAŠALNIK ZA STARŠE
OTROK IN MLADOSTNIKOV S PRADER-WILLIJEVIM SINDROMOM
(A) SPLOŠNI OPIS OTROKA S PWS
1. Spol otroka s PWS: M / Ž
2. Starost otroka s PWS: ........... let ........... mesecev
3. Na katero vzgojno-izobraževalno ustanovo je vključen vaš otrok?
 Vrtec.
 Državna redna osnovna šola.
 Zasebna šola.
 Šola s prilagojenim programom in z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP).
 Oddelek vzgoje in izobraževanja (OVI).
 Poklicna šola.
 Zasebna srednja šola.
 Bivanjska skupnost .
 Varstveno-delovni center (VDC).
 Zavod (socialno-zdravstveni, center za usposabljanje, delo in varstvo).
 Drugo: ………………………………………………………………………………………………………………
4. Koliko šolskih let je oseba s PWS vključena v to vzgojno-izobraževalno ustanovo? ............... šolskih let.
5. Je vzgojno-izobraževalna ustanova tudi stanovanjska skupnost?

Da. / Ne.

6. Se vzgojno-izobraževalna ustanova nahaja izven kraja, kjer živite? Da / Ne
7. Je posameznik v času šolanja zamenjal vzgojno-izobraževalno ustanovo? Da. / Ne.
Če da, kolikokrat in zakaj?
…………………………………………………………………………………………………………………………...……...
.8. Je učitelj/-ica, ki je sprejel/-a vašega otroka, poznal/-a PWS? Da. / Ne.
Če ne, kdo ga/jo je o tem seznanil:
 Sam/-a se je pozanimal/-a in izobrazil/-a.
 Seznanili ste ga/jo vi – starši oz. skrbniki.
 Pomoč je poiskal/-a pri strokovnjakih.
 Pomoč je poiskal/-a na Društvu za PWS ipd.
 O tem nismo govorili, zato tega ne vemo.
 Drugo: …………………………………………………………………………………………………………….....
9. Koliko posameznikov s PWS je na ustanovi, ki jo vaš otrok obiskuje? ........................................................
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10. Je učitelj/-ica, ki vašega otroka uči, že kdaj učil/-a učenca s PWS? Da. / Ne. / Ne vem.
11. Ali menite, da je bil otrok tekom vzgajanja in šolanja na pravem mestu, v zanj primerni ustanovi?
Da. / Ne.
Zakaj menite tako?...................................................................................................................................................
(B) SPLOŠNE SPOSOBNOSTI UČENCA S PWS
12. Ali ima vaš otrok odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami?

Da. / Ne. / V procesu.

Če da, kakšno pomoč potrebuje? .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Če ne, zakaj ne? Ali menite, da bi odločbo o usmerjanju potreboval?
...................................................................................................................................................................................
13. Kako bi opisali učne težave vašega otroka?
Lažje. / Zmerne. / Težke učne težave.
(C) OTROŠTVO VAŠEGA OTROKA S PWS
14. Je bil v zgodnjih letih vaš otrok bolj introvertiran (vase zaprt) ali bolj ekstravertiran (družaben)?
Introvertiran. / Ekstravertiran.
15. Pri vsaki od navedenih značilnosti v tabeli označite, v kolikšni meri te veljajo tudi za vašega otroka.
OTROŠTVO NA SPLOŠNO
SPLOH NE
DELNO
POPOLNOMA
VELJA
VELJA
VELJA
Dela nepremišljene napake.
Ima težave z ohranjanjem pozornosti.
Ne posluša, ko se mu/ji kaj govori.
Neuspešno sledi enostavnim navodilom/ ne dokonča
naloge (ne v zvezi z odporom ali razumevanjem).
Ima težave pri organizaciji nalog/ aktivnosti.
Izogiba se ohranjanju mentalnega napora.
Pogosto izgubi pripomočke/opremo.
Pogosto ga/jo zmotijo nepomembni dražljaji.
Pogosto je površen/na, pozabljiv/-a pri dnevnih
aktivnostih.
Pogosto ima nemirne roke in stopala.
Pogosto zapušča sedež.
Pogosto v neprimernih situacijah teka okrog ali pleza.
Ima težave s tihim igranjem.
Vedno je 'v dogajanju'.
Pogosto prekomerno govori.
Pogosto prehitro odgovori, še preden se vprašanje
zaključi.
Ima težave pri čakanju na vrsto.
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Pogosto moti, sili ali rine v druge.
Težko začne/je začel/-a pogovor.
Pogosto ponavljajoče govori.
Kaže zelo malo čustvenih izrazov.
Težko je vzpostavil/-a pozornost do stvari (pri 4-ih do 5-ih
letih).
Odgovor v obliki nasmeha je bil težko podan (pri 4-ih do
5-ih letih).
Težko se je predal/-a kooperativni igri (pri 4-ih do 5-ih
letih).
Težko se je predal/-a domišljijski igri (pri 4-ih do 5-ih
letih).
16. OTROCI DO 7. LETA
SPLOH NE
VELJA
Je vesel/-a, prijazen/-na.
Je neodvisen/-na.
Je odločen/-a, da bo uspel/-a.
Ima dobre komunikacijske sposobnosti/trudi se
komunicirati.
Ima dobre odnose z vrstniki, je družaben/-na.
Ima dober spomin.
Ima dobro koncentracijo.
Ima smisel za humor.
Ima dobro znanje o uporabi računalnika.
Ima dobro razvito domišljijsko igro.
Dobro posluša in dobro razume.
Kaže kesanje in željo po izboljšanju.
Kaže nestrpnost, poželjivost, ko prosi.
Ima dobro sposobnost branja, uživa v knjigah.
Rad/-a pomaga drugim.
Sestavljenko sestavi brez težav.
Brez težav vdeva, npr. kline.
Opazi detajle.
Rad/-a barva.
Dobro se odziva na pohvalo.
Ima dobro razvito logično mišljenje.
Ima povečano občutljivost, že v normalnem razrednem
okolju ga/jo hitro kaj zmoti/razburi.
Ni se sposoben/-na obleči ali iti na stranišče.
Ima močno voljo, nerad/-a sprejema pomoč.
Ima govorne težave, njegovo/njeno besedišče je
podpovprečno.
Ima šibke socialne veščine, nima bližnjih prijateljev.
Ima šibek kratkoročni spomin.
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DELNO
VELJA

POPOLNOMA
VELJA

Kaže prekomerno koncentracijo, preživi več časa v isti
dejavnosti.
Ima zelo kratkotrajno pozornost.
Kaže obsesivnost.
Kaže ponavljajoč in perseverativni (vedno isti) govor.
Ima težave s poslušanjem navodil.
Ima šibko koordinacijo.
Je trmast/-a, prepirljiv/-a.
Ima težave z branjem.
Težko deli ali si izmenjuje.
Ima dobre rezalne spretnosti.
Ima šibko kontrolo rok, nespreten/-na je s pisalom.
Ima težave z grobomotoričnimi spretnostmi.
Težko ga/jo je motivirati.
Nezmožen/-na se je prilagoditi spremembam, težave
ima z novimi idejami.
Težje dela s številkami.
Ima izbruhe jeze, kaže nerazumevanje in agresivnost.
Odvisen/-na je od pomoči odraslega pri aktivnostih.
17. V kolikšni meri mislite, da kakršnakoli obsedenost s hrano ali z obroki vpliva na delovanje vašega
otroka?
Sploh ne. / Včasih. / Pogosto. / Večino časa. / Ves čas.
Druge pripombe v zvezi z obsedenostjo s hrano:
...................................................................................................................................................................................
18. Se pri vašem otroku kaže še kakšna druga vrsta obsedenosti? Možnih je več odgovorov:
 Kopičenje, zbiranje stvari.
 Opravljanje potrebe.
 Obsedenost z eno osebo (učiteljem, sošolcem, drugim).
 Obsedenost z določeno stvarjo ali več stvarmi.
 Organiziranje predmetov, stvari.
 Praskanje kože.
 Obsedenost z nego: pranje rok, tuširanje, kopanje, ščetkanje zob, negovanje kože, čiščenje.
 Rituali (rutinsko odpravljanje spat, vstajanje).
 Občutljivost na občutenje oblek.
 Težnja po nošnji določenih oblek.
 Drugo: .........................................................................................................................................................
Če da, ali ta vrsta obsedenosti vpliva na delo vašega otroka?
Sploh ne. / Včasih. / Pogosto. / Večino časa. / Ves čas.
19. Ima otrok pri šolskem delu kakšne težave, ki ovirajo učenje?
 Govorno-jezikovne težave.
 Težave s pozornostjo.
 Težave s koncentracijo.
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Težave s komunikacijo.
Težave s socialnimi veščinami.
Čustvene težave.
Drugo: .........................................................................................................................................................

(D) OBVLADOVANJE VEDENJA
20. Ali posameznik zmore obvladovati svoje vedenje? Da. / Ne.
21. Ali posameznik kaže katero izmed naštetih oblik vedenja? Možnih je več odgovorov.
 Čustveni izlivi.
 Obsedenost s hrano.
 Je hrano na določen način.
 Obsedenost s krajo.
 Pogosto trmasto vedenje.
 Izbruhi jeze.
 Izbruhi vpitja.
 Omejeni pogovori.
 Ponavljanje vprašanj.
 Ponavljanje dejanj.
 Ponavljanje fraz.
 Eholalija (ponavljanje besed ali fraz, tudi za drugimi).
 Neprimerno vedenje ob spremembi rutine.
 Raje vztraja pri določeni dejavnosti, kot bi začel/a novo.
 Prosi za preložitev spanja.
22. Ali se je vedenje občutno poslabšalo z vstopom posameznika v puberteto?
Da. / Ne. / Ni bilo opazne razlike. / Otrok še ni v puberteti.
23. Katere strategije za zmanjšanje zgornjih težav uporabljate? Prosim, opišite strategije za posamezne
oblike vedenja.
...................................................................................................................................................................................
24. Ali posameznik kaže katere druge oblike izzivalnega vedenja? Če da, katera? Katere strategije
uporabljate za njihovo zmanjšanje?
...................................................................................................................................................................................
25. Ali kaže posameznik katerekoli druge oblike vedenja ali navade, ki vam jih je težko obravnavati?
Da. / Ne.
Če da, katere?
...................................................................................................................................................................................
(E) ODNOSI Z VRSTNIKI
26. Kako posameznik sodeluje z vrstniki?
Sploh ne deluje. / Slabo deluje. / Dobro deluje le z določenimi. / Dobro deluje.
27. Se je kot otrok rad igral z drugimi otroki? Da. / Ne.
28. Se je otrok kdaj udeležil posebnega treninga socialnih veščin? Da. / Ne
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PRILOGA 2
VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
OTROK IN MLADOSTNIKOV S PRADER-WILLIJEVIM SINDROMOM
(A) VPLIV OSEBE S PWS NA SPLOŠNO RAZREDNO OKOLJE
1. Menite, da posameznik s PWS najbolje deluje v posebnih okoliščinah?

Da. / Ne.

Če da, obkrožite, kdaj dela najbolje (možen je en odgovor):
 Takoj zjutraj.
 Po malici.
 Po kosilu.
 Med individualnim poukom.
 V manjši skupini.
 V razredu (v večji skupini).
 Če dela na projektu.
 Če dela z določeno osebo.
 Drugo:
……………………………………………………………………………………………..…………………….……
2. Se vam zdi, da posameznik posebej težko dela v določenih okoliščinah?

Da. / Ne.

Če da, obkrožite, kdaj delo poteka najtežje (možen je en odgovor):
 Če je okolje zelo glasno.
 Ob koncu dneva.
 Če je utrujen.
 Če je zmeden.
 Če se bliža čas malice ali kosila.
 Če se spremeni urnik (ali druga rutina).
 Drugo:
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
3. V kolikšni meri mislite, da posameznikova obsedenost s hrano ali z obroki vpliva na njegovo
delo?
Sploh ne. / Včasih. / Pogosto. / Večino časa. / Ves čas.
Druge pripombe z obsedenostjo s hrano:
...................................................................................................................................................................................
4. Se pri posamezniku kaže kakšna druga vrsta obsedenosti (možnih je več odgovorov)?
 Kopičenje, zbiranje stvari.
 Opravljanje potrebe.
 Obsedenost z enim učiteljem.
 Obsedenost s predmeti, stvarmi.
 Organiziranost predmetov, stvari.
 Zbiranje stvari.
 Praskanje kože.
273







Obsedenost z nego: pranje rok, tuširanje, kopanje, ščetkanje zob, negovanje kože, čiščenje.
Rituali (pred poukom, pred malico, kosilom).
Občutljivost na občutenje oblek.
Težnja po nošnji določenih oblek.
Drugo:
.....................................................................................................................................................................

Če da, kako pogosto ta vrsta obsedenosti vpliva na delo posameznika?
Sploh ne. / Včasih. / Pogosto. / Večino časa. / Ves čas.
5. Ima posameznik kakšne težave, ki ovirajo učenje (možnih je več odgovorov) ?
 Govorno-jezikovne težave.
 Težave s pozornostjo.
 Težave s koncentracijo.
 Težave s komunikacijo.
 Težave s socialnimi veščinami.
 Drugo:
.....................................................................................................................................................................
6. Ali menite, da nekatere metode poučevanja bolje delujejo na vaše učence s PWS? Da. / Ne.
Če je odgovor da, prosim, pojasnite, katere metode, ali navedite primere.
...................................................................................................................................................................................
(B) POSEBNOSTI POSAMEZNIKA S PWS
7. Kako bi ocenili splošno raven intelektualnih sposobnosti posameznika?
Lažje. / Zmerne. / Težke učne težave.
8. Ali ima/je imel posameznik kakršne koli posebne težave pri branju in pisanju? Da. / Ne.
Če je odgovor da, prosim, navedite, katere težave, in naštejte metode, ki jih uporabljate/ste jih uporabljali
za zmanjševanje oz. odpravljanje teh težav.
...................................................................................................................................................................................
9. Ali ima/je imel posameznik kakšne posebne težave z računanjem? Da. / Ne.
Če je odgovor da, prosim, navedite, katere težave, in naštejte metode, ki jih uporabljate/ste jih uporabljali
za zmanjševanje oz. odpravljanje teh težav.
...................................................................................................................................................................................
10. Ali ima/je imel posameznik kakršnekoli posebne težave s katerim predmetom kurikuluma?
Da. / Ne.
Če da, s katerim predmetom (možnih je več odgovorov):
 Slovenščina.
 Matematika.
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Tuji jezik.
Specifični naravoslovni predmeti (kemija, fizika).
Likovni pouk.
Glasba.
Športna vzgoja.

11. Kako se učenec s PWS najbolje uči (možen je en dogovor):
 Vizualno (učenje z vidom).
 Avditivno (učenje s sluhom).
 Socialno (učenje v skupini).
 Individualno (uči se sam/a).
 Kinestetično (učenje z gibom, dejavnostjo in tipom).
 Kombinirano med: …………………………………………………………………..
 Drugo: ………………………………………………………………………..
12. Pri vsaki od navedenih značilnosti v tabeli označite, v kolikšni meri te veljajo tudi za vašega učenca:
ŠOLSKI OTROCI od 7 do 14 leta:
SPLOH NE
VELJA
Je prijateljski/-a, družaben/-na.
Brez težav sestavi sestavljenko.
Je neodvisen/-na.
Ima dobre številske predstave, dobro aritmetiko.
Ima dober spomin za ljudi in dogodke.
Ima dober smisel za humor.
Je koristen/-na, skrben/-na
Dobro bere in rad/-a bere knjige.
Je odločen/-na, marljiv/-a, vztraja do konca.
Ima dobro koncentracijo.
Zelo je pazljiv/-a pri delu, je perfekcionist.
Prospektivni spomin.
Je vljuden/-na.
Ima interes za splošno znanje, za svet okoli sebe.
Zanaša se nase, zaposli se sam/-a s seboj.
Je organiziran/-a.
Ima dobre glasbene/umetniške sposobnosti
Ima računalniške veščine.
Ima dobre komunikacijske sposobnosti.
Rad/-a gospodinji.
Lahko se mu/ji zaupa, sprejema sporočila.
Pripravljen/-a je za učenje.
Dobro se odziva na mlajše otroke.
Je trmast/-a, želi delati po svoje.
Je ukazovalen/-na do ostalih otrok, prepirljiv/-a.
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DELNO
VELJA

POPOLNOMA
VELJA

Ima šibko številsko predstavo, ima šibke strategije
reševanja problemov.
Ima šibek kratkoročni spomin.
Ima nizko samopodobo/samozavest.
Ima izbruhe jeze, čustev, tudi hude.
Dobesedno interpretira besede, stvari.
Ima šibko motivacijo za ostati pri nalogi/ne zmore
dokončati dela v danem času.
Kaže pomanjkanje koncentracije, hitro ga/jo kaj zmoti.
Je nestrpen/-na.
Dobro se pisno izraža.
Nezmožen/-na je razumeti zapletene stvari.
Navodila mu/ji delajo težave.
Je manipulativen/-na, išče pozornost.
Ima motnje govora.
Kaže anksioznost/zmedenost v novih situacijah.
Kaže razburjenost pri novi rutini.
Kopiči stvari.
Vede se obsesivno.
Ima rezalne veščine.
Nenehno govori/govori nepomembne stvari,
govoriči/neprimerno kriči/ponavlja (kot odmev).
Agresivno in nasilno se vede do sebe in do drugih.
Težave mu/ji dela deljenje, čakanje na vrsto.
Ima težave pri telesni vzgoji.
Laže.
13. SREDNJA LETA / SREDNJE ŠOLANJE od 14 do 18 let:
SPLOH NE
VELJA
Je vesel/-a, prijazen/-na.
Ima dober smisel za humor.
Je prijateljski/-a, družaben/-na.
Rad/-a bere in dobro bere.
Ima dobre umetniške sposobnosti.
Ima dobre risalne sposobnosti.
Ima dobre igralske sposobnosti.
Glasba je močno področje.
Rad/-a je odgovoren/na.
Kaže odločnost, vztrajnost.
Ima smisel za pravičnost.
Želi se pridružiti delu z računalniki, informacijski
tehnologiji.
Z veseljem prosi (kogarkoli, karkoli).
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DELNO
VELJA

POPOLNOMA
VELJA

Dobro dela na individualnem projektnem delu.
Zanima ga/jo živilska tehnologija/domača
gospodinjstva.
Ima dobro splošno znanje.
Hitro pokaže interes za nove teme.
Zanima ga/jo tehnika.
Ima dobre odnose z odraslimi.
Je pozoren na detajle.
Je urejen/-a.
Ima dober spomin.
Zanima ga/jo hortikultura.
Ima temperamentne izbruhe.
Je nestrpen/-na.
Ima slabo razumevanje čustev ostalih:
Kaže dominantno vedenje, željo, da je prvi/a.
Ima šibko koncentracijo.
Moti, posega v delo drugih učencev.
Ima ponavljajoč govor (odmevajoč).
Razume.
Matematika je močno področje.
Znanost jo/ga zanima.
'Zlorablja' osebje.
Je trmast/-a.
Je nezrel/-a.
Telesna vzgoja in groba motorika sta težavni.
Ima dobre strategije reševanja problemov.
Dobro se pogovarja v večjih skupinah.
Je agresiven/-na in nasilen/-na do sebe in drugih.
Izpostavljen/-a je zlorabam drugih, je lahko
vodljiv/a.
Ima omejeno domišljijo.
Ima govorne težave.
Ne mara sprememb v rutini/ kaže odpor do novih
idej.
Je nezmožen/-na spopadati se z zbadanjem.
14. Posameznik s PWS pouk športne vzgoje opravlja (možen je en odgovor):
 Z razredom.
 Prilagojeno, a z razredom.
 Prilagojeno, v manjši skupini.
 Prilagojeno, v individualni situaciji.
 Ne opravlja.
 Drugo: ………………………………………………
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(C) DELOVANJE RAZREDA
15. Ali posebne potrebe posameznika s PWS (npr. slaba čustvena kontrola, obsedenost s
hrano, praskanje) na kakršenkoli način vplivajo na sošolce? Da. / Ne.
Odgovor utemeljite:.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
16. Ali obstaja poseben nadzor nad osebo s PWS v času obrokov: malice in kosila?
Da. / Ne. / Občasno, po potrebi.
17. Ali se pomožno osebje na šoli (npr. kuharice, skrbniki, spremljevalci, čistilke itd.) zavedajo posebnih
prehranskih potreb posameznika s PWS? Da. / Ne.
18. Ali opozarjate druge otroke o posebnostih prehranskih navad posameznika s PWS?
Da. / Ne. / Le posameznikove sošolke in sošolce.
19. Ali so težave s posameznikom s PWS prisotne v večji meri na potovanjih in izletih? Da. / Ne.
20. Ali so težave s posameznikom s PWS prisotne v večji meri na proslavah in zabavah? Da. / Ne.
(D) OBVLADOVANJE VEDENJA
21. Ali posameznik zmore obvladovati svoje vedenje? Da. / Ne.
22. Ali so pri posamezniku s PWS opazne naslednje oblike vedenja? Možnih je več odgovorov.
 Čustveni izlivi.
 Obsedenost s hrano.
 Je hrano na določen način.
 Obsedenost s krajo.
 Pogosto trmasto vedenje.
 Izbruhi jeze.
 Izbruhi vpitja.
 Omejeni pogovori.
 Ponavljanje vprašanj.
 Ponavljanje dejanj.
 Ponavljanje fraz.
 Eholalija (ponavljanje besed ali fraz, tudi za drugimi).
 Neprimerno vedenje ob spremembi rutine.
 Raje vztraja pri določeni dejavnosti, kot bi začel/a novo.
23. Se je vedenje občutno poslabšalo z vstopom posameznika v puberteto?
Da. / Ne. / Ni bilo opazne razlike.
24. Katere strategije uporabljate, da te težave zmanjšate? Opišite strategije za posamezne oblike
vedenja.
...................................................................................................................................................................................
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25. Ali posameznik kaže še kakšne oblike izzivalnega vedenja? Če da, katera? Katere strategije
uporabljate za njihovo zmanjšanje?
...................................................................................................................................................................................
26. Ali posameznik kaže katerakoli druge oblike vedenja ali navade, ki vam jih je težko obravnavati?
Da. / Ne.
Če da, katera/e?
...................................................................................................................................................................................
(E) ODNOSI Z VRSTNIKI
27. Kako posameznik sodeluje z vrstniki?
Ne deluje. / Slabo deluje. / Dobro deluje le z določenimi. / Dobro deluje.
28. Če je interakcija z vrstniki slaba, katere strategije za izboljšanje le-te uporabljate?
...................................................................................................................................................................................
(F) ODNOSI DOM / ŠOLA
29. Ali menite, da šola oz. vzgojno-izobraževalna ustanova in posameznikovi starši/skrbniki dobro
sodelujejo? Da. / Ne.
Če ne, zakaj tako menite?
...................................................................................................................................................................................
Če je odgovor da, prosim, navedite primere dobre prakse na področju vzpostavitve in ohranjanja
dobrega odnosa in komunikacije med domom in vašo šolo?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….

279

PRILOGA 3

PRILOGA 3
Ilustriran prikaz postopka analize intervjujev (staršev in učiteljev otrok oz. učencev s PWS), anekdotskih dnevniških zapisov avtorice
magistrskega dela ter vprašalnikov (staršev in učiteljev otrok oz. učencev s PWS)
Postavka

KODE
I. VRSTE

KODE
II. VRSTE

S9: Pri 10-ih letih (pred dvema letoma) je imel urološko operacijo. Na
vsaki strani je bil dvakrat operiran. Operacije so pri teh otrocih
potrebne zato, ker spolovila niso v redu razvita in ker testisi niso
spuščeni.
S15a: Pri 22-ih letih (pred šestimi leti) je imel bypass operacijo.
Operacija je bila poskusna. Zmanjšali so mu želodec, kar opravijo
tako, da vstavijo obroč in želodec obšijejo. En mesec je bil v
bolnišnici. Nekaj časa je bruhal in je zelo shujšal, že po šestih mesecih
pa je ponovno užival večje količine hrane. Želodec se mu je ponovno
raztegnil. S15b: Takoj po operaciji (za zmanjšanje želodca) je imel
hude psihične težave. Potem ko se je zbudil iz narkoze, se ni hotel več
pogovarjati.
…………………………………………………………………………………………………….
S5: Nikoli ni jokala zaradi bolečine. Joče samo, kadar je užaljena.
S8: Njegovo praskanje je tako močno, da se spraska do krvi, kar pa
mu ne povzroča bolečin. Potem se rad povija s povoji in obliži.
S12: Bolečine ne čuti. Ko je pred dvema letoma padel z mopeda, si je
poškodoval roko. Ko je prišel domov, je rekel, da ga boli roka. Rekla
sem mu, da naj gre malo plavat (doma imamo bazen). Plaval je brez

Urološka
operacija zaradi
nerazvitih spolovil
in nespuščenih
testisov.
Bypass operacija
za zmanjšanje
želodca,
posledično za
manjši vnos
hrane. Po
operaciji
(anesteziji) je imel
hude psihične
težave.

Operacija zaradi
nespuščenih
testisov.

Ne joče zaradi
bolečin.

Tolerantnost za
bolečine.
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Zelo močno se
praska, vse do
krvi. Pri tem ne
čuti bolečin.

KODE
III. VRSTE
Operacije

Operacija za
zmanjšanje
želodca.

Visok prag
bolečine

KATEGORIJE
Biološke
značilnosti

težav. Ko je dvignil roko, mu je kar padla. Nisem verjela svojim očem,
mislila sem celo, da se dela. Ker je nato ušpičil še nekaj »lumparij«,
smo ga poslali nazaj v zavod. Osebje iz zavoda ga je peljalo na slikanje
roke, kjer so ugotovili, da je zlomljena. Toliko bolečine, da bi pomislili
na zlom, sploh ni kazal.
…………………………………………………………………………………………………….
S3a: Apetit se je pojavil, ko se je začelo hranjenje z žličko. Rada je
jedla, a nismo imeli problemov, da bi hotela hrano po vsej sili. Kar si
ji dal, je pojela. Sedaj, ko je shodila in bolje vidi, je problem večji. Če
bi videla koga, ki je, ona pa takrat ne bi jedla, bi bil problem. Zaradi
tovrstnih težav redko hodimo jest v restavracijo. Najprej ji damo
malo, da lahko potem dobi še malo, kar je skupaj ravno ena zadostna
porcija. Če ji ne bi dajali tako, bi vse, kar bi imela, en-dva-tri pojedla.
Zato ji dajemo večkrat po malo. Sladkarij ji sploh ne dajemo. Njena
sladica je največkrat kar masleni keks. Zelo rada ima jogurt. Striktno
se držati pet obrokov je zelo težko, ne uspeva nam jih uskladiti.
Zjutraj, ko vstanemo, imamo skupen zajtrk. Z vrtcem smo
dogovorjeni, da jo pripeljemo kasneje. Tja pride po zajtrku, da ne bi
dvakrat jedla. Ne more namreč le gledati, kako drugi jedo. Potem ima
v vrtcu malico in kosilo. Zmenjeni smo, da ji dajo manjše porcije. Ko
pa je kakšno praznovanje, pa dobi masleni ali biokeks. Po spanju, ko
je v vrtcu popoldanska malica, dobi le košček jabolka, saj imamo
kosilo, ko pride domov, in tako lahko še takrat kaj malega poje.
Problem je, ko kam gremo in je njen bratec lačen, takrat je tudi njej
treba dati kaj za pod zob. Tako ji dam keks ali polnozrnato žemljico
oz. kaj manj kaloričnega. Večerjo ima zelo blago. S3b: Sedaj je na
zgornji meji tehtanja. Ko kam gremo, naredimo glede pravil hranjenja
tudi kakšno izjemo.
S4: Na to, da nenehne lakote in apetita ne kaže, vplivamo sami. Dobi
vse, a v mejah normale. Če bo npr. ob šestih zvečer jedel kos torte,
večerje zanj ne bo. Za večerjo imamo ponavadi le skodelico mleka.
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Ob zlomu roke ni
kazal znakov
hujših bolečin.

Pojav večjega
apetita, ko se je
začelo hranjenje
na žlico. Večjih
problemov glede
hrane ni bilo.
Strategije: držati
se pet obrokov,
omejiti kalorije in
zmanjšati porcije;
izjema so odhodi v
restavracijo in
praznovanja.

Za jest dobi vse, a
v mejah normale.
Porcije so manjše,
da lahko dobi

Pojav večjega
apetita z
začetkom
hranjenja na
žlico.
Nenehni apetit.
Strategije:
omejitev
obrokov, kalorij
in porcij (izjema
praznovanja,
obiski
restavracij).
Zmanjšanje
porcij z
namenom, da se
pusti možnost za
repete. Na voljo
vsa hrana, a v
mejah normale.

Nenehna
lakota

Bratec zaradi njega je enako kot on, pa bi moral več, ker je suh. Tudi
v vrtcu so seznanjeni glede hrane. Dajo mu najprej polovico porcije,
ker vsak otrok v vrtcu lahko dobi repete. Tako repete lahko dobi tudi
on. To je zanj na koncu skupaj ravno cela porcija. Se pa tudi zgodi, da
sam reče, da ima dovolj. Tudi doma večkrat kar odrine krožnik.
Zaenkrat s hranjenjem nimamo težav. Če ju z bratcem vprašam, če
bosta kaj za pujse pustila, je vedno za to.
U2: Za hrano bi ubijala. Zaradi nenehnega apetita je celo šolanje
njena prva misel bila le hrana. Že v 1. razredu je bilo tako, a se jo je
takrat še dalo usmerjati in voditi. Z leti, ko je postala samostojnejša
in prišla v puberteto, so se težave stopnjevale, postajalo je hudo.
U1: Gredo čez mejo. To ni kar tako, saj gre za drugo vrsto lakote. To
je »celotna« lakota, kot odvisnost pri narkomanu, obsesija, v tem
primeru reagira celotno telo. Mora dobiti tisti svoj odmerek, zato gre
v tem smislu za odvisnost. Otroci s PWS žal res ne morejo o tem
racionalno razmišljati in primerno delovati.
U7: Za te mladostnike oz. otroke bi bilo najbolje, da bi vzpostavili tak
sistem, ki bi jih čimbolj osvestil glede teže in hrane. Predstavili bi jim,
da je to njihov problem in da je treba imeti nad tem kontrolo. Z
dietno hrano se ne da doseči željenega, ker gre za občutek lakote, ki
je permanenten. Bolje gre z razporeditvijo obrokov.
…………………………………………………………………………………………………….
S14a: Na krožniku je potrebno hrano razporediti čez cel krožnik.
Vedno dam hčeri na začetku raje manj, kot bi lahko, in potem še
malo, da lahko dobi repete. Imamo srečo, da je počasi, torej tudi dlje
časa, zato poje manj.
S14b: Ko greva včasih obe na eno pico, je najhuje, ko nama prinesejo
pico, prerezano na pol. Jaz pa prosim le dodaten krožnik, da ji pico
razrežem na koščke na njenem krožniku in zelo na široko razporedim,
da izgleda veliko in ima občutek, da je pojedla/dobila celo pico. Jaz
npr. tričetrt pice pojem hitreje kot ona tiste koščke.
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repete. Tudi sam
reče, ko ima
dovolj. Za večerjo
je le skodelica
mleka.

Nenehni apetit.
Skozi šolanje prva
misel vedno
hrana.
Drugačna,
»celotna« lakota,
ki povzroča
odvisnost in
obsesijo.
Gre za
permanenten
občutek lakote.
Pomaga
razporeditev
obrokov.
Hrano razporedim
čez cel krožnik, da
čim več izgleda.

Široka
razporeditev
hrane po
krožniku z
namenom
obilnejšega
izgleda.
Omejitev
obrokov in
kalorij.

Hrana,
hranjenje

S5: Obroke imamo bolj majhne in s poudarkom na zelenjavi.
Svinjskega mesa ne jemo, temveč le puranje in piščančje ter ribe.
Striktno gledamo na maščobo. Uporabljamo repično olje in
margarino z manj maščobe. Težave s hranjenjem rešujemo tako, da
jo imamo stalno »na očeh« in ji ne dovolimo več kot pet obrokov na
dan. Dopoldanska malica temelji na sadju, za popoldansko malico pa
užije sojin jogurt. Trudimo se, da dnevno ne presežemo 800 kcal.
S11: Repete ne dobi, razen če gremo jest kam drugam ali smo na
kakšnem praznovanju. Sin doma sam pove, da gre včasih v šoli pri
malici po več hrane. Pravim, da naj tega raje počne in da naj da hrano
raje tistemu suhemu sošolcu, ki bi se moral zrediti. Težko kontrolira
količino hrane.
S9a: Npr. pogače imamo lahko cel dan na mizi, pa bo pojedel le eno
in nič več, ker je tako naučen od malega. Več težav smo imeli s starimi
starši, ker se jim ni dalo dopovedati, zakaj omejiti količino hrane in
kako. A so se navadili. Sin je recimo potem, ko je eno pogačo že
pojedel, sam prosil, naj ostale pospravijo z mize, saj so ga motile. V
sobi ima veliko bonbonov, a ko pride iz šole, vzame le enega, pa bi
lahko vse pojedel. Sam tudi ne jemlje hrane iz hladilnika. S9b: Ko je
bil star tri leta, je pri kosilu pri tašči govoril, da ne bo jedel. Tašča mu
je hotela narediti nekaj drugega, jaz pa tega nisem dovolila. Ker ni
hotel jesti, sem vzela krožnik in vrgla njegovo hrano v koš. Drl se je,
da je lačen. A mu nismo dali drugega za jest. Tudi zvečer ne. Od takrat
naprej tega več ni naredil.
S12a: Precej stvari si da dopovedati. Zaveda se, da je to pomembno
za njegovo zdravje. Niti v zavodu, kjer ima dieto, ni problemov. Še
boljše se mu zdi, ker dobi hrano v posebnem kovčku, in misli, da več
dobi, ker ima več zelenjave in izgleda več. Povsod, kjer imamo
spravljeno hrano, zaklepamo. Hladilnik ponoči zaklenemo, da nima
vstopa v kuhinjo. Kuhinjo ponoči zaklenemo, tako ne more priti do
hladilnika. Zaklepamo tudi klet in skrinje v kleti. Slaščic in sladkih
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Ima le pet
obrokov dnevno,
za malico le sadje
ali jogurt. Stalno
jo imamo “na
očeh”. Dnevno ne
presežemo 800
kcal.
Ni repete, razen
ko jemo v
restavraciji ali
smo na
praznovanjih.
Težko kontrolira
količino hrane.
Naučen je, da
vzame manjše
količine hrane.
Težave z
omejevanjem
hrane smo imeli s
starimi starši.
Izmišljevanja
glede hrane nismo
dovolili. Enkrat je
ostal lačen, kar ga
je izučilo.
Manjšo količino
hrane
razporedimo na
široko po celem
krožniku, da ima
občutek, kako
veliko hrane je
dobil.

Stalni nadzor in
disciplina med
obroki hranjenja.
Onemogočen
repete (izjema so
praznovanja,
obiski
restavracije in
drugi obiski).
Zaklepanje
hrane. Uživanje
tudi pasje hrane,
alkohola, vsega
kar pride pod
roke. V šoli
striktno
upoštevanje s
strani učiteljev
izdelanih
strategij
reševanja težav s
hranjenjem.

sokov ne kupujemo. S12b: Pojedel bi vse ostanke, ki bi jih lahko.
Paziti moramo tudi pri pasji hrani.
S8a: Hrana mora biti zaklenjena. S8b: Ko zasliši besedo hrana,
postane takoj pozoren.
S6: Sedaj, pri šestih letih, se jo še da pregovoriti oz. ji vzeti krožnik ali
zamenjati obrok.
S7: Pomembna je disciplina med obroki.
S15a: Danes poje manj hrane, kot jo je vsa prejšnja leta, a še vedno
preveč. On bi kar jedel, a ko mu postane mučno, kar mu vidim na
obrazu, mu hrano vzamem in mirno povem, da je dovolj. Hrana mu
pomeni življenje. S15b: Ko se mu kaj slabega dogaja, ne more jesti.
U1a: Doma so pripravljali kosilo za sestre študentke in je mama
poskusila kosilo zanju shraniti, da bi pojedli, ko prideta. Ni šlo, saj je
vse pojedla. Na koncu je šlo tako daleč, da je spila tudi liker. U1b:
Hrana je največji pogojevalec v primeru negativnega vedenja.
Narediti je potrebno celo strategijo prehranjevanja: kar ostane, takoj
odneseš (da se učenka s PWS ne zadržuje v teh prostorih, v tem
mamljivem okolju, kjer bi lahko še kaj izkoristila in vzela); ko pojemo,
gremo (da ne gleda, kje ima še kdo kaj, da je ne postavljamo vedno
znova v tak položaj, da dela nekaj narobe). Poseben nadzor obstaja v
času malice in kosila. Tudi kuharice in vso osebje ve, kako je s hrano
pri učenki s PWS. Na začetku se ji da malo manj, ker v primeru, da se
drugim deli še več hrane, lahko tudi ona dobi več in je na koncu ravno
za celo porcijo. Hrano na široko razporedim po krožniku, da obrok
izgleda obilnejši. Nič ne omenjam, ona tega ne ve. Verjetno tudi
sošolci vedo, da ne sme dobiti več, ker jo vedno zatožijo. Uvesti tako
strategijo je edina rešitev, ker je želja močnejša od njih. Pomagaš jim
lahko samo tako, da jih poskušaš čimbolj izločiti iz tega, da jih čim
manj obremenjuješ s tem. Ker na racionalnem nivoju ne gre.
U10a: Ona ima svojo dietno hrano, drugačno od drugih. U10b:
Popuščamo edino, ko ima kdo rojstni dan. Takrat dobi pol koščka
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Ima dietno hrano
z več zelenjave,
tako obrok izgleda
obilnejši. Slaščic in
sladkih sokov
nimamo.
Zaklepamo
prostore, kjer je
hrana. Pojedel bi
tudi pasjo hrano.
Pomembna je
disciplina med
obroki. Hrana mu
pomeni življenje.
Poje preveč.
Zaužije vse, kar
najde, tudi
alkohol.
Hrana je glavna
preokupacija in
največji
pogojevalec v
primeru
negativnega
vedenja. Narediti
je potrebno
strategijo glede
prehranjevanja v
šoli.
Najprej dobi malo,
da lahko dobi še
repete. Hrano
razporedimo po
celem krožniku, da
obrok izgleda
obilnejši.

torte, drugi dobijo več. A takoj ko se obrneš vstran, ima lahko že tri
»smokije« v ustih. U10c: Če se le da, ji dam na izbiro npr. dve jabolki,
da sama izbere eno. Ve, da lahko poje le eno jabolko. Tako npr.
potem, ko eno poje, ne more očitati, da je drugo jabolko večje ali da
je dobila premajhno jabolko, saj ga je sama izbrala.
U2: Hrana je bila skozi šolanje njena glavna preokupacija.
U12a: Opazila sem, da ima tudi način hranjenja specifičen. Sendviča
ne prime v roko in ga zagrize, ampak najprej poje zgornji kruh, potem
sredino in nazadnje spodnji kruh. Nima vrstnega reda. A o vsem tem
se ne pogovarjava, niti ne bi pustila, da bi se. Kar najprej postaviš na
mizo, najprej poje. Je hitro, zato jo vselej opozarjam, naj je počasi.
U12b: Z njo imam velike težave glede hrane. Imeli smo sestanek s
starši glede tega in vprašala sem jih, kako oni to rešujejo. Z željo, da
bi skupno pristopali k temu problemu, smo naredili tudi skupno
strategijo: ko učencem delimo hrano (s skledami jo namreč
prinesemo na mize), damo njej nazadnje, to pa zato, da bodo ostali
ta čas že toliko pojedli. Ko vsi pojedo, vstanemo in gremo, da se v
jedilnici zadržujemo čim manj časa. Posladek nesemo s seboj, ker je
drugače iz kuhinje ne bi spravili. Tako pa ji pomahamo s posladkom
(kot psu z vabo) in gre za njim. Verjetno si misli, »raje grem za sladico,
kot pa tukaj poskušam izsiljevati«. Tako vsi učenci sladico pojedo v
razredu. Za striktne strategije postopanja smo se odločili zato, ker
sem učenko s PWS že prvi dan, ko so po kosilu sami odnesli krožnike
z miz, videla, da je vzela cel kos kruha in si ga stlačila v usta.
Strategije prehranjevanja/postopanja, ki smo jih določili med učitelji,
so:
- samo učitelj hodi po hrano in jo deli;
- ni postopanja po jedilnici;
- določen je vrstni red deljenja hrane (učenka dobi zadnja, ker
najhitreje je);
- dodatna porcija ni možna;
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Uživa dietno
hrano.
Popuščamo le
med praznovanji.
Omejimo količino,
tudi izbira je
omejena (npr. dve
jabolki, da enega
izbere).
Kaže specifičen
način hranjenja.
Hitro je, ima svoj
vrstni red.

V šoli smo skupaj s
starši naredili
striktne strategije
postopanja glede
hranjenja.

V prostorih s
hrano se ne
zadržujemo dolgo.
Med obroki sedi
na učitelju vidnem

- vsi imajo svoje stalno mesto, učenka sedi na učitelju vidnem mestu
in z učenci, ki jedo hitreje; da ni prva, ki poje, in ne gleda polnih
krožnikov; obrnjena je k steni in ne h kopici hrane;
- ni dolgega posedanja; ko pojemo, gremo;
- učenka dobi enako porcijo kot vsi, včasih dobi dietno; le če je razlika
med dietnim in ostalim zelo očitna, ji damo »normalno« jed;
- hrano raztegnemo in razporedimo po krožniku (da izgleda čim več).
Vse imamo napisano, tudi npr. kdo in zakaj nekdo dobi kruh, drugi pa
ne. Ko npr. delim kruh, dobivam od učenke poglede, a jih ignoriram
in nič ne razlagam. Učenka ne ve, kdaj je na vrsti, nič o teh strategijah
ne ve, niti tega, da uživa dietno hrano. Je pa enkrat vprašala, ali ima
drugačno hrano kot ostali, a sem raje rekla, da ima le drugače
narejeno (npr. namesto pireja je krompir v kosih). Če je razlika zelo
očitna, ji dam enako jed kot sošolcem, da se izognem morebitni
nejevolji.
S15: Ko je bil star dvaindvajset let, je doživel nek šok. Od takrat naprej
je imel psihične motnje. To nas je strašno prizadelo, saj je njegova
posebnost in nerazumevanje še oteževalo zdravljenje. Po tem šoku
malo manj »prefrigano« dela s hrano.
U11: Čustva lepo izkazuje, ne burno.
U14: Zanjo je značilna neprimerna čustvena reakcija.
U1a: Ko smo ji sendvič, ki je ostal od malice in ga je učenka vzela,
hoteli vzeti in dati nazaj, je bila cela panika. »Ne dam,« je vpila. To je
bila zanjo največja tragedija, jokala je in vpila. Priborili smo si torbo,
vzeli sendvič in učenki razložili, da ne sme toliko jesti in da se to ne
dela na tak način. Potem je bil jok, vpitje, cirkus, … U1b: Racionalno
dopovedati med izbruhom ne gre, to je močnejše. Vse bi naredili, da
bi potešili lakoto. U1c: Peklensko hudo mora biti tako življenje za
starše. Ni jim lahko, to je borba dan na dan.
S14: Vedno je lepo napredovala, na koncu osnovnošolskega
izobraževanja pa sem pogrešala, da bi v šoli obdržali in malo izboljšali
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mestu, obrnjena
vstran od hrane.
Hrano dobi
zadnja, ker
najhitreje je.

Hrano razporedim
na široko po
krožniku, da obrok
izgleda obilnejši.

Doživel je šok in
od takrat naprej
ima psihične
motnje.
Lepo izkazuje
čustva.
Njene čustvene
reakcije so
neprimerne.
Prihaja do
čustvenih
izbruhov: jok,
vpitje, kričanje, …

Pojav močnih
psihičnih težav
po operaciji
(anesteziji) in
stalne psihične
motnje po
doživetem šoku.
Pri enih
primernost
izkazovanja
čustev, pri drugih
neprimerne
čustvene
reakcije.

Čustveno
Emocionalno
doživljanje področje

Pisava ni lepa, a je
berljiva. V šoli niso

Neizkoriščenje
celotnega
potenciala v šoli.

Šolanje

Kognitivno
področje

njeno logično mišljenje in matematične veščine, čeprav se sama na
srečo kar znajde. Piše, bere, a moti me, da niso izboljšali njene pisave,
ker ne piše lepo, ima raztegnjene črke, čeprav je pisava berljiva.
S12a: Spomin ima zelo dober. Če mu kdo kaj obljubi, a obljube ne
izpolni, si on to lahko zapomni celo za eno ali dve leti nazaj. Dober
spomin ima za osebe, ljudi, kraje, kjer smo bili. Ko mi že pozabimo,
on še vse ve. S12b: Hodil je v tabor, ki je trajal en teden, in pred
kratkim, ko smo bili na izletu, je pocukal enega gospoda, ki se ga je
spomnil od tam.
…………………………………………………………………………………………………….
S15: Ima svoje videnje TV nadaljevank. Dolgo gleda, ne zaspi zraven,
a ko na TV kdo umre in čez čas spet igra, ne razume, kako je to možno.
Pri svojem nepravilnem prepričanju trmasto vztraja. Na tak način
lahko nekoga, ki ne pozna stvari, o kateri govori, tudi prepriča.
S13: Abstraktnega mišljenja ni, kar otežuje celotno zadevo v zvezi s
šolanjem.
U8: Premakniti se od seštevanja brez prehodov čez desetice do
prehodov čez desetice je v začetku izgledalo brezupno. Ko je usvojila
eno računsko operacijo, je mislila, da se vse računa na ta način.
……………………………………………………………………………………………………
S7: Njegovo celotno življenje je en sam ritual, ki se prične z jutranjim
vstajanjem, obiskom šole, bivanjem v varstvu in popoldanskim
preživljanjem pri starših. K ritualu seveda sodijo obroki in njegove
dejavnosti (risanje, igranje in delno tudi učenje) ter tudi določeni
obiski starih staršev ob koncu tedna. V teh situacijah dobro
funkcionira, zadeve izpeljuje s perfekcijo in vzdržuje sistem, red in
čistočo. Kar pa od tega odstopa, pa ga praktično »vrže iz tira«.
S13: Najmanj težav je bilo, ko je imela zelo strogo učiteljico. Rabi red,
pravila, okvirje, mejo. Tudi sedaj, ko je v zavodu, je v redu. Tudi zato,
ker osebje zelo dobro sodeluje s starši. Vedno, ko se pojavi kakšen
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izkoristili ves njen
potencial.

Ima dober spomin
za osebe,
dogodke, kraje.

Neestetskost
pisave. Dober
spomin za osebe,
kraje, dogodke.
Logično
sklepanje. Šibka
pozornost in
koncentracija.
Potrebna je
stalna pomoč.

Ni zmožen
dojemanja
abstraktnih
konceptov.

Nezmožnost
dojemanja
abstraktnosti.

Abstraktnost

Življenje je
ritualizirano. Le
tako zmore
delovati. Vsaka
sprememba ga
vrže s tira.
Rabi učitelja, ki je
avtoritativen,
učiteljico, ki
vzpostavi red,
meje in okvirje.
Učitelji sodelujejo
s starši, tako
preprečujemo

Osnova za
delovanje je
ritualiziranost
življenja. Pomen
avtoritete, reda,
meja, okvirjev v
šoli. Pomen
povezanosti
učiteljev s starši.
S starostjo pride
do stopnjevanja
problemov.

Delovanje

problem, se pokličemo in sklenemo, kako naprej. Tako hči ne more
iskati lukenj in s kom »voziti«, saj obe strani delujeta enako.
S15: Strašno je počasen, dolgočasen. Kar se tiče časa, se njemu nikoli
ne mudi. Ko se pripravlja, da bo kam šel, si kar daje čas.
U1: S starostjo je težje nadzorovati debelost, saj skozi razvoj
pridobijo več strategij, kako priti do hrane, postanejo iznajdljivi.
Čedalje težje ga omejuješ in težave postajajo vedno večje. Različni so
si, hkrati pa podobni, enaki.
U5: Treba jih je tako usmerjati kot tudi pripravljati na spremembe,
ampak s počasnimi koraki. Ne da se delati vse po enem in istem
»kopitu«, ko nastopijo spremembe, sploh ne.
…………………………………………………………………………………………………….
U14a: Zanjo je značilna rigidnost. Vsako malenkost obravnava kot
veliko, pomembno stvar. To se večkrat opazi tudi pri drugih
situacijah. Moraš ji razložiti, če je kdaj kaj drugače, kot je navajena,
da se pač tako živi, da življenje prinaša nenehne spremembe. U14b:
Stvari preprosto ne zmore pogledati z druge strani.
U9: Od tega, kar so drugi otroci rekli, je lahko ona ujela le eno besedo
in jo zelo potencirala, tudi če kdaj besede sploh niso bile namenjene
njej. Stvari je razumela čisto po svoje. Tudi ton glasu od koga ji kdaj
ni ustrezal, še posebej, ko je imela slab dan. Pri njej je lahko beseda
dolgo odzvanjala in bilo ji je težko. Vrstnikom, ki pa so se med seboj
nenehno zbadali, pa je kaj takega šlo hitro mimo.
……………………………………………………………………………………………………
S7: Ne vemo, kako bo v bodoče pričel dojemati dejstva, da šola ni
ritual in da bo potrebno narediti tudi določene obveznosti, ki mu niso
najbolj všeč. Ne vemo tudi, kako bo začel ali pa morebiti že dojema
dejstvi, da se bo počasi potrebno za kaj tudi malenkost potruditi in
da ga vrstniki na določenih področjih že prehitevajo.
S11: Pomembna je izmenjava izkušenj med starši s podobnimi
težavami ter strokovnjaki.
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težave in
načrtujemo delo.
Zelo je počasen.
S starostjo se
problemi glede
hrane stopnjujejo.
Treba jih je
usmerjati in s
počasnimi koraki
pripravljati na
spremembe.

Značilna je
rigidnost. Vsaka
malenkost ji
predstavlja
ogromno stvar.
Na stvari ne
zmore pogledati z
druge strani. Kaže
občutljivost na
izrečene besede,
na ton glasu.

Nezmožnost
pogleda z druge
strani.
Svojevrstna
interpretacija
slišanega.

Ne zmore
abstraktno
razmišljati, kar
otežuje šolanje.
Pomembno je
sodelovanje z
drugimi starši in
strokovnjaki.

Primernost
individualnega
pristopa in
raznovrstne
oblike zaposlitve.
Pomembnost
sodelovanja s
starši in
strokovnjaki.

Rigidnost

Vzgojnoizobraž.
potrebe

S6: Zdravnik nama je svetoval, da hčerkico s PWS obravnavava, kot
da je popolnoma zdrav otrok, saj ji s tem manj škodiva oz. je ne
narediva še bolj »bolne«.
U14a: Dobro deluje le, če ima strukturo. U14b: Primerna je
raznovrstna oblika zaposlitve, da ni večinoma le pri miru in da je bolj
aktivna.
U10: Individualno dela boljše kot v skupini.
U11: Bolje dela individualno.
U1a: Najbolje je funkcionirala učenka, do katere je imela mama
poseben pristop: zaklenjeno kuhinjo, prijateljski odnos s hčerko s
PWS. Ni sekirala, ko je npr. hči vpila ali želela s tem izsiljevati. Ta
mama je znala stati za tem, kar je rekla. U1b: Ni bilo notranje
motivacije. Vse te učenke so potrebovale veliko vzpodbud glede na
lenobnost, potrebne je bilo veliko motivacije. Delale so v skladu s
svojimi sposobnostmi. Ko je postala snov težja, so govorile: »To pa
ne bi, tega pa ne znam«. To je verjetno problem osebnostne
samozavesti. A ko so dobile en impulz, malo zagona, je vseeno šlo.
U1c: Z vsemi starši se je dobro veliko in sproti dogovarjati, vedno po
potrebi pogovarjati in reševati še sveže stvari. Ker če ne, je prepozno,
reševanje za nazaj je brezpredmetno. Tudi po telefonu se to da.
U10: Koncentracija in pozornost sta pri njej na minimumu. Ko računa,
ne gre, da bi sama delala. Vedno je treba stati zraven nje, vztrajati, jo
vzpodbujati, nenehno tudi veliko sprašuje. Če ne bi stala zraven nje,
bi kar gledala po razredu in odplavala z mislimi, se zasanjala.
U2: Na naši šoli sem videla odraščati dve punci s PWS in menim, da
je za PWS potrebna kontinuiteta in doslednost. Spomnim se detajlov,
kakšen rešpekt je imela učenka pred mano. Ko npr. ni imela narejene
domače naloge, ni hotela v šolo oz. so doma domačo nalogo delali
tudi ponoči. A ji nikoli nisem rekla žal besede ali se posluževala
kakšnih posebnih kazni. Očitno sem imela nanjo kar velik vpliv. A
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Dobro deluje, če
ima strukturo.

Individualno delo
ji/mu bolj leži kot
skupinsko.

Nimajo notranje
motivacije.
Potrebujejo veliko
vzpodbud,
motiviranja in
prigovarjanja.
Pomembnost
reševanja
aktualnih težav,
ne za nazaj.
Sodelovanje s
starši.
Ima šibko
koncentracijo in
pozornost.
Potrebuje stalno
pomoč,
vzpodbudo,
nadzor, pogovor.
Potrebna je
kontinuiteta,
doslednost.

Neprisotnost
notranje
motivacije.
Delovanje
omogoča
struktura, rutina,
ki dovoli
odstopanja,
vzpodbude,
doslednost,
kontinuiteta.
Potrebna je
stoodstotna
pozornost
učitelja, da je
učitelj topel,
odločen,
dosleden,
avtoritativen,
potrpežljiv.

takrat – kot otroka – se jo je dalo voditi, imeli smo jo pod kontrolo
tako v šoli kot tudi doma. Kasneje pa ni več šlo.
U7: Menim, da bolj kot na redno osnovno šolo spadajo ti otroci na
osnovno šolo s prilagojenim programom. V takih manjših skupinah se
jim lažje posvetiš, jih nadzoruješ, prav to pa oni potrebujejo. V rednih
šolah bi prihajalo še do večjih konfliktov na račun drugih otrok, ker
se je potrebno z njimi zelo veliko ukvarjati. Rabijo poseben urnik in
tudi pomoč, morda pomoč kakšnega prostovoljca (vsaj nekaj ur na
dan), ki bi bil komunikator med učitelji, starši in otrokom. Ta bi bil
njihova stalna oseba. V kriznih obdobjih bi se otrok s PWS lahko z
njim umaknil, ker brez kriz ne gre. Vedno rabijo nadzor zaradi hrane,
saj samostojno delovati na tem področju ne zmorejo. Pomembno jih
je opismeniti, razviti socializacijo v tej smeri, da nastopi čim večja
samostojnost. Naučiti jih je treba skrbeti zase, osnovnih higienskih
navad, jih pripraviti za čimbolj samostojno življenje. Več kot je
strukture, boljše se počutijo. To jim daje varnost in jim veliko pomeni.
Ob ponedeljkih imamo npr. računalništvo in kakšna nesreča je, če
npr. ni učitelja. Ne forma, ta je mrtva, temveč struktura
(razporejenost obrokov, dejavnosti po dnevih) omogoča, da se nekaj
premika. Vzpostaviti je potrebno rutino, ki dovoli odstopanja, in ne
zavijati otrok v vato ter jih ščititi, ker jih tako še bolj
»hendikepiramo«. Ni prav, da delamo namesto njih, saj oni od tega
nič ne dobijo.
U8a: Ko pride do nejevolje, moram učenki s PWS recimo povedati, da
vem, da je tako mislila, le zmotila se je pri zapisu ipd. Daljše razlage
ne zmore poslušati. Npr. le po enem slišanem stavku ne zna
odgovoriti na vprašanje iz slišanega. U8b: Ko se dogovarjamo za
potek domačega branja, pove, da bi imela – prav tako kot sošolec –
dnevnik branja, kjer za prebrano zbira nalepke, in sicer v primerih, ko
se na branje sama spomni in ko prebere vsaj tri strani na dan.
Nalepke ima zelo rada. Nekatere tovrstne male stvari jo izredno
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Potrebujejo
nadzor, poseben
urnik, prav bi jim
prišla pomoč
prostovoljca, ki bi
bil njihova stalnica
in vez med učitelji
in starši.

Potrebno je
vzpostaviti
strukturirano
rutino, ki dovoli
odstopanja.

Nagrajevanje z
nalepkami deluje
motivirajoče.

motivirajo. To je dobro izkoristiti. U8c: Delati zmore le individualno
in rabi stoodstotno učiteljevo pozornost. Pri vseh predmetih je bilo
potrebno veliko šolskih ur in boja, da je nadgrajevala znanje, da se je
nekam premaknilo, najbolj težko pa je bilo pri matematiki. Delati je
potrebno na konkreten in zanimiv način, saj razlag ne zmore
poslušati. Po desetih minutah razlage lahko zaspi. Dejavnosti se ne
smejo prehitro menjavati, dolgo v eni ne zdrži. Zdrži le toliko, da stvar
dokonča. Želela je vedno enako strukturo delovnih listov ter nalog za
reševanje.
U9: Učitelj mora biti topel, odločen (a ne tako, da greš s svojo
energijo nasproti njeni, potem ona hoče prevladati), dosleden,
avtoritativen. Nujno je spremstvo med hranjenjem, delo v ritmu,
vedno v istem prostoru. Pustiti je treba veliko časa za delo, manj kot
šolsko uro za eno stvar ne gre, deset minut ni nič. Priganjanje ni
primerno. Pomemben je stalni ritem, da stalno vse teče, da jih stvari
čim manj »vržejo s tira«.
U12: Učenki zelo odgovarja individualni pouk. V skupini velikokrat
odpove. Potrebuje »celega učitelja«. Delo je odvisno od razpoloženja
in obnašanja. Obstajajo t.i. dnevi depresije, ko je preveč umirjena in
dnevi hiperaktivnosti, ko pa je preveč nerazumljivega spraševanja.

Produktivna je le
med individualnim
delom. Potrebuje
stoodstotno
učiteljevo
pozornost, ritem,
isti prostor za
delo.

S1: Že je začel »čebljati«, pa je sedaj, pri devetih mesecih nehal.
S2: Govor se kasneje razvija. Sedaj, pri dveh letih, že govori. Govorno
se lepo razvija. Povezuje. Splošno se govor počasneje razvija.
S3: Zaradi razvoja govora sem se pogosto vznemirjala, saj je na tem
področju zelo v zaostanku. Pri dvanajstih mesecih je že začela
govoriti, rekla je že npr. »mama« in »ata«, a je potem to vse izginilo.
Sedaj, pri treh letih, je začela spet klicati »mama« in več govoriti, npr.
hvala, keks, pokliče brata. Vsak teden nas preseneti s kakšno novo
besedo. Vseh glasov še ne izgovarja, r-ja sploh ne. Pol ure na dan s

Začel je že
čebljati, a je
nehal.
Govor se razvija
kasneje in
počasneje.
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Učitelj mora biti
topel, odločen,
dosleden,
avtoritativen,
potrpežljiv.

Ustrezen je
individualni pouk.

Pri enem letu je že
začela govoriti
prve besede, a jih
je potem nehala in

Zapoznel,
počasnejši in
nestalen govorni
razvoj.
Nezmožnost
izgovarjanja
glasu r.
Nerazumljiv
govor še v
začetku osnovne
šole.

Govorni
razvoj

Govornojezikovni
razvoj

pomočjo v ta namen kupljenega aparata izvajava logopedske vaje.
Gre za glasbeno terapijo.
S4: Govor je zakasnel. Prve besede je govoril, ko je bil star eno leto in
pol. Nikoli ni jokal, zaradi česar so bili vsi zelo veseli in govorili, kako
je priden. Niti ni mogel jokati, ker ni imel moči. Sedaj, pri petih letih,
obiskuje logopeda. Govori počasi, rabi čas. Glas r je l. Med pihanjem
ima nosne zvoke. Že od začetka je imel nazaj zavihan jeziček.
S5a: Hči še sedaj, pri šestih letih, ne govori. Spušča samo glasove in
kaže, uporablja kretnje. Govor je na nivoju enoletnika. S5b: Ima
povečano oz. odebeljeno žrelo.
S9: Težko mu je bilo začeti govoriti. Ni govoril vseh glasov, zato smo
začeli z logopedsko obravnavo. Sedaj že rad hodi k logopedu. Sedaj,
pri dvanajstih letih in pol, se ga vse razume, glasu r pa ne govori.
Logopedinja je rekla, da ga ne siliti, da ne bi bil »hrestač«. Vaje
opravlja še naprej, mogoče pride sam od sebe tudi glas r.
S13: Naša hči je zelo ekstarvertirana, veliko govori, njena sovrstnica
s PWS pa je njeno pravo nasprotje, tišja in introvertirana.
S14: Že takoj po rojstvu so hčeri ugotovili upočasnjen razvoj
možganov na levi hemisferi, tudi govor. Neverbalno komunikacijo je
imela nadpovprečno, govor pa se je razvijal zelo počasi. Ko je šla v
šolo, me je skrbelo, kako bo, saj sem jo le jaz razumela. Imam
posnetke, kako je govorila. Vsa leta je imela logopedsko obravnavo.
Ko je šla v 1. razred, še sploh ni znala govoriti. Mleku je rekla mleko
(s širokim e). Ko se je glasov in črk učila vizualno, je tudi glasovno šlo.
Ko sva tako enkrat šli iz šole, je videla jato in rekla ja-ta. Potem je zelo
pridobivala na govoru. Logopedinja je naredila vse, kar se je dalo.
Proti koncu obravnav je tako rekla, da lepo govori vse, razen glasu r
ter da tega glasu tako mnogi posamezniki s PWS ne govorijo. Jaz pa
sem rekla, da želim, da tudi ta glas govori. Delali sva po sistemu
»tdtdtdtdtd« in to redno vadili. Sedaj tudi glas r govori. Več kot
petnajst let je bila že stara, ko je govorila vse glasove. V 3. razredu je
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ponovno začela
šele pri treh letih.
Ne izgovarja glasu
r.
Prve besede je
govoril pri enem
letu in pol. Nikoli
ni jokal.
Ima logopedsko
obravnavo. Ima
nazaj zavihan
jezik. Ne izgovarja
glasu r. Pri šestih
letih še ne govori.
Ima odebeljeno
žrelo.
Deležna
logopedske
obravnave. Ne
izgovarja glasu r.
Govor se je
razvijal zelo
počasi.
Neverbalna
komunikacija je
nadpovprečna.
Govor je bil do 3.
r. nerazumljiv.
Deležna
logopedske
obravnave.
Govoriti je začela
s sedmimi leti.
Glasu r ni
izgovarjala, z
opravljanjem vaj

Nujna je
logopedska
obravnava.

že kar dobro govorila, tako da so jo tudi drugi razumeli. Začela pa je
s kratkimi stavki.
S15: Govor je bil razvit šele pri desetih letih. Zelo površno je govoril,
zato sem ga vedno popravljala in si mislila, »enkrat boš že razumel,
kako je prav«. Rekel je vedno po svoje, npr. »adiator« namesto
»radiator«. Ko pa sem mu rekla, kako se pa prav reče, je takoj
pravilno ponovil. Prvo leto šolanja je hodil k logopedu, a ni hotel
sodelovati in ni bilo napredka.
…………………………………………………………………………………………………….
U3: Govor spada med intelektualno-motorične sposobnosti,
artikulacija pa k fini motoriki in je vezana na grobo motoriko. Za
dojenčke, ki imajo nevrološko nepravilni motorični razvoj, je
pomembna fizioterapevtska nevrološka obravnava. Zanje in za
majhne otroke je zelo priporočljiva razvojno nevrofiziološka metoda
Bobath. V tem obdobju je namreč pomembno, da mama ve, kako
držati dojenčka, kako držati flaško, kako vlivati mleko ipd. Le če so
hranjenje, lega, drža in položaj glavice otroka pravilni, to pozitivno
vpliva na govorni razvoj, vse se namreč zraven krepi. Pomembna je
nevrofizioterapevtska razvojna telovadba, ki se je mamice naučijo in
otroka raztezajo, saj to krepi mišični tonus ter, predvsem centralni
trebušni mišični tonus. Če raztezanja in telovadbe ni, ostanejo mišice
mehke in zakrčene, to pa negativno vpliva na govor. Govorni razvoj
je pri posameznikih s PWS zakasnel, a strokovnjaki lahko naredijo
veliko. Zelo pomembna je zgodnja obravnava. Dojenčki s PWS nimajo
sesalnega refleksa, a ravno ta pogojuje, da se trenirajo vsi organi:
mehko nebo, mišice vratu, mišice ust, tudi jezik sodeluje, pritisk na
mehko in trdo nebo, vlečenje, sesanje. Potrebno je opravljati vaje (še
tudi ob vstopu v šolo) za mišice okrog ustnic: vsrkavanje, izpihovanje,
pihanje po slamici, srkanje itd. , ki pomagajo, da se mehko nebo lepo
dviga in da je manj nosljanja. Na predšolski razvojni stopnji se ne dela
samo na artikulaciji in pridobivanju glasov, temveč je potrebno
293

po sistemu
»tdtdtd«.
Govor je bil razvit
šele pri desetih
letih. Izgovorjava
je bila nepravilna.
Deležen je bil
logopedske
obravnave.
Že pri dojenčku je
pomembna
fizioterapevtska
nevrološka
obravnava
(telovadba).
Priporočljiva je
metoda Bobath.

Pomembna je
zgodnja
obravnava
strokovnjaka.
Nimajo sesalnega
refleksa.
Potrebno je
opravljati vaje za
mišice okrog
ustnic.

Pomen redne
zgodnje
logopedske in
fizioterapevtske
nevrološke
obravnave.
Neprisotnost
sesalnega
refleksa.
Slabše govorne
sposobnosti in
prisotnost
govornih težav:
fonetične,
artikulacijske in
pragmatične
napake,
nosljanje,
neizgovarjanje
vseh glasov (r),
nejasna
artikulacija, težje
razumljiv govor,
zamenjani zlogi,
napačen koren
besed, pomešani
sičniki in šumniki.
Popolna odprava

Govornojezikovne
težave

pridobivati besede in pojme, širiti stavek, izražati se v stavku.
Poudarek je torej na razumevanju in besednem zakladu. Pri PWS so
poleg fonetičnih oz. glasovnih prisotne tudi artikulacijske,
pragmatične oz. morfološke napake. Kar se pri štiri do pet let starih
otrocih razvojno zaključi, pri PWS še ni postavljeno: struktura,
gramatika stavka, pragmatika, morfologija. Zato je potrebno delati
najprej na tem, a hkrati tudi na sami drži – postavitev, pravilno
sedenje, pravilna drža, ker se s tem odpre govorna pot. Preponsko
dihanje jim gre zelo težko, ker so zelo odebeljeni in kar zlezejo skupaj.
Ne da se jim premikati, telo je hipotono. Zato so pomembne
fizioterapevtske vaje, npr. vaje na žogi delujejo na kompletno držo,
kar vpliva na bolj odprto artikulacijo. Pomaga petje, delo v obliki igre,
da jim je prijetno. Pomembna je doslednost, izvajanje vaj doma,
kontakt s starši. Dobro je, da starši pridejo na obravnavo, da vidijo,
kako delati doma. Pomembno je čim več vaditi, praktično vsak dan,
da pride vsaj do delnega avtomatiziranja.
Če je zgodnja obravnava izpuščena in se začne delati pri denimo šele
trinajstih letih, je govor že napačno avtomatiziran. Razbiti ta vzorec,
ta avtomatizem, je zelo težko. Že normalno inteligentnemu
odraslemu človeku gre to težko. Za posameznika s PWS je tako pozno
to nemogoče. Ne da se ne splača, a kakšnega večjega uspeha in samih
korekcij ne gre pričakovati.
Pomembno je, da je tim na istem mestu in da gre za sodelovanje v
timu. V predšolskem obdobju je najbolj primeren razvojni oddelek
vrtca, kamor, če tam nista zaposlena, logoped in fizioterapevt redno
prihajata. Tako tudi vzgojiteljica vidi, kaj je potrebno delati, in lahko
na ta način določene elemente in vaje vključuje v vsakdan (npr. drža,
postavitev na stolu, ko se otrok hrani, ko riše, ko se pogovarja, ko
opisuje). Dobro je imeti blazinice na stolu za ravno držo, da se sedi
tudi na žogi, ker je tudi ravnotežje pomembno. Ker pa imajo otroci s
PWS že tako ali tako težave s hrbtenico, je to sploh priporočljivo.
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Prisotne so
fonetične,
artikulacijske in
pragmatične
napake.

Za govorni razvoj
so pomembne
fizioterapevtske
vaje.

Razbiti napačno
avtomatiziran
govor pri večjih
šolskih otrocih je
zelo težko.
Logopedske vaje
je potrebno
izvajati redno, tudi
doma.
V predšolskem
obdobju je
pomembna in
potrebna redna
logopedska in
fizioterapevtska
obravnava,
elemente teh v

govornih težav ni
mogoča.

Hrbtenica se jim seseda, saj so težki in nimajo mišic. Delati je
potrebno od majhnega. Npr. če je imel otrok od tretjega leta naprej
redno obravnavo in je sedaj npr. star trinajst let, ni nujno, da je vse
tako, kot bi bilo potrebno. Treba je iti do meje in še malo naprej ter
ob tem čutiti otroka. To ni »forsiranje«. Strokovnjak mora otroka
peljati do neke meje, ne pa mu nuditi premalo, ker se tako premalo
naredi. Doma se otrok hitreje razburi in prej neha delati, ker ne
zmore. Na obravnavi pri strokovnjaku pa se mora enostavno
potruditi po najboljših močeh. Pravila, kje je meja, ni, mejo otrok sam
pokaže.
S5: Pri šestih letih je govorno na nivoju enoletnega otroka. Samo
spušča glasove in kaže. Govori le nekaj enozložnih besed.
S7: Govorno-jezikovne težave so pri sinu relativno močne, saj uspe
sestaviti le določene enostavnejše stavke. Tudi izgovorjava je
pravilna in razumljiva le pri določenih besedah. Kljub rednemu
obiskovanju logopedov je napredek zelo počasen. Na tem področju
za svojimi vrstniki zelo zaostaja, vendar pa se po svojih metodah uspe
zelo dobro sporazumeti. Vrstniki ga namreč razumejo neprimerno
bolje kot midva (op. starša) in ostali odrasli. Mislim, da bodo njegove
slabe govorne sposobnosti bistveno vplivale na zmožnosti
izobraževanja, saj mu govor ni in mu verjetno še nekaj časa ne bo
učinkovito orodje, s katerim se bo uspel učiti, vprašati in nazadnje
tudi odgovoriti.
U3a: Povsem odpraviti govornih težav ne gre. Veliko se naredi z
zgodnjo obravnavo in nadalje z redno tedensko obravnavo.
Pomemben je razvoj v zgodnjem obdobju, ko se možgani še razvijajo,
saj se tako nastavlja temelje za govor. Obravnava je primerna vse do
petnajstega leta oz. čim dlje, dokler se ne zaključi psihološki razvoj.
Potem pa pridejo na vrsto finese nadgradnje v smislu besednega
zaklada, razširitve skozi pogovor, podaljševanje stavka. Sama pri
učenki večjega napredka pri strukturi stavka nisem uspela doseči.
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vsakdan vključuje
tudi vzgojiteljica.

Strokovnjak mora
otroka peljati do
neke meje. Ne
premalo, pač pa
raje malo čez
mejo ter ob tem
»čutiti« otroka.
Govor pri šestih
letih je na nivoju
enoletnega
otroka.
Ima težje
govorno-jezikovne
težave.

Slabše govorne
sposobnosti imajo
negativen vpliv na
izobraževanje.

Pomembna je
zgodnja in redna
tedenska
obravnava.
Povsem odpraviti
se govornih težav
ne da.

Tudi v premagovanju motenj artikulacije, nosljanja, večje strukture
stavka večjega napredka učenka ni dosegla. U3b: Pri vseh učenkah s
PWS, ki sem jih učila, sem opazila, da je artikulacija slabša. Ko so
prišle na šolo, vsi glasovi še niso bili izdelani. Imajo delno nosljajoč
govor, kar je vezano na hipotonost, saj so ohlapni. Le ena učenka ni
imela težav s samo gramatiko, strukturo stavka, postavitvijo in
sintakso. Zgolj nosljanje so imele vse oz. imajo rahlo, to je vezano na
sindrom. U3c: Ko so s sedmimi leti prišle na šolo, struktura stavkov
še ni bila pravilno gramatično oblikovana, razumevanje navodil ni
bilo do konca usvojeno, sploh razumevanje sestavljenih navodil ali
zapomniti si navodila eno za drugim. Pri artikulaciji samih besed v
smislu morfologije so bili zamenjani zlogi, koren besede npr. ni bil
pravi.
U1: Govorno-jezikovne težave so imele vse štiri učenke s PWS, ki sem
jih učila. To področje je slabo pri vseh osebah s PWS. Vse so
obiskovale logopeda. Posamezniki s PWS imajo pomešane sičnike in
šumnike, nejasno, nedefinirano artikulacijo, težje razumljiv govor.
Govorno-jezikovne težave so zelo tipične za njih. Njihov glas je bil v
redu, nič posebnega, razen tega, da je imela ena učenka malce bolj
močan glas. Ko se razjezijo, pa pri tem seveda ni meje.
U13: Prvo učenko s PWS na šoli se je zelo dobro razumelo, drugo pa
slabše, ker je zelo nosljala. Učitelji se sicer hitro navadimo na naše
otroke. Sama sem jo razumela. Tretja učenka s PWS od vseh
najslabše govori, mogoče se mora privaditi na novo okolje, saj je šele
prišla k nam.
…………………………………………………………………………………………………….
S7: Ponavlja predvsem tisto, kar je zanj pomembno, npr.: kaj bo za
jest, kdaj bo kdo prišel domov ipd. Posebej pogosta so ponavljanja
zaradi neučakanosti, čeprav smo mnenja, da se zaveda dimenzije
časa, a bo pred dogodkom – npr. poukom, nastopom, risanko –
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Artikulacija je
slabša.
Govor je delno
nosljajoč.

Vse učenke so
imele govornojezikovne težave
(nejasna
artikulacija, težje
razumljiv govor,
zamenjani zlogi,
napačen koren
besed, pomešani
sičniki in šumniki)
in logopedsko
obravnavo.

Ponavlja tisto, kar
je zanj
pomembno, ter
vprašanja, ko je
neučakan.
Sprašuje zakaj…

Nenehno
ponavljanje
vprašanj
(predvsem ob
spremembah
rutine, ko
postane

Ponavljanje /
eholalija

vseeno neprestano spraševal. Ponavljanja so tudi tipična otroška z
raziskovalnim namenom in vprašanji, ki se začno z »zakaj«?
S9: Večkrat vpraša, zakaj. Vse sliši. Vedno hoče natančen odgovor.
Zgolj odgovor »zato« mu ni zadosti.
U14: Ponavlja stvari.
U10: Če učenko že zjutraj pripravim na spremembo urnika, je kolikor
tolikor v redu, čeprav ji moram čez dan vsake pet minut ponovno
razložiti, zakaj, saj neprestano sprašuje. Čeprav isto vprašanje vedno
malo drugače razložiš, ona še kar sprašuje. V ponavljajočem govoru
se »zafiksira« in ne more izstopiti iz tega.
U9: Veliko je spraševala, ko je bilo kaj spremenjeno. Lažje je bilo, če
sem jo veliko prej na spremembe pripravil. Veliko je spraševala, po
dvakrat, trikrat, eno in isto. Hotela je potrditev. Tudi ko se ji je kaj
dogajalo, kaj novega, je rada večkrat ponavljala.
U13: Perseveracija se pojavi ob spremembah, in sicer z vprašanji:
»Zakaj pa ne? «, »Zakaj pa ni tako?«
U12: Ob nenehnem ponavljanju istega vprašanja to vprašanje
zapišem na plastificiran list, pod njim zapišem odgovor in ga pripnem
na tablo. Ko ponovno vpraša, samo pokažem na list in jo spomnim,
da smo na to vprašanje danes že odgovorili. Take težave ima namreč
še en učenec v razredu. Pri njem ta strategija pomaga, saj ko
pokažem list, utihne. Učenko s PWS pa bom na to še navajala. Cilj je,
da si, ko sprašuje, odgovor vedno prebere. To je samopotrditev pri
spremembi rutine, tega ji ne smemo vzeti, ker to rabi, le omejiti je
treba. Za tem bom omejila tudi vprašanja.
S1a: Zelo se je zredil v noge. Od plenice je imel na nogah rdeče
madeže, ker ni bilo prekrvavitve. Takrat sem začela z masažami. S1b:
Prvo leto je glavno hranjenje in gibanje, na kar smo osredotočeni.
Otroka bo treba usmerjati čim več v šport, da bo fizično čim bolj
aktiven.
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Sprašuje, zakaj, …
Ponavlja iste
stvari.
Vprašanja sproži
sprememba.
Nenehno
postavlja
vprašanja, čeprav
pozna in vedno
znova sliši
odgovor.
Ponavljanje
vprašanj se pojavi
ob spremembah v
rutini, ponavljajoč
govor ob posebnih
doživetjih.

neučakan) in
govora
(predvsem ob
spremembah,
posebnih
doživetjih).

Ob nenehnem
postavljanju
istega vprašanja,
odgovor zapišem
na list in ob
ponovni ponovitvi
vprašanj pokažem
nanj.

Masaže in gibanje
otroka so ključne
za vzpodbujanje
mišic.

Prisotnost
hipotonije že pri
novorojenčku.
Pomen masaže in
gibanja v
zgodnjem
obdobju.

Hipoton
mišični
tonus

Motorično
področje

S2a: Dojenčku moraš vzpodbujati mišice, če hočeš kaj od otroka
dobiti, saj se otrok najbolj razvija v zgodnjem obdobju, od prvega do
šestega leta. Primerna je masaža, ki na splošno krepi telo in mišice,
torej splošna masaža dojenčka. Zmasirala sem jo zjutraj in zvečer.
Naročeni sva bili k fizioterapevtu, da bi me naučili, kako migati z
nogicami, kako masirati podplate. Eden od zdravnikov je priporočal
mavec, a nisem pristala, ker sem dvomila, da se bo na ta način lahko
razvijalo telo in kosti. V bolnišnici je imela dva dni opornico, potem
pa ji je bilo treba napenjati še kite. Potem se je dalo izvajati masažo,
kar smo počeli trikrat na dan. S2b: Če se ne gibamo z otrokom, se
njegovo telo hitro sesede in tudi pljuča delujejo slabše. Posledično
dobi manj kisika v kri, zato je bolj pasiven in brez energije.
S3a: V vrtcu hodi k fizioterapiji, delovni terapiji, dodatno pa še hodiva
na vodne masaže, in sicer enkrat tedensko. Za konje je še premajhna,
naslednje leto bomo hodili na terapijo s konji in na razne vodne
terapije. S3b: Tudi sama sem jo masirala. To ima zelo rada. S3c:
Shodila je pri 24 mesecih, ampak jo je potrebno še zdaj – pri treh letih
– paziti. Še se pogosto spotika in je ne moremo kar pustiti prosto
hoditi. S3d: Tako hodi zaradi mehkih mišic. Te so tudi vzrok za
pogoste padce med hojo.
S4: Že med porodom je bil čisto hipoton, mehek kot cunja.
…………………………………………………………………………………………………….
S7: Gibalne aktivnosti so ključnega pomena.
S9: Nikoli se ni plazil po trebuhu. Dal se je na hrbet in se premikal
vzvratno. Med tem se ni nikamor zaletel, kot da bi imel oči zadaj.
Poleg tega pa je bil še zelo hiter.
S3: Če se ne giba in ne hodi, zanj ni malice.
S11: Kupili smo mu psa, da se bo prisiljen več gibati. Njegova naloga
sedaj je, da ga vozi ven. In odkar ima psa, se več giblje, saj nima izbire.
Hodimo pa tudi v hribe, kolesarimo, skrbimo, da se veliko giblje.
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Vzpodbujanje
fizične aktivnosti
otroka za
premagovanje
hipotonosti.

Če se otrok ne
giblje, se telo
sesede, posledično
tudi pljuča slabše
delujejo.
Odhodi na
masaže,
fizioterapijo,
delovno terapijo,
ko bo večja še na
hipoterapijo,
vodne terapije.

Gibalne aktivnosti
so ključnega
pomena.
Nikoli se ni plazil
po trebuhu,
temveč po hrbtu,
gibal se je
vzvratno.
Skrbimo, da se
veliko giblje.

Pomen gibalnih
aktivnosti za
kurjenje kalorij.
Primanjkljaj
motivacije za
gibanje in
prehitra
utrujenost.

Gibanje in
borba
s
kilogrami

S15a: Pri vseh dejanjih je počasen, zato je potrebno potrpljenje, ker
se sicer razburja. S15b: Zjutraj, če gre v službo (op. v VDC), vstane
sam, brez ure, če pa ni službe, pa lahko tudi celo dopoldne spi. A ko
se usede in ne dela nič, ko se torej umiri, lahko takoj zaspi. S15c: Hodi
tudi na plavanje, a ima zaradi tega zdravstvene težave. Vsak dan pa
hodimo na sprehod. Zavedamo se, kako pomembno je gibanje, a smo
bolj nešportna družina. Utrujen je kot pes, hodi vso pot, a ko pride
nazaj, kar zaspi. Vedno ko miruje, zaspi. Močan je, utrudi se hitreje,
vroče mu je. Tudi če je na začetku zelo motiviran za gibanje, je lahko
čez pet minut vsega konec.
U10: Če bi se več gibala, bi bilo tudi s težo bolje.
U14a: Tudi zaradi gibanja in teže opravlja v VDC-ju takšna dela, da ne
sedi le pri miru in se veliko giblje. To se nam zdi bolj smiselno.
U4a: Za te otroke je v šoli na izbiro premalo športnih aktivnosti. Pri
vsakem bi moral biti poudarek na tistem, kjer mu gre dobro, kamor
bi moral biti otrok potem večkrat vključen. Za otroke s PWS je gibanje
še posebej pomembno. Brez gibanja pri teh otrocih ne gre. U4b:
Letos imajo učenci tudi ure namiznega tenisa, tekalno stezo, na
dvorišču igrajo badminton. Imajo tudi žogo in delajo vaje z ritmičnimi
trakovi idr., ampak učenka s PWS se prehitro utrudi in noče več biti
aktivna. Sedaj sploh več noče v telovadnico. Ne ustreza ji več, ker ve,
da se hitro utrudi. A to je namen gibanja, da pokuri kalorije. U4c:
Nazadnje je tekla le deset minut na tekaški stezi in nato rekla, da je
žejna. Ker spodaj voda ni pitna, sem šla z njo v jedilnico. Tako je čas
kar tekel. U4d: Spet drugi dve učenki s PWS pa nisi mogel ustaviti,
tako sta bili navdušeni za šport. Pol ure sta se preoblačili, ker sta imeli
tako debela stegna, a ju to ni ustavilo, vse sta hoteli delati, in to
pravilno. Imeli smo aerobiko, kjer sta delali z največjim veseljem.
U4e: Učila sem pet učenk s PWS in vse sem vključevala v šolo v naravi.
V okviru te smo izvajali dejavnosti, kot so: sankanje, plavanje, tek na
smučeh, hoja, košarka. V disciplini plavanja so se uvrstile v ekipo za
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Je zelo počasen.
Kljub temu da smo
bolj nešportna
družina, se
trudimo veliko
gibati.
Hitro se utrudi,
močen je in vroče
mu je, za gibanje
nima motivacije.
Če bi se več
gibala, bi shujšala.
Vzpodbujati je
potrebno močna
motorična
področja.
Prehrana brez
gibanja ne gre.
Hitro se utrudijo,
zaradi tega se ji je
telovadba
zamerilo.

specialno olimpiado. Bile so srečne, ker so bile vključene v sistem
tekmovanja. A glavno je bilo sodelovanje.
S2: Je socialna, stike spontano vzpostavlja, glede tega ni problemov.
Geni, okolje, karakter, starši – vse to vpliva na socialnost.
S3: Drži se bolj sama zase. Doma gre rada k otrokom naših prijateljev,
ki jih pozna. V vrtcu pa se najrajši igra sama. Z vzgojiteljicami raje
vzpostavlja stike kot z vrstniki.
S4: Vsakega ogovori in ga s svojo mimiko pritegne, da se skorajda
morajo z njim pogovarjati. Ko gremo v nakupovalni center, bi se on
kar pogovarjal s kakšnim človekom, ki mu pade v oči. Kar sam
ogovori: »Kako je pa tebi ime?« To opravlja čisto enostavno,
spontano. Socialno je močan. Ni ga strah ogovoriti sočloveka. Bolj se
ozira za odraslimi kot za otroki. Ker bolj počasi govori, otroci pa so
zelo hitri, z otroki ne deluje tako dobro. Otroci v vrtcu so ga zelo lepo
sprejeli, imajo ga za svojega. Vedno jih prosimo, da mu čim manj
pomagajo, da bo bolj samostojen. A otroci mu pomagajo, taki so po
naravi.
S9: Rad ima družbo. Skrbelo nas je, kako ga bodo sprejeli vrstniki v
vrtcu in sošolci v šoli, a so bili vsi strahovi odveč. Odlično se je vključil
v vrtec, prav tako kasneje v šolo.
S11: Ker je bil počasen, je bil izločen. Bolj se je igral sam zase, niti z
bratrancema se ni želel preveč igrati.
S14: Vedno sem jo vozila s sabo okoli v družbo. Tako je bila hči vedno
zelo odprta, zelo socializirana.
U10: Je socialna, lepo sodeluje, zlahka vzpostavlja stike. Vsako leto
npr. gre brez težav v kolonijo za en teden.
U9: Zelo različno je bila povezana s sošolci. Eni so ji bili zelo blizu, eni
občasno, eni sploh ne. Mnogi v razredu se ji niso približevali zaradi
krvi, ki ji je tekla iz rane, ko se je spraskala.
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Je socialna,
spontano
vzpostavlja stike.
V vrtcu se drži bolj
sama zase, več
stikov ima z
vzgojiteljicami.
Doma se igra s
poznanimi otroki.
Socialno je zelo
močan.
Samodejno
ogovori neznanca.
Več socialnih
stikov vzpostavlja
z odraslimi kot z
otroki.
Rad ima družbo. V
vrtec in šolo je
(bil) uspešno
vključen.
Igral se je sam
zase.
Zelo je odprta,
socializirana.
Je socialna, lepo
sodeluje in
vzpostavlja stike.
Različno je bila
povezana s
sošolci. Odvračala
jih je kri, ki ji je

Močna socialnost
in družabnost pri
enih (več
stikov/odnosov z
odraslimi kot z
vrstniki) in le
minimalni stiki in
držanje zase pri
drugih.
Sprejetost v
razredu pri enih
in odvračanje s
strani drugih
sošolcev (zaradi
praskanja in s
tem krvi,
izbruhov joka,
vpitja, kričanja,
»okupiranja«
učiteljice).

Socialne
veščine

Socialno
področje

U1: Učenke s PWS so družabne in prijateljske na svoj način. Z vrstniki
dobro sodelujejo, a bolj samo z določenimi. Ne z vsemi. Z odraslimi
pa so radi dobro povezani. Navajeni so na eno in isto osebo.
U12: Ker je nova na šoli in v razredu, si sošolcev ne pusti blizu. Ni
priljubljena v razredu. Da bi se sošolcem približala, jo večkrat določim
za mojo pomočnico. To dobro vpliva na njeno samozavest,
posledično pa pri tem prihaja do več stikov z vrstniki. Velikokrat me
potrebuje samo zase. Takrat moram ostale v razredu pustiti, a jih ne
morem kar enostavno zaposliti, saj vsi potrebujejo mojo pomoč. Zato
sošolci gledajo nanjo negativno, ker jim »vzame« učiteljico. Pa tudi
zato, ker so zanje stvari v povezavi s to osebo nove in kompleksne.
Sprašujejo: »Zakaj zdaj to praskanje?« ipd. in jim je stvari težko
razložiti. Pred učenko sem najprej to skrivala, a sedaj mora sprejeti,
da so nekatera njena dejanja družbeno nesprejemljiva. Tako v
razredu odkrito povem npr.: »To na glavi ima, ker se je spraskala,
čeprav se ne bi smela.«
U5a: Zelo radi imajo vso pozornost. Nenehno znajo viseti nad
določenim človekom (ponavadi je to učitelj ali druga odrasla oseba).
Težje vstopajo v odnose z vrstniki, veliko lažje z odraslimi. U5b:
Nisem jih doživela kot družabne, prijateljske. Navezovanje stikov je
bilo minimalno. Socialnega v sebi skoraj nimajo. Eni so sicer nekoliko
bolj socialni. Med njimi so majhne razlike. Bolje delujejo z odraslimi,
z njimi imajo tudi več komunikacije.
U13: Zelo je socialna, prijazna. Na koncu šol. leta smo celo dosegli to,
da je hranila neko punčko, ki sama ni mogla jesti. In tudi razdelila
sadje, ki je ostalo od malice, vsakemu enako število koščkov in
pravično, sebi ni vzela več, kot so dobili drugi. Njena mama to sploh
ni mogla verjeti. Seveda bi najrajši vse sama pojedla, a izgleda, da je
uživala v tem, da je imela ona to nalogo. To je bila neke vrste
kompenzacija.
…………………………………………………………………………………………………….
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tekla iz rane, ko se
je praskala.
Družabne in
prijateljske so na
svoj način.
Kot nova učenka v
razredu si sošolcev
ne pusti blizu. Ker
veliko potrebuje
učitelja samo zase
in ker kaže
posebna vedenja
(praskanje, vpitje),
je sošolci ne
marajo.

Radi imajo vso
pozornost. Znajo
viseti nad
določeno odraslo
osebo.
Nisem jih doživela
kot družabne,
prijateljske.
Navezovanje
stikov je bilo
minimalno.
Zelo je socialna in
prijazna.

S7a: Do izbruhov jeze prihaja, ko gre za določene nepredvidene
motnje v dnevnem poteku ali za kratkoročnejšo spremembo plana,
kot je npr. nenačrtovana odločitev, da gremo ven na sprehod ali v
trgovino. To ga zelo zmede in prepričevanja, da to naredi, so zelo
dolga in težka. Moja očetovska metoda je kdaj tudi ta, da vse
presekam in ga v ta dejanja enostavno »postavim«. Da do tega pride
in da se s tem sprijazni, pa traja dlje časa, lahko tudi do ene ure.
Pogosto nam o tem poročajo tudi v šoli, vendar zaradi zakonodaje in
fizičnih zmogljivosti »represivnejših« metod tam ni. S7b: Strategije
reševanja, ki jih ob tem uberemo, so: pravočasna napoved dnevnega
programa, motivacija, zavedamo se, da obroki otroku predstavljajo
temeljne dnevne mejnike, zato jih ne spreminjamo.
S9: Če mu povemo, da gremo nekam ob treh, zanj ni sprejemljivo, da
gremo ob treh in petnajst minut; takrat spremeni vedenje in
ponavlja: »Ti si rekla ob treh.«
S13a: Ta vikend je bilo prvič, da je morala tudi za vikend ostati v
zavodu. Iskala je vse možnosti, pri kom bi lahko bila, samo da ji ne bi
bilo treba ostati tam. Spraševala me je, če gre lahko k babici itd. Ima
starejšega brata, ki jo ima zelo rad, a ima svojo družino in ne more
vedno skrbeti zanjo. Tako je morala ostati v zavodu, kar je
presenetljivo lepo sprejela. Razložila sem ji, da je sedaj pač tako, da
eni ne gredo nikoli domov, ona pa mora sedaj pač enkrat ostati.
S13b: Na vse spremembe jo je potrebno nujno vnaprej pripraviti. Ko
se recimo zmenimo, da nekam gremo, in se potem to preloži, se ji ne
da dopovedati, zakaj ne gremo. Spremeni se njeno vedenje, pride
lahko do izbruha jeze. Šele ko se usedemo v avto in gremo, je v redu.
S13c: Ko sva šli na sladoled, sva bili zmenjeni, da dobi eno kepico.
Ugotovila je, da lahko vzame dvakrat po pol kepice in dobi večjo
kepo. Takrat je želela še žličko. Ko je dobila sladoled in ga jedla, ji je
padel ves sladoled na tla. To je bilo zanjo povsem nepričakovano.
Grozno je vpila, jokala, kot da bi se zgodilo nekaj najbolj strašnega.
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Ob nepredvidenih
motnjah in
spremembah v
dnevni rutini
prihaja tako doma
kot v šoli do
izbruhov jeze.
Namenoma, da se
s tem sprijazni, ga
v take situacije
enostavno
postavimo. Ob
tem traja izbruh
dlje časa, do ene
ure.
Če se gre nekam
ob treh, mora biti
ura res točno tri.
Če zamujajo,
spremeni vedenje.

Na vse
spremembe jo je
treba nujno
vnaprej pripraviti.
Če je nekaj
dogovorjeno in se
preloži ali odpade,
se ji tega ne da
dopovedati. Če
vseeno ne gredo,

Nastop
spremenjenega
vedenja ob
spremembah v
rutini
(sprememba
urnika, drug
učitelj,
zamujanje,
odpoved obiska
oz. poti, menjava
pravil, prostora,
programa, šole,
nova oblačila,
spremenjeno
vprašanje), celo
izbruhi jeze,
kričanje, jok,
ponavljanje
besed. V pomoč
pri spopadanju s
spremembami je
vnaprejšnja
priprava, če je
možna,
razjasnitve,
razlage,
pogovori.
Splošnemu
delovanju je v
pomoč je
struktura,
stalnica (prostor,
učitelj), rutina,
vse načrtovano,
vnaprej
napovedane
spremembe,

Vztrajanje
pri rutini
oz. slabo
reagiranje
na
spremembe

Seveda sem ji kupila še eno kepico. S13d: Na nekem izletu je hotela
sladoled po vsej sili, pa sem ji razlagala, da se mi zdi pokvarjen. Imeli
so ga namreč samo v dveh posodicah in videlo se je, da ni svež.
Vztrajala je in ni popustila, saj tega, da ne dovolim, ni pričakovala,
zato sem ji ga kupila. Potem je zbolela, bruhala, hodila na stranišče.
Od takrat naprej ji lahko rečem, da se mi nekaj ne zdi sveže. Takrat
tega raje ne je.
S14: Hči ima rada vse zelo lepo načrtovano. Ko pride do kakšne
spremembe, moram stvari zelo »obračati«. Včasih to lepo sprejme,
včasih težje. Takrat je tiho, se zapre v svoj svet in noče govoriti. Takrat
jo moram kar pustiti, da razmisli. Večkrat pridem nazaj in jo
pomirjam, a ni nič bolje. Še vedno v odgovor kaj jezno zamrmra.
Težave so bile že, ko smo ji hoteli kupiti nova oblačila. Rekla je, da ne
rabi novih hlač, saj jih ima. Jaz pa sem ji razlagala, da nima hlač za
šolo. Zdaj gre pri vsem tem malo bolje, nova oblačila vsaj pomeri.
U10: Dobro deluje le, če je vzpostavljena struktura. Vedenje se
bistveno spremeni, ko nastopijo spremembe. Ko se recimo zgodi, da
ni določenega učitelja, in se zato spremeni urnik, prihaja do izpadov.
Na take situacije se je žal ne da vnaprej pripraviti. Rečem lahko samo,
da ni učitelja, zato je sedaj na vrsti to in to in moraš z nami. Tudi ko ji
povem, da bo lahko samo sedela ali poslušala, da tukaj ne more ostati
sama, tega ne sprejme in noče iti. Ostane na mestu, trmari in kriči.
Ponavadi najdlje traja izpad pred športno vzgojo. Ko bi morala kot vsi
sošolci in sošolke v telovadnico, obstane na mestu in trmari. Govori,
da ne bo šla, da ona tega ne dela ipd. Pa čeprav lahko samo sedi.
U14: Nekatere stvari prav lepo sprejme, le razložiti ji je potrebno:
npr. če ne bi bilo istega inštruktorja. Pri enih pa zelo čustveno reagira:
npr. če se zamenjajo pravila glede na prejšnje leto. Selitev VDC-ja na
drugo lokacijo je lepo sprejela. Pomagali smo ji le pri vožnji. Nekaj
časa smo jo vozili s kombijem, zdaj pa prihaja sama z avtobusom.
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lahko pride do
izbruha jeze.
Ko ji je sladoled
padel na tla, je
zelo kričala in
jokala.
Odkar je zbolela
zaradi
pokvarjenega
sladoleda, ki ga je
hotela po vsej sili,
si da glede hrane
bolj dopovedati.
Rada ima vse
načrtovano. Ob
spremembah se
zapre v svoj svet,
je tiho, razmišlja,
jezno odgovarja.
Spremembe
zmore le redko
sprejeti. Težko
sprejme nove
obleke.
Do izpadov pride
ob spremembah,
ki se jih ne da
napovedati: ko ni
učitelja, ko pride
do sprememb
urnika.
Nekatere stvari
lepo sprejme
(drug inštruktor),
le razložiti ji je
potrebno, pri
drugih stvareh pa

ljubeči učitelj,
okvir, pravila in
meje.

U11: Ob spremembah je treba vse razjasniti. Večkrat vpraša zakaj,
kako to, ... Zdaj je že veliko bolje, kot je bilo na začetku.
U9: Urnik ji veliko pomeni. Tako vedno zna, kdaj kaj ima in se urnika
striktno drži. Najbolje je, da je vse stalno, če ne, jo to »vrže s tira«.
Sprememba ne vpliva dobro nanjo. Npr. ob nadomeščanju in
spremembi prostora so težave.
U1: Rutina jim daje občutek varnosti. Zgodilo se je, da je kaj odpadlo
in je bila velika zmeda. Neprestano je govorila: »Kako? Saj imamo na
urniku …« Pri tem spominjajo na avtiste.
U12: Vsaka sprememba ji ne odgovarja, npr. menjava oseb, če
drugače vprašaš za eno in isto stvar, ne more se navaditi novega
kurikuluma ob menjavi šole ipd.
U5: Treba jih je tako usmerjati kot pripravljati na spremembe, ampak
s počasnimi koraki. Ne da se z njimi delati vse po enem in istem
principu, še posebej, ko nastopijo spremembe.
U6: Na podlagi tega, kar kot učiteljica opažam pri učencih s PWS,
ugotavljam, da je zanje pomembno, da rabijo stalnico, rutino,
spremembe jim je potrebno napovedati vnaprej, rabijo ljubečega
učitelja, okvir, pravila in meje.
U7: Sprememba je moteča, nezaželjena, zato – če se le da – jih je
treba na spremembo pripraviti vnaprej. A za spremembe, ki
nastopijo slučajno in v trenutku, se to ne da. Takrat se vedenje
spremeni, nastopi nejevoljnost, lahko pride do izbruhov.

zelo čustveno
reagira (menjava
pravil).

U10a: Neprestano manipulira. U10b: Takoj ko vidi, da si nekdo nov,
te hoče »obrniti«.
U1a: Z mamo sta bili zmenjeni, da lahko dobi sladoled na osnovi
vode. Ko je tega lepo v miru pojedla, je v največji gneči razjezila in
kričala, da ji mama noče kupiti sladoleda. Seveda so ju vsi gledali,
nakar so pritekle tri ženske – vsaka s svojim sladoledom – in ji ga

Neprestano
manipulira.
Poskuša obrnit
tudi ljudi, ki jih ne
pozna.
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Ob spremembah
je treba vse
večkrat razjasniti.
Stalen urnik ji
veliko pomeni. Do
težav prihaja ob
spremembah
(prostora,
učitelja).
Rutina jim daje
občutek varnosti.
Ko v šoli kaj
odpade, je zmeda.
Spremembe
(menjava šole,
oseb, obrnjeno
vprašanje) ji ne
odgovarjajo.
Rabijo stalnico,
rutino, vnaprej
napovedane
spremembe,
ljubečega učitelja,
okvir, pravila in
meje.
Možnost
neprestanega
manipuliranja,
tudi z neznanimi
ljudmi.
Izkoriščanje
množice.

Manipuliranje

Vedenje/
obsesije/
rituali

ponudile. Verjetno so si mislile: »Ubogi otrok, mama ti niti sladoleda
ne kupi, grozna ženska, kaj dela z otrokom, saj ta strada.« Učenka je
znala to zelo dobro izkoriščati. Predvsem je spretno izkoristila
množico in glasno govorila besede: »Kakšni ste, nič mi ne privoščite,
lačna sem, nič nisem dobila, sploh mi nič ne date.« Cel postopek je
imela naštudiran, in to na način, da se je vsakemu v dno duše
zasmilila. U1b: Zelo hitro dojamejo, kaj se bo zgodilo. Učenka je rekla
tudi: »Zdaj bom zagnala cel vik in krik in kaj boš potem naredil?« Te
osebe so brihtne, ne glede na vse. Izkoristijo situacijo takrat, ko ti ne
moreš normalno odreagirati.
…………………………………………………………………………………………………….
U8: Ko ji je v šoli šlo nekaj zelo dobro, je želela to delati v nedogled
in se je ni dalo ustaviti. Najraje je računala ene in iste račune, kjer so
se menjavale le številke. To bi lahko v šoli delala več ur, želela pa jih
je še za domačo nalogo. Tudi ko se je lotila risanja ali barvanja, je nisi
mogel ustaviti. Slikala je, dokler slika ni bila dokončana, seveda po
njenih merilih.
S9: Vztrajal je pri istih dejavnostih enako dolgo kot sošolci, ni hotel
prej na odmor, tudi če bi lahko.
S11: Že kot otrok je vztrajal, da bi uspel v svojih namerah. Če je bilo
treba, je tudi desetkrat ponovil. In priznam, da smo mu popustili.
S15: Zelo je vztrajen in preveč natančen. Vedno naredi stvari do
konca, ne glede na vse. Ko mu kaj ne gre od rok, je tečen, joče,
sprašuje, zakaj mu ne gre. Ko smo doma v delavnici zlagali sveče, je
pomagal, a če kdo ni znal zlagati, je znorel. Ko pa npr. on kaj
potrebuje za šolo, mu je v tistem trenutku potrebno priskočiti na
pomoč. Jaz moram takrat vse odložiti in mu takoj pomagati, saj ne
more počakati. To je ena vrsta vztrajnosti, pedantnosti, ne more si
pomagati, da mora določene stvari takoj odpraviti.
U6: Vse učenke so raje vztrajale pri isti dejavnosti, kot bi začele s
kakšno novo. Rade so delale po enem in istem »kopitu«, to jim je bilo
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Izbruh kričanja, ko
je v množici ljudi
in v času, ko to
učitelj najmanj
pričakuje.

Šolsko delo, ki ga
obvlada, želi
opravljati v
nedogled.

pri istih
dejavnostih.
Vztrajal je pri
svojem že kot
otrok.
Zelo je vztrajen,
tako pri delu kot
izpolnjevanju
svojih potreb in
želja.

Raje vztrajajo v
znani dejavnosti,
delajo po istem

Vztrajanje v
znanih in istih
dejavnostih.
Vnetost pri delu.
Počasnost in
prigovarjanje pri
prehajanju na
nove stvari.

Vztrajanje

enostavno, saj ni bilo treba veliko razmišljati. Ko so bile mlajše, je to
šlo sicer enostavneje, kasneje, ko so bile starejše, pa zaradi tega niso
napredovale, kot bi lahko.
U10: Preden začneš nekaj novega, je potrebno veliko spodbujanja in
motivacije. Raje vztraja pri znani stvari. Na nove stvari je potrebno
prehajati počasi.
U12: Ne želi prenehati z eno dejavnostjo. Dokončati mora, kar si
zamisli. Vedno hoče stvar narediti do konca. S seboj npr. nosi
podloge, ki jih barva, in »bog ne daj«, da jih ne dokonča.
U14: Ko se na nekaj naveže in temu začne pripadati, jo je zelo težko
obrniti vstran od tega.
U9: Ko je kaj delala, je nisem želela prekinjati, ker je bila tako vneta
pri delu, da je nobena druga stvar ni premamila. Ko je začela z delom,
je kar »padla vanj«. Pri tem je vztrajala do konca. Tako močno je bila
predana enem delu, da je težko prešla na kakšno drugo.
…………………………………………………………………………………………………….
S9a: Obseden je s prospekti trgovin, ki jih do podrobnosti
»preštudira«. Ko gremo v trgovino, ne prosi za čokolado, kekse oz.
kakšne druge sladkarije, zadnjih pet let si izbere le čaj, ki ga doma še
nima. Doma imamo veliko čaja, saj ga zbira in zlaga v svojo omaro.
Če mu kaj premaknem, npr. z leve na desno, mi takoj reče: »Spet si
gledala čaj, ta je bil tako.« Za vse točno ve, kako je bilo. S9b: Zbiral je
slikice nogometašev. V albumu je točno znal, kje mu kdo manjka, v
katerem moštvu je kdo, v kateri reprezentanci, katero številko ima
kdo. Bilo je okrog 600 slikic in za vse je to vedel na pamet. Tudi za
Korejce in Japonce, ki so na prvi pogled vsi enaki. Za vse je vedel,
katerega sličico ima in katera mu manjka. Če mu je kdo album
premaknil, je takoj vedel, kako bi moral biti.
U9: Veliko stvari kopiči: vse o Kitty mucki, vse o pingvinih, puščice,
vedno ima polno torbo določenih stvari, ki jih zbira.
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principu, kot bi
začele z novo
dejavnostjo.
Raje vztraja pri
znani stvari.
Počasi in z veliko
spodbude preide
na novo stvar.
Vedno želi stvar
narediti do konca.
“Zakopala” se je v
delo, v njem je
vztrajala do konca
in nato težko
prešla na drugo
delo.

Kopiči prospekte
trgovin, čaje, zbira
sličice, s katerimi
polni albume.

Kopiči vse o mucki
Kitty, pingvinih,
puščice. Ogromne

Kopičenje
prospektov,
čajev, sličic,
puščic, vse o Kitty
mucki, plišastih
igrač, majhnih
figuric, knjigic,,
skokic, kock,
krem, label,
puščic, barvic,
pisal idr.
Neustavljiva želja
po prinašanju in
razkazovanju teh
stvari.

Kopičenje

U12: Prinašala je mnogo stvari. To smo ji prepovedali in ji rekli, da
lahko prinese le eno stvar. Tega ne upošteva, zato imava pogovore o
tem, kaj je primerno za punco v njeni starosti. Babyborn ni primeren.
Ko ima slabe dni, ne prinaša ničesar.
U6: Veliko stvari je zbirala. Ni pustila, da bi se jih kdo dotaknil, to je
bilo samo njeno.
U8a: Kopičila je rada veliko stvari: plišaste igrače, majhne figurice,
knjigice, skokice, kocke, kreme, puščice, barvice, pisala idr. Doma ima
v sobi polno, prepolno stvari. Imela je obdobje, ko je veliko teh stvari
prinašala v šolo in jih želela razkazovati. Prinesla je po tri naložene
vreče, a to so bile vedno le ene vrste stvari. Ko smo ji prepovedali
prinašanje stvari v šolo, so bili potrebni veliki napori, da je nehala. Ob
petkih je bilo za vse učence dovoljeno, da prinesejo po eno igračo.
Tega pravila se je morala držati tudi ona. U8b: Pomenili smo se, da
če ji ne bomo mogli prepovedati prinašati stvari, ker se vedno upre,
jo bomo skušali prepričati s tem, da zaradi operacije hrbtenice ne
sme nositi težkih stvari, zato naj tega več ne počne.
…………………………………………………………………………………………………….
S9a: Ko hodi po pločniku, hodi vedno po notranji strani. Vedno, ko
sliši avto, se ustavi. Šele ko se avto odpelje, gre naprej. S9b: Ko mu je
kot otroku na roke padel pesek, mu je bilo potrebno vedno umiti
roke. Doma je imel peskovnik, a je moral biti nekdo vedno zraven in
mu čistiti pesek z rok. S9c: V trgovinah točno ve, od kdaj bo v kateri
trgovini na razpolago kaj iz kataloga, katera trgovina v mestu se je
zaprla, kje v Sloveniji so katere trgovine. S9d: Živimo zraven njiv. Ni
njive, za katero ne bi vedel, kaj je posejano, kdaj so kaj obrali. Vedno
hodi mimo in vse spremlja. Zna o vsaki njivi vse, tudi to, kdo je lastnik.
S9e: Ni rože, katere imena ne bi poznal.
S12: Ima strah pred boleznijo, predvsem pred rakom. Ko se je začel
zelo rediti, smo mu večkrat rekli, da se ne sme zrediti, ker lahko umre.
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količine teh stvari
prinaša v šolo.

Zbirala je veliko
stvari.
Kopičila je plišaste
igrače, majhne
figurice, knjigice,
skokice, kocke,
kreme, puščice,
barvice, pisala idr.
Doma ima
prepolne police
stvari. Nismo ji
mogli prepovedati
prinašati teh
stvari v šolo.

Kaže obsesije v
poznavanju imen
rož, v spremljanju
dogajanja na
njivah v okolici
doma, trgovinah v
mestu, v načinu
hoje.

Kaže obsesivni
strah pred
boleznijo.

Prisotnost
različnih obsesij
(na rože,
trgovine, njive,
hojo, čistočo,
bolezni, hrano,
naključni
predmet,
barvanje) in
ritualov.

Obsesije

Kadar kdo umre, ga je zelo strah. Groza ga je in boji se, da bi kdo umrl
za kakšno boleznijo, predvsem za rakom.
S15: Določene stvari mora takoj odpraviti.
U12a: Riše tako, da zelo pritiska in samo obsesivno čečka sem in tja.
U12b: Imeli smo delo za cel teden, urejali smo namreč slike družine.
Dve sliki bi morali zalepiti v zvezek. Ona pa je zalepila kar vse. Najprej
sem jo na to opozorila, potem pa rekla, da če bo vse zalepila, ne bo
mogla narediti ustreznega plakata. Ob tem sem ji vzela lepilo z mize,
a sem začutila, da bo hudo. Dala sem lepilo nazaj in rekla, da naj
naredi do konca. Znašla sem se pa tako, da sem slike prekopirala in
je vseeno lahko naredila plakat. Čeprav se je učenka zavedala, da ne
bo mogla narediti drugega izdelka, se ni mogla ustaviti. To je bilo
obsesivno-kompulzivno lepljenje. U12c: Ni se želela premakniti od
ene dejavnosti k drugi, a sva to hitro rešili. Nenapovedano smo šli na
sprehod, šla je brez problema. A ko smo se vrnili in je bilo dano
navodilo, da se vrnejo v razred, tega ni želela. Imela je obsesijo na
določen predmet. Našla je namreč tri umazana golobja peresa, ki jih
nisem dovolila nesti v šolo, ker so umazana. Je pa res, da smo se prej
na sprehodu igrali z enim pereščkom, kdo ga dlje pihne. Deset minut
je trajalo, da se je učenka ločila od teh peresc. S težkim srcem sva
skupaj enega po enega metali v koš. Zaznala sem, da se zna zgoditi
nevšečnost zaradi tega. Ko sem to začutila, sem jo izločila, vse ostale
učence pa sem poslala v razred. Z učenko sva imeli zelo pomirjujoč
pogovor. Vedela sem, da moram nanjo delovati pomirjujoče, govoriti
zelo potiho, da ne bo prišlo do izbruha, in to le zaradi metanja peresc
v koš. U12d: Obsesijo s hrano je delno prenesla na hranjenje
sosednjih psov v kraju, kjer živi. Obsesivno skrbi za to, kaj točno
kupiti, koliko denarja porabiti, kdaj, kaj in koliko. To je zanjo neke
vrste terapije. O tem tudi rada pripoveduje. Če o tem piše, piše
drugače, tvori daljše povedi, piše na dolgo. Tudi predmet
gospodinjstvo je zanjo neke vrste terapija. Tu vsi delamo, si
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Kaže obsesivnost
za takojšnje
opravljanje in
dokončanje stvari.
Prisotno je
obsesivno
čečkanje.

Kaže obsesije na
naključni predmet.

Ima obsesijo na
hrano, trenutno
na hranjenje
sosedovih
domačih živali.

pomagamo, hrano pa nato ponudimo učiteljem na šoli. Problem je le
počakati, da hrano pojemo. Vedno, če kaj ostane, vpraša, kaj bomo s
tem naredili. Natančno ji je potrebno povedati, kam bo to šlo, npr.
»še ravnatelju in kuharici se bomo zahvalili s po eno palačinko«. Če
pa masa še vseeno ostane, jo zamotim in medtem maso izlijem, sicer
nastane problem.
U9: Ima rituale. Kakršen je bil zjutraj odhod od doma, takšno je bilo
njeno razpoloženje tisti dan v šoli. Če je zjutraj šlo vse gladko, tudi v
šoli ni bilo težav in je mirno vstopila v razred. Če pa je že zjutraj šlo
kaj narobe, pa jo je hitro kaj zmotilo. V razredu je tako samo sedela,
imela glavo sklonjeno in le tiho tuhtala.
…………………………………………………………………………………………………….
S2a: Imela je dermatitis. Ker smo posumili na alergijo na mleko, smo
ji dajali drugo vrsto mleka. Stara je bila le dva meseca, pa se je že
praskala. Zaradi alergije na jajca je namreč dobila srbeče madeže.
S2b: Da se ne more praskati, ji strižemo nohte čisto na kratko.
S4: Praska se, če ima kakšen izpuščaj, ko ga npr. piči komar. Če ima
izpuščaj na vidnem mestu, je na ta del kože še posebej pozoren. S
kožo se ukvarja (praska se, prijema kožico pri nohtih) vedno, ko ji je
dolgčas.
S5: Začelo se je, ko je dopolnila šest let. Praskati si je začela mozolj in
nastala je rana, ki se je potem lepo zacelila. Na žalost si rano, ko
zaceli, spet spraska. Na roki je imela le še sled, a si je to v času, ko
smo se vozili z avtom, spraskala. Vedno si začne kakšen izpuščaj
praskati. Potem ji zavijemo kar celo roko, pa nič ne protestira, ker ve,
da je delala narobe. Bojimo se namreč, da bi se ji rana vnela.
S7: Praska se od približno petega leta starosti, in sicer zato, ker želi
biti rdeč. Tako si je pred letom dni vedno praskal nos, kasneje pa se
je zaradi našega grajanja in tudi določenih kazni (npr. prepovedi
gledanja risanke) začel praskati po lasišču, kjer to ni bilo tako hitro
opazno. Pogosto se praska tudi po rokah, kar je bolj razumljivo, saj
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Opravlja rituale.

Praskanje kože
prisotno že pri
dvomesečnem
dojenčku. Začelo
se je zaradi
alergije in srbenja
kože.
Da bi omilili
praskanje, ji
strižemo nohte
čisto na kratko.
Praska se, če ima
izpuščaj in ko ji je
dolgčas.
Praskanje se je
pojavilo pri petih/
letih. Začne se s
praskanjem
izpuščaja. Ko rana
zaceli, jo vedno
ponovno spraska.

Močna prisotnost
praskanja, celo
tudi pri dojenčkih
s PWS. Vzrok:
izpuščaj, srbenje
kože, suha koža,
rana, dolgčas.
Nastala rana se
težko zaceli,
možnost
infekcije.
Posledice
praskanja:
izsiljevanje,
slabše delo v šoli,
tudi
avtoagresivnost.

Praskanje
kože

ima tam zelo suho in hrapavo kožo. Kožo na rokah po rednem
umivanju (dvakrat tedensko pozimi oz. vsak dan poleti, brez uporabe
gelov za prhanje) tudi mažemo.
S8a: Pri praskanju gre predvsem za razne, že obstoječe rane,
najpogosteje so to piki komarjev in razne poškodbe. Najpogosteje se
praska, ko mu je dolgčas in ob večerih, ko gre spat. Enkrat je že prišlo
do manjše infekcije, tako da sva morala poiskati zdravniško pomoč.
S8b: Najboljše je, da je čim bolj zaposlen, saj tako na praskanje
pozabi.
S12: Največkrat se praska po rokah in nogah, ko ima kakšen izpuščaj,
hrasto (največkrat na nogi), ko nima kaj za delati, ko ima mozolj ali
ko ga piči komar. Ko ga je kot majhnega pičil komar, si je ta izpuščaj
grizel, tako da sva ga peljala k zdravniku, da so mu zaščitili rano, da
ne bi prišlo do infekcije. Še sedaj, ko je polnoleten, se praska. Prejšnji
vikend je imel nek izpuščaj na nogi, pa se je medtem, ko je bil na WCju, čisto spraskal.
U12a: Praskanje oz. že avtoagresija je trenutno veliko večji problem,
kot obsesija s hrano. A se z zastavljenimi strategijami ne da nič rešiti,
ker se tega ne da predvideti. Ko se je že drugič spraskala, več nisem
bila mila z njo in sem ji zelo striktno povedala: »Dogovorili smo se, da
se to ne dela; ne praskaš se!« Zavedam se, da tu in tam s kakšnim
vedenjem poskuša izsiljevati, recimo s praskanjem, da bi poklicala
starše in bi šla prej domov, ker ko se spraska, želi domov. Pa ji rečem:
»Tudi, če se boš spraskala, časa tvojega odhoda domov to ne
spremeni, ob treh pridejo pote.« U12b: Glavna rana je na glavi, ki je
tudi zelo vidna. Čeprav ima čez rano obliž, to ostale moti. Pod lasmi,
na zatilju, ima na novo eno rano, a ta se ne vidi. Vsaka majhna hrasta
postane velika rana, npr. pik komarja, herpes ipd. To pri njej
predstavlja veliko težavo. U12c: Tudi doma ne najdejo rešitve za
praskanje. Predvsem se praska po glavi. Rute pri tem niso pomagale.
Poskušam jo zamotiti s stvarmi, ki jih ima lahko v roki, npr.
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Praska se po nosu,
na lasišču, po
rokah, kjer ima
suho kožo.
Praska obstoječe
rane (raznih
poškodb) ali
izpuščaje (od
pikov komarjev).
Praskanje se
pojavi tudi takrat,
ko mu je dolgčas.
Prišlo je tudi že do
infekcije.
Praska se po
rokah, če ima
izpuščaj, hrasto,
ko mu je dolgčas.
Praskanje je
preraslo v
avtoagresijo. S
praskanjem tudi
izsiljuje.

Praskanje
predstavlja veliko
težavo. Vsaka
majhna hrasta
postane velika
rana.

antistresno kroglico, ki jo stiska. Cilj je, da bo sčasoma, ko dobi živčne
prste, šla sama do predala in si lahko vzela stvari, da se zamoti, brez
nekih nepotrebnih napetosti. U12d: Obsesivno praskanje in
ukvarjanje s kožo vpliva na delo v šoli, koncentracijo. Pozna se 30 do
40-odstotni padec uspešnosti pri delu: na manjši koncentraciji, slabši
sposobnosti za delo in odgovorih učitelju.
U4: Zelo hudo je bilo s praskanjem. Najhuje izgleda rana na vrhu
glave. Bojiš se, saj učenka s tem izsiljuje.
U9: V osmem razredu devetletke se je po daljšem izostanku iz šole
vrnila popraskana na vrhu glave. Med mojimi urami se ni praskala, po
malici pa se je kar naprej. Ko se je čez čas začela praskati tudi pri
meni, sem jo opozorila, naj se ne praska, ker bo sicer tekla kri. Potem
je nehala. Mnogo učiteljev pa ni ubogala in se ni mogla ustaviti.
Sošolci so takoj opazili, ko se je praskanje začelo. Zaradi tega so se
tudi odmikali od nje. Eno obdobje se potem ni praskala, a ko se je
spet začela, se to ni začelo v šoli.
U8: Praskala se je vedno, ko je imela kakšen izpuščaj. Po telesu je
imela zato vedno kakšno hrasto, debelo najmanj en cm. V
pubertetnem obdobju pa se je pojavilo praskanje glave. Praskala se
je po vrhu glave, kjer je imela rano premera najmanj dva centimetra.
Ko se ji je rana zacelila, si je na lepem nekega dne spet spraskala
hrasto in rano poglobila. Ob tem je bila vsa krvava in sošolci ter
sošolke so se zgražali. Samodejno se ne bi mogla ustaviti.
…………………………………………………………………………………………………….
S2: Že pri drugem letu starosti se je pojavljalo svojeglavo vedenje. Če
je npr. rekla, da ne bo pila, ni bilo možnosti, da bi jo prepričal v
nasprotno. Šele ko se umiri, lahko kaj dosežeš. Pomembno ji je samo,
da gre za logično povezavo, da ne bo nekaj storila kar tako, ker si je
nekdo tako zamislil. Če se joče, kriči, dere, izsiljuje, jo pustimo. Noče,
da bi skupaj z mano gledala/brala knjigo, ko pa grem stran, gleda
slikanice, lista knjige ipd.
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Zaradi praskanja v
šoli 30 do 40 %
slabše dela.

S praskanjem
izsiljuje.
Praskanje se je
pojavilo konec OŠ,
praskala se je po
vrhu glave. Imela
je obdobja, ko je
nehala, a se rana
ni uspela zaceliti.

Praskanje je bilo
vedno prisotno,
predvsem ko je
imela kakšen
izpuščaj.

Že od drugega
leta starosti se je
pojavljalo
svojeglavo
vedenje: jok,
izsiljevanje,
kričanje, tudi
agresivnost. Če
izsiljevanju ne

Pojav
svojeglavega
vedenja že pri
drugem letu
starosti. Jok,
kričanje,
izsiljevanje lahko
traja tudi dve ali
več ur. Trmasti

Trma

S3: Zelo je trmasta. Spodbuditi jo je treba. Tudi logopedinja jo mora,
da sploh lahko kaj delata. Karkoli si “zabije” v glavo, se ji ne da “izbiti”
iz nje, sploh pa ne na grd način. Če hoče odpreti hladilnik, izsiljuje, in
ne bi bilo dobro, če takrat ne bi popustili. Tako vzameva ven jogurt in
ga dava segrevat v eno skodelico. Potem pa na srečo pozabi, da ga je
sploh vzela ven. Če ji hladilnika ne bi odprli, bi se lahko tudi dve uri
drla in kričala. Okoli drugega leta starosti je imela obdobja, ko je ob
izbruhih grizla in krampala. Tudi mene je, lahko pa bi tudi male
otroke. V takih situacijah je vedno dobila kazen, morala je počivati v
kinderpedu. V trgovini še ne izsiljuje. Ima zelo samosvoj karakter, zna
se postaviti zase, ima veliko volje, kar jaz vidim kot močno področje.
S4: Na praznovanju se je npr. zgodilo, da je dobil cel kos torte, ker
sem ostale prepozno opozorila, da mora biti zanj manj. Ta kos torte
sem mu hotela dati na pol in nastal je velik problem: jokal je in kričal.
Ni zelo trmast, a se izbruhi dogajajo. Da se ga pregovoriti. Če ga
primerjam z njegovim bratcem, je bratec hujši, saj se vrže na tla, on
pa ne. Povprečno enkrat na dva tedna ga prime in ima kakšen izpad.
S5a Svojo trmo kaže na sprehodih, ko se ji ne da hoditi peš. Drugače
pa kakšne izrazite trme glede hrane ali igrač sploh nima. V vrtcu
gredo na sprehod vsak dan. Kakšen dan je čisto v redu, gre daleč,
kakšen dan pa trmari. Je pa razlog za trmo lahko ta, da je hitro
utrujena. S5b: Zaradi trme in naveličanosti ji določenih stvari, ki se
jih loti ali želi lotiti, ne uspe opravljati oz. opraviti.
S8: Po značaju je trmast. Trma se pojavlja praktično od njegovega
tretjega leta starosti. K sreči se ne stopnjuje, ampak je približno
konstantna. Kljub temu da vem, da bi morali pri svojih odločitvah bolj
vztrajati, mu večkrat popustimo. Zanj je namreč značilno, da bolj kot
ga opozarjaš, da mora nekaj storiti, bolj se razjezi.
S11: Sin je izsiljeval v trgovini, zaradi česar smo se kregali, mu
popuščali in dobil je, kar je hotel.
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popustimo, lahko
kriči tudi dve uri.
Če hočeš z njo
delati, jo je treba
spodbuditi in
»izigrati«.

Enkrat na dva
tedna prihaja do
izbruhov joka oz.
kričanja, a se ga
da pregovoriti.

Trmari zaradi
gibanja –
sprehodov (zaradi
igrač in hrane ne),
pa tudi zato, ker je
hitro utrujena.
Trma in
naveličanost jo
ovirata pri
opravljanju stvari.
Trma se pojavlja
od tretjega leta
starosti. Starši mu
večkrat popustijo.

izbruhi so vsak
teden ali enkrat
na dva tedna.
Vzrok zanje je
lahko: nov učitelj,
prepričevanje v
nasprotno,
upiranje gibanju,
prigovarjanje,
izsiljevanje v
trgovini.

S15a: Trmasto odreagira, zelo trmasto. Poštevanko sem ga učila zelo
dolgo in mu ni šlo, pa sem baje enkrat v jezi rekla: »Pa tega ne boš
nikoli znal.« To si je zapomnil in se ni več trudil. Govoril je, da zato,
»ker je mama tako rekla«. S15b: Zelo je počasen. Če ga priganjaš, se
razjezi. Moraš biti res potrpežljiv.
U12a: Kot nova učiteljica učenke s PWS sem šele dvakrat začutila
njeno trmo, a do izpada ni prišlo. Prvič takrat, ko smo se vračali s
sprehoda, kjer so sošolke pihale pero, ki je letelo po zraku. Naenkrat
sem se obrnila in ugotovila, da učenke ni. Počasi je prišla izza ene
stavbe s tremi peresi v rokah. Naročila sem ji, da naj jih vrže stran,
ker so lahko zelo umazana ter da so sošolke peresa samo pihale in se
jih niso dotikale. Ni jih hotela odvreči in jih je še bolj trdno držala. Ni
se več hotela premikati naprej. Počasi – z vzpodbujanjem – smo s
težavo prišli do šole. Ostali sva zunaj in po pregovarjanju mi je uspelo
doseči, da je eno po eno pero metala v smeti. U12b: Drugič je
trmarila, ko sem po pouku imela razgovor z njenimi starši. Pri kosilu
je bilo še vse v redu, potem pa je učenka tam kar obsedela.
Spraševala sem jo, zakaj ne gre z nami. Razložila sem ji, da ima dve
možnosti, da naj eno izbere: ali gre v razred k pouku ali ostane tu,
kjer bo sama. Hotela je k staršem, da ne bi ostala v varstvu. Želela je
z njimi domov. To je s trmo in vztrajanjem tudi dosegla.
U4a: Enkrat – po kosilu – se je med odhodom iz jedilnice (med samim
kosilom ne izsiljuje) ustavila pri radiatorju, se trdno prijela zanj ter
tam ostala. Tako se je ne da na noben način premakniti. Kar naenkrat
začne s trmo, nič ne govori in nihče ne ve, zakaj sploh trmari. Noče
ne gor ne dol. Po kosilu bi morali vsi v razred, ker gredo eni učenci na
pevski zbor, drugi k drugim dejavnostim, oni pa v telovadnico. U4b:
Enkrat je zatrmarila v jedilnici, ko kar ni hotela vstati.
U8: Rabili sva pol šolskega leta, da me je kot novo učiteljico sprejela
in šla z mano iz matičnega razreda na individualno uro. Ko sem prišla
po njo v razred, je iz razreda še prišla, a se je vsakič na hodniku usedla
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Ob opozorilu se
razjezi.
Izsiljeval je v
trgovini.
Reagira zelo
trmasto.
Zelo je počasen,
če ga priganjaš, se
razjezi.
Učenka trmari ob
prepričevanju v
nasprotno od
njenih
(zamišljenih, tihih)
odločitev.

Pojav
trmoglavega
vedenja v začetku,
ko učiteljice ni

ali celo vlegla na tla in se ni želela premakniti. Govorila ni skoraj nič,
s stremenjem v tla je vztrajala pri svojem, na vprašanja je le odkimala
ali odgovarjala enobesedno. Čez čas pa je vse to prešlo v prerekanje.
Ni šlo ne na lep, ne na grd način. Večino najinih prvih ur sva preživeli
tam in do učilnice za individualni pouk sploh nisva prišli. Čez čas sem
jo zmogla premamiti s stvarmi, za katere sem vedela, da jih ima rada.
Na ta način so bile pripravljene tudi prve učne ure, seveda z
namenom, da bi jo pridobila. Kasneje se je to, da ni želela iti, zgodilo
le enkrat mesečno, naslednja leta pa skoraj ne več. Je pa našla mnogo
drugih stvari, ki ji niso bile po godu in zaradi katerih je znala trmarit
po več šolskih ur skupaj. Vsak teden se je kaj takega zgodilo. Dva
tedna je dobre volje in bolj vodljiva, naslednja dva tedna pa
razdražljiva, prepirljiva in žalostna. To se je ponavljalo.
…………………………………………………………………………………………………….
S11: V prvem letniku srednješolskega izobraževanja se je vedenje
poslabšalo. Bil je tudi agresiven. Največkrat je loputal z vrati.
U14: Na letovanju, ki ga imamo enkrat na leto, se je opazilo, da jo je,
ko ji kaj ni bilo všeč, dajala močna trma. Z osebo, za katero se ji je
zdelo, da ji ni ustregla, sploh ni hotela govoriti in je v to sploh nismo
mogli prepričati. Znala se je prerekati, ni pa bila glasna. Bilo pa je vse
obvladljivo. V VDC-ju se je že večkrat skregala, šlo je za glasno
kreganje. Problem nastane, ko postane ukazovalna, drugi pa za to
nimajo potrpljenja. A se jo je dalo umiriti. Na letovanju je govorila, da
je nekaj zelo zamerila in nam je ni uspelo umiriti. V VDC-ju prihaja do
verbalnih konfliktov, ko začne koga prepričevati ali komu ukaže, da
mora to in to narediti. Drugi pa tega ne prenesejo in ji pravijo, da smo
vsi med seboj enaki in da ona njim ne more ukazovati. Čeprav ne misli
nič slabega.
U11a: Da so izbruhi del sindroma, nisem vedela, mislila sem, da gre
za razvajenost. U11b: Izbruhi se pojavljajo tudi ob vztrajanju pri
svojem, ne le zaradi hrane. Lahko so hudi, tako da skoraj “krožniki
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poznala, kar je
trajalo pol leta.
Vsak teden je
učenka v šoli
imela izpad trme.
Trmarjenje je
lahko trajalo tudi
več šolskih ur.
Približno dva
tedna je dobre
volje, naslednja
dva tedna pa
razdražljiva, kar se
ponavlja.

Poslabšanje
vedenja v srednji
šoli.
V VDC-ju prihaja
do verbalnih
konfliktov zaradi
ukazovanja in
zapovedovanja
osebe s PWS in
nepotrpežljivosti
drugih ob tem.

Učiteljica je dolgo
izbruhe
pripisovala
razvajenosti.

Vzrok za
prerekanje,
trmarjenje,
kričanje,
manipuliranje,
izbruhe, napade
jeze ni
razvajenost,
temveč
predvsem: hrana,
spremembe,
delanje razlik.
Več tega je v
začetku šolanja
in šolskega leta.
Povprečno tri- do
štirikrat letno
pride do hudega
izpada. Z
naraščanjem teže
se poslabša

Izbruhi
jeze

letijo”. 1. Glede hrane: ona dobi le en kos sadja. Če ostane kak kos
sadja od malice in ga damo njenemu sošolcu, se prereka in trmari. Ko
ji poskušamo razložiti, zakaj lahko njen sošolec, ki je presuh, dobi še,
ona pa ne, se začne pritoževati, da mora tudi ona zdaj dobiti kak kos,
ker je zelo lačna. 2. Sprašujem se, kako ji razložiti, čeprav je
intelektualno višje od vseh v oddelku, da ona ne sme piti soka (zaradi
kalorij), drugi pa lahko. Zavedam se, da ni prijetno, če nekdo pred
tabo pije nekaj, česar ti ne smeš, in odločila sem se, da bodo tudi
drugi pač pili vodo. 3. Nek dan je po modelu prerisovala in izrezovala
zvezdice za zimsko dekoracijo. To je delala do malice. Po malici sem
jo vprašala, če bi nadaljevala s tem ali bi kaj drugega, in je rekla, da
je ona to že zjutraj počela in da ne misli več ter da naj zdaj še kdo
drug to dela. Če bi v tej situaciji kot učiteljica vztrajala, bi prišlo do
izpada. Zato v takih situacijah raje popustim. 4. Ko sem ji pred uro
fizioterapije rekla: »No, sedaj imaš pa fizioterapijo,« je začela
ugovarjati in rekla: »Kako? Saj učitelja ni.« Jaz tega še nisem vedela,
a je imela prav. Skoraj bi spet prišlo do izpada. Na take spremembe
odreagira na zelo buren način. 5. Ker učenka hodi na učiteljsko
stranišče, ki je bolj čisto (tak je dogovor že od prejšnjega njenega
učitelja naprej), vedno vzame ključek. Tisti dan se je med poukom
prerekala – nekaj ji pač ni bilo prav – a me je vseeno prosila za ključ.
Ker je vreščala, ji ga nisem dala. Ko je rekla, da jo tišči, sem ji rekla,
naj gre kar na drugo stranišče. Takoj je prišlo do izpada. Iz stanja miru
se kar naenkrat prelevi v jok, nadalje v jezo, vpitje, razburjenost.
Medtem postane čisto rdeča. Ob tem govori: »Kakšni ste, to ni prav,
vi me nočete spustiti na stranišče, mene pa tišči lulat.« Zraven si
izmišljuje, da ji je prejšnji učitelj vedno dal ključe. Najhuje je, če to
vidi kak »zunanji« človek, ki si lahko res misli, da grdo delamo z njo.
Ko se učenka umiri, se lepo pogovarja, se vsega zaveda, vse obljubi,
je prijetna sogovornica, še stisne se k meni in obljubi, da se bo drugič
potrudila, ko ji povem, da njeno ravnanje ni bilo v redu. 6. Enkrat je
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Prereka se in
trmari zaradi
hrane, pijače,
vztrajanja učitelja
pri zahtevah do
nje, pri
spremembah, ko
se podre rutina,
ko zaradi grdega
obnašanja ne
dovolimo
privilegijev, ker ne
dovolimo
uresničiti njenih
želja, ob
spremenjenih
delovnih listih.

vedenje. Med
izpadom je v
pomoč: osebo s
PWS izolirati,
odpeljati druge
učence, jo
preusmeriti s
pogovorom o
temi, s katero je
čustveno
povezana, redno
sodelovanje
staršev z učitelji,
skupne izdelane
strategije
postopanja med
učitelji. Zavedajo
se, da tako
vedenje ni
sprejemljivo in da
to ni prav, a si ne
morejo
pomagati.

rekla, da bo šla k učiteljici v sosednji razred in bo tam sodelovala pri
pouku. Tega ji nisem dovolila in začela je govoriti, da je zmeraj lahko
šla, da je tako zmenjeno, da rada zamenja okolje. Problem je, da
lahko kam odide. V drugem razredu se kar usede in gleda ter nič ne
dela. To ji ustreza, ker ji ni treba nič delati. V drug razred hoče
ponavadi zato, ker se ji takrat ne da delati. 7. Enkrat sem ji pripravila
drugačne delovne liste, kot jih je bila vajena. Čeprav je bil samo
drugačen način in se je zahtevalo enako delo, jo je to čisto iztirilo.
Govorila oz. vpila je: »Kaj si mi to dala, tega nikoli nisem delala in tudi
sedaj ne bom, kakšni delovni listi, vedno sem samo na črtico napisala,
kar je bilo treba, na črtico!« Slišalo se je, kot da je to nekaj najhujšega,
kar se ji je lahko zgodilo. 8. Ob petkih lahko pijejo vsi kavo. Ko en
petek pitja kave nisem dovolila, je bil spet izbruh. 9. Ko se je malica
hranila v našem razredu in so je nekateri pol pojedli, še preden se je
začela, se je spet razjezila. Zato sem se odločila, da bo malica v
sosednjem razredu. Ta sprememba jo je spet »vrgla s tira«. Sedaj
nam za malico tako prinesejo le toliko kosov sadja, kolikor nas je v
razredu. U11c: Med izpadom gre kar ven iz razreda, ponavadi v drug
razred, in tam obsedi. Kričanje zaradi vztrajanja glede hrane traja
okrog 15 minut, nato pa je še dolgo slabe volje. Včasih tudi mene zelo
razjezi in me skoraj pripravi do tega, da bi kar zavpila, a vem, da s tem
nič ne dosežem. Tudi ko vrešči že pol ure, bi najraje dvignila glas nad
njo, a bi s tem težave samo še potencirala.
U10a: Izbruhi jeze in vpitje so zaradi hrane, sprememb, ko se ji kaj ne
da delati (npr. računati). Takrat ima izgovore, da tega lani ni počela,
čeprav ji dam za delati enake stvari kot takrat. Enostavno si izmisli,
da tega ni delala. Pokažem ji lanski zvezek in rečem: »Evo, tukaj si to
delala.« A ona še vedno vztraja, da ni. Ker še vedno noče tega delati,
se skregava. Dam ji nekaj drugih računov in ponavadi se zmeniva, da
lahko namesto tega naredi kaj drugega. Potem mogoče konec tedna
reši zahtevano. U10b: Ko sva se spoznavali, je bolj izsiljevala. Takoj
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Kričanje zaradi
vztrajanja glede
hrane traja okrog
15 minut, slaba
volja pa je še
dolgo prisotna,
drugače pa lahko
kriči dlje. Z
vpitjem učitelj
takrat nič ne
doseže.

Izbruhi jeze in
vpitje se pojavljajo
zaradi hrane,
sprememb, ko se ji
ne da delati, …
Zlaže se, da tega
ne zna, ker da
tega še nikoli ni
delala, čeprav gre

ko je kdo nov, preizkuša, kje so meje. Do izpada je lahko prišlo že
samo zato, ker je bilo za malico npr. premajhno jabolko. Na začetku
sploh nisem vedela, kako postopati. Tako ji po novem dajem na izbiro
dve jabolki. Prav v ta namen naročim dve, da lahko ona izbere tisto,
ki ji je bolj všeč, lepše, večje. Tako mi ne more ničesar očitati, saj ga
je izbrala sama. U10c: Potrebuje pogovor in meje. Po izpadih ji
povem, kaj je naredila narobe, in jo vprašam, če sama ve, kaj. Tako
narediva neke vrste refleksijo, da lahko premisli. Zna povedati,
čeprav moram dvakrat vprašati, da pove. Ne trmari tako zelo, da ne
bi sploh hotela govoriti. Izpad tudi ne traja dolgo, okrog pet minut.
Kriči, izsiljuje, joka, a ni agresivna. Včasih zahteva še psihologa. Kar
sama, da bi se lahko z njim pogovarjala. Izgleda, da s tem dobi
občutek varnosti. U10d: Ne izsiljuje vsak dan. Na začetku je
izsiljevanja bilo več. Verjetno zaradi tega, ker še nismo bili utečeni
glede hrane (ker je bila lani navajena drugače) in ker urniki še niso
bili postavljeni in posledično ona vedela, kaj ima na urniku. Želi imeti
lepo napisano in ko ima, je srečna. Kakšen res hud izpad pa še nisem
doživela.
U2a: To, da se v trgovini otrok vrže na tla, je instinktivno, razvojno
pogojeno tudi pri malih otrocih. To lahko omejimo že z dosledno
vzgojo doma. Že pri malem otroku moramo zavirati takšne vrste
izpadov, in sicer tako, da ga že prvič ne upoštevamo. To je del
razvojne faze. Tako je tudi pri PWS, a ti zaradi hrane vedno ostajajo
v tej fazi. Kadar se jim sproži neobvladljiv apetit, se jim sproži
zmožnost, da res instinktivno obvladajo vse zvijače, mehanizme, da
pridejo do hrane. Mame so lahko čustveno nerealne, ne razmišljajo
pa o posledicah. Eno mamo je hči s PWS pripeljala tako daleč, da ji je
rekla, naj »izprazni« cel hladilnik, ker sama enostavno ni bila več kos
situaciji. Kot da bi dvignila roke na vsem. To mora biti res naporno.
Ena učenka je bila npr. »izurjena« za razumevanje. Sama sebi je znala
dozirati in kontrolirati hrano. Rasla je v strukturi. Pri njej se v
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za že kdaj
opravljene stvari.
Več izsiljevanja je
prisotnega, ko
učitelja ne pozna.
Izsiljevanje glede
hrane se da
omejiti z uvedbo
ponudbe omejenih
izbir (npr. izbira
med dvema
stvarema).
Izpad traja 5
minut, med
izpadom se da z
njo tudi
pogovarjati, ni
agresivna.
Izsiljuje skoraj
vsak dan, več ga
je bilo v začetku
šol. leta, ko stvari
še niso bile
dorečene in
utečene.

puberteti ni opazil porast izbruhov. V začetku šolanja so bili sicer
pogostejši, a smo s skupnim sodelovanjem s starši dobro štartali in za
učenko vzpostavili lepo strukturo. Sicer se je še zgodilo, da je imela
napad oz. izbruh, a ne v taki intenziteti. Nikoli nisem pri učenkah s
PWS karkoli pogojevala s hrano. Hrana ne sme biti motivacija. Biti
moraš pravičen, učenec s PWS se ti ne sme smiliti. Ne smeš si dovoliti,
da ti gre kdo na živce. Strog učitelj moraš biti in se obenem znati
pohecati, ne žaliti ter biti dosleden, iskren, pošten, pravičen do vseh.
U2b: Ko smo bili na izletu, je učenka odšla od skupine in prosjačila
druge ljudi za hrano. Medtem ko smo se vračali na avtobus, je hotela
sendvič, a ji ga razredničarka ni hotela dati, ker je že preveč pojedla.
Imela je tako eksplozivno reakcijo, da je na avtobusu kričala, vreščala.
Znala je izkoristiti množico, češ: »Kakšni ste, mučite me!« V takšnih
situacijah je več možnosti, da ji popustimo.
U1a: Nobena učenka se ni samopoškodovala, temveč so vse imele
reakcije vedenja navzven. Ena učenka je bila posebej težko
prenosljiva. Vse so imele izpade, trmarile so, se »ukopale« in se niso
hotele premakniti. U1b: Najdejo vse, že če jim ni všeč ton besede,
čeprav jim sama beseda je, lahko zmanipulirajo. Neverbalna igra in
dramatiziranja sta pri otrocih s PWS potencirani. Reagira celo telo, ne
samo mimika. Glavno jim je narediti dramo, sladko se prilizniti, ko to
ne uspe, pa udariti ven s hudo jezo.
U4a: Zadnji dan pred počitnicami je učenka zgodaj čakala mamo, ker
je vedela, da ni šla v službo. Izzivala in trmarila je, da bi šla prej
domov, ker ponavadi gredo na ta dan otroci prej domov. Ni hotela z
mano v telovadnico, kjer imam jaz ob petkih košarkarski trening. Zato
je z učenko ostala druga učiteljica, ki jo je ob treh peljala v varstvo.
Tam so bili samo majhni otroci in učenka je samo sedela. Pa ji je
učiteljica predlagala, da gresta po neke revije. Tam je učenka
ugotovila, da so to njene revije. Njeni starši so jih prinesli v šolo, ko
je bila učenka v Centru v Stični. Rekli so namreč, da jih ima doma
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Izbruhi so bili v
začetku šolanja
pogostejši.
Izpade
premagujemo z
vzpostavljeno
strukturo in
skupnim
delovanjem
učiteljev in
staršev.
Znala je izkoristiti
množico, vedela
je, da je takrat več
možnosti, da se ji
popusti.
Vse učenke s PWS
so imele izpade
trme, reakcije
vedenja so
izražale navzven,
samopoškodovanj
a ni bilo.
Če jim npr. samo
ton besede ni
všeč, začnejo
manipulirati.

preveč in jih več ne rabi. Učenka je, ko so prišli starši po njo, zaradi
teh revij zunaj pred njimi čisto znorela. Vpila je in govorila, da so to
njene revije. Česa takega še nisem doživela. U4b: Enkrat je na
stranišču pri umivalniku delala peno, kar ni bilo prvič. Klicala sem jo
nazaj v razred, a ni ubogala. Naredila je še več pene. Ker vode ni
zaprla, je povzročila poplavo. Čistilki sta, ko sta vse to videli, učenki
rekli, da bo morala to sama počistiti. Ustrašila se je. Dobila je metlo
in je morala vse počistiti. Nato je šla k psihologinji na razgovor. U4c:
Pri razredničarki je v prvem mesecu pouka (op. po menjavi šole)
imela trikrat izpad v popoldanskem času: dvakrat ni hotela iti v
razred, enkrat pa je imela izpad na stranišču. U4d: V konflikt je prišla
zaradi tega, ker so ji starši dali s seboj v šolo v naravi instant kavo.
Učenka je bila takrat stara 20 let in je zjutraj vedno pila kavo. Učitelji
pa v šoli v naravi kave niso dovolili. Doživela je histerični napad in je
tulila tri ure. Zatekla se je h kuharju, ki je čisto znorel. Lahko bi nam
kam ušla. Zaradi tega, kako reagirati v takih situacijah, je med učitelji
prišlo do konfliktov. Sprašujem se, ali je instant kava v mleku tako
sporna? S strani učenke je to bilo izsiljevanje, trma, poskušanje na
vse načine, manipuliranje z vsemi. U4e: Ko smo šli na obisk k
sošolčevemu dedku, je dal ta vsakemu učencu en bonbon. Ko ga je
že dal učenki s PWS v roke, pa je rekel: »Aja, tebi pa ne.« Prišlo je do
izbruha. Začela je glasno vpiti. U4f: Med izpadom se jih da
preusmeriti drugam le tako, da se veliko pogovarjaš z njimi. Radi
veliko komunicirajo. V splošnem veliko povedo o sebi, tako da se da
najti temo, ki bi jih privabila. Po izpadu sva jo pri 35 stopinjah z eno
od učiteljic spravljali na hrib, da ji je zmanjkalo energije za kričanje.
U9a: Takšnih izbruhov jeze, kot sem jih doživela ob učenki s PWS, še
nisem doživela. Ko je še nisem učila, sem sicer učenko poznala, saj
sem jo na hodniku večkrat videla in slišala kričati. A takrat še nisem
vedela, v kakšnih situacijah pride do tega in kako se to razvija. Tudi
tega ne, da se ne da kar tako ustaviti. Nisem vedela za tako
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Vpitje nad starši.

Vztraja pri
dejanjih, ki niso
dovoljena. Ustraši
se sankcij.

Po menjavi šole je
imela prvi mesec
pri razredničarki 3
izpade.

Histerični napad v
šoli v naravi zaradi
prepovedi
uporabe kave s
strani učiteljev, ki
pa jo starši
dovolijo.
Neustavljivo
vpitje, ker ne dobi
bonbona kot vsi
sošolci.
Med izpadom se
jih da preusmeriti
s pogovorom o
temi, ki jih privabi.
Ne gre le za
kričanje, ampak
za brezmejno
vztrajnost.
Več izbruhov in

brezmejno vztrajnost. Otrok ponavadi joče nekaj minut in neha, ona
pa ne. Odkar sem njena razredničarka, sem to natančneje spoznala.
V šoli v naravi je zelo manipulirala, do izbruhov je prihajalo tudi
večkrat na dan. U9b: Ko je v besu, se ji ne da tako ali drugače
približati, ne sliši nikogar in ničesar. Če bi bilo to možno, bi bilo veliko
lažje, a ne gre. Že ko začne s poskusi, da bi te izigrala, je veliko odvisno
od reakcije človeka. Reagirati je potrebno, še preden se vse skupaj
razvije v izpad. Manipulativna je zelo in takoj zna osebo »prebrati«.
Točno ve, koga lahko prelisiči. U9c: Nekega jutra je vpila, ker ji starši
niso dali prave elastike za lase. Takoj so ji šli kupit nove, a je vztrajala,
češ da niso prave, ker niso bile iz Avstrije. Takih primerov pred
poukom je bilo veliko.
U1a: Imela je vedenjske izpade. Največkrat zaradi hrane. U1b:
Kričanje je trajalo dolgo. Pustili smo jo, ker takrat ni nič pomagalo, ne
na lep ne na grd način. Govorili smo ji: »Ti se kar deri, tega sendviča
ne dobiš, svojo malico si pojedla. Če boš še dolgo kričala, boš
zamudila še kosilo.« Ali: »Kuharica bo pospravila, zaklenila bo kuhinjo
in šla domov.« Ko je bila umirjena, je znala čisto lepo povedati, kaj jo
teži. Ko pa je prišla spet v tisto fazo razburjenja, pa je bilo to spet
močnejše, kot pri alkoholiku. Učenka po tem vse obljubi. Pravi:
»Nikoli več ne bom taka.« Vem, da ne delajo tega nalašč, zato tega
vedenja ne moremo obsojati. U1c: Bili so prvi dnevi šole 14-letne
učenke. Šli smo na sprehod. Ker je bila polepljena, sem jo vprašala:
»Kaj pa imaš to? Kaj si delala? Si se vrezala?« Šlo je za rano zaradi
praskanja kože. A ona tega ni povedala. Sprehod je bil še v redu, saj
se je lepo pogovarjala. Normalno je šla tudi na kosilo in vse lepo
pojedla. Drugi dan je ni bilo, doma je povedala, da noče v šolo, ker so
otroci premajhni in jo to moti. To je bil bolj izgovor, ker temu ni bilo
tako. Tretji dan pa je prišla. Dopoldne pri pouku je bilo vse v redu, pri
malici tudi (ker vsak svoje dobi, potem odnesejo malico), pri kosilu je
pa ne več. Ni hotela nazaj v razred in ponavljala je, da ji pri kosilu
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manipuliranja je
bilo v šoli v naravi.

Ko je v besu, se ji
ni možno tako ali
drugače približati.
Takrat ne sliši
nikogar in ničesar.
Tudi reakcija
učitelja v določeni
situaciji je lahko
povod za izpad.
Velikokrat je
zaradi malenkosti
kričala pred
poukom.
Imela je vedenjske
izpade, največkrat
zaradi hrane.
Takrat jo pustimo,
saj nič drugega ne
pomaga. Sicer pa
zna povedati, kaj
jo teži. Po izpadu
obljubi, da več
nikoli ne bo
kričala, a je to
vedno močnejše in
jo prevzame.
Če ji kaj v šoli ni
všeč, je naslednji
dan ali nekaj dni
ni v šolo.
Kričala je med
kosilom, češ da je
dobila premalo,

damo premalo hrane, da mora dobiti več, da drugi dobijo več kot
ona. Zagnala je cel »cirkus«. U1d: Težko je bilo obvladovati vedenje.
Do neke mere še gre, ko pa je postala frustacija prevelika, se je ni
dalo obvladati. Grožnja ne zaleže, kričanja ne ustaviš niti na lep način.
Najbolje je izolirati učenca, kar je težko, saj noče iti nikamor. Zato je
še najbolje tako, da odpelješ ostale učence stran. Tega učenca je
takrat potrebno pustiti samega. U1e: Izpad se zgodi neodvisno.
Vedno se ga ne da zaustaviti. To je odvisno od situacije in koliko so
učitelji manipulativni, koliko znajo stvar prebrati, preusmeriti
pozornost temu učencu. Velikokrat smo kričanje ustavili. Treba je
uvideti, »kam pes taco moli«, in peljati stvar v pravo smer, znati tudi
malo špekulirati.
U12a: Zgodilo se je tako, da je bilo 45 minut kričanja in vpitja nekje
zunaj, učenci so bili na sprehodu. Vpitje je bilo tako močno, da se je
slišalo v notranjost šole. Oblekla sem se in šla za njo. Ko je učenka
kričala, so jo učiteljice, ki so bile z učenci, grobo in strogo prijele in
odnesle. Ko sem jih srečala, se je učenka ustavila. Odmaknila sem
ostale, jih prosila, da gredo kar v šolo, učenka je malo znižala ton
kričanja, je pa bilo še vseeno prisotno nasprotovanje, da »ne bo« in
»ne ne ne«. Bila sem štiri metre stran, in jo vprašala »Česa ne boš?
Saj ti nisem rekla ničesar.« Odgovorila je, da bo šla sama dol in da je
ne bo nihče vlekel. Jaz pa ji pravim: »Nihče se te več ne dotika, nič ne
želim od tebe.« In začela sem pogovor, na katerega je bila učenka
čustveno navezana. Vedela sem, kaj se bo dogajalo pri učenki doma
čez vikend. Zaradi tega je dobro sodelovati s starši, da kot učitelj veš,
kaj se dogaja doma. Trajalo je nekaj minut, da sem jo uspela
premakniti z mesta, na katerem je prej obstala in se ni želela
premakniti. Ko sem začela hoditi, je šla kar za mano. Med potjo nisva
govorili o vpitju. Ko pa sva prišli do šole, sem ji povedala, da to ni bilo
v redu. Vprašala sem jo, ali zna navesti razlog za izpad, a je bila tiho.
Potem sem rekla, da mi ga lahko pove kadarkoli. Čez dva tedna mi je
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da drugi dobijo
več.
Težko smo
obvladovali njeno
vedenje.
Frustracija je bila
prevelika. Najbolje
je učenca med
izpadom pustiti
samega, odpeljati
ostale učence
vstran.
Velikokrat smo
zaustavili izpad,
ker smo znali
stvari predvideti in
uvideti “kam pes
taco moli”.
Hud izpad se je
zgodil med
sprehodom.
Omilili smo ga s
pogovorom o
temi, na katero je
učenka čustveno
navezana. Zaradi
tega je dobro
sodelovati s starši,
da kot učitelj veš,
kaj se dogaja
doma.

dala vedeti, da se zaveda, da tisto takrat ni bilo v redu. Več pa ni šlo.
Ne ve, zakaj se je to zgodilo – gre za notranje borbe, psihoze. U12b:
Uvidela sem, da je učenki s PWS kak agresiven sošolec z izpadi kot
zrcalo. V njem vidi sebe. Ob izbruhu in potem, ko sem želela, da nekaj
naredi, sem skupaj z njo delala gibe. Potem sem ji začela
pripovedovati zgodbo, da bi preusmerila pozornost.
U8a: Med izpadom je dobro učenca pustiti, ne vpiti nazaj, počakati
da kričanje mine. Sama vidim, da ji je dobro dati vedeti, da jo imam
vseeno rada. Potrebno pa je vseeno vztrajati pri svojem, ker če
popustiš, bo naslednjič še enkrat huje. Ko se umiri, pa naj naredi
svoje delo. Malica, če je že bila, jo npr. počaka ob mizi. U8b: Ponavadi
je po izbruhu v šoli naslednji dan ali nekaj dni manjkala.
U5a: To je bilo grozno. Izpade sem raje pozabil. A dveh se vseeno
spomnim. Bil sem neposredno udeležen. Vedno so bili izpadi v
povezavi s hrano. Ta dva izpada sta bila v razmaku približno petih let.
Učenke sicer nisem učil, le prvo leto. Tudi z drugimi v šoli je imela
konflikte, na leto tri do štiri hude. Med izpadom so prisotni tudi
čustveni izlivi. 1. Ko smo bili v šoli v naravi, smo šli v jedilnico in tam
se je med umivanjem rok ta učenka do deklet z druge šole vedla grdo.
Zelo zviška jih je pošiljala stran od umivalnika. Tega nisem dovolil in
sem rekel: »Tako se ne obnaša, ti greš danes zadnja v jedilnico.«
Nisem ji vzel hrane ali rekel, da bo zaradi takega vedenja ostala brez
kosila, ampak v smislu: »Naredila si napako, zato je sedaj treba
prevzeti odgovornost za to, kar si naredila.« V predprostoru, kjer smo
bili, se je tako drla, da je iz zobne ambulante, ki je bila v tem
predprostoru, prišla zdravnica ven pogledat, kaj se dogaja. V tem
primeru je tej učenki z manipuliranjem uspelo razdvojiti celotno
ekipo učiteljev. Starejše kolegice so stopile na mojo stran, ker so
poznale PWS, vodja pa ne, češ kaj to delamo z otroki, da tako kričijo,
da tako kaznovanje otrok ni primerno, da smo pregrobi. Bolj ko smo
vodji poskušali razložiti, bolj nas ni slišal. Midva z učenko sva se lepo
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Zaveda se in da
vedeti, da izpad ni
v redu. A do njega
prihaja zaradi
notranjih borb,
psihoz.
Strategija ob in po
izpadu: izvajanje
željenih gibov
skupaj z učencem.
Za preusmeritev
pozornosti
pomaga
pripovedovanje
vzporedne
zgodbe.
Med izpadom
učenca pustiti in
mu dati vedeti, da
ti je mar zanj. Po
izbruhu nekaj dni
manjka v šoli.
Izpadi so bili
vedno v povezavi s
hrano (ko je
opomnjena zaradi
neprimernega
obnašanja med
umivanjem rok in
mora zato zadnja
v jedilnico; ko jo,
potem ko se umiri,
drug učitelj
spomni, kaj se je
prej dogajalo; ko
ne dobi bonbona z
obrazložitvijo, da
je debela in da ne

pomenila, da se to ne dela, lepo je pojedla kosilo, po kosilu sva šla
skupaj do našega tabora, spet sva bila »prijatelja«. Drugače sva
vedno dobro skupaj funkcionirala. Ko je vodja zagledal učenko v
taboru, je takoj rekel: »Ja, učenka (po imenu ljubkovalno), kaj pa je
to bilo?« In porušilo se je vse za nazaj, saj se je vsega spomnila. To je
bilo nepotrebno vmešavanje. In je spet »vzkipela«. Sledil je ponovni
izpad. 2. V šoli v naravi smo imeli zaključni piknik. Šofer je delil
bonbone. In ker se je učenka ponovno zredila, (tam je zelo veliko
jedla in je zaradi drugih otrok nismo zaustavljali, da ne bi bilo
nevšečnosti, ker so bile tam še druge šole), ji je rekel: »Ne vem, če je
to v redu. Kaj pa če ti raje spustiš ta bonbon?« To je bilo zanjo kot
konec sveta, prišlo je do izbruha. U5b: Z naraščanjem teže se je tudi
razpoloženje in vedenje spreminjalo. Na šoli smo imeli tri učenke.
Ena je bila bolj ali manj konstantno vzkipljiva in razdražljiva. Bila je v
stalnem nerazpoloženju. Ko je po določenem izbruhu kaj dosegla, se
je hinavsko smejala, kot da bi v tem uživala, v smislu »zdaj pa sem jaz
tebe«. To me je zelo motilo. Po konfliktu sem se odločil za
nekomunikacijo, distanco. To se mi je maščevalo. V sebi imajo nekaj
te maščevalnosti. Ko je silila vame, sem ji rekel: »Ti, a veš, zakaj midva
nisva več taka prijatelja?« Ustavila se je ter rekla, da ve, zakaj. Vedela
je za izbruh, pa čeprav je to bilo kar nekaj mesecev po njem, pa še
počitnice so bile vmes. U5c: Tretjo učenko s PWS, ki je nova pri nas
na šoli, pa doživljam kot zelo zadržano, a kot tempirano bombo. Kot
da bi si pripravljala teren, saj vedno išče, s kom lahko manipulira.
U13a: Prišlo je do izpada v obliki histeričnega kričanja, joka in
hlipanja. Izgledalo je tako hudo, da se mi je zasmilila. Obnašala se je,
kot da sem ji naredil zelo hudo stvar. Agresije ni bilo, niti razbijala ni.
Trikrat na leto je bil zelo hud izpad, ki je trajal več kot pol ure. Takrat
sem poklical psihologe, saj je moral pouk iti naprej. Če bi vztrajal pri
svojem, npr. da ne sme ven, ko je to hotela, bi lahko tudi celo
dopoldne, cel dan kričala. U13b: Na začetku sem se ob izpadu hotel
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bi bilo v redu, če
ga dobi. Vedno so
prisotni tudi
čustveni izlivi. Na
leto so bili trije do
štirje hudi izpadi.

Vedenje se je
spreminjalo z
naraščanjem teže.

Po izbruhu, še
posebej, če je
dosegla svoje, se
je hinavsko
smejala.
So maščevalni.
Doživljam jo kot
tempirano bombo.

Trikrat na leto ima
hud izpad, ki traja
več kot pol ure. Če
bi vztrajal pri
svojem, bi lahko
cel dan kričala.

z njo pogovarjati, nato pa sem že jaz postal živčen in sem vpil na njo,
ker nisem vedel, kako naj ukrepam. Ugotovil sem, da to nima smisla,
saj se je vse skupaj le še stopnjevalo. Nazadnje je bilo hitreje konec.
Cel razred je šel ven, bilo je lepo vreme, njo pa smo pustili v razredu
in jo opazovali skozi okno. Zelo kmalu je nehala. Samo žalostno je
obsedela v razredu in bila pri miru. Potem je bilo konec pouka.
Naslednji dan sva refleksirala. - Spomnim se izpada na začetku leta,
ko je prišla k nam na šolo. Šla je na stranišče, ne da bi povedala, zato
sem šel za njo. Jedla je banano. Ukradla jo je iz posode za malico, ki
je bila na hodniku. Ona je to drugim predstavila svojo zgodbo, češ da
jo je učitelj gledal na stranišču. Kasneje je bila hrana za malico
spravljena pri njih v razredu, a tega ni več izkoriščala. - Nekega dne
se ni hotela premakniti in jo je sodelavka prijela, da bi jo premaknila,
ona pa se je držala za steber in začela kričati: »Ne, pa ne!« Potem je
govorila, da ji je zlomila roko in jo je morala priti pregledat zdravnica.
Pri iznajdljivosti znajo iti v skrajnosti. - Moral sem na hitro k
ravnateljici, učencem pa sem rekel, da naj počakajo v razredu in da
ne smejo ven. Ona pa je šla ven pred šolo, kjer so delavke iz njenega
doma grabile listje. Ko so jo zagledale, so jo povabile, naj jim pomaga.
Ko sem se vrnil, sem vprašal: »Kaj pa ti tukaj, zakaj si šla iz razreda?«
Rekla je: »Saj so mi one rekle.« Delavki pa sta seveda razložili, da nista
vedeli, da ne sme. Razložil sem ji, da če bi delavke vprašale oz. če bi
sama vprašala, ali sme, bi dovolil, tako pa ne dovolim. V trenutku se
je razjezila. Kričala je pred domom, da so jo vsi videli in slišali. Ko je
izbruh mimo, zmore refleksirati, a ne toliko, da bi vedela, zakaj ima
izpade. Zaveda se, da ni bilo lepo, ne ve pa, zakaj do tega pride. U13c:
Od začetka smo opazili, da so bili izpadi povezani s praznovanjem
rojstnih dnevov učencev – stanujočih v domu – iz drugih skupin.
Verjetno zato, ker je hotela še tam dobiti kaj za pod zob. Lansko leto
za Miklavža, je bila zmešnjava. Učenka zna sicer tudi prikrojiti
resnico, a izgleda, da je osebje doma nekaj zamešalo. Rekla je, da so
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Med izpadom
pogovori in vpitje
nazaj ne zaležejo.
Če ostale učence
odpeljem ven in
učenko pustim
samo, se izpad
prej konča.

So zelo iznajdljivi
in prikrojijo
resnico sebi v
korist. Pri tem
znajo iti v
skrajnosti.
Ko je izpad mimo,
zmore refleksirati,
a ne toliko, da bi
vedela, zakaj ima
izpade. Zaveda se,
da ni bilo lepo, ne
ve pa, zakaj do
tega pride.
Do izpadov
prihaja zaradi
praznovanja
rojstnih dnevov

ji vzeli, kar ji je Miklavž prinesel. Imela je poseben paketek, a ker je
prišlo do napake, so ji ga naknadno zamenjali. Potem je bila vsa
napeta in ji je bilo hudo. Zamenjavo je interpretirala, kot da so ji
njeno vzeli. U13d: Ob izpadu učenke s PWS sem z vsemi ostalimi
učenci šel iz razreda. Srečo imamo, da v razredu ni veliko učencev. Ko
se je umirila, se je opravičila. Ve, da to ni dobro, ampak takrat si ne
more pomagati. Na izpade lahko gledaš kot na neke vrste epileptični
napad. Imel sem različne vire prekanaliziranja. Če takrat vztrajam na
enem, trčiva eden ob drugega in zgodi se še hujša stvar, npr. hoče
pobegniti. Tega seveda ne dovolim, ker poslopja ne sme zapuščati.
Zmenil sem se s psihologi, saj je v tem begu večkrat odšla k njim, da
ji povedo, da naj se umiri in, ko se umiri, pride nazaj in se z učiteljem
dogovori, kdaj lahko pride spet v razred. To pa zato, da ni takoj
dosegla željenega, ampak se je vmes pomirila. Psihologi so mi takoj
sporočili, da je tam, in tako sem bil miren. Tam je povedala svoje, se
umirila in pripeljali so jo nazaj v razred. Obisk in pogovor s
psihologom je vedno ublažil izpad. Tudi če je bil le obisk in do
pogovora ni prišlo, je bilo bolje. Če pa smo ubrali strategijo, da smo
jo pustili samo, je hitreje nehala, saj tako ni imela »publike«.
Naslednji dan po izpadu je napisala neke vrste refleksijo. Opisala je,
kaj se je dogajalo. Veliko sva se pogovarjala in uspela je kar lepo
reflektirati situacijo. A ko je naslednjič prišel tak trenutek, si spet ni
mogla pomagati. Nekaj hudega je v njej. Zapise je sama tvorila. Ko
smo pisali o hrani, je lahko napisala celo tri strani. Naštevala je hrano,
ki je še sam nisem poznal, pa še malo si je izmislila zraven in razlagala:
»A veš, moja mami da zraven še tisto in tisto.« Takrat si je dala duška
in pustil sem jo, da uživa. To je zanjo kot terapija.
U6: Bila je zelo razdražljiva. Imela je prav histerične napade. Če ji kaj
ni bilo po volji ali jo je med delom kaj zmotilo, je bilo grozno. Dvakrat
smo bili priča groznemu izpadu. To je bilo kričanje, tudi tepsti se je
hotela z učenci. To so bili čustveni izbruhi. Znala je izbruhniti kar tako.
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učencev iz drugih
skupin in med
prazniki, ko dobijo
sladkarije.
Ob izpadu gremo
z vsemi ostalimi
učenci ven. Tako
hitreje neha, saj
nima »publike«.
Večkrat med
izpadom hoče
pobegniti in se
zateče k
psihologom. Obisk
in pogovor s
psihologom je
vedno ublažil
izpad.
Ko je pisala o
hrani, so bili zapisi
dolgi in si je dala
duška. To je zanjo
kot terapija.

Bila je zelo
razdražljiva, kar
na lepem je
eksplodirala,
imela je tudi
histerične napade,

Na lepem jo je nekaj zmotilo, nekaj je moralo biti narobe, nekaj ji ni
bilo všeč, nakar je lahko eksplodirala s tako histerijo, da nisem vedela,
kaj se dogaja. Sicer je bilo zelo hudo le enkrat. Hotela sem jo pomiriti,
pa ni šlo. Poslušala pa vseeno je, ko sem ji kaj govorila. Izpad je trajal
približno pet minut, ne več. Potem se je umirila, sprejela in razumela,
da ni bilo v redu, kar je naredila.
U7: Učitelji, ki učenko s PWS poučujemo, imamo zapisano, kako
postopamo v primeru izbruhov takšnega učenca. Tako vsi enako
reagiramo, ker so ti učenci v manipuliranju virtuozi in hitro najdejo
koga, ki ga prelisičijo. To smo se odločili po prvem hudem izpadu ene
od učenk. Ugotovili smo, da moramo vsi enako ravnati z njo, biti
strogi in pika.
U3: Med izpadom je potrebno osebo s PWS popeljati nazaj v “realni
svet”. Jo fokusirati. Ne gre z nasiljem, s kričanjem, ampak z ostrim
glasom, grdim pogledom, bližino, čvrstim prijemom.
…………………………………………………………………………………………………….
S6: Hrano imamo skrbno spravljeno, da ne more do nje. Zgodi se, da
če kdo od nas pozabi spraviti oz. skriti hrano, jo takoj najde in z
veseljem vso poje. V vrtcu se je začelo dogajati, da kaj hitro vzame
kakšen košček hrane drugemu otroku.
S15a: Hrano krade povsod, kjer pride do nje. Tudi ponoči, ko ne more
spati, hodi okrog in krade hrano. Zna si tudi kaj skuhati. To naredi kar
sredi noči v zunanji kuhinji, ki je ne moremo zakleniti. Tam skriva
hrano in si dela zalogo. Notranjo kuhinjo imamo zaklenjeno. Čeprav
ne more v kuhinjo, ker je zaklenjena, gre v garažo po jabolka, do
krompirja, špagetov ipd. Nazadnje si je špagete kuhal v zunanji
kuhinji, in to veliko količino. Vse doseže in najde. Danes zjutraj, ko se
nam je mudilo, sem ga slučajno videla, da nese sok v svojo zalogo.
Stalno skriva. Zelo je prefrigan. V njegovi sobi najdemo veliko
ostankov. Vsake toliko časa v sobi nekaj zasmrdi. Tudi iz skrinje je že
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čustvene izbruhe,
hotela se je tepsti.
Vsi učitelji imajo
zapisano, kako
postopati v
primeru izbruha.
Tako je manj
manipuliranja.
Med izpadom je
potrebno osebo s
PWS fokusirati,
popeljati nazaj v
“realni svet”. Ne
gre z nasiljem in
kričanjem, ampak
z ostrim glasom,
grdim pogledom,
bližino, čvrstim
prijemom.
Če kdo pozabi
spraviti hrano, jo
takoj najde in vso
zaužije. V vrtcu
hitro ukrade
košček drugim.
Hrano krade
povsod, kjer pride
do nje. Kuhinjo
imamo
zaklenjeno. Ponoči
v zunanji kuhinji,
kjer skriva zalogo
hrane, tudi kaj
skuha, in to v
velikih količinah.
Znajde se, je zelo

Kradejo hrano
(tudi male
predmete, denar)
povsod, kjer
lahko: od
vrstnikov, na
obiskih, v kuhinji
in drugih
prostorih, iz
košev, pomij,
prosjačijo po
lokalih, v okolici
šole. Delajo
zalogo.
Preprečevanje
tega z
zaklepanjem
kuhinj,

Kraja/tudi
prestopniš
tvo

jedel kar surovo meso, ki ga je samo otopil. Zamašil je kanalizacijo,
ko je vrgel ostanke tega mesa v stranišče, da bi skril sledi. Ni mu bilo
hudega. Je tudi živalsko – mačjo hrano. Kečap npr. da v usta kar tako.
Kupujem nežne kruhke, ki niso tako kalorični, ajih je znal pomočiti v
vodo in naenkrat sprazniti celo škatlo. S15b: Ko je bil v internatu, je
grozil sošolcem, da so mu nosili malico. Takrat se je zelo zredil. S15c:
Vsak dan doma pomiva posodo. A moram biti zraven, ker bi drugače
pojedel vse ostanke. Pa tudi iz hladilnika jemlje. S15d: Ko hrano
kupim, jo doma sortiram, da ne bo vsega naenkrat našel.
S11: Pravi, da ga v šoli izzivajo in da on to uredi tako, da jih pretepe.
Eden se mu postavlja pred vrata stranišča, da ne more ven, on pa bi
rad šel k pouku, ker je zvonilo. Ker ne more mimo, ga udari.
S12a: Imel je obdobje, ko je kradel denar, da si je kupil sladkarije, ker
mu jih drugače nismo dali. S12b: Psa hranimo ponoči, da ne bi sin
tega videl, saj bi tudi živalsko hrano pojedel. S12c: Ko sva šla obiskat
srednjo šolo, na katero bi se naj vpisal, so ga zanimali le avtomati s
sladkarijami. Ker tam ne bi imel nadzora nad tem, kaj in koliko poje,
smo si glede vpisa tja ravno zato premislili. S12d: Nekega dne, ko
očeta ni bilo doma, je smuknil v shrambo in spil cel liker. Nikoli prej
tega ni pil. Bilo je grozno. Ko je prišel oče domov, mu je na mopedu
prerezal kable, da se pod vplivom alkohola ne bi vozil. Mislila sem, da
bo od alkohola kar zaspal, pa ni. Prišel je ven s čelado in rekel, da gre
k sestri. Pa mu je oče rekel, da naj kar gre, saj je vedel, da tako ali
tako ne bo mogel vžgati mopeda. Sedel je na moped in ga vseeno
uspel vžgati, saj je zelo močan. Pa se je zapeljal na glavno cesto. Nisva
mogla verjeti svojim očem. Z avtom sva šla za njim in ga videla, kako
od vinjenosti in hitrosti vijuga po glavni cesti. To so bili najbolj grozni
trenutki, kar sem jih doživela v svojem življenju. Ko je bil pred nami
klanec, sem peljala čisto počasi za njim. Začel je zavijati na nasprotno
stran ceste in zbala sem se, da bo prišel nasproti kakšen avto, zato
sem močno »zatrobila«. To ga je prestrašilo in je padel. Na srečo se
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prefrigan in
odnaša hrano, ko
se nam mudi in ga
ne uspemo videti.
Poje tudi surovo
meso, živalsko
hrano. V internatu
je grozil sošolcem,
da so mu prinašali
hrano. Med
pomivanjem
posode potrebuje
nadzor, če ne bi
pojedel vse
ostanke.
Kradel je denar,
da si je kupil
sladkarije, saj mu
jih mi nismo
dovolili. Psa zaradi
njega hranimo
ponoči, da ne bi še
te hrane užil. V
srednji šoli ga je
zanimal le
avtomat s
sladkarijami.
Ko je enkrat popil
cel liker iz
shrambe, se je šel
vinjen vozit z
mopedom. To je
bilo najbolj grozen
čas v mojem
življenju. Komaj se
ga je sredi vožnje
ustavilo.

hladilnikov,
shramb, vseh
prostorov s
hrano, skrbno
spravljanje
hrane, tudi
živalske, in stalni
nadzor.

ni huje poškodoval. Takoj je želel, da ga peljemo nazaj v zavod. Zdaj,
med počitnicami, je bil namreč malo doma. Videl je, da je naredil
nekaj narobe in da bo bolje, da gre nazaj v Zavod.
S14: Del kuhinje je ločen z vrati in tam je spravljeno vse, kar ne sme
doseči. Ta del zaklepamo.
U10a: Vedno jo moram imeti pred očmi. Če grem telefonirat, moram
zakleniti omaro, ker imamo v njej spravljeno hrano, ki npr. ostane od
malice. Ujela sem jo namreč že, da je ukradla banano in si jo dala v
nahrbtnik. Vse je treba imeti zaklenjeno. U10b: Ob petkih vsi učenci
pijejo kavo. Ona si jo sama skuha. Pred časom smo pekli torto in je
ostala nutela. Za trenutek sem šla v delavnico. Ko sem prišla nazaj,
sem jo videla, kako z žlico je nutelo. Rekla sem samo: »Nič kave, takoj
vse pomij, nič v usta.« Upirala se je, ampak zdaj se ne več toliko kot
včasih, ker verjetno vidi, da ne bo šlo drugače. U10c: Kar naprej krade
hrano. Za posamezne stvari sedaj reče, da bi jih rada imela, oz.
vpraša, ali se lahko zmenimo glede česa. U10d: Enkrat smo jo ponoči
zalotili v kuhinji, kako je jedla surove hrenovke. Ona sicer biva v
nezaklenjenem oddelku zavoda, a je prepovedano kar tako priti v
kuhinjo.
U11: Krade hrano, ki ostane. Če jo uspem videti, preden kaj poje,
mora to vrniti. Ponavadi pa je prepozno, saj do takrat že pol poje.
U2: Ko smo šli v Benetke, se je učenka izgubila v množici ljudi in šla
po lokalih ter prosila za hrano. V zadnjem času je velikokrat kar ušla
iz šole in v okolici šole ali po poti, ko je hodila sama domov, prosjačila
za hrano po lokalih. Ostalim učencem je kradla hrano, jemala je iz
koša, iz pomij, prosila je za denar in šla v trgovino. Je zelo iznajdljiva.
U9: Malicali smo v jedilnici. Vedno je vzela eno malico, a sigurno je
naredila še svoj obhod in kaj dobila, ko mene ni bilo več zraven. Znala
se je izmuzniti. Točno je vedela, kdaj učitelj odide.
U1a: Ko je bila učenka s PWS malo večja, je pogruntala sistem. Če je
npr. kakšna malica ostala in so jo v razredu shranili, se je zelo hitro
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Zaklepamo del
kuhinje, kjer
imamo spravljeno
vse, kar ne sme
doseči.
V šoli ukrade
ostanke od
malice, hrano v
omari, zato
potrebuje stalni
nadzor.
Ko je ne vidimo,
izkoristi vsako
sekundo, da kaj
poje.
Ponoči se je
prikradla v kuhinjo
zavoda in jedla
surove hrenovke.
Krade hrano, ki
ostane.
Izkoristila je izlet
in po lokalih
prosila za hrano.
Tudi v okolici šole
je to počela.
Ostalim učencem
je kradla hrano,
jedla pomije,
prosila denar,da je
šla v trgovino.

znašla v njeni torbi. Nekega dne so en sendvič namenoma shranili.
Ko so ga nato iskali, ker ga ni več bilo, so sošolci takoj znali povedati,
da ga je vzela ta učenka, sama pa tega ni priznala. U1b: Preden je šla
domov, je šla po šoli in učence prosila sendviče, ki so ostali npr. od
malice. Učenka je celo kradla pomije iz kuhinje. Ti otroci s PWS
izgubijo ves občutek, so brez zadržkov, nič jih ni sram, vse bi naredili
za hrano. U1c: Vse so zmožne narediti. Ne le hrano, tudi drobne
predmete so kradle: radirke, figurice ipd. Mama ene od učenk je
razlagala, kako je ona to naštudirala. Kradla je na obiskih. Ko ji je bilo
kaj všeč, je kar vzela, potlačila v žep. Potem so ji to stvar našli v
oblačilih in preden so od koder šli, so ji preverili žepe ter dali stvari
nazaj. Znašla se je in začela dajati v očetovo jakno. Vedela je, da očeta
ne bodo pregledali in da drugače stvar ne bo mogla priti k njej
domov.
U12: Skupaj sva tri mesece in že so se zgodili primeri kraje. Bilo je pri
kosilu. Ko sem se za tri sekunde obrnila stran od nje, je vzela kos
kruha. Kruh je šel takoj v usta, ampak opazila je, da sem jo videla.
Potem je bilo dva meseca v redu. Po dveh mesecih je prišel dan, ko
sem med poukom za trenutek odšla ven iz razreda. To je izkoristila in
vzela dodatno malico. Spet sem jo je opazila. In ona mene. Nisem
burno reagirala na to, sem ji pa s pogledom dala vedeti, da sem vse
videla. Prvič nisem rekla ničesar, drugič pa sem jo napotila v razred
in rekla, da »vsakemu pripada samo toliko malice, kot sem rekla«.
Takoj je vedela, ubogala je, se obrnila in šla.
U5a: Jedla je smeti in vse. Ko je hodila sama domov, je prosjačila za
hrano. U5b: Že pri sedmih letih so se dogajale kraje. Sicer je šlo za
drobne kraje, ki jih je moč opaziti pri večih OPP. Te kraje povezujem
s primanjkljaji na čustvenem področju. To je privilegiranost, kot
kompenzacija za hrano, češ »ukvarjajte se z mano«. Ko kaj narobe
naredi in vidi, da je pritegnila pozornost, ve, da je to najlažje narediti,
pa še ukvarjajo se z njo. Primer: učiteljici je iz predala vzela šilček ali
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Vzela je hrano, ko
učitelja ni bilo
zraven.
Vzela je hrano, ki
jo je videla.
Po šoli je druge
učence prosila za
hrano, ki je ostala
od malice.
Poleg hrane je
kradla tudi
majhne predmete.
Kradla je na
obiskih.

Na skrivaj je vzela
dodatno malico.

Jedla je tudi smeti.
Kraje so se
pojavile že pri
sedmem letu
starosti.

skodelico. »Imeti, to je moje«, se mi zdi zelo simptomatično za ta
sindrom.
U13: Včasih je tudi kaj izmaknila. O tem je morala potem naslednji
dan pisati. Ukradla je nekaj od sošolcev in učitelju in potem krivila
nekoga drugega (npr. mobitel, kovanec), ampak na koncu je priznala,
da je kriva. Sicer ob tem splete zelo zvito zgodbo, a na našo srečo se
vedno nekje zaplete in jo tako dobimo na laži. Nismo takoj vedeli, kdo
je zares kriv. Sošolci, ki ne govorijo, so znali nakazati, a takoj ne
dojameš, kaj želijo sporočiti. Je pa tako zelo pametna, da vtakne stvar
raje komu drugemu v žep.
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Ko je kaj ukradla,
je o tem morala
naslednji dan
pisati. Za krajo pa
je krivila nekoga
drugega. Spletla
je zelo zvito
zgodbo. Na koncu
prizna, da je kriva.

ŠTUDIJA PRIMERA - Dnevniški zapisi avtorice magistrskega dela:
BIOLOŠKO PODROČJE
a: Oče osebe s PWS razlaga, da lahko pride do PWS po genetski poti oz. dedno ali pa zaradi zunanjih
dejavnikov. Mamo osebe s PWS so v prvih 48 urah nosečnosti zaradi zdravniškega posega, ki je to
zahteval, obsevali z rentgenskimi žarki, kar je lahko vzrok za PWS pri otroku. Razloži tudi, da so odnesli
DNK analizirat v Švico. V Švici in Franciji je namreč najbližji laboratorij za tovrstna testiranja.
 Operacije
b: Zaradi skolioze je bila operirana na hrbtenici. Hrbtenico je imela tako ukrivljeno, da ji je začela
pritiskati na pljuča, kar lahko otežuje dihanje. Po operaciji je hitro okrevala. V šoli so morali paziti, da
je (predvsem na stopnicah) ne bi kdo porinil, da ji ne bi zdrsnilo, da ne bi padla ipd.
 Hranjenje
c: Oče osebe s PWS razloži, da osebam s PWS zadostuje zaužiti polovico manj kalorij na dan kot je
priporočljivo za zdravega človeka. Problem pri osebi s PWS je le takrat, ko ne dobi enake hrane kot
ostali, ki takrat jedo. Nobene vrste hrane ji ne branijo, vedno ji dajo vse za jest, le da v mejah normale.
Osebam s PWS ustreza jedilnik s 600 do 700 kalorijami na dan. Doma ima v hladilniku svojo polico,
kjer je hrana (vsa vrsta hrane, tudi sladkarije), namenjena samo njej. Ve, koliko in kaj lahko vzame.

EMOCIONALNO PODROČJE
d: Proti koncu tedna - med jutranjo uro v razredu – ima oseba s PWS glavo sklonjeno na mizi. Tako se
je spraskala, da ji je odpadel obliž in je bila ruta, ki jo je imela na glavi, čisto krvava. Vidim, da ji gre na
jok. Greva ven iz razreda, umijem ji rano in jo vprašam, zakaj je žalostna, kaj je narobe. Ker nič ne
pove, ponavljam vprašanja, s kom je kaj narobe itd. Pove, da ji je umrl dedi. In se malo pogovoriva.
Tolažim jo in ji razložim, da to razumem in da je take vrste dogodek res žalosten itd. - Učiteljica, ki tudi
uči osebo s PWS, mi pove, da ji je zadnjič pri pouku govorila o tem, da je dedi umrl in da je babi v
bolnici. Rekla je, da ne bo v redu z njo in da ve, da ne bo dolgo živela.- Večkrat omenja, da jo je strah,
da se bo nekaj groznega ali slabega zgodilo in ob tem pogleduje okrog. Zaljubila se je. Ima faze, ko se
do te osebe grdo, pokroviteljsko obnaša, zadnje čase pa jo ima zelo rada. To tudi pove in poudarja,
kako je ta oseba prijazna, jo gleda, boža, daje stvari, … – Med prvo uro pouka je jokala. Govorila je, da
je utrujena in da jo boli hrbtenica. Nič ni mogla delati. Učitelji smo ugotovili, da jo v varstvu mlajši
otroci zafrkavajo, da je debela. Oseba s PWS je v teh dneh obiskala zdravnika, da preveri, če je vse v
redu s hrbtenico od operacije naprej. Zdravnik ji je dobronamerno rekel, da mora paziti, da ne bo
predebela, saj jo bo tako lahko bolela hrbtenica. To je povezala in sama izrazila željo, da gre v Stično.
Dva tedna je bila tam ponovno na hujšanju.

KOGNITIVNO PODROČJE
 Abstraktnost
e: Zelo je zadovoljna, ker je končno ugotovila pravilen postopek računanja za pisno množenje z
dvomestnim številom. Do sedaj ni vedela, da je to v bistvu poštevanka. Zato so jo – tako je govorila
doma – računi skrbeli.


Rigidnost
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f: Sošolec odgovori na vprašanje, jaz pa osebi s PWS zastavim enako vprašanje, le da v malce drugačni
obliki. Odgovoriti ne zna, saj misli, da jo sprašujem nekaj povsem drugega.
 Vzgojno-izobraževalne potrebe
g- Med uro zgodovine razlagam, kako so živeli v 14. in 15. stol. Oseba s PWS težko sledi razlagi. Oči ji
kar lezejo skupaj. Ko prestavim letnice na številski trak, razmišlja, da je tudi njen dedek živel med
vojno. Logičnega sklepanja ni. – V eni šolski uri izračuna le en račun pisnega množenja. Ni ji vseeno,
da je tako počasna, saj neprenehoma sprašuje, zakaj je tako počasna. Pravim ji, da je verjetno malce
pozabila računati, ker so bile vmes enotedenske počitnice in ni vadila, ter da bo jutri šlo že bolje. –
Doma staršem pove, da jo računi skrbijo, da so pretežki in da noče iti v šolo. – Uvedemo zbiranje
nalepk za opravljene naloge. Osebi s PWS je to zelo všeč in jo motivira pri delu, predvsem pri branju
knjige za domače branje in opravljanju domačih nalog. Pove mi: »Sedaj se ne bom več drla. Veš, zakaj?
Zaradi nalepk.«

PODROČJE GOVORA IN JEZIKA
 Eholalija
h: - Kako rada sliši ponavljanja in nenehno sprašuje iste stvari ter hoče slišati vedno iste odgovore,
kljub temu da se ji vse večkrat počasi in razumljivo razloži, se je pokazalo na taborih oz. šoli v naravi.
Ko po ponovnem vprašanju osebi s PWS povem, da sem ji to že povedala, se smeji in pravi: »Malo vas
moram zafrkavati. Saj se samo zafrkavam.« Ali pa: »Daj, povej še samo enkrat.« Tudi če slišim, da
vpraša katero drugo učiteljico, ko ji jaz nočem ponoviti stvari, jo vprašam: »Se nismo to že vse zmenili?
Zakaj spet sprašuješ?« Ona pa odgovori: »Ja, ja, ...« in se smeji. - Sošolci so odšli v šolo v naravi, trije
pa so ostali v šoli, med njimi tudi učenka s PWS. Cel čas ima težave s tem, kje bo jedla malico in če
kuharice vedo, da je v šoli. Dokler se nisem šla zmenit, je tema nanesla vedno na to. Ko ji razložim, da
je kuharica rekla, da lahko pridemo v jedilnico na malico, nekajkrat vpraša: »A lahko kar v jedilnici
pomalicam?« - Razredničarka ji razloži, kaj napisati, kaj narisati, med drugim tudi, da naj en zemljevid
nariše, drugega pa lahko prilepi. Oseba s PWS pa nato nenehno sprašuje: »Bom morala oba zemljevida
narisati? Ali lahko enega prilepim?« Jaz pa jo opomnim: »Zakaj ti moram tolikokrat odgovoriti na isto
vprašanje?« - Ob ponavljanju vprašanj jo samo pokličem po imenu in ona že ve, kaj mislim. Pade v
smeh in reče: »Ja, saj vem, saj se malo zafrkavam.« - Športni dan je. Že takoj zjutraj razlaga, kaj ima s
seboj za malico. V roku ure in pol to ponovi okrog petnajstkrat vsem učiteljicam, celo večkrat vsaki.
Sama si je lahko izbrala eno stvar za jest, dve vodi, en sladki sok in eno sadje. Ko hodimo po hribu,
veliko govori, ne zna počakati, ko se nekdo drug pogovarja, velikokrat ponavlja eno in isto: »Zmogli
bomo do konca, a ne?«, »Kaj nam drugega preostane?«, »A ne, da sem pridna?«, »Težek je bil ta hrib,
a sem zmogla.« - Kaže mi dva evra, ki ju vedno nosi s seboj v roki, saj nima žepa in nenehno govori, da
si bo nekaj kupila, ko bo šla domov iz šole. Jaz pravim, da si mislim, kaj bo kupila in da bo to sladoled
(ker mi je sošolec povedal, da jo je enkrat videl, ko je šel iz šole, kako se je basala s sladoledom). Pove
tudi, da doma starši tega ne vedo. Jaz pa pravim, da bi se morala glede tega s starši dogovoriti. Pravi,
da bo šla po pouku do mamine službe. Ponavlja: »Sladoled si bom kupila, ena kepica je ravno en evro.«
Vedno, ko me sreča, mi to pove najmanj petkrat. - Med individualno uro, ko pridno dela, ji rečem, da
je pridna. Nato ponavlja: »Sem pridna, a ne?« in »Jezna si na sošolca (pove ime), name pa ne, a ne?«

MOTORIČNO PODROČJE
i: - Imajo počasnejšo prebavo ter več maščobnega tkiva in manj mišičnega, zato se težko gibljejo. - Na
spomladanski športni dan gre z mlajšimi učenci, ki gredo na manjši hrib. Ker je deževalo in je zelo
spolzko, se zaradi prestane operacije hrbtenice osebe s PWS pred časom odločimo, da greva midve
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raje hodit posebej, po asfaltni poti ob vznožju hriba. Mislila sem, da bo malo hodila in se hotela ustaviti
ter počivati, a je hodila tako zagnano in hitro, da se je ni dalo ustaviti. Želela je hoditi tako dolgo, dokler
se ne bodo vrnili ostali učenci, kar je bilo skoraj tri ure in pol. Neprestano sva hodili in se pogovarjali.
Ustavili sva se le v času malice.

SOCIALNO PODROČJE
 Spremembe v rutini
j: - Osebo s PWS zmede urnik, ker odpadejo plesne vaje. Razložim ji potek dneva, a ostaja nejevoljna,
zelo razdražljiva. - Zaradi novega sedežnega reda v razredu, ki ga ni pričakovala, postane razdražljiva.
Zjutraj, ko je prišla v šolo, je bila presenečena, kje sedi, a ni nič rekla ali pokazala. Načrtno je pripravila
izbruh, ki ga je »izvedla« na skupnem petju vseh učencev šole od 4.r naprej. – Zjutraj, na začetku prve
ure, mi pokaže domačo nalogo in vse opravljene nedokončane stvari, ki jih je do danes morala narediti.
Za naslednjo uro je bil napovedan test iz zgodovine, zato smo to uro še malo ponavljali, ustno
odgovarjali na vprašanja. Česar ni vedela oseba s PWS, je povedal sošolec. Na tablo zapišem, da naj
pazita na velike začetnice in ločila na koncu povedi. Pred naslednjo uro ju spomnim, da se med testom
ne sme govoriti, da me ne moreta in ne smeta nič spraševati in da naj poskušata čimveč samostojno
rešiti. Ko teste razdelim, sošolec pridno rešuje, oseba s PWS pa začne govoriti: »Nič se ne spomnim,
ne vem tega, ne spomnim se …« Prosim jo, naj ne moti sošolca in reši tisto, kar zna, saj smo prej
ponavljali in je veliko vedela, vprašanja pa so ista. A začne še glasneje govoriti, celo kričati. Glasnost
se stopnjuje, obrne se vstran od mize, test porine vstran od sebe. Sošolca odpeljem ven iz razreda, da
lahko v miru rešuje test naprej. Z osebo s PWS pa vztrajam, da reši vprašanja, ki jih označim z zvezdico
(za katera vem, da jih zna). Obe z razredničarko ji razloživa, da to obnašanje ni sprejemljivo, da je na
urniku že malica in da ji jo damo na stran ter da lahko pride v razred, ko naredi zahtevano. Po vpitju
reši tri vprašanja, za drugo pa pravi, da se ne spomni. Začne jokati. Vpije: »Ne! Ne spomnim se! To ni
fer! Hočem malico! Ne znam odgovora. Ne spomnim se! Ne! Ne! To ni fer!« Ko pride razredničarka
pogledat, če je v redu, skušata na vprašanja odgovoriti ustno. Ko ugotovimo, da vse zna, vztrajamo,
da jih reši. Še eno celo uro je trajalo, da je ob prerekanju rešila vprašanja z zvezdico. Ob tem sem ji
razlagala, da je test obvezen in da bomo drugače mislili, da snovi ne zna. Opozorila sem jo, da bom
morala obvestiti starše, če ne bo sodelovala. Vsa nerešena vprašanja je morala rešiti za domačo nalogo
s pomočjo zvezka. Da se je umirila, je trajalo od pol devetih do enajstih.

VEDENJE, OBSESIJE, RITUALI
 Manipuliranje
k: - Oseba s PWS na počitnicah pri babici ponoči nalašč ni hotela spati, podnevi pa je bila slabe volje
in vedno je bilo nekaj narobe. Neprestano je manipulirala in izsiljevala. Spretno je sama izzvala takšno
situacijo, kot si je želela. Npr. že, če si ob njenem sicer običajnem vprašanju samo malce drugače
odgovoril, kot si je zamislila ona, je to lahko bil povod za kričeč izbruh. - Vprašam jo, kaj bo počela pri
babici in če bo pridna. (Tam bo cel naslednji teden, ker sta starša službeno odsotna). Nič ne komentira.
Razlagam ji, da želim, da mi odgovori, ker če učitelj učencu zastavi vprašanje, želi odgovor nanj. Ni
hotela odgovoriti, a sem vztrajala, da mora. Vedela sem, da ima nekaj za bregom. Po dolgem času le
reče: »Ne vem.« Sama pa nalašč podrezam vanjo: »Kaj? A »ne vem« pomeni, da nisi prepričana, da
boš pridna, ali da imaš mogoče nekaj v načrtu?« S tonom glasu ji dam vedeti, da se s tem ne strinjam.
Rahlo se smehlja in nič ne komentira. - Ko jo vprašam, kje je bila včeraj, saj je ni bilo v šoli, pravi, da je
že tako ali tako od nedelje naprej slabe volje in da je vse narobe. Ampak, da ne more povedati, zakaj,
ker je oči rekel, da ne sme nikomur povedati. Če bi povedala, je rekla, bi bila starša jezna. V šoli ne
zmore delati. Izgleda zaskrbljeno, zamišljeno in žalostno. Vedno znova se spomni na to in ponavlja, da
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ne sme povedati. Jaz ji razložim, da naj potem raje nič ne govori o tem, ker bom postala radovedna in
bom želela vedeti, ter da ni nič hudega, če mi ne sme povedati. Čez čas sama pove, da je oči vsega kriv
in da je ona rekla le, da mu samo kaže, kako je, če si gluh. Tako kot je bil oči v nedeljo »gluh«, ko ga je
ona nekaj prosila. Vse skupaj naj bi se začelo v avtu, na poti od babice. Pravi, da se tega noče
spominjati, ker je potem slabe volje. Prizna tudi, da ni bila ravno pridna pri babici, da pa tudi ni mogla
biti vedno poredna, ker je potem babica ne bi nikoli več hotela vzeti k sebi. Iz nje izvlečem, kaj pomeni
»ne ravno pridna«. Vprašam: »A si vpila?« Odgovori: »Ampak manj kot tri dni.« - Noče hoditi v šolo in
starši je ne morejo prepričati, da bi šla. Sama navaja pogoje, kakšen urnik želi in s katerimi sošolci noče
biti na urah, kdaj hoče biti z razredom in kdaj izven razreda. Vse smo upoštevali in ji na njene želje
prilagodili urnik, ker se zavedamo, da če ne bi, je sploh v šolo ne bi več dobili. - Oče osebe s PWS me
pokliče in vpraša, če se v šoli kaj dogaja, če sem karkoli opazila in ali je kdo drug kaj opazil. Razloži, da
je bilo danes zjutraj zelo hudo, da ni hotela v šolo. Od pol sedmih se je že začelo prerekanje in niti s
postelje ni hotela, ni je mogel spraviti oblačit. Samo rekla je, da bo jutri šla v šolo. Oče tudi pove, da
če je tudi jutri ne bo mogel spraviti iz postelje, jo bodo odpeljali v Stično, ker doma ne zmorejo več.
Oče odpelje osebo s PWS v Stično. Tam bo, kolikor dolgo bo hotela biti. Pravi, da bi bila dolgo, a bi
zadnji teden prišla še malo nazaj v šolo. Ko se peljeta v Stično, po poti sprašuje eno in isto in vedno
bolj stopnjuje glas: »Kako sva se zmenila, kako dolgo bom tam?« Oči pravi, da ve, da bi bil vsak odgovor
napačen, razen odgovor, s katerim ji je odgovarjal: »Kolikor se boš ti odločila.« Vsaj štirikrat ji je tako
odgovoril in potem je rekla, da bo dva tedna, in oči je potrdil. – Oseba s PWS pove, da pri psihologinji
zbira nalepke za pridno obnašanje (če npr. ne zamudi k pouku ipd.). Ko zbere določeno število nalepk,
bo lahko šla v živalski vrt. (Nato smo nalepke uvedli tudi v šoli). Eni učiteljici v šoli na individualni uri
razloži, da pri psihologinji že ne bo vpila ali se grdo obnašala, ker psihologinja ve, kako je treba z njo.
– Oseba s PWS ima puščico v obliki kravice Milke, ki je zelo všeč njenemu sošolcu. Odkar ji je sošolec
povedal, da mu je puščica zelo všeč, ga oseba namenoma izziva, daje puščico na njegovo stran mize,
obenem pa mu ne dovoli, da bi jo gledal ali se je dotikal. Zaradi puščice so same težave, oba slabše
delata med poukom, se prepirata. Oseba s PWS puščice nikakor noče pustiti doma, učenec si jo pa
zelo želi, a se je ne da kupiti, saj je reklamna. Vsakodnevno se s to puščico ukvarjamo, žal več časa kot
s samo snovjo.
 Kopičenje
l: - Zjutraj oseba s PWS noče k pouku, ker ugotovi, da v torbi nima dveh posebnih krem za ustnice. V
torbici ima namreč med drugim tudi toaletno torbico, kjer bi po njenem moralo danes biti pet label.
Grdo se začne obnašati do očeta, ki jo je pospremil do razreda, in dramatizira. Očeta pripravi do tega,
da gre kupit enaki kremi v trgovino. Še vedno noče v razred. Na hodniku čaka očeta. Čez eno uro se
oče vrne s tremi novimi labelami. Še vedno je osorna in zapovedovalna. Nove labele ji niso všeč. Šele
ko ji oče obljubi, da bodo take, kot si želi, kupili po pouku, gre v razred. To je bilo po celi uri in pol
pregovarjanj. - Že dva tedna prinaša v šolo po najmanj dve vreči stvari od doma. V šoli jih razkazuje,
se baha pred sošolcem in hoče vso pozornost. Čeprav ji je bilo prejšnji teden povedano, da ne sme
nositi stvari od doma v šolo, je prišla danes z dvema vrečkama. Ena je do vrha polna plišastih igračk,
druga pa plastičnih figuric. Razredničarka jo je opomnila, da šola ni vrtec, in jo vprašala, kdo ji je to
sploh dovolil. Danes je npr. prinesla štiri polne vreče igrač od doma. Razložila je, pri kateri uri jih bo
razkazovala. Ker je zjutraj zamudila k pouku, ji je učiteljica na tej individualni uri rekla, da zamuja zato,
ker nosi težko in je počasna. Prepovedala ji je prinašati stvari od doma. Oseba s PWS tega ni mogla
sprejeti, pristala je na dveh vrečkah. Je pa sama morala vse pospraviti in nesti v razred - Na torbi ima
navešenih veliko obeskov. Želi si, da bi vsi opazili, koliko stvari ima. Dobila je novo uro in takoj, ko
zmore z mano govoriti, se z njo pohvali. - Torbo ima čisto nabasano, tako da mora biti vse zloženo po
sistemu, da jo lahko zapre. S seboj nosi sedem puščic in še posodo za voščenke. Npr. radirko išče
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približno deset minut, ob tem pa zelo ropota. Zaradi tega iskanja neprestano zaostaja z delom. Ima tri
do štiri nalivnike. Preden začne s pisanjem, mora najti točno tistega, ki si ga je zamislila. Potem ga
vedno še odpre in pogleda, če je še kaj črnila v bombici.
 Praskanje
m: - Prvič je oseba s PWS v šoli pod vplivom zdravil (predpisanih od psihiatra). Praska si glavo na vrhu,
kjer ima kožo razpraskano vse do krvi. Rana je velika centimeter ali celo dva. Vsi jo sprašujejo, kaj to
ima. - Na glavi ima rdečo hrasto, kjer se praska, odkar je na zdravilih. Cel čas sprašuje, ali je pridna, in
pravi, da bo povedala mamici, kako je pridna ter da se ni praskala, zato ji naj že danes kupi flomastre.
Razložim ji, da se mora tudi v bodoče tega držati in da starša že vesta, kdaj bo čas za nagrado. - Staršem
po telefonu povem, da se oseba s PWS že dva dni praska. Razložijo mi, da je bilo čez vikend obupno,
da se je spraskala v soboto v avtu in je nista videla. Vprašam jih, kaj naj ji rečem, da bo nehala. Pravi,
da ji moram povedati, da oči prosi, naj neha s praskanjem, ker bo sicer imela luknjo v glavi. Praskati
se je nehala šele, ko ji je razredničarka umila glavo, tako da ji kri ni več tekla. - Ta teden se je trikrat
spraskala do krvi. V petek, ko je delala z razredom, me pridejo iskat sošolci osebe s PWS, ker se je
praskala in so hraste že ležale vse okoli nje, tudi kri ji je tekla. Razložila sem ji, da obstajajo taki lepi
modni dodatki, trakovi. Enega bi tudi ona lahko imela, ker bi ji zelo pristajal. Ker nisem imela drugega,
sem odrezala trak krep papirja in ji ga zvezala okoli glave čez rano. Bilo ji je všeč, a le za minuto. Čez
nekaj dni je prišla v šolo z ruto na glavi. Vsi ji govorimo, kako ji paše, samo da jo bo nosila in se ne bo
mogla praskati.
 Trma
n: - Učiteljica, ki bi morala imeti naslednjo uro pouk v razredu z osebo s PWS, je morala slučajno na
sestanek in je uro prevzela razredničarka, oseba pa začne trmariti, se grdo obnašati, celo govoriti, da
nima nič za delat in da je vse le za doma, čeprav sošolec pove, da ni res. Ko pridem naslednjo uro jaz
do nje in vidim, da se upira delu in trmari, jo vprašam: »Kaj pa je? Zakaj zamujaš k pouku? Pridi!«
Nobene reakcije z njene strani. Umaknem se v bližnji razred, toliko da jo imam na očeh. Ne reagira,
samo pogleduje okrog, če smo še blizu in če se ukvarjamo z njo. Čez ene deset minut ji grem povedat,
da ima samo še minutko in jo spomnim na njej ljubo stvar, ki bi jo delali. Vprašam jo, če bi to delala.
Reče, da ja, a se ne premakne. Odštevam in odidem. Naslednji odmor je še vedno tam sedela.
Naslednjo, še zadnjo uro, je imela z razredom. Ko se je ura že začela, razredničarka odpre vrata razreda
in ji zakriči: »Razredna ura je, zamujaš, pridi v razred.« Opazujem jo iz sosednjega razreda. Ona ne ve,
da sem tam. Obotavljajoče vstane in gre zelo počasi v razred. Pogleduje okrog, če ima »publiko«, a je
nima. – Oče osebe s PWS pripoveduje, kako razdražljiva in trmasta je zadnje čase in zakaj zamuja v
šolo. Zjutraj je namenoma zelo počasna, starša je ne moreta spraviti pravočasno v šolo. Tudi po dve
uri lahko stiska sok iz pomaranč za zajtrk. Poleg tega si izmišljuje, da noče v šolo zaradi obnašanja
njenega sošolca.
 Izbruhi
o: - Na začetku ure pišemo v zvezke. Oseba s PWS začne na lepem kričati, da ne misli celo uro pisati.
Pravim ji, da besedilo ni dolgo in da nihče ni rekel, da bomo celo uro samo pisali. Kriči, da ne bo niti
pol ure pisala. Ni se hotela lepo pogovoriti. Vstala je s klopi, se postavila k omari v razredu in kričala,
trmarila. Za nekaj časa sem jo pustila samo in sem odšla iz razreda. Čez čas je znižala ton glasu. Ko sem
se vrnila, je bilo spet glasno kričanje. Za tem je bilo potrebno z njo delati zelo previdno. Paziti sem
morala, da nisem povedala česa takega, kar ji ne bi bilo všeč. Morala sem paziti tudi, da ne bi govorila
z nepravim tonom. - Ko pridem zjutraj v službo, slišim vpitje v spodnjem nadstropju. Prihaja iz manjše
učilnice. Izvem, da je na skupnem petju (vseh učencev na šoli od 4. razreda naprej) oseba s PWS na
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lepem začela kričati. Poleg tega je zjutraj na pouk zamudila nekaj minut. Ni vedela, da imajo v razredu
nov sedežni red, saj je ni bilo zraven, ko so učence v razredu z njim seznanili. Tega ni takoj povedala
in je sredi petja zato začela kričati. Motila je vse učence na pevskih vajah ter vse ostale, ki so bili po
razredih, saj je bilo vpitje zelo glasno. Razredničarka je ni mogla premakniti, postajala je tudi agresivna,
saj je razredničarko trikrat skoraj udarila. Z eno od učiteljic sta jo odvlekli v manjšo učilnico v spodnje
nadstropje. Tam je kričala in trmarila od pol devetih do enajstih. Glasno je sitnarila, govorila je: »To ni
fer. Hočem malico. Ne bom tam sedela. Ne bom pri tej sošolki sedela (pravi z imenom), ker kašlja.«
Veliko učiteljev in učencev na šoli jo je prvič slišalo koga tako grozno vpiti. Kasneje so jo nekateri učitelji
prišli celo tolažit. Za učence pa je bil to velik šok. Od te ure petja naprej jo vsi poznajo. Šele okrog pol
enajstih se je toliko pomirila, da se je dalo z njo pogovarjati. Opravičila se je in obljubila, da naredi vse,
kar sem zahtevala. Malico smo ji dali na stran. Dobila jo je, ko je opravila obveznosti minulih učnih ur,
kar je vključevalo tudi test. Za tem je naslednjo uro učiteljici veselo pripovedovala, da je vpitje načrtno
naredila, ker je vedela, da bo dobila delo po pouku, takrat pa bo imela več časa za reševanje testa.
Test smo prestavili. Rekli smo ji, da ne bomo napovedali, kdaj ga bo pisala. - Med uro odgovarjamo na
vprašanja. Gre za učenje in utrjevanje snovi. Oseba s PWS tega sama ne zmore. Pomagam ji in ji
predlagam, pod katerim naslovom naj snov išče, kje v zvezku. Ko jo najde in prebere, skupaj najdeva
odgovor. Naprej ne dela, le sedi, več kot deset minut počakam in jo potem le vprašam, če je napisala
odgovor in pri katerem vprašanju je. Začne se grdo obnašati in pravi: »Ne, pozabila sem odgovor, ne
misli si, da bom dvakrat brala.« Jaz pa pravim: »Tolikokrat boš morala prebrati, da si boš odgovor
zapomnila in ga lahko zapisala, pa če bo to dvakrat, trikrat ali desetkrat.« Opomnim jo še, da se tako
ne obnašamo. Govorim glasno in avtoritativno. In začne se vpitje, »Ne bom, ne bom …« Pustili smo jo
v razredu in se odmaknili v drug prostor. Trajalo je tri šolske ure, da se je umirila. Malico smo ji dali na
stran in vztrajali, da preden jo dobi, naredi vse potrebno. - Oseba s PWS je že dokončala izdelke, ki so
jih delali v razredu. Učiteljica omeni, da jih bodo dali na razstavo. Ona pa začne vpiti, da ne, da so ji že
izgubili en zvezek in da bo že pokazala, kako je lahko huda. - Med odmorom ji omenim, da se vidimo
zjutraj na športnem dnevu in da bomo videli, s katerim razredom bo šla, ker dežuje in bo spolzko.
Zaradi vsega tega ne bo mogla iti na visoko strmo goro (zaradi operacije hrbtenice pred časom). Sledil
je takojšen izbruh, vpitje, jok, upiranje. Govorila je, da ona ne gre z malimi otroki, da gre s svojim
razredom. Razložim ji, da jaz nimam nič s tem, da so taka navodila, ki jih upoštevamo vsi. Grem po
učiteljico za športno vzgojo, da se z njo pogovori in ji razloži, kako je. Ali se bo tega držala ali pa ostane
doma. Joka in trmari dve šolski uri. Pokličem mamo osebe s PWS in ji povem, da naj se doma poskušajo
pogovoriti, ker je v šoli taka situacija, da se ne da. Naslednji dan pride čisto prerojena, dobre volje, nič
ne omenja, da jo kaj moti, kot jo je včeraj. Cel čas govori samo o hrani. - Zjutraj pred poukom me kliče
oče osebe s PWS in vpraša, če je razredničarka še vedno odsotna. Pravim, da ne ter da smo povabljeni
v enega od razredov na predstavitev projektov. Grem jo počakat pred vhod, saj zamuja. Z očetom sta
ravno prispela. Torba je v avtu, oseba s PWS pa zganja hrup. Iščeta moje kolo, ker ji je oče rekel, da
kljub temu da mi je počila guma, nisem slabe volje (kar sicer ni bilo res). Naglas me vpraša, če se mi je
res to zgodilo, kar seveda zaradi osebe s PWS potrdim. Odide na konec igrišča. Grem ji povedat, da je
danes poseben dan, saj gremo poslušat projekte o žitih. Pravi, da ona to že vse ve. Očetu rečem, da
naj mi da kar torbo iz avta in naj on kar gre, da bom že sama poskrbela, da pride v šolo. Ko je videla,
da greva proti avtu, je začela z vpitjem. Oče ji pove, da ji da samo ključe (ker hodi sama domov) in
copate ter da ji ne bo dajal torbe. A ona vseeno noče v šolo. Tako odideta domov. - Šola v naravi na
Primorskem, z novo razredničarko: oseba s PWS razlaga, da ona gre v vodo, če ima ta vsaj dvaindvajset
stopinj. Zmenimo se, da gremo v vodo, ko bomo tako rekli učitelji, drugače pa imamo pouk o jadranju
ali jadranje. Razložim ji tudi, da nikoli ne sme sama v vodo. Ko tako prvi dan nastopi čas za kopanje,
gre kar sama v vodo, brez vprašanja, čeprav smo se zmenili, da gre vedno z enim od učiteljev, katerega
tudi vpraša, če sploh sme. Sama plava pod vodo, zelo dolgo in vstran od obale. Razredničarka gre za
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njo, a želi sama plavati do boje. Razredničarka ji predlaga, da plavata skupaj bolj pri obali. Začne se
vpitje. Biti hoče sama. Fant s kajakom gre za njo in jo spremlja do boje. Ko pride iz vode, jo zelo zebe
in lepo se pogovoriva. Obljubi, da bo vedno najprej vprašala, če kaj sme oz. ne sme, in ne bo več sama
hodila v vodo. - Zvečer v sobi vpije, ker se je sošolec usedel na njeno posteljo. Kriči, da se noben ne
sme dotikati njene postelje in njenih stvari. - Ko sva prišli na plažo, sva videli, da so ostali učenci že
zbrani pred jadrnico in poslušajo predavanje o jadranju. Učenci so bili v kopalkah. Ko je oseba s PWS
to videla, se je slekla, šla na pomol in skočila v morje. Skače in skače, čeprav jo prosimo, da pride ven,
ker imamo pouk, pa še pooblačilo se je. Ona pa skoči v globoko morje in plava. Kasneje pove, da si je
zadala, da bo desetkrat skočila s pomola in se eno uro kopala. To je hotela uresničiti, ne glede na vse.
In tudi je. - Ko gremo z večerje, vidi pekarno in začne vpiti, da ne bo jedla suhega kruha za zajtrk.
Razlagamo ji, da se da iti za malico v pekarno in da se bomo vse zmenili. Vpije in se ne da pomiriti. To
spet traja več kot uro. - Gremo v sosednje mesto v muzej. Z avtom se pripeljemo do parkirne hiše. Od
tam do muzeja vozi sicer avtobus, a ga ne moremo čakati več kot pol ure. Peš do muzeja je le deset
minut, pa še zamuditi ne smemo. Oseba s PWS noče iti peš. Na postaji se usede in vpije, da bo šla z
avtobusom. Razlagam ji, da bova zamudili, če bova čakali na avtobus. Pogledava vozni red, kjer ji
dokažem, da bo avtobus pozen. Medtem se mimo pripeljejo sošolci, ki so prišli s kolesi, in pravijo, da
moramo pohiteti. Vpije, da zmore hoditi le petnajst minut. Razlagam ji, da ni več hoje kot 15 minut
hoje do tja in ji kažem, kako blizu je ta zgradba. Obljubim ji, da bova šli nazaj z avtobusom. Vpije do
pol poti, da ne bo dolgo hodila. Jaz hodim pred njo. Hodi zelo počasi in gleda na uro, koliko minut
mine. Na pol poti neha vpiti in pride do konca. Čestitam ji, ker se je umirila in me poslušala, ter ji
povem, da kar jaz obljubim, to izpolnim. Tako sva šli nazaj z avtobusom. - Zmenjeno je, da gremo po
kosilu v trgovino. Ostalo ji je še 84 centov. Ves ta denar želi zapraviti in dobiti čim več sladkarij. Eno
uro hodiva po trgovini. Izbira vedno druge sladkarije, pri čemer seštevava oz. odštevava cente.
Izbereva tri stvari, ki stanejo skupaj 82 centov, kar ji je končno všeč, in greva na blagajno. Prodajalka
pove, da je znesek 1 euro in 44 centov. Cene so bile žal narobe zapisane. Želim ji dati zraven, kolikor ji
manjka, in razložim, da mi ni treba nikoli vrniti, samo da greva, ker bova zamudili avtobus, ki bi naju
moral pripeljati do sošolcev na učno uro. Pet minut je bilo do odhoda avtobusa. Vpije, se jezi, da hoče
zapraviti točno toliko, kolikor ima. Prodajalko prosim, če lahko zamenja eno stvar. Zamenja jo in ji
ostane še 12 centov. Po vsej sili hoče nazaj v trgovino. Razložim ji, zelo umirjeno in tiho, da bova
zamudili avtobus in ne bova mogli priti na uro ter da se po večerji lahko vrneva v trgovino. Ne pomaga.
Postavi se sredi trgovine in vpije. Odidem ven in ji rečem, da jo počakam pred vhodom. Pridrvi ven in
gre čez križišče, na gradbišče, avtomobilov sploh ne gleda. Če grem za njo, hiti še hitreje vstran. Vpije,
da ne bo šla na avtobus. Prosim jo, naj ne hodi tja, ker se ji lahko kaj hudega zgodi, saj se tam sploh
ne sme hoditi. Postavi se ob ograjo gradbišča in kriči. Skrijem se ji za nekim avtomobilom. Ko me več
ne vidi, neha vpiti in gleda ves čas v mojo smer. Počasi pride za mano. Trajalo je kakšno uro, da sva
prišli do doma, kjer smo bivali. A je še vseeno kričala. Postavila se je ob oleandru pred vhodom doma
in mu potrgala vse liste. Ni me ubogala, da bi nehala. Šla sem na stranišče in sporočila učiteljem, da
naju ne bo na uro. Tudi oseba s PWS je prišla gor v dom, ker je tudi njej bilo treba na stranišče. Ker
ima enodelne kopalke, sem ji vedno pomagala pri slačenju, ker ni mogla sama, in me je za to vselej
prosila. Zdaj temu ni več tako, vse opravi sama in se jezi, kje je njen nahrbtnik. Vpitje traja več kot dve
uri. - Razredničarka pokliče mamo osebe s PWS in vpraša, zakaj je ni bilo v šoli. Mama ji razloži, da ji
je zjutraj oče rekel nekaj, kar ji ni bilo všeč, in ni hotela v šolo.
 Kraja (hrane)
p: - Med malico oseba s PWS poje več, kot je zmenjeno. Takoj ko grem iz razreda, je skrivaj pri mizi s
hrano. Zmožna je s prstom iz posode lizati namaze, lizati z žlic, pojesti vse, kar ostane. Povem ji, da je
vzela preveč. Dela se, kot da ne sliši. - Slišala je, da bomo imeli v šoli v naravi pet obrokov in razložim
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ji, da malici pomenita, da si lahko gre po sadje. V šoli v naravi je tako vedno, ko je bil čas za malico,
prej vprašala, ali si lahko gre po sadje. Pri popoldanski malici jo ena od učiteljic opazi, da je polila čaj,
in ji ga pomaga obrisati. Medtem pa oseba s PWS pograbi dva zavitka, ki sta bila nastavljena, saj sta
ostala od kosila, se skrije za zid in se baše.
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PRILOGA 4
Dnevni jedilniki 1, 2 in 3 (1200kcal/dan) primerni za osebe s PWS (Čampa, 2009, str. 24-26).

JEDILNIK 1

JEDILNIK 2

JEDILNIK 3

ZAJTRK

150 g lahkega
mleka
50 g polnozrnatega
kruha
35 g tuninega
namaza (tuna in
olivno olje)
60 g svežega
paradižnika

5 g instant kave
100 g lahkega mleka
45 g črnega kruha
10 g dietne margarine
15 g dietne marmelade
100 ml sveže stisnjenega
pomarančnega soka

150 g lahkega mleka
50 g polnozrnatega
kruha
60 g hrenovke (1/2)
50 g sveže paprike

DOPOLDANSKA
MALICA

30g polnozrnatega
kruha
15 g kuhanega
pršuta
150 g pomaranče

180 g lahkega navadnega
jogurta
15 g müsli-jev
120 g kivija

30 g polnozrnate
štručke
10 g lahke
margarine
130 g svežih jagod

KOSILO

200 g krompirja v
kosih
150 g toplega
brstičnega ohrovta
70 g pečenega
purana (belo meso)
250 g zelene solate
ali druge sveže
zelenjave
10 g olivnega olja

220 g krompirjevih
njokov
50 g mesne omake
150 g zelene solate
120 ga paradižnika za
solato
5 g olja za solato

200 g goveje juhe
20 g jajčne zakuhe
150 g mešanih
navadnih in
špinačnih rezancev
30 g paradižnika v
porovi omaki
30 g pora za omako
200 g zelene solate
5 g olivnega olja

POPOLDANSKA
MALICA

30 g rženega kruha
15 g samostanskega
sira
200 g jabolčnega
kompota

30 g črnega kruha
20 g zeliščne skute
100 g sveže rdeče paprike

30 g črnega kruha
20 g posnete skute z
zelišči
150 g sveže
pomaranče

VEČERJA

40 g Sport müsli-jev
200 g lahkega
jogurta
130 g svežega
jabolka

125 g kašice Frutek
50 g črnega kruha
15 g masla

40 g črnega kruha
15 g samostanskega
sira
130 g kivija

__________________
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JEDILNIK 1:
22 % beljakovin
24% maščob
54 % ogljikovih
hidratov

JEDILNIK 2:
15 % beljakovin
32 % maščob
52 % ogljikovih hidratov

JEDILNIK 3:
19 % beljakovin
26 % maščob
55 % ogljikovih
hidratov

* Tekočina: nesladkan čaj, lahki ledeni čaj, voda, mineralna voda, donat, deit.

Primer ustreznega enotedenskega jedilnika za osebo s PWS

pon

tor

sre

čet

pet

ZAJTRK

50g
koruznih
kosmičev
_____
1 dcl
mleka z
0,5
maščobe

50g
sadnega
muesli-ja
_____
1 dcl
mleka z
0,5
maščobe

50g
koruznih
kosmičev
______
1 dcl mleka z
0,5 maščobe

50g
sadnega
muesli-ja
_______
1 dcl
mleka z
0,5
maščobe

50g
koruznih
kosmičev
_______
1 dcl mleka
z 0,5
maščobe

DOPOLDANSKA
MALICA

hruška

jabolko

hruška

breskev

pomaranča

KOSILO

1dcl čiste
juhe
______
pečeno
belo meso
______
zelenjavna
priloga

1dcl
čiste
juhe
_____
pečeno
belo
meso
_____
široki
rezanci
_____
zelena
solata

zelenjavna
rižota
_____
paradižnikova
solata
_____

1dcl
čiste
juhe
_____
pečen
oslič
_____
cvetača
v solati
______

1dcl čiste
juhe
_____
pečen
piščanec
______
zelenjavna
priloga
______

POPOLDANSKA
MALICA

navadni
jogurt

hruška

jabolko

navadni
jogurt

hruška

VEČERJA

solata

solata

solata

solata

solata

* Tekočina: voda ali čaj brez sladkorja, mleko je obvezno pogreti
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