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POVZETEK 

Diplomsko delo obsega predstavitev Aspergerjevega sindroma in strategije poučevanja 

učencev z Aspergerjevim sindromom. Prikazuje raziskavo o poznavanju Aspergerjevega 

sindroma osnovnošolskih učiteljev, ki imajo pri delu izkušnje z učenci z Aspergerjevim 

sindromom in tistimi, ki izkušenj nimajo. Zajema analizo treh intervjujev v katerih so 

prikazane značilnosti oseb z Aspergerjevim sindromom.  

Med motnje avtističnega spektra spada več oblik motenj, prav tako tudi Aspergerjev 

sindrom.   

Aspergerjev sindrom je vseživljenjska motnja. Je ena izmed oblik motenj avtističnega 

spektra, ki jo ima eden oz. dva otroka v populaciji in je pogostejša pri dečkih. Njihov 

razvoj poteka drugače kot razvoj vrstnikov, predvsem na področju odnosov in 

komunikacije z drugimi.  

Učenci z Aspergerjevim sindromom so lahko vključeni v osnovno šolo, vendar pri šolskem 

delu potrebujejo prilagoditve za lažje usvajanje učne snovi.  

V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni razlaga o Zakonu o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, definicija, zgodovina, vzroki za nastanek in diagnoza 

Aspergerjevega sindroma. Sledijo značilnosti Aspergerjevega sindroma. Na koncu tega 

dela so predstavljene strategije in prilagoditve za poučevanje učencev z Aspergerjevim 

sindromom.  

Namen diplomskega dela je bil odkriti morebitne razlike poznavanja Aspergerjevega  

sindroma med osnovnošolskimi učitelji, ki imajo izkušnje s poučevanjem učencev z 

Aspergerjevim sindromom, in tistimi, ki izkušenj nimajo. Prav tako pa ugotoviti povezavo 

z značilnostmi oseb, ki imajo Aspergerjev sindrom, in teorijo o Aspergerjevem sindromu.  

V empiričnem delu je zajeta analiza rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, nato 

pa analiza strukturiranih intervjujev. V raziskavo je bilo vključenih 92 osnovnošolskih 

učiteljev, ki so odgovarjali na anketna vprašanja. Predstavljene so razlike v poznavanju 

Aspergerjevega sindroma med učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, kjer imajo 

vključenega vsaj enega učenca z Aspergerjevim sindromom, in tistimi, ki poučujejo na 

osnovnih šolah, kjer nimajo vključenega nobenega učenca z Aspergerjevim sindromom. 

Prikazani so rezultati, kako učitelji, ki delajo z učenci z Aspergerjevim sindromom, 
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prilagajajo pouk in koliko se počutijo usposobljeni, da bi rešili težave, ki jih lahko ima 

učenec s tem sindromom. 

Pri strukturiranem intervjuju so sodelovali starši učenca z Aspergerjevim sindromom, 

učiteljica, ki poučuje učenca s tem sindromom, in srednješolka, ki ima Aspergerjev 

sindrom. Analiza intervjujev prikazuje primerjavo med diagnostičnimi kriteriji za 

diagnosticiranje Aspergerjevega sindroma in značilnostmi predstavljenih oseb z 

Aspergerjevim sindromom v intervjujih.   

Iz rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da se znanje učiteljev, ki imajo izkušnje z 

učenci z Aspergerjevim sindromom, razlikuje od učiteljev, ki izkušenj z njimi nimajo. 

Učitelji, ki imajo izkušnje s tovrstnimi učenci, jim prilagajajo šolsko delo na različne 

načine. Svetovalni delavci nudijo učiteljem zadostno pomoč in nasvete.  Učitelji z 

izkušnjami se počutijo dovolj usposobljeni za delo z učenci z Aspergerjevim sindromom, 

tisti brez izkušenj pa ne. Rezultati intervjujev so pokazali, da imajo predstavljene osebe 

lastnosti, ki so opredeljene z diagnostičnimi kriteriji za diagnosticiranje Aspergerjevega 

sindroma.   

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, motnje avtističnega spektra, Aspergerjev 

sindrom, učenci z Aspergerjevim sindromom, učitelji, strategije poučevanja.  
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ABSTRACT 

The thesis includes the presentation of Asperger syndrome and strategies for teaching 

students with Asperger syndrome. It shows the survey on knowledge of Asperger 

syndrome among primary school teaches with experience and teachers with no experience 

in working with pupils with Asperger syndrome. It also includes the analysis of three 

interviews in which the characteristics of people with Asperger syndrome are presented.  

There are several autism spectrum disorders and the Asperger syndrome is one of them. It 

is a life time disorder. It is an autism spectrum disorder that affects one to two children out 

of 1000 and affects boys more often. The development of these children differs from the 

development of their peer. It is characterized by significant difficulties in social interaction 

and communication with others. 

Pupils with Asperger syndrome can be included in elementary schools, but they need help 

and adjustments to help them acquire subject matters. 

The theoretical part of the thesis deals with the Act for placement of children with special 

needs, definition of special needs, history, causes and diagnosis of Asperger syndrome. 

The description of the Asperger syndrome follows. At the end teaching strategies and 

adjustments for teaching children with Asperger syndrome are presented. 

The aim of the thesis was to establish the differences in knowledge between elementary 

school teachers with experience in teaching pupils with Asperger syndrome and teachers 

without such experience. Another aim was to establish the connection between the 

characteristics of people with Asperger syndrome and the theory of the Asperger 

syndrome. 

The empirical part deals with the analysis of the questionnaire results and the analysis of 

structured interviews. 92 elementary school teachers were included in the research. There 

is the difference in knowledge between teachers, who work in schools with at least one 

pupil with the Asperger syndrome, and the teachers with no such experience. The 

presented results show how teachers adjust their teaching techniques and strategies and 

how competent they feel to help students overcome the difficulties caused by the Asperger 

syndrome. 
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Parents of a pupil with the Asperger syndrome, a teacher, teaching the pupil with the 

syndrome and a high school student with Asperger syndrome participated in the structured 

interviews. The analysis of the interviews shows the comparison between the diagnostic 

criteria for the diagnosis of Asperger syndrome and characteristics of presented people 

with Asperger syndrome in interviews. 

It is evident from the results of the questionnaire that the knowledge of teachers with 

experience with students with Asperger syndrome differs from the knowledge of teachers 

with no such experience. Teachers, working with pupils with Asperger syndrome, adjust 

their school work and teaching techniques in different ways. Counsellors provide them 

with sufficient help and advice. Teachers with experiences feel confident enough in 

teaching a pupil with Asperger syndrome – opposite to those with the lack of such 

experience. The results of the interviews show that the people involved have the 

characteristics that are defined by the diagnostic criteria for the diagnosis of Asperger 

syndrome. 

 

KEYWORDS: inclusion, Autism Spectrum Disorders, Asperger syndrome,  pupils 

with Asperger syndrome, teachers, teaching strategies.  
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I. UVOD 

Danes prepoznamo vedno več otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). OPP 

razvrščamo v več skupin. Ena izmed skupin so otroci z motnjami avtističnega spektra (v 

nadaljevanju MAS). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 

58/2011) določa zanje načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanje.  

Aspergerjev sindrom (v nadaljevanju AS) je ena izmed oblik MAS-a. Je razvojna in 

vseživljenjska  motnja, ki se pokaže že v otroštvu. Sam potek motnje je odvisen od stopnje 

izraženosti najpomembnejših simptomov, inteligence posameznika in okoljskih dejavnikov. 

Osebe z AS imajo nevrobiološko motnjo.  

Veliko učencev z AS obiskuje osnovno šolo.  

Vsi OPP, torej tudi učenci z AS, potrebujejo prilagoditve poučevanja. Sistem tako od učiteljev 

zahteva vedno več spretnosti in znanj, s katerimi bodo znali prilagoditi pouk vsem OPP. 

Učiteljeva vloga ni samo poučevanje, saj so tudi v vlogi vzgojiteljev, staršev, prijateljev, 

psihologov in tako naprej.  

Pred časom se o MAS-u in AS-u sploh ni govorilo. Kanner (1943) in Asperger (1944) sta bila 

prva, ki sta začela raziskovati te motnje. Razprave o MAS-u  so se vedno pogosteje pojavljale 

v medijih in krogih specialistov. Po njunih pričevanjih se je za te motnje začelo zanimati 

vedno več psihiatrov, psihologov, terapevtov, specialnih pedagogov in drugih.  

V zadnjem času je v naših osnovnih šolah vse več učencev z MAS, kamor uvrščamo tudi 

učence z AS, učitelji pa še vedno natančno ne poznajo značilnosti AS-a in oblik dela z učenci 

s tem sindromom.  Torej ne razumejo njihovega vedenja, kar pa je ključnega pomena, če 

želijo z njimi uspešno delati.  

Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči učencu z AS, sem se pri delu z njim soočala z 

različnimi izzivi in težavami. Pri delu v šoli me je marsikaj zmotilo, kar je bil povod za 

nastanek tega diplomskega dela.  

V raziskavo je bilo vključenih 92 osnovnošolskih učiteljev, ki so rešili anketni vprašalnik. 

Zanimalo nas je, kako dobro osnovnošolski učitelji, če sploh, poznajo AS. Prav tako nas je 

zanimalo, kako tisti učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj 

enega učenca z AS, prilagajajo šolsko delo tem učencem.   
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Pri intervjuju so sodelovali starši sina z AS, učiteljica, ki poučuje učenca z AS, in 

srednješolka, ki ima AS. Zanimalo nas je ali se opisane značilnosti oseb z AS ujemajo z 

diagnostičnimi kriteriji za diagnosticiranje AS.  

Analize vprašalnikov in intervjujev so prikazane v empiričnem delu diplomskega dela.  
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II. TEORETIČNI UVOD  

1 VKLJUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V 

OSNOVNO ŠOLO  

1.1 Integracija in inkluzija  

V strokovni literaturi so uporabljeni različni termini, s katerimi avtorji označujejo 

vključevanje OPP v redne šolske ustanove. V bližnji preteklosti (pred letom 2000) srečamo 

navedbe, da sta izraza inkluzija in integracija sinonima, saj gre v obeh primerih za enake 

ideje, ravnanje in cilje. Danes večina avtorjev izrazov nima več za sinonim, saj poudarjajo 

razlike v pomenu,  kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja OPP z vzgojno-

izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 2008, str. 10, 11).  

Integracija  

Integracija (Kavkler, 2008) pogosto pomeni le namestitev OPP v redno ustanovo, kjer skuša 

spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu povprečju, da se lahko vključi v 

redni sistem vzgoje in izobraževanje in dosega predpisane standarde. Metafora za integracijo 

je: Vstopi, če se lahko prilagodiš (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008).  

 

''V vsakem primeru integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno 

okolje, zagotavljanje ustreznih pogojev in načinov dela z njimi ter odnose medsebojnega 

sprejetja in spoštovanja'' (Opara 2005, str. 18).  

Inkluzija  

Izraz inkluzija izvira iz latinske besede inclusio in pomeni vključitev, sklenjenost, pripadanje, 

spadanje (Kranjčan, 2006). 

Inkluzijo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 

razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje OPP v družbi vrstnikov. Koncept temelji na 

sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi ali na 

podlagi okvar (Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006).  

Inkluzija v resnici pomeni oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo mogoče sobivanje 

ljudi različnih starosti, različnega socialnega, ekonomskega, verskega, kulturnega ter spolnega 

izvora in naravnanosti. Cilj šolske vzgoje je vzgajanje otrok za mirno sožitje različnih 
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socialnih, kulturnih in drugih skupin človeštva ter privzgajanje vrednosti, kot so 

multikulturnost, interkulturnost, razumevanje, pluralizem, toleranca, spoštovanje, različnost 

(Yagi, 1998). 

Pri inkluziji ne gre le za prilagajanje otroka okolju, ampak za prilagajanje okolja otroku, z 

namenom odstranjevanja ovir, ki mu onemogočajo optimalni razvoj potencialov (Kavkler, 

2003). 

Inkluzija je proces, ki terja:  

- odstranitev ovir (izboljšati, okrepiti, dopolniti, prilagoditi socialno-ekonomske razmere 

družbe);  

- spremembo stališč (posamezniku omogočiti uspešno vključevanje, prilagajanje učne snovi);  

- vzpostavljanje učnega ozračja in kulture (komunikacija, sodelovanje); 

- da učitelji in strokovni delavci posebno pozornost namenijo različnim skupinam (Kavkler, 

2008). 

M. Kavkler (2008) navaja osnovna načela inkluzivnega izobraževanja:  

- pozitiven odnos do različnosti;  

- pravico otroka, da je sprejet, da je skupaj z vrstniki;  

- pozitivna stališča do vključevanja OPP;  

- spoštovanje vseh otrok in staršev;  

- oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 

- sistemski in individualni razvoj načinov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 

inkluzije;  

- skupinsko odgovornost vseh strokovnjakov za širitev inkluzije v prakso;  

- sodelovanje večinskih (OŠ) in specialnih šol (OŠPP);  

- profesionalni razvoj strokovnega osebja šol, ki vključuje poglabljanje že obstoječih 

znanj in veščin ter pridobivanje novih;  
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- podporo učiteljem v širšem in ožjem okolju z ustreznim sodelovanjem in s strokovno 

pomočjo svetovalnih delavcev, mobilnih pedagogov, prostovoljcev, pomočnikov itd. 

ob težavah ter spodbujanje učiteljevega truda;  

- ustrezne učne in tehnične pripomočke.  

Zavedati se moramo, da je razlika med teorijo in prakso velika ter da je pri nas inkluzija še 

vedno v ''povojih''. O njej veliko govorimo, kako pa se izvaja po šolah, ne vemo natančno. Če 

želimo, da bi inkluzija in socialna integracija otrok s posebnimi potrebami bili kakovostnejši, 

bi morala država bolj podpirati raziskovanje na tem področju in nameniti več možnosti 

učiteljem za dodatno izobraževanje (Lebarič, idr., 2006). 

1.2 Otroci s posebnimi potrebami   

OPP niso le otroci z motnjami v razvoju, gluhi in slepi, temveč gre za veliko večji delež težav, 

ki jih usmerjamo kot posebne potrebe. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(Uradni list RS, št. 58/2011, 1. člen) so OPP opredeljeni v skupine: otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjam ter otroci z 

avtističnimi motnjami. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, 5. člen) jim 

omogoča prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, vzgojne programe oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

1.3 Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami  

Usmerjanje omogoča OPP uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, saj 

potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in 

oblik  pomoči ter prilagoditev. 

Postopek usmerjanja pričnejo starši oz. skrbniki, lahko tudi starejši mladoletnik (oseba 

starejša od 15 let) ali polnoletna oseba sama. Vložiti morajo zahtevo za uvedbo postopka 

usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, glede na kraj stalnega 

prebivališča OPP.  
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Osnovna šola je lahko vlagatelj kadar, kljub delu z učencem v skladu s Konceptom dela  ̶  

učne težave v osnovni šoli, upoštevanjem individualizacije in diferenciacije dela ter 

ponavljanju razreda, učenec ne napreduje. Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja morajo 

vročiti staršem oziroma polnoletni osebi, ki s podpisom potrdijo, da so bili obveščeni o 

postopku usmerjanja in s tem podajo tudi soglasje za pridobivanje psihološke in medicinske 

dokumentacije.  

Pri učencih z učnimi težavami, ter tudi pri učencih z AS, je potrebno pred uvedbo postopka 

usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne 

službe, dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne 

ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z 

izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa 

vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, 

ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku. 

(http://www.zrss.si/?rub=127, Pridobljeno: 5. 5. 2015) 

Komisija za usmerjanje OPP v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

na podlagi obveznih dokumentov in pregledov, ugotovi, če učenec potrebuje odločbo o 

usmeritvi. Strokovno mnenje, ki ga izdela komisija za usmerjanje OPP, vsebuje sintezo 

ugotovitev o otroku, opredelita se vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje ter glede na 

ugotovljene vzgojno-izobraževalne potrebe otroka se poda tudi predlog usmeritve v ustrezen 

vzgojno-izobraževalni program. Glede na potrebe se opredelijo obseg, oblika in izvajalec 

dodatne strokovne pomoči, pripomočki, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalec za 

fizično pomoč, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku, pravica do tolmača za 

slovenski znakovni jezik ter morebitna vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje, 

socialno varstveni zavod, dom za učence s posebnimi potrebami ali namestitev v rejniško 

družino (ZUOPP-1, 2011). 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za OPP, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v druge programe 

vzgoje in izobraževanja za OPP (8. člen ZUOPP-1, 2011,). 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot (8. člen ZUOPP-1, 2011):  

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf
http://www.zrss.si/?rub=127
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- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj; 

- svetovalna storitev ali 

- učna pomoč (Izvaja se samo v osnovni šoli ter programih nižjega in srednjega 

poklicnega izobraževanja. V primeru dolgotrajne bolezni, zaradi katere je bil otrok 

odsoten od pouka dva meseca ali več, pa tudi v drugih programih srednjega 

izobraževanja). 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven njega v 

vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Če dodatne strokovne pomoči ni  

mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim postavkami, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi 

otroku tudi na domu. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja tedensko. Če je strokovno 

utemeljeno, se lahko dodatna strokovna pomoč izvaja tudi v strnjeni obliki in občasno pod 

pogoji, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo (9. člen ZUOPP-1, 2011). 

 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se kasneje opredelita z individualiziranim 

programom vzgoje in izobraževanja.  

Skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od tega mora 

biti vsaj ena ura svetovalnih storitev (9. člen ZUOPP-1, 2011). 

V okviru svetovalnih storitev je v 6. členu Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za 

OPP (Uradni list RS, št. 88/2013) opredeljeno, da se s svetovalno storitvijo zagotavlja 

podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je namenjena 

družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo 

otroka s posebnimi potrebami ter drugim učencem iz oddelka, v katerega je otrok s posebnimi 

potrebami vključen.  

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-7- 

 

2 ASPERGERJEV SINDROM  

2.1 Definicija  

Različni avtorji so AS definirali različno.  

Besedna zveza AS se uporablja pri opisu oseb, ki imajo nekatere značilnosti avtizma.  

Strokovnjaki se v mnenju razhajajo, nekateri označujejo AS kot visokofunkcionalni avtizem, 

za nekatere pa je AS neverbalna specifična učna težava (Milačić, 2006).  

AS je nevrobiološka motnja, poznana pod imenom avtistična psihopatija. Je razvojna motnja z 

izvorom v otroštvu. Večje motnje lahko nastanejo v adolescenci in zgodnjem obdobju 

odraslosti, kjer so uspešna socialna razmerja ključ do skoraj vsakega dosežka (Frith, 1991). U. 

Frith meni, da je AS različica avtističnega spektra in se lahko pojavlja še drugje.  

AS je del motenj avtističnega spektra, kar pomeni, da se lahko simptomi razprostirajo od zelo 

blagih do zelo težkih. Različni simptomi pri istem otroku pa so lahko izraženi z različno 

intenziteto (Emmons, 2005).  

Otroška psihiatrija pa AS opisuje kot avtistično osebnostno motnjo, ki se kaže sočasno z 

odmiki na več področjih otrokovega razvoja (Mravlje, 2004).  

2.2 Zgodovina  

L. Wing je leta 1981 v svojem članku prva uporabila izraz AS. V članku je opisovala skupino 

otrok in odraslih, pri katerih so značilnosti močno spominjale na tiste, ki jih je že leta 1943 

opisoval dunajski pediater Hans Asperger. Asperger je v svoji doktorski disertaciji, objavljeni 

leta 1944, opisal štiri fante, ki so bili po svojih socialnih, govornih in miselnih sposobnostih 

zelo nenavadni. Za označitev te osebnostne motnje je uporabil izraz ''avtistična psihopatija'' 

(Attwood, 2007).  

V istem času kot Hans Asperger (1944) je Leo Kanner (1943) v ZDA objavil članek, kjer je 

prav tako opisoval otroke z avtizmom.  

Asperger in Kanner sta opisovala otroke s težavami na področju  socialne interakcije, 

nezmožnostjo normalne komunikacije in pojavljanjem obdobij izrazitega zanimanja za 

določene teme. Kanner je opisoval otroke z močno izraženim avtizmom, Asperger pa otroke z 

blažjimi znaki sindroma (Attwood, 2007). 
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L. Wing je v svojem delu (Burgoine in Wing, 1983, v Attwood, 2007, str. 3) opisala glavne 

klinične značilnosti Aspergerjevega sindroma:  

- pomanjkanje empatije (nezmožnost vživeti se v čustva drugih); 

- naivna, neprimerna, enostranska interakcija;  

- nezmožnost ali majhna sposobnost sklepanja prijateljstev;  

- pedanten, natančen, ponavljajoč govor;  

- slaba sposobnost neverbalne komunikacije; 

- izrazita zatopljenost v določene teme;  

- nerodno, slabo koordinirano premikanje in nenaravna drža.  

2.3 Vzroki za nastanek Aspergerjevega sindroma  

''Nevrofiziološke raziskave na prvo mesto postavljajo nepravilnosti v razvoju osrednjega 

živčevja v prvih šestih mesecih nosečnosti. Vendar pa danes Aspergerjev sindrom razumemo 

kot posledico organske in genske motnje, ki je pogostejša pri otrocih s fenilketunerijo. Le-ta 

je lahko posledica infekcije v maternici (npr. virusom rdečk) ali kromosomskih ali presnovnih 

motenj'' (Mravlje, 2004, str. 13).   

Ni še povsem raziskano, ali je vzrok simptoma genske narave. AS je razvojna motnja, ki je 

posledica disfunkcije specifičnih struktur v možganih: prizadeta sta frontalni in temporalni 

reženj v možganih ter kortikalna funkcija v desni hemisferi. Znanstveniki predpostavljajo, 

kateri kromosomi so vpleteni (Attwood, 2007).  

Asperger (1944) meni, da okvare ni mogoče prepoznati v najzgodnejšem otroštvu oziroma 

pred tretjim letom starosti (Milačić, 2006).  

2.4 Diagnostična ocena  

Oblikovanje diagnostične ocene poteka na dveh ravneh. Prva stopnja je, da starši ali učitelji 

izpolnijo vprašalnik ali lestvico, ki nakaže, da bi otrok lahko imel AS. Druga stopnja je 

diagnostična ocena, ki jo postavijo strokovnjaki.  

Attwood (2007) je ugotovil, da do diagnoze AS vodi šest poti:  

-  diagnoza avtizma v zgodnji mladosti,  

- identifikacija značilnosti ob prvem vpisu v šolo,  
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- netipično izražanje drugega sindroma,  

- sorodnik z diagnozo avtizma ali AS,  

- sekundarna duševna motnja,  

- sledi AS pri odrasli osebi.  

Danes poznamo kar nekaj lestvic za ocenjevanje AS. Eno sta razvila Ehlers in Gillberg (1993) 

na Švedskem, drugo pa Garnett in Attwood (1995) v Avstraliji. Lestvici temeljita na 

strokovnih diagnostičnih kriterijih, raziskovalni literaturi, ki je povezana s temi značilnostmi 

in na mnogih kliničnih izkušnjah (Attwood, 2007).  

Avstralska lestvica za prepoznavanje Aspergerjevega sindroma (Garnett in Attwood, 1995, v 

Attwood, 2007 str. 4 ̶ 9) 

Lestvica je namenjena predvsem identifikaciji vedenjskih vzorcev in sposobnosti, značilnih za 

AS pri otrocih v zgodnjih letih šolanja. Vsako vprašanje je ovrednoteno od 0 (redko) do 6 

(pogosto). Lestvica vključuje pet področij: socialne in emocionalne sposobnosti, 

komunikacijske sposobnosti, kognitivne veščine, posebna zanimanja in druge značilnosti.   

Socialne in emocionalne sposobnosti 

Za področje socialnih in emocionalnih sposobnosti je navedenih deset vprašanj.  

- Ali otrok ve, kako se igrati z drugimi otroki? (Npr. ne pozna nepisanih pravil igre.) 

- Ali se v prostem času, ko bi se lahko igral z drugimi otroki, izogiba druženja z njimi? 

(Npr. se raje umakne v knjižnico oziroma najde kak drug samoten prostor.) 

- Ali se otrok ne zaveda pravil vedenja v odnosih z drugimi ljudmi in daje neprimerne 

pripombe ter se obnaša neustrezno? (Npr. se ne zaveda, da je komentar, ki ga nekomu 

nameni, lahko tudi žaljiv.)  

- Ali otroku primanjkuje empatije in intuitivnega razumevanja občutij druge osebe? 

(Npr. ne razume, da bi opravičilo pripomoglo k boljšemu počutju osebe, ki bi ji 

opravičilo namenil.)  

- Ali se zdi, da otrok pričakuje, da drugi poznajo njegove misli, izkušnje in stališča? 

(Npr. ne razume, da njegovih doživetij ne poznate, če niste bili prisotni, ko je doživljal 

neko izkušnjo.) 
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- Ali otrok potrebuje veliko opogumljanja, hrabrenja, pomirjanja, če pride do sprememb 

ali kadar dogodki ne potekajo v želeni smeri?  

- Ali otroku primanjkuje subtilnosti pri izražanju čustev? (Npr. otrok izraža čustva 

(veselje, žalost) na način, ki ni v skladu z razmerami.) 

- Ali otroku primanjkuje natančnosti pri izražanju čustev? (Npr. ne razume stopenj 

emocionalnega izražanja v odnosu do različnih ljudi.) 

- Ali otrok ne kaže zanimanja za sodelovanje v tekmovalnih športih, igrah in 

aktivnostih?  

- Ali je otrok neobčutljiv na pritisk sovražnikov? (Npr. ne zanimajo ga trenutno najbolj 

popularne igrače in modne smernice.) 

 

Komunikacijske sposobnosti  

Za področje komunikacijskih sposobnosti je opredeljenih šest vprašanj.  

- Ali otrok razume določene fraze, besedne zveze, opazke preveč dobesedno? (Npr. 

zmedejo ga fraze kot so ''dobro se odreži'', ''zidaš gradove v oblakih'' ali ''hiter kot 

strela''.)  

- Ali ima otrok neobičajno modulacijo glasu? Ali govori na nenavaden način, kot da ima 

nek tuj naglas ali pa monotono, brez poudarjenih ključnih besed?  

- Ali se zdi, kot da otroka ne zanima vaš pogled na zgodbo? (Npr. ne vpraša vas za 

mnenje o temi pogovora oz. vašega mnenja ne komentira.)  

- Ali ob pogovoru uporablja očesni stik redkeje, kot bi pričakovali?  

- Ali je otrokov govor zelo pedanten (izbran in natančen)? (Npr. govori zelo uradno, 

formalno ali pa kot ''živ slovar''.)  

- Ali ima otrok težave z ohranjanjem pogovora? (Npr. če ga nekaj zmede, ne vpraša za 

pojasnilo, pač pa pogovor obrne v drugo smer ali pa potrebuje ''celo večnost'', da se 

spomni odgovora.)  

 

Kognitivne veščine  

Za področje kognitivnih veščin so navedena tri vprašanja.  

- Ali otrok bere knjigo predvsem zaradi pridobivanja informacij in ne kaže zanimanja za 

leposlovna dela? (Npr. rad prebira enciklopedije, ne pa pustolovskih romanov.)  
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- Ali ima otrok izjemno dolgoročen spomin za dejstva in dogodke iz svoje preteklosti? 

(Npr. zapomni si registrsko številko sosedovega avtomobila izpred nekaj let ali se zelo 

natančno spominja dogodkov, od katerih je preteklo že več let.)  

 

- Ali otroku pri igri primanjkuje domišljije? (Npr. v njegovih domišljijskih igrah ne 

nastopajo drugi otroci ali pa ga domišljijske igre drugih otrok zmedejo.) 

 

Posebna zanimanja  

Za področje posebnih zanimanj so navedena tri vprašanja.  

- Ali otroka navdušujejo določene teme, o katerih neprestano zbira podatke in 

pregleduje statistike? (Npr. postane govoreča enciklopedija znanja o prevoznih 

sredstvih ali športnih rezultatih.)  

- Ali je otrok pretirano razburjen ob spremembi rutine oz., če se stvari odvijajo drugače, 

kot je pričakoval? (Npr. razburi ga, če se v šolo pelje po drugi poti kot običajno.)  

- Ali otrok razvija natančne rituale, ki jih mora redno izvajati? (Npr. preden gre spat, 

vedno razvrsti (poravna) igrače na točno določen način.)  

Motorične sposobnosti  

Za področje motoričnih sposobnosti sta navedeni dve vprašanji.  

- Ali je otrokova motorična koordinacija slaba? (Npr. težave ima z lovljenjem žoge.) 

- Ali je otrokova drža pri teku nenavadna, neobičajna?  

Druge značilnosti  

Za ugotavljanje drugih značilnosti je opredeljenih pet trditev.  

- V otroku vzbudijo nenavaden strah in razburjenje:  

o neobičajni zvoki  (npr. zvok električnih kuhinjskih pripomočkov);  

o rahel dotik kože ali las; 

o nošenje določenih kosov oblačil; 

o nepričakovan hrup; 

o videnje določenih predmetov; 
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o hrupna mesta, kjer je veliko ljudi (npr. v nakupovalni center). 

- Kadar otroka nekaj močno navduši ali razburi, se začne zibati ali kriliti z rokami.  

- Otrok kaže pomanjkanje občutljivosti na šibkejše bolečine (ima visok bolečinski 

prag).  

- Otrok spregovori kasneje kot drugi otroci.  

- Za otroka so značilni nenavadni obrazni izrazi (grimase in tiki).  

Če je večina odgovorov da, obstaja možnost, da ima otrok AS, zato je potrebna še strokovna 

diagnoza (Attwood, 2007). 

2.5 Diagnostični kriteriji za ugotavljanje Aspergerjevega sindroma 

Ni točno določenih splošnih diagnostičnih kriterijev za opredelitev AS.  Zdravniki se morajo 

odločiti med štirimi obstoječimi predpisanimi kriteriji. Dva so razvili zdravniki, dva pa 

organizaciji: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Ameriška psihiatrična zveza 

(American Psychiatric Association) (Attwood, 2007).  

L. Wing (1981) je na osnovi svojih kličnih izkušenj modificirala diagnostične kriterije v treh 

točkah: 

- zaostanek v govornem razvoju (le polovica otrok z ugotovljenimi AS v njeni skupini 

ni kazala zaostanka); 

- zgodnji razvoj  (neobičajno vedenje je mogoče opaziti tudi pred tretjim letom starosti); 

- kreativnost (Wingova trdi, da omenjeni otroci ne izražajo kreativnosti, temveč je 

njihovo mišljenje manj razumljivo) (Milačić, 2006). 

Različni avtorji se razhajajo v mnenjih o diagnostičnih kriterijih za določanje AS, kar je 

prikazano v tabeli 1.  
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AVTOR 

KRITERIJA 

 

GOVORNI 

ZAOSTA-

NEK 

 

KOGNITIVNI 

ZAOSTANKI 

 

AVTISIČNI 

SOCIALNI 

PRIMANJ-

KLJAJI 

 

NEOBIČAJNA 

KOMUNIKACI-

JA 

 

MOTORI-

ČNA 

NERODNOST 

 

IZKLJUČI-

TEV 

DIAGNOZE 

AVTIZMA 

ASPERGER,  

1994 

- Se redko kaže. + + + DA 

WING,  

1981 

Lahko se 

kaže. 

Lahko se kaže. + + + NE 

GILLBERG- 

GILLBERG, 

1989 

Lahko se 

kaže. 

Lahko se kaže. + + + NE 

SZATMARI, 

ind.,  

1989 

  + + + DA 

TANTAM,  

1991 

Lahko se 

kaže. 

Lahko se kaže. + + + NE 

MKB-10, 

1992 

-  + + (ali rigidni 

vedenjski vzorci) 

Po navadi.  

DSM-IV, 

1994 

-  + + (ali rigidni 

vedenjski vzorci) 

Se lahko 

kaže. 

DA 

Tabela 1: Razhajanje mnenj avtorjev glede na določanje kriterijev za Aspergerjev sindrom 

(Tkavc, 2000) 

Legenda: 

+    značilnosti, ki so vključene v kriterij -    značilnosti, ki so izključene iz diagnoze  (Tkavc, 

2000) 

 

Diagnostični kriteriji po avtorjih Gillberg-Gillberg (1989 v Attwood 2007, str. 169  ̶ 170)  

Pri vsaki točki posebej je navedeno koliko odgovorov (minimalno število) mora biti trdilnih, 

da lahko opredelimo pojav AS.  

1. Slaba socialna interakcija (ekstremna egocentričnost)  

(vsaj dvoje od sledečega):  

- nezmožnost interakcije s sovrstniki; 

- pomanjkanje želje po interakciji s sovrstniki; 

- nerazumevanje in nepoznavanje socialnih namigov;  

- neustrezno vodenje v socialnem in emocionalnem smislu.  
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2. Posebna zanimanja  

(vsaj eno od sledečega):  

- neopravljanje drugih aktivnosti; 

- ponavljanje aktivnosti;  

- rutina je pomembnejša kot pomen.  

 

3. Ponavljajoče se rutine  

(vsaj eno od sledečega):  

- vključujejo sebe ali posamezne aspekte življenja; 

- vsiljujejo rutino drugim.  

 

4. Govorne in jezikovne posebnosti 

(vsaj troje od sledečega):  

- zapoznel razvoj; 

- površen ekspresivni jezik;  

- formalen, pedanten jezik;  

- nenavadna prozodija, posebne značilnosti glasu;  

- težave z razumevanjem, vključno z interpretacijami besed in fraz, rabljenih v 

prenesenem pomenu.   

 

5. Neverbalne težave s komunikacijo  

(vsaj eno od sledečih): 

- omejena uporaba kretenj;  

- okorna, nerodna govorica telesa; 

- omejeno izražanje z obrazno mimiko; 

- neustrezni izrazi;  

- nenavaden, zamaknjen pogled, strmenje.  

 

6. Motorična nespretnost  

- slabi rezultati testov, opravljenih na nevrološkem pregledu (Atwood, 2007). 
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Diagnostični kriteriji po avtorjih Szatmari, Breener in Nagy (1989, v Attwood 2007, str. 

171 ̶ 172) 

1. Osamljenost 

(vsaj dvoje od sledečega):  

- nima tesnih prijateljev;  

- drugih  se izogiba;  

- nima želje vzpostavljati prijateljskih stikov; 

- je samotar.  

 

2. Slaba socialna interakcija  

(vsaj eno od sledečega): 

- drugim se približa le za zadovoljitev lastnih potreb;  

- pri navezovanju stikov je nespreten; 

- komunikacija s sovrstniki je enostranska; 

- težko ugotovi, kako se nekdo drug počuti;  

- čustva drugih se ga ne dotaknejo.  

 

3. Slaba neverbalna komunikacija  

(vsaj eno od sledečega): 

- omejen obseg obraznega izražanja; 

- iz obraznega izraza drugih ne zna ugotoviti razpoloženja; 

- se ne zna sporazumevati z očmi; 

- drugih ne gleda; 

- za izražanje ne uporablja rok; 

- kretnje so pompozne in okorne;  

- drugim se preveč približa.  

 

4. Nenavaden govor 

(vsaj dvoje od sledečega): 

- nenavadnost v modulaciji;  

- preveč govori; 

- premalo govori;  

- pogovor je nepovezan;  
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- indiosinkratična raba besed; 

- ponavljajoči se vzorci govora.  

 

5. Ne ustreza kriteriju DSM-111-R za:  

- avtizem (Attwood, 2007). 

 

Diagnostični kriteriji Svetovne zdravstvene organizacije ICD-10 (1993, v Attwood 2007, str. 

174 ̶ 175) 

1. Ni klinično občutno zapoznelega govornega in receptivnega razvoja jezika ali zapoznelega 

kognitivnega razvoja. Pri tej diagnozi se zahteva, da otrok samostojne besede začne 

uporabljati do starosti dveh let, komunikativne fraze pa do treh let. Veščine samopomoči, 

adaptivno vedenje ter zanimanje za okolico v prvih treh letih življenja ne odstopajo opazno 

od običajnega intelektualnega razvoja, nekoliko zapoznel pa je lahko razvoj motoričnih 

veščin, pogosta je motorična nerodnost (ni pa nujen diagnostični pogoj). Posamezne 

nenavadne veščine, velikokrat povezane z nenavadnimi zanimanji, so pogoste, vendar ne 

nujne za diagnozo.  

 

2. Kvalitativne nenavadnosti v recipročni socialni interakciji se kažejo na vsaj dveh od 

sledečih področij:  

- nezmožnost vzpostavljanja primernega očesnega stika ter uporabljanja primernih 

izrazov obraza, telesne drže in kretenj za usmerjanje socialne interakcije;  

- kljub številnim priložnostim nezmožnost vzpostavljanja običajnih medsebojnih 

odnosov s sovrstniki (skupna delitev interesov in čustev ter vključevanje v aktivnosti);  

- pomanjkanje socialno-emocionalne recipročnosti, ki se kaže v neprimernih ali 

neobičajnih odzivanjih na čustva drugih, kot pomanjkanje prilagajanja vedenja, glede 

na socialni kontekst, kot slaba integracija socialnega, čustvenega ter komunikativnega 

vedenja; 

- pomanjkanje spontane želje po delitvi užitkov, interesov in dosežkov z drugimi ljudmi 

(na primer pomanjkanje želje omenjati, kazati ali deliti predmete zanimanja z drugimi 

ljudmi).  
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3. Posameznik kaže nenavadno intenzivna posebna zanimanja ali ozke, ponavljajoče se in 

ustaljene vzorce vedenja, interese in aktivnosti, kar se izraža na vsaj enem od sledečih 

področij:  

- intenzivno ukvarjanje z enim ali več ustaljenimi ter ozkimi vzorci zanimanj, ki so 

nenavadni glede na vsebino, temo in osredotočenost, ali pa intenzivno ukvarjanje z 

enim ali več interesi, ki so nenavadni zaradi svoje intenzivnost ali ozkosti, vendar pa 

niso nenavadni glede na vsebino oziroma temo;  

- nefleksibilna vdanost specifičnim, nefunkcionalnim rutinam ali ritualom;  

- ustaljene ali ponavljajoče se motorične nenavadnosti, kot so mahedravo viseča roka ali 

prst, nenavadno zvijanje prsta/roke ali pa zapleteno gibanje celega telesa; 

- preokupiranost z deli predmetov ali nefunkcionalnimi elementi igrač (npr. z njihovo 

barvo, teksturo in zvokom oziroma vibracijo, ki jo proizvajajo).  

 

4. Izključiti je treba možnosti drugih oblik  pervazivne razvojne motnje: shizofrenije, 

shizofrenične motnje, obsesivno kompulzivne osebnostne motnje, anankastične osebnostne 

motnje in dezintegrativne motnje v otroštvu (Attwood, 2007). 

Potrebno je upoštevati tudi priznana mednarodna pravila za diagnosticiranje oseb z motnjami 

avtističnega spektra, ki so navedena v mednarodni statistični klasifikaciji bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov (MKB-10) (International Classification of Diseases (ICD-10)) ter 

Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders V–DSM-V) ameriškega psihiatričnega združenja. V najnovejši različici 

omenjenega priročnika (DSM-V), ki je izšla leta 2013, se izraza ''avtistične motnje'' in 

''Aspergerjev sindrom'' navajata z izrazom ''motnja avtističnega spektra'' (The National 

Autistic Society, 2013). 

2.6 Značilnosti oseb z Aspergerjevim sindromom  

2.6.1 Socialno vedenje  

''Osebe z AS se od ostalih ne ločijo po fizičnem izgledu, vendar jih ljudje dojemajo kot 

drugačne zaradi nenavadnega socialnega vedenja in drugačnih govornih sposobnosti'' 

(Attwood, 2007, str. 17). 

Osebe z AS so naklonjene druženju, vendar jim primanjkuje veščin za uspešno vključevanje v 

socialne odnose (Milačić, 2006).  
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Atwood (2007) navaja, da sta Corina in Christopher Gillberg leta 1989 osnovala dva kriterija, 

ki sta povezana s socialnim vedenjem oseb z AS. Diagnostični kriteriji so opredeljeni v tem 

diplomskem delu pod točko 2.5 na straneh 13 ̶ 15.   

Igra  z drugimi  

Učenci z AS imajo težave pri igri s sovrstniki. Raje se družijo z mlajšimi ali odraslimi, kot pa 

s svojimi vrstniki. Ne sledijo interesom drugih otrok. Pogosto ne želijo sodelovati v 

skupinskih igrah. Raje se igrajo sami. 

Nepisana socialna pravila  

Učenci z AS imajo težave z razumevanjem nepisanih socialnih pravil. Pravil se ne zavedajo 

ali pa jih ne razumejo. Zaradi tega lahko povedo neprijetno resnico, ki ostale ljudi užali. 

Pogosto se zgodi, da drugi mislijo, da so nevzgojeni in kritizirajo starše (Attwood, 2007). 

Prijateljstvo 

''Pomembno je, da majhnega otroka z Aspergerjevim sindromom spodbujamo, da svoje stvari 

deli z drugimi, da druge vabi, naj se mu pridružijo pri njegovi aktivnosti in da daje pobude za 

igro in delo'' (Attwood, 2007, str. 33). Tako bo lažje navezoval stik in sklenil prijateljstva. 

Očesni stik 

Pri pogovoru ni prisotnega očesnega stika oziroma ga je manj. Strokovnjaki so ugotovili, da je 

očesnega stika manj, kadar govori druga oseba. Osebe z AS pravijo, da lažje govorijo, kadar 

jim ni treba gledati sogovornika v oči (Milačić, 2006). 

Čustva 

Za osebe z AS je značilno pomanjkanje empatije. Imajo težave pri izražanju in razumevanju 

čustev. Ne razumejo obrazne in telesne mimike. Njihovo izražanje čustev je nenavadno. 

Redkeje izražajo čustva s pogledom, kažejo več pomešanih čustvenih izrazov (Milačić, 2006). 

2.6.2 Govor  

''Raziskave so pokazale, da približno polovica otrok z Aspergerjevim sindromom začne 

govoriti pozno, vendar ponavadi tekoče govorijo do petega leta starosti'' (Eisenmajer, idr., 

1996, v Attwood, 2007). 

Opazno je, da je njihov način  govora nenavaden, prav tako težko sodelujejo v pogovorih 

(Attwood, 2007).  
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Pragmatika 

Pojavljajo se težave z uporabo jezika v socialnem kontekstu. Učenci z AS ne poznajo 

umetnosti pogovarjanja, zato jih je tega potrebno naučiti.  

Lahko se pojavijo težave pri reševanju pogovora, spoprijemanju z nesigurnostjo in napakami, 

premagovanjem nagnjenosti k podajanju nerelevantnih pripomb in presojanjem, kdaj ne 

motiti pogovora.  

Pogosto sogovornikom izrečejo besede o katerih vnaprej ne premislijo. Za odgovore si 

pogosto vzamejo veliko časa, zato dajo vtis, da sogovornika ne poslušajo.  

Dogaja se, da lahko neprekinjeno govorijo o stvareh, ki jih zelo zanimajo, pri tem pa 

zanemarijo dejstvo, da sogovornika to ne zanima.  

Dobesedna interpretacija  

Osebe z AS so nagnjene k dobesedni interpretaciji slišanega.  

Učenci z AS se manj zavedajo skritih, impliciranih ali alternativnih pomenov. Težave imajo z 

razumevanjem običajnih fraz, pregovorov, metafor. (Npr. ''Šale stresa iz rokava.'' bodo 

razumeli, kakor da nekdo stvar stresa iz rokava.)  

Melodija govora 

Osebe z AS svojega tona, poudarka in ritma ne spreminjajo oziroma ga manj spreminjajo, 

zato se zdi njihov govor monoton.  

Pogosto govorijo z materinim naglasom. Težko razumejo sogovornikove spremembe glasu.  

Pedanten govor 

Njihov govor lahko postane pedanten, zelo izbran, formalen.  

Izvirna raba besed  

Učenci z AS imajo sposobnost izumljanja novih besed ali njihovih pomenov, pri čemer so 

zelo kreativni. (Npr. nek otrok je kocke ledu poimenoval kosti vode.)  

Glasno razmišljanje  

Razlogov za glasno razmišljanje je lahko več. Nekatere to pomirja, eni vadijo svoje morebitne 

pogovore z drugimi … Pomembno je ugotoviti, zakaj se otrok pogovarja sam s sabo.  
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Slušna diskriminacija in popačitev  

Pojavljajo se težave pri usmerjanju pozornosti na posamezen glas, kadar se pogovarja več 

ljudi hkrati.  

Tekoč govor  

Nekateri govorijo preveč, drugi premalo. Velikokrat so gostobesedni o stvareh, ki jih zelo 

zanimajo. Pomembno je, da se naučijo, ob katerih priložnostih morajo molčati (Attwood, 

2007). 

2.6.3  Interesi in rutine  

Učenci z AS imajo pogosto posebna zanimanja. Po navadi se zanimajo za nenavadne 

predmete in doma nastajajo zbirke npr. sesalnikov za prah.  Imajo močno potrebo po zbiranju 

in to počnejo ob vsaki priložnosti.  

Posebna zanimanja  

Pri osebah z AS so ta zanimanja ekscentrična. So bolj samotarska, dominirajo v pogovorih z 

drugimi.  

Razlage, zakaj se pojavljajo, so:  

- za lajšanje pogovorov,  

-  za razkazovanje inteligence,  

-  za ugotavljanje reda in doslednosti,  

- kot sredstvo sprostitve,   

- kot prijetna aktivnost (Attwood, 2007).  

Rutine  

Rutine se izoblikujejo zato, da je življenje bolj predvidljivo. Služijo za zagotavljanje reda, 

lajšanje stresa in anksioznosti (Attwood, 2007). Učenci z AS so velikokrat odvisni od 

določenih rutin, ki so lahko nam popolnoma nesmiselne, njim pa predstavljajo življenjsko 

pomembno stvar. Imajo svoje življenjske vsakodnevne rituale. Nekateri morajo na primer ob 

točno določeni uri vsakodnevno prehoditi isto pot (ne glede na okoliščine) in če se to ne 

zgodi, doživijo izbruh zaradi spremembe (Žagar, 2012). Večkrat se zgodi, da rutina postane 
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pretirana in otroka ovira. Zato je potrebno z njimi vedno znova sprejemati kompromise in 

vnaprej napovedati spremembo rutine (če je to možno).  

2.6.4 Motorična nespretnost  

Nekateri učenci z AS shodijo kasneje kot ostali. To je lahko znak težav z motoriko. V 

zgodnjem otroštvu je opazna nespretnost pri igrah z žogo, nenavadna drža med hojo in tekom 

ter težave pri zavezovanju vezalk.  

Učenec ima lahko težave s pisanjem (okorna pisava). Pri mladostnikih in odraslih se lahko 

pojavijo tiki.  

Področja, kjer je motorična nespretnost opazna, so gibanje, igre z žogo, ravnotežje, ročne 

spretnosti, pisava, hitri gibi, ohlapni členki, ritem in posnemanje gibov (Attwood, 2007). 

2.6.5 Kognicija   

Učenci z AS imajo na kognitivnem področju težave z razumevanjem in upoštevanjem misli 

ter čustev druge osebe.  

Spomin  

Imajo zelo dober spomin, ki je v glavnem vizualen. To sposobnost imajo tako razvito, da si 

lahko zapomnijo cele strani knjig.  

Prilagodljivost v razmišljanju 

Težje se prilagajajo morebitnim spremembam. Pri določenih problemih poznajo samo eno pot 

rešitve, zato pogosto potrebujejo pomoč pri alternativah.  

Branje, črkovanje, števila  

Nekateri imajo težave z branjem. Lahko imajo visoko razvito sposobnost prepoznavanja 

besed, istočasno pa imajo težave z razumevanjem besede, zgodb.  

Domišljija 

Učenci z AS se radi igrajo domišljijske igre, vendar se raje igrajo sami. Pogosto posnemajo 

nekaj, kar so že nekje videli ali slišali.  

Vizualno mišljenje  

Lažje si zapomnijo vizualne informacije (Attwood, 2007).  
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2.6.6 Področje občutljivosti čutov  

Dokazano je, da so osebe z AS občutljivejše na določene zvoke, predvsem visoke tone in 

piskanje, okus hrane in dotike. Ta občutljivost jih lahko vodi do vznemirjenja ali panike. Po 

navadi z leti to zbledi. Včasih pa lahko prenesejo več fizične bolečine in višje temperature kot 

ostali ljudje brez AS (Attwood, 2007). 

Občutljivost na zvok 

Osebe z AS  so same opisale, da jih motijo nekateri zvoki, ki jih dojemajo kot izjemno 

intenzivne.  

Zvoke razvrščamo v tri skupine:  

- nenadni, nepričakovani zvoki, ostri glasovi (pasji lajež, zvonjenje telefona, kašljanje, 

kihanje);  

- visoki, trajajoči zvoki (glas električnega motorja, ki se po navadi uporablja doma);  

- pomešani, zapleteni zvoki (hrup v prostoru, kjer je veliko ljudi).  

Učenci si pogosto pokrivajo ušesa, se zatečejo v miren prostor in počakajo, da zvok preneha. 

Ob določenih dnevih so občutljivejši za zvoke, ob drugih manj.  

Občutljivost na dotik  

Pojavi se lahko občutljivost na določeno intenziteto dotika ali dotika določenih delov telesa 

(lasišče, dlani, laket, zgornji del rok). Pogosto jih motijo določeni kosi oblačil, ki so drugačni 

od tistih, ki jih nosijo večino časa.  

Občutljivost na okus in strukturo hrane  

Nekateri učenci z AS so zelo izbirčni, predvsem v predšolskem obdobju. Jejo samo eno hrano 

in je ne mešajo z drugo. Sčasoma to prerastejo.  

Vizualna občutljivost  

Pojavi se občutljivost na določeno stopnjo osvetljenosti, barve, pojavijo se lahko motnje 

vizualnega zaznavanja. Osebe z AS poročajo o tem, da jih določena svetloba zaslepi.  

Občutljivost na vonj  

Nekatere osebe z AS ne prenesejo vonja mehčalcev svojih oblačil, parfumov in dišav v 

stanovanju.  
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Občutljivost na bolečino in temperaturo 

Osebe z AS lahko zelo mirno prenašajo bolečino ali sploh ne pokažejo znakov neugodja. 

Prenesejo bolečino, ki se nekaterim zdijo nevzdržne. Nimajo občutka za temperaturo. Pozimi 

bi lahko nosili kratke rokave, pili zelo vroče napitke. Zato se težko naučijo, kako morajo 

ravnati v nevarnih situacijah.  

Sinastezija  

Ta pojav imenujemo tudi “obarvan zvok”, ki pa je manj pogosto stanje. Ne pojavlja se samo 

pri osebah z AS. Odraža se tako, da oseba, ki sliši nek zvok, obenem vidi tudi neko barvo 

(Attwood, 2007). 

Viola (2007) meni, da otroci z MAS po navadi spadajo v skupino hipersenzitivnih, ker 

zaznavajo dražljaje preveč intenzivno. Tej skupini nekateri dražljaji (zvoki, vidni dražljaji ali 

dotik) predstavljajo preveliko vzburjenje in nemir. Možgani hiposenzitivnega otroka pa 

zaznavajo dražljaje manj intenzivno kot običajno, zato pri njih večkrat govorimo o 

pomanjkanju pozornosti in koncentracije. Pomembno je vedeti, da je posamezen otrok lahko 

hipersenzitiven na enem področju, medtem ko na drugem simptomi pokažejo njegovo 

hiposenzitivnost (Viola, 2007). 

 

Glavne značilnosti hipersenzitivnih otrok (Viola, 2007): 

- dotik: otrok se izogiba dotikanja, motijo ga dotiki s predmeti ali z ljudmi; 

- vidni dražljaji: otrok postane vznemirjen v okolju, v katerem je izpostavljen številnim 

vidnim dražljajem. Slabo vzdržuje očesni kontakt ali si zakriva oči; 

-  zvoki: na moteče zvoke reagira z zatiskanjem ušes. Pritožuje se ali poišče miren 

kotiček; 

- vonji: oporeka določenim vonjem, npr. vonju določene hrane; 

- okusi: zelo nasprotuje določenim teksturam in temperaturam hrane; 

- gibanje – vestibularni dražljaji: velikokrat izgubi ravnotežje in postane anksiozen. Ima 

potovalno slabost in njegovi gibi so “privezani na zemljo”; 

- položaj telesa – proprioceptivni dražljaji: otrok je lahko rigiden, napet, tog in  

nekoordiniran. Izogiba se aktivnostim, ki zahtevajo dobro zavedanje telesa. 
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Glavne značilnosti hiposenzitivnih otrok (Viola, 2007): 

- dotik: otrok se ne zaveda bolečine, temperature ali lastnosti predmetov na otip, 

zaletava se v ljudi, igra se v blatu, žveči neužitne predmete; 

- vidni dražljaji: otrokov vid ni zadovoljivo koordiniran, lahko spregleda pomembne 

vidne namige, kot npr. izraza na obrazu druge osebe ali kretenj; 

- zvoki: ignorira določene zvoke, težave se pojavijo pri sledenju ustnim navodilom; 

- vonji: ignorira neprijetne vonjave, ovohava ne samo hrane in predmetov, temveč tudi 

ljudi; 

- okusi: otrok sesa ali žveči stvari za pomiritev, všeč mu je začinjena ali pikantna hrana, 

liže in poskuša neužitne predmete; 

- gibanje: otrok hrepeni po hitrih in krožnih gibih: guganje, zibanje, sukanje in vožnja z 

vrtiljakom; velikokrat je v nenehnem gibanju; 

-  položaj telesa: lahko nenadno pade ali se spotika. Zanj so značilna nerodna in 

neprevidna dejanja. 

 

Attwood (2007) in Viola (2007) poudarjata enake značilnosti oseb z MAS oziroma AS na 

področju občutljivosti čutov.  
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3 IZOBRAŽEVANJE UČENCEV Z ASPERGERJEVIM 

SINDROMOM 
 

Zaradi vseh dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj, je izobraževanje učencev z AS velik 

izziv za učitelje v osnovnih šolah.  

Težave se tako pričnejo že pri otrokovem vstopu na izobraževalno pot, ki je za otroka, starše 

in strokovne delavce lahko zelo dolga, težka ter polna vzponov in padcev. 

Žagar (2012) in Attwood (2007) poudarjata, da učenci z AS praviloma obiskujejo program 

osnovne šole in ne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, ker večina nima 

kognitivnih primanjkljajev, ampak potrebujejo prilagoditev pouka in pomoč zaradi drugih 

specifičnih potreb, ki jih imajo. 

 

Pri izobraževanju učencev z AS je najpomembnejša osebnost in sposobnost učitelja ter njegov 

dostop do znanja o sindromu (Attwood, 2007).  

3.1 Stališča učiteljev do učencev z Aspergerjevim sindromom   

Ljudje v svojem življenju oblikujemo veliko stališč. Le-ta lahko zaznamujejo naša in druga 

življenja.  

Stališča so zelo kompleksen pojem in so lahko bolj ali manj splošna oziroma specifična (Ule, 

2004). 

M. Ule (2004, str. 117) je po različnih definicijah povzela naslednje značilnosti pojma 

stališča: 

- so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja; 

- pridobivamo jih v teku življenja v procesih socializacije; 

- direktivno in dinamično vplivajo na obnašanje ter doslednost oz. konsistentnost 

človekovega obnašanja; 

- so integracija treh osnovnih duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in aktivnostne. 

Vse tri komponente se med seboj tesno povezujejo in so druga od druge odvisne, kar 

prikazuje tudi slika na naslednji strani. 
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Tabela 2: Model stališč (Stahlberg in Frey, 1990; v Ule, 2004, str. 118) 

Kognitivna komponenta obsega vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednostne sodbe in 

argumente v zvezi z objektom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Stališča, 

zasnovana na govoricah oz. na nepreverjenih dejstvih, imenujemo predsodki.  

Čustvena (emotivna) oziroma ocenjevalna komponenta so pozitivna in negativna občutja ter 

ocenjevanja objektov stališč (naklonjenost, simpatija, obžalovanje, privlačnost, sovraštvo, 

jeza, zaničevanje ...). Kognitivna in emotivna komponenta sta običajno med seboj usklajeni. 

Kadar pride do razlik med njima, to vpliva na spremembo stališča (z dodajanjem novih 

informacij ali pozivom na čustva). 

Aktivnostna (dinamična) komponenta je pripravljenost oziroma težnja posameznika, da deluje 

skladno s svojimi stališči. Posameznik npr. podpre tisto, do česar goji pozitivna stališča in 

prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča (Ule, 2004, str. 117 ̶ 118). 

3.1.1 Funkcije stališč  

Stališča so pomemben del osebnosti in vplivajo na duševne procese: učenje in pomnjenje, 

pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje in čustva. Vplivajo tudi na naše mišljenje, 

presoje in ocene (Kompare, Stražišar, 2002). 

 

 

 

Neodvisne spremenljivke                      Intervenirajoče spremenljivke                 Odvisne spremenljivke  

 

DRAŽLJAJI  

-  osebe,  

-  situacije,  

-  socialni problemi,  

-  Skupine ...  

STALIŠČA 

AFEKT 

KOGNICIJA 

VEDENJE 

Reakcije živčnega 

sistema, čustveni 

izrazi. 

Zaznavanje, 

reakcije, verbalni 

izrazi.  

Delovanje, 

obnašanje, 

reakcije. 
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A. Kompare in M. Stražišar (2002) sta opredelili štiri glavne funkcije stališč: 

- Obrambna funkcija stališč pomeni, da stališča lahko delujejo kot obrambni mehanizmi 

in nam zagotavljajo ohranjanje pozitivne samopodobe. Do oseb, ki nas pozitivno 

ocenjujejo, in situacij  

ali dejavnosti, v katerih se lahko izražamo, imamo zato pozitivna stališča. Negativna stališča 

pa imamo do oseb, ki nas zavračajo, in do dejavnosti, pri katerih nismo uspešni. 

- Vrednostno-ekspresivna funkcija stališč pomeni, da so stališča način izražanja vrednot. 

- Prilagoditvena (instrumentalna) funkcija stališč nam pomaga, da se prilagodimo 

določenim življenjskim situacijam in zahtevam, da razvijemo in uveljavimo svoj 

življenjski slog, da dosežemo določene cilje in zadovoljimo nekatere potrebe. 

- Kognitivna funkcija stališč nam pomaga pri razumevanju in osmišljanju sveta, ker 

omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in situacij. 

3.1.2 Oblikovanje in spreminjanje stališč  

Stališča so eden najpomembnejših rezultatov socialne konstrukcije človeka. Za njihovo 

oblikovanje so pomembni naslednji dejavniki:  

- skupinska pripadnost,  

- informacije in znanje,  

- osebnostne lastnosti in značilnosti (Ule, 1994). 

Stališča so socialno pridobljene strukture. Oblikujemo in spreminjamo jih skozi življenje 

(Ule, 2004). 

3.1.3 Stališča in inkluzija  

Za uspešno inkluzijo je zelo pomembno, kako pojmujemo osebe s posebnimi potrebami 

(OPP), kakšna so stališča družbe, okolja do njih oz. kako jih okolje vrednoti. Med vsemi 

pogoji za uspešno inkluzijo OPP v redni osnovni šoli so gotovo pomembna stališča 

pedagoških delavcev, ravnateljev in učencev do njih.  

Psihosocialni položaj OPP je v veliki meri determiniran s stališči okolja, v katerem živimo 

(Schmidt, 2001). 

Za uspešno inkluzijo je potrebno spremeniti družbeno klimo. Za oblikovanje pozitivnih stališč 

do OPP so potrebne organizacijske spremembe in novi odnosi (Resman, 2003). 
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Na področju vzgoje in izobraževanja so stališča do vključevanja OPP eden najpomembnejših 

dejavnikov za uresničevanje uspešnega procesa inkluzije (Schmidt, 2001). 

Stališča osnovnošolskih učiteljev do inkluzije učencev s posebnimi potrebami  

Leta 1994 je Schmidtova opravila raziskavo o stališčih učiteljev in specialnih pedagogov do 

inkluzije otrok z učnimi težavami. Raziskava je pokazala, da specialni pedagogi v primerjavi 

z učitelji v celoti zastopajo mnogo bolj neugodna stališča do inkluzije OPP (Schmidt, 2001). 

I. Lesar, M. Peček in Čuk (2005a) so raziskovali stališča učiteljev do različnih skupin učencev 

v redni osnovni šoli. Rezultati ne kažejo na inkluzivno naravnanost.  

Mnenja strokovnjakov glede vključevanja učencev z MAS so različna. Nekateri pozitivno 

spodbujajo vključevanje učencev z MAS v osnovne šole, drugi temu nasprotujejo oz. v 

samem inkluzivnem načinu poučevanja ne vidijo smisla.  

Argumenti za vključevanje učencev z MAS v osnovne šole so:  

- Zmanjša se možnost etiketiranja.  

- Redni program daje več možnosti za razvijanje socialne interakcije, kar je izrednega 

pomena prav za učence z MAS. Slednji v osnovnih šolah od ostalih otrok dobijo 

''normalen'' vzorec obnašanja, komunikacije ... 

- Okolje osnovne šole je bolj stimulativno in vzpodbudno, predvsem na področju 

komunikacije in igre. 

-  Ljudje v šolskem okolišu se naučijo sprejemanja, strpnosti in razumevanja potreb 

učencev, ki so ''drugačni''.  

- Učitelji so lahko pri svojem delu ustvarjalni, uporabljajo veliko pripomočkov, oblik in 

metod dela.  

- Osnovna šola nudi večjo možnost za nadaljnje šolanje (Bratož, 2004; Hanbury, 2005; 

Jurišič, 2006; Jordan in Powell, 1997).  

Argumenti proti vključevanju učencev z MAS v osnovne šole:  

- Delo z učenci z MAS predstavlja veliko inovativnosti, dodatnega dela, skrbnega 

načrtovanja ipd., kar lahko za učitelja predstavlja oviro.  

- Pogosto so prisotni občutki krivde, tako s strani staršev, kot tudi učiteljev, ki učijo 

takšnega učenca. Starši občutijo krivdo pogosto zaradi nerazumevanja vedenja in 

razvoja njihovih otrok. Učitelji pa so lahko zaradi neustreznih pričakovanj pod 
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velikimi pritiski, ker učenci z MAS ne zmorejo doseči vseh izobraževalnih standardov, 

ki jih dosegajo drugi učenci z enakimi intelektualnimi sposobnostmi. Nižje dosežke 

učencev si namreč razlagajo napačno, in sicer, da morda ne znajo ustrezno poučevati 

teh učencev. 

- Učenec z MAS se lahko počuti manjvrednega, nesposobnega, izgubi voljo do dela in 

učenja, saj so sošolci v povprečju boljši od njega.  

- Večina učencev z MAS potrebuje pri izobraževanju pomoč specialnega pedagoga 

(Bratož, 2004; Hanbury, 2005; Jurišič, 2006; Jordan in Powell, 1997). 

3.2 Znanja in kompetence učiteljev za delo z učenci z Aspergerjevim 

sindromom  

Marentič Požarnikova (2003, str. 109 ̶110) predlaga seznam znanj, spretnosti ter stališč, ki naj 

bi jih pridobil oz. razvil učitelj za uspešnejše delo z učenci s posebnimi potrebami. V 

nadaljevanju so povzeti predlogi za učitelje.  

Znanja (informiranost) učiteljev v zvezi z integracijo/inkluzijo oz. obravnavo OPP 

Učitelj (naj):  

- pozna glavne vrste razvojnih motenj,  

- pozna razvojne značilnosti npr. učencev s specifičnimi učnimi težavami,  

hiperaktivnih učencev..., vendar ne v obliki etiketiranja;  

- ima znanja o “naravi” posebne potrebe (Resman 2003, str. 81); 

- pozna nekatere možne načine obravnave teh učencev;  

- ima široko znanje o didaktiki (diferenciaciji) in metodiki dela (individualizaciji) 

oz. izvajanju dobre poučevalne prakse (prav tam); 

- pozna področje dela in usposobljenost različnih strokovnjakov, institucije; 

- pozna zakonodajo s področja posebnih potreb.  

 

Spretnosti ali veščine (kompetence), ki jih potrebuje učitelj za uspešnejše delo z OPP 

Učitelj mora:  

- opaziti in sprejemati razlike med učenci (Urh, 1997, str. 46);  

- prepoznavati nekatere vedenjske značilnosti, zmožnosti, učne posebnosti; 

- razumeti specifične karakteristike in izobraževalne potrebe učenca (Wong 1996 v 

Kavkler 1997, str. 317); 

- sodelovati pri nastajanju načrta obravnave teh učencev; 
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- fleksibilno interpretirati in prilagajati program potrebam posameznika (Urh 1997, 

str. 46); 

- znati individualizirati vse komponente pouka, od načrtovanja, vodenja, do 

evalviranja; 

- obvladati poleg širokega repertoarja aktivnih učnih metod tudi čim več posebnih 

metod, tehnik obravnave teh učencev (npr. posebne vaje za uvajanje v strategije 

učenja) ̶ tudi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki; 

- znati izbirati ustrezne strategije poučevanja ter učne pripomočke za posameznega 

otroka (Wong 1996 v Kavkler 1997, str. 317); 

- obvladati odnosno komunikacijo v tem pomenu, kako vzpostaviti v razredu  

medosebne odnose zaupanja, varnosti, primerno klimo sprejemanja (otrok s 

posebnimi potrebami), medsebojnega razumevanja, pomoči, strpnega reševanja 

konfliktov ... 

- obvladati primerno komunikacijo tudi z OPP (komuniciranje po vseh možnih 

senzornih poteh) (Novljan 1997, str. 40);  

- znati produktivno sodelovati s starši, z drugimi učitelji, s šolskimi svetovalnimi  

delavci, zlasti pa s specializiranimi strokovnjaki in institucijami (usposobljenost za 

timsko delo); 

- biti usposobljen za delo s skupino.  

 

Učitelj naj bi se seznanil s čim več informacijami o učencu, njegovih razvojnih posebnostih, 

družini, primanjkljajih in šibkih točkah, pa tudi o prednostih in močnih točkah ter čim bolj 

zmanjšal ali povsem odpravil predsodke, negativna apriorna stališča in odpore do učenca 

(Skalar 1997, str. 67). 

Shore in Rastelli (2006) poudarjata, kako pomembno je, da imajo učenci z MAS dobrega 

učitelja v šoli, saj lahko takim učencem pomaga napredovati pri govoru in socialnih 

interakcijah.  

Učitelj potrebuje dodatna znanja in izobraževanja, da bo lahko uspešno delal v razredu z 

učencem z AS.  

V raziskavi Delovanje svetovalne službe (Vogrinc in Krek, 2012) je ugotovljeno, da za delo z 

učenci z MAS niso dovolj usposobljeni niti svetovalni delavci v vrtcih in osnovnih šolah, zato 

je to težko pričakovati od učiteljev.  
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To dokazuje tudi raziskava Peklajeve in Puklek Levpuškove (2006), kjer je ugotovljeno, da 

med vsemi kompetencami študenti in učitelji najbolj potrebujejo dodatna znanja in strategije 

na področju prepoznavanja in ravnanja z OPP. Zato je potrebno dodatno delo z učitelji na šoli, 

saj se sami ne zmorejo spopasti s tem izzivom. Predvsem je pomembno timsko sodelovanje 

učiteljev in strokovnih delavcev šole. Tudi na nacionalni ravni bi morali veliko pozornosti 

nameniti razvijanju dodatnih in primerno spremenjenih programov izobraževanja, ki bi 

zagotovili potrebne veščine in bi vplivali na konstruktivna stališča učiteljev ter vseh 

vključenih v pedagoški proces (Lesar, 2009). 

Pomembno je, da so z učenčevim sindromom seznanjeni tudi drugi učitelji, ne le razredniki, 

in ostali delavci na šoli, saj lahko nepoznavanje sindroma in njegovih težav prispevajo k še 

večjim težavam. Veliko truda je potrebno vložiti v vzpostavitev spodbujajoče klime na šoli. 

Zato mora biti šolsko okolje organizirano tako, da podpira delo strokovnih delavcev z učenci s 

posebnimi potrebami v šoli (Kavkler, 2008).  

3.3 Strategije in oblike pomoči učencu z Aspergerjevim sindromom  

Velikokrat se soočamo s tem, da ne vemo kako bi učencem z AS pomagali. V nadaljevanju je 

navedenih nekaj oblik in strategij pomoči tem učencem na naslednjih področjih: socialno 

vedenje, govor, interesi in rutine, motorična nespretnost, kognicija in čutilna občutljivost.  

3.3.1 Socialno vedenje  

V nadaljevanju so opisane strategije in oblike pomoči za področje čustev, prijateljstva in 

socialnih veščin.   

Čustva  

Učenje čustev je lahko dolgotrajno. Učence z AS je potrebno naučiti stvari, ki jih sovrstniki 

spontano usvojijo. Pomembno je, da se razlikuje le eno čustvo naenkrat.  

Učenje čustev lahko poteka na različne načine: s slikami, z mimiko obraza, videoposnetki in 

igranjem vlog, s pesmicami, z ilustracijami, življenjskimi situacijami, s seznami besed, ki 

čustvo opisujejo, s pogovori, z igrami (npr. ima prazen obraz, na katerega polaga izrezane oči, 

obrvi in usta za določeno čustvo) (Attwood, 2007). 

Pomembno je, da zajamemo čim več načinov za razlago določenega čustva, da si ga otrok čim 

lažje zapomni.  
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Lahko oblikujemo mapo z delovnimi listi. Na listu je opis čustva, npr. veselje in fotografija 

nekoga, ki se smeji. Otroku ponudimo ogledalo, da ponovi mimiko obraza. Ko eno čustvo 

obvlada, preidemo k drugemu, ki je nasprotje naučenega, npr. žalost (Attwood, 2007). 

Ko otrok prepozna vsa čustva, je pomembno, da jih utrjujemo z različnimi igrami, 

dejavnostmi iz vsakdanjega življenja itd. Pomembno je, da ga naučimo, da imajo vsi ljudje 

ista čustva kot on, saj skušamo s tem doseči občutek za empatijo.  

Prijateljstvo  

Veščine za sklepanje in ohranjanje prijateljstva lahko pridobivamo oz. urimo z:  

- igro (npr. skupinske aktivnosti v krogu);  

- zgodbami (npr. različne zgodbe o sklepanju in ohranjanju prijateljstva); 

- delovnimi listi.  

Učitelji lahko pripravijo delovne liste na temo prijateljstva:  

- Vsi imajo radi …  

- Opiši, kako pomagaš svojemu prijatelju. 

- Ppiši sebe, ko si prijazen in želiš pomagati. 

- Kaj rečeš najboljšemu prijatelju, ko je bolan. 

- Kaj rad delaš s svojimi prijatelji … 

Socialne veščine  

Tehnika socialnih zgodb 

Tehniko socialnih zgodb je razvila C. Gray (1991). Tehniko sestavlja zgodba, ki opisuje 

situacijo, primerno vedenje in izražanje. Iz zgodb se učenec nauči razumeti socialne namige in 

možnosti odzivanja v različnih situacijah.  

Zgodbo lahko sestavi učitelj ali starši, glede na ponavljajoče se učenčeve težave. Zgodba naj 

bi bila sestavljena iz opisnih povedi, navodil in strategij, ki učencu pomagajo razumeti, kaj 

mora storiti.  
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Pomembno je, da je besednjak primeren učenčevi starosti. Zgodba naj bo pisana v prvi osebi 

ednine in v sedanjiku. Lahko so vključene slike.  

Zgodbo učencu preberemo vsak dan. Lahko že zjutraj ali pred situacijo, v kateri bi naj vedenje 

popravil. Starejši učenci zgodbo berejo sami.  

Če se vedenje po dveh tednih ne izboljša, je potrebno ponovno presoditi zgodbo in jo 

popraviti. Branje zgodbe se preneha postopoma. Usvojeno vedenje se poskuša prenesti na 

ostale situacije.  

Starejši učenci lahko zgodbo kasneje napišejo sami, odrasli jim pomagajo določiti socialne 

cilje, ki jih želijo doseči in razviti.  

Primer socialne zgodbe za otroka, ki se ne zna vključiti v vrsto za kosilo: 

Moja šola ima mnogo prostorov. V enem od teh prostorov je jedilnica. Tam po navadi jemo 

kosilo. Otroci zaslišijo šolski zvonec. Ta jim pove, naj se postavijo v vrsto pri vratih. (opisne 

povedi) Ko prideš v jedilnico, stopiš na konec vrte. Ko bom jaz prišel, bom skušal stopiti na 

konec vrste. (navodila) Otroci so lačni. Hočejo jesti. (opis) Skušal bom stati tiho v vrsti za 

kosilo, dokler ne bom na vrsti, da ga dobim. (navodilo) Želve in vrste za kosila se premikajo 

zelo počasi. Včasih se ustavijo. (strategija) Moja učiteljica bo zelo zadovoljna, ko bo videla, 

da sem mirno počakal.  

V to zgodbo je vključena želva, ker želve tega učenca zelo zanimajo. Uporabljena je beseda 

“poskusil”, saj od otroka ne pričakujemo popolnosti (http://www.thegraycenter.org/social-

stories/what-are-social-stories, 22. 3. 2014).  

 

Učenje socialnih veščin v skupinah  

V skupino naj bo vključenih malo učencev. Učenje v skupinah naj bo poučno in zabavno. 

Pomembno je, da je prilagojeno učenčevi starosti in njegovim sposobnostim.  

Učitelj in starši učencem najprej predstavijo primerno socialno vedenje v določenih situacijah. 

Dobro je, da se za vsakega učenca z AS izdela individualiziran program, kamor vključimo 

njegova močna in šibka področja ter cilje, ki jih želimo doseči. Pomembno je, da se točno 

določi učenčevo dojemanje in razlago dogodkov.  

http://www.thegraycenter.org/social-stories/what-are-social-stories
http://www.thegraycenter.org/social-stories/what-are-social-stories
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Nekaj predlogov za skupinske aktivnosti:  

- Učitelj predstavi situacijo, ki se je že zgodila in se učenec v njej ni najbolje znašel. To 

nam nudi izhodišče za pogovor o možnih drugih reakcijah, komentarjih,  

interpretacijah. Vključena naj bo vaja, v kateri učenci uporabijo predloge, ki so jih 

slišali v pogovoru.  

- Učitelj ob koncu pouka učencu ponudi več samostojnih aktivnosti.  

- Učitelj naj učencu ponudi pomoč tudi zunaj pouka, ga uči socialnih veščin v paru.  

- Učitelj naj demonstrira neprimerno vedenje in vzpodbudi učence, da iščejo napake.  

- Učitelj naj prebere zgodbo, ki opisuje nek dogodek, učenci pa iščejo najprimernejše 

oblike vedenja v določeni situaciji.  

- Učitelj naj skupaj z učenci izvede vaje za premagovanje stresnih situacij.  

- Učitelj naj skupaj z učenci izvede vaje za prepoznavanje govorice telesa (Attwood, 

2007). 

 

Strategija otroške literature  

Učenci z AS imajo pogosto težave s sklepanjem prijateljstev. S strategijo otroške literature jih 

lahko naučimo veščine sklepanja in ohranjanja prijateljstva. Zgodbe v otroški literaturi 

predstavljajo lahek in kreativen način predstavitve teme. Teme vključujejo področja sklepanja 

prijateljstev, druženja, pogovarjanja, igranja. Z branjem take literature otrok izboljša 

pismenost, splošno razumevanje, besednjak.  

Pred in po branju otroku damo test s petimi vprašanji. Na vprašanja odgovarja z da ali ne. 

 Ta vprašanja so:  

- Ali imaš rad branje zgodbic kot del učenja novega načina, da nekaj storiš sam?  

- Se zaneseš nase glede sklepanja prijateljstva? 

- Znaš poiskati prijatelja?  
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- Se rad pogovarjaš z novimi ljudmi v razredu, na igrišču ali v soseščini?  

- Se bojiš govoriti z neznanimi ljudmi?  

V knjigarnah in knjižnicah najdemo veliko literature o prijateljstvu in sprejemanju 

drugačnosti. Primeri knjig so navedeni v prilogi 4.  

(http://www.ldonline.org/article/Using_Children%27s_Literature_to_Teach_Social_Skills?the

me=print, 22. 3. 2014) 

 

Strategija: Socialno opazovanje (avtopsija)   

Učenci z AS se mnogokrat ne znajdejo dobro v socialnih interakcijah.  

Lavoie (http://www.ldonline.org/article/6169?theme=print, 22. 3. 2014) priporoča strategijo, 

imenovano socialna avtopsija (opazovanje, ogledovanje). To je strategija, v kateri je odrasla 

oseba pomočnik učencu s socialnim primanjkljajem. Namen strategije je izboljšati socialne 

veščine. Skupaj analizirata napake, ki jih učenec naredi, in nato naredita načrt strategij.  

Pomembno je, da socialno avtopsijo predstavimo vsem odraslim, ki se dnevno srečujejo z 

učencem, saj naj bi tudi oni prispevali k vsakodnevnemu opazovanju učenčevega vedenja v 

različnih situacijah.  

Strategijo uporabimo tudi, ko se učenec v določeni situaciji primerno odzove. Analiziramo 

vedenje in ga pohvalimo. Tako je bolj verjetno, da bo to vedenje v prihodnje ponovil.  

Strategija je uspešna, saj daje takojšnjo povratno informacijo, ponuja možnost vaje in nudi 

pozitivno vzpodbudo. Lahko jo vodi katera koli odrasla oseba, ki je otroku pomembna. 

Najbolj učinkovita je, kadar jo uporabimo takoj po storjeni napaki.  

 

Metoda skillstreaming (razvrščanja po veščini) 

McGinnis in Goldstein (1997) opisujeta metodo, ki se uporablja za učenje različnih socialnih 

vedenj in veščin. Metoda je primerna za učence, ki potrebujejo pomoč pri reševanju 

vsakodnevnih težav v socialnih odnosih. Cilj metode je učenca naučiti željene socialne 

veščine. Namen metode je tudi izboljšanje učenčeve samopodobe. Večina dela temelji na 

http://www.ldonline.org/article/Using_Children%27s_Literature_to_Teach_Social_Skills?theme=print
http://www.ldonline.org/article/Using_Children%27s_Literature_to_Teach_Social_Skills?theme=print
http://www.ldonline.org/article/6169?theme=print
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igranju vlog in na praktičnih nalogah. Vključena mora biti skupina učencev in nekdo mora biti 

vodja. Pomembno je, da vsakemu učencu individualno predstavimo namen in cilj skupine ter 

to ponovimo na prvem skupnem srečanju cele skupine.  

Srečanja naj bi se odvijala tri do pet krat na teden po 20 ̶ 40 minut. Odvijajo se naj v okolju, 

kjer učenec preživi večino časa. Za vajo lahko uporabimo druge prostore. Program lahko 

izvajamo celo šolsko leto ali več. Cilj je raba naučenih veščin v življenju.  

Pomembno je, da pri programu sodelujejo tudi starši. Redno jih obveščajmo o ciljih in 

namenih skupine. Doma lahko učence spodbujajo, da se učijo željenih vedenj.   

Celoten program zajema 60 veščin. Izberemo lahko vse ali samo tiste, ki jih učenec potrebuje. 

Otrokom dajemo domače naloge. Vedno naučimo najprej eno veščino in gremo nato na 

usvajanje druge.  

Za delo potrebujemo tablo, kredo ali pisalo, kartice s potrebnimi koraki za vsako veščino in 

enake stenske plakate, ki jih obesimo v učilnici. Kartice izdelamo sami.  

Primer kartice za usvajanje veščine poslušanja 

 

 

 

 

 

Vključimo parno število otrok, da bodo lahko delali v dvojicah (McGinnis, Goldstein, 1997). 

 

Strategija SMPOSS 

Strategija SMPOSS (Situacija, Možnost, Posledice, Odločitve, Strategija, Simulacija) je bila 

razvita za pomoč učencem s težavami na področju socialne interakcije 

(http://www.txautism.net/uploads/target/SOCCS.pdf, 22. 3. 2014). 

1. Glej osebo, ki govori.  

2. Sedi tiho.  

3. Razmisli o povedanem.  

4. Reci da ali prikimaj.  

5. Povprašaj o temi, da izveš več informacij. 

 

http://www.txautism.net/uploads/target/SOCCS.pdf
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Strategija pomaga učencem razumeti, da se morajo v vsaki situaciji odločiti in da ima vsaka 

odločitev svoje posledice. Metoda se izvaja po sledečih fazah.  

Situacija: Ko se pojavi problem, učitelj skupaj z učencem identificira situacijo. Skupaj 

ugotovita, kdo je bil vpleten, kaj se je zgodilo, kdaj se je zgodilo in podata razloge za dano 

situacijo. Skupaj definirata problem in določita cilj. Uporabita diskusijo, risanje in pisanje.  

Možnosti: Z možgansko nevihto naštejeta nekatere možnosti odzivanja v dani situaciji. Učitelj 

dopusti učencu, da pove vse rešitve, ki si jih je zamislil.  

Posledice: Skupaj presodita vse naštete možnosti. Uporabita kriterija:  

- učinkovitosti (Mi bo rešitev dala, kar želim?) in 

- izvedljivosti (Jo bom lahko izvedel?). 

Učitelj z usmerjenimi vprašanji pomaga učencu, da sam predvidi posledice.  

Odločitve: Učenec izbere možnost, ki ima najbolj željene posledice.  

Strategija: Skupaj razvijeta korake za akcijo. Učitelj naj pomaga učencu z vprašanji, da 

učenec sam razvije učinkovit načrt.  

Simulacija: Učenec dobi priložnost, da izvrši rešitev. To lahko naredi tako, da:  

- najde tih prostor, kjer si predstavlja, kako bi strategija delovala;  

- se pogovori s sovrstnikom o načrtu; 

- na papir nariše, kaj se lahko zgodi, če bo akcija izvedena; 

- izvede akcijo.  

3.3.2 Govor  

Raziskave so pokazale, da približno polovica otrok z AS zaostaja v razvoju govora, vendar 

večina pri petih letih govori tekoče (Eisenmajer in drugi, 1996, v Attwood, 2007). Razlike v 

govoru se v primerjavi z vrstniki pojavijo v razvoju pragmatike, semantike in prozodije. 

Težave imajo s specifičnimi jezikovnimi veščinami.  
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Pragmatika  

Težave se pojavijo v uporabi govora v socialnem kontekstu. Pri učencih z AS so opazne 

določene napake v govoru.  

Naučiti jih moramo fraz: 

- Nisem prepričan, da vem, o čem govoriš.  

- Zbegan sem, pojasni mi to.  

- Ne vem, ne poznam.  

Dobro je, da organiziramo pogovor med učencem z AS in še nekom. Mi smo pa učenčevi 

prišepetovalci. Počasi to vlogo opuščamo in otroka spodbujamo, da sam izpelje pogovor.  

V razredu naj učitelj spodbuja pogovor z delom v parih. V naprej jim podamo iztočnice za 

pogovor, o čem se naj pogovarjajo (Attwood, 2007). 

Dobesedno razumevanje 

Za dobesedno razumevanje lahko uporabimo socialne zgodbe (Gray, 1991). Socialne zgodbe 

so nam v pomoč za razlago fraz, ki jih učenec razume dobesedno. Fraze zapišemo na list in jih 

učencu beremo ali si jih bere sam. Lahko si izdela svoj slovar fraz za pomoč. Pomembno je, 

da učencu z AS razložimo metafore in govorne figure (Attwood, 2007).  

Prozodija (melodija govora)  

Za razvoj melodije govora uporabljamo vaje, ki se jih igrajo učenci. Dober primer je 

predstavil Andrew Matthews (1990, v Attwood, 2007, str. 61 ̶ 62), ki prikazuje, kako se s 

spreminjanjem poudarkov spremeni pomen sporočila.   

To je primer:  

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar.  

 Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar. (Toda nekdo drug je to rekel.) 

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar. (Zagotovo nisem rekla tega.) 

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar. (Toda sem namignila.) 

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar. (Toda nekdo ga je ukradel.) 
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Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar.  (Toda z njim je storila nekaj drugega.) 

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar.  (Ukradla je denar nekoga drugega.) 

Jaz nisem rekla, da je ona ukradla moj denar.  (Ukradla je nekaj drugega.) 

Vajo lahko učenci izvajajo v parih.  

Razmišljanje na glas  

Če je to zelo moteče, naučimo otroka šepetati (Attwood, 2007). 

Slušno razlikovanje in izkrivljanje slišanega 

Kadar učitelj poda navodilo, naj preveri učenčevo razumevanje. V veliko pomoč so mu lahko 

v naprej napisana navodila za delo, saj bo učenec lažje razumel, kaj bodo delali med poukom 

(Attwood, 2007). 

3.3.3 Interesi in rutine  

Za učence z AS je značilno, da imajo posebne interese in nagnjenja k rutinam.  

Nadziranje dostopa  

Učencu omejimo čas, ki ga nameni določeni aktivnosti. Lahko si pomagamo z urnikom, na 

katerem točno določimo uro in čas aktivnosti.  

Tvorno prizadevanje  

Učenčeva zanimanja vpletemo v aktivnosti, ki ga manj zanimajo. Lahko ga tudi nagradimo. 

Če npr. uspešno reši deset računov, naj deset minut v tihem kotičku bere o svoji priljubljeni 

temi (Attwood, 2007).  

3.3.4 Motorična nespretnost   

Seveda vsi učenci z AS niso motorično nespretni. So pa motorični zaostanki vseeno precej 

pogosti pri teh učencih.  

Gibanje  

Učenca postavimo pred veliko ogledalo, kjer si ogleduje svoje gibanje. Mi mu slednje 

popravljamo. V ozadju lahko uporabimo glasbo in razne plesne tehnike.  

Ravnotežje  

Učenec naj dela gibalne vaje, ki zahtevajo obvladovanje ravnotežja. Npr. vaje na eni nogi, na 

gredi in podobno.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-40- 

 

Usklajenost rok  

Učencu pomagamo tako, da držimo njegove roke in skupaj izvajamo pravilne želene gibe.  

Pisanje  

Dovolimo mu, da piše na računalnik. V fazi opismenjevanja naj izvaja vaje za grafomotoriko 

in fino motoriko.  

Hitro gibanje  

Učenca moramo nadzorovati pri hitrem gibanju. Damo mu dovolj časa, da popravi napake 

(Attwood, 2007). 

3.3.5 Kognicija  

Pomembno je, da učenca naučimo razumeti misli drugih. Naučiti ga moramo pomisliti na 

posledice. Dober je naslednji način:  

- ustavi se,  

- razmisli,  

- stori.  

Pomembno je, da se zaveda, da so misli in čustva drugih vedno pomembna. Pri učenju lahko 

pomaga igra vlog.  

Učitelji mora opazovati, kaj učenec zna in na kakšen način to zna. Izogibajo se naj 

kritiziranju. Z učencem se lahko učitelji dogovorijo za skrivne znake, kadar bo učenec kaj 

potreboval. Drugi učenci naj za dogovor ne vedo. In tako učenec ne bo izpostavljen pred 

celim razredom.  

Učenca lahko pri delu usmerjamo s pomočjo vprašanj:  

- Kaj bi lahko še bilo?  

- Ali obstaja kakšen način, kako bi to rešil?  

- Kaj vse lahko narediš? (Attwood, 2007). 
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3.3.6 Čutilna občutljivost  

Učenci z AS običajne dražljaje sprejemajo drugače kot ostali učenci brez AS.  

Slušna občutljivost  

Učencu lahko ponudimo ušesne čepke, ki si jih vstavi v uho, ko je zvok nevzdržen. Lahko 

uporabimo glasbo. Pomagamo si lahko tudi s socialnimi zgodbami, kjer razložimo določen 

hrup. 

Občutljivost na dotik  

Pojavi se lahko preobčutljivost na določeno intenzivnost dotika ali na dotikanje na določenem 

delu telesa. Lahko jih motijo določeni kosi oblačil. Na nova oblačila se navajajo dlje časa.  

Občutljivost za hrano 

Nekateri učenci z AS so zelo izbirčni, predvsem v predšolskem obdobju. Jedo eno vrsto hrane 

in je ne mešajo z drugo. To postopoma mine z odraščanjem. Nekateri se držijo diete vse 

življenje.   

11. korakov za usvajanje nove hrane  

1. Jejte hrano pred učencem in glasno komentirajte, kako je okusna. Pomembno je, da vas 

opazuje in vidi, kaj počnete in govorite, ko jeste novo hrano. Vedno imenujte hrano, ki jo 

jeste.  

2. Isto naj počne pred učencem nekdo, ki mu veliko pomeni.  

3. Povsod se pogovarjajte o hrani. Sliko hrane lahko uporabite pri igri.  

4. Poleg njegovega krožnika postavite še en krožnik in nanj naložite manjšo količino hrane. 

Pokažite mu jo in se o njej pogovorite. Hrano jejte s tega krožnika in komentirajte, kako je 

okusna.  

5. Dajte hrano na njegov krožnik in naj jo le prenaša. Povejte mu, da je ne rabi pojesti. Ostane 

naj na krožniku, medtem ko je drugo hrano.  

6. Hrane na krožniku se naj dotakne. Povejte mu, da je ne rabi pojesti. Naj se je le dotakne s 

prstom.  
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7. Hrano na krožniku naj dvigne. Recite mu, da je ne rabi pojesti, temveč jo med obrokom naj 

samo dvigne.  

8. Hrano na krožniku naj dvigne in pritisne na ustnice. Recite mu, da je ne rabi pojesti, temveč 

jo naj samo dvigne in se je dotakne z ustnicami.  

9. Hrane na krožniku se naj dotakne z jezikom.  

10. Najmanjši košček te hrane si naj da v usta in jo pogoltne.  

11. Najmanjši košček te hrane si naj da v usta, jo zgrize in pogoltne.  

Zavedati se moramo, da je lahko ta postopek zelo dolgotrajen. Učenec naj poskuša novo 

hrano, ko je s čim zaposlen in sproščen. Nikakor ga s hrano ne silite.  

Vizualna občutljivost  

Če učenca moti premočna svetloba, poskrbimo, da ne sedi na sončni strani ali neposredno pod 

lučjo. Lahko uporabi očala z lečami, ki omilijo svetlobo.  

Občutljivost na vonj 

''Nekateri ljudje z AS lahko določene vonje zaznavajo kot nevzdržne'' (Cesaroni in Garber, 

1991, v Attwood, 2007). 

Občutljivost na bolečino in temperaturo  

Pomembno je, da smo pozorni na znake neudobja. Včasih lahko v poletnih dneh nosijo 

zimska oblačila. Najprej preverimo, ali ni učenec bolan. Pojasniti mu moramo tudi, zakaj je 

pomembno, da nam pove, če čuti bolečino.  

Sinastezija  

Ta pojav se ne pojavlja samo pri osebah z AS in je zelo redek. Rečemo mu obarvan zvok. 

Oseba lahko vidi določeno barvo, ko sliši nek zvok.  
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3.4 Smernice za delo z učenci z Aspergerjevim sindromom in principi 

poučevanja  

Pri nas še ne obstaja poseben priročnik s smernicami za delo z učenci z AS, vendar pa obstaja 

veliko virov, v katerih najdemo koristne informacije za delo.  

Priporočila za poučevanje, zbrana iz strokovne literature (Organization for Autism Research, 

2005) in na podlagi lastnih izkušenj pri delu z učenci z AS, so nanizana v nadaljevanju.  

- Preden učenca vključimo v šolo je dobro, da šolo vidi in spozna učitelje, ki ga bodo 

poučevali. Pomembno je, da se tudi učitelji seznanijo z njegovo motnjo in učenčevimi 

potrebami.  

- Med šolskim letom se naj učitelji med seboj povezujejo, izmenjujejo informacije o 

učencu. Dobro je, da čim več sodelujejo med seboj. Povezujejo se naj s specialnim 

pedagogom, ki učencu nudi dodatno strokovno pomoč.  

- Razrednik in ostali učitelji naj aktivno sodelujejo pri pripravi individualiziranega 

programa za učenca z AS.  

Šeststopenjski načrt 

Po tem modelu se lahko učitelji pripravijo na pouk z učenci z AS. Načrt ima šest stopenj: 

1. Poučite sami sebe.  

2. Imejte stik s starši.  

3. Pripravite učilnico. 

4. Izobrazite vrstnike in vzpodbujajte socialne cilje. 

5. Sodelujte pri izvajanju izobraževalnega programa.  

6. Postavljajte vedenjske izzive. 

(http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf, 23. 4. 2014) 

Obstaja veliko strategij, s katerimi lahko učitelji pomagajo učencem z AS, da bodo le-ti lažje 

razumeli svet. V nadaljevanju je nanizanih nekaj predlogov, kaj lahko učitelji naredijo v času 

pouka.  

http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf
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- Iz razreda oz. učnega okolja odmaknite moteče dejavnike, ki bi lahko učence ovirali 

pri poučevanju.  

- Pri razlagi snovi uporabljajte vizualne metode poučevanja. Uporabljajte konkretni 

material, slike, pisna navodila, informacije. Težje sledijo ustni razlagi, zato jim lahko 

razlago, navodila za delo napišete na list, ki mu nudijo oporo pri ustni razlagi in 

podajanju navodil. V tekstu mu označite z označevalci pomembne podatke, ki jih mora 

znati. 

Vizualne podpore:  

- zemljevid šole (pomaga učencu, da se znajde v šolskih prostorih, takoj najde 

učilnico), 

- seznam razredov in seznam pripomočkov, ki jih potrebuje v določeni učilnici 

(pomaga tistim učencem, ki se težje znajdejo na zemljevidu), 

- seznam pričakovanj določenih učiteljev in rutin v posameznem razredu (učencu 

pomagam pri razumevanju okolja, zmanjšuje njegovo anksioznost), 

- urnik dejavnosti v razredu (pripravlja učenca na prihajajoče dejavnosti, lahko visi 

na tabli, da se določene dejavnosti, ko so dokončane, pobrišejo),  

- vzorčni modeli nalog (pomaga učencu pri reševanju nalog, da ve kako se nalog 

lotiti), seznam domačih nalog (dela si jih sam pod vodstvom učitelja) 

(http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf, 23. 4. 2014). 

 

- Ponudite jim priložnost, da se učijo z osebnim pomenom. Snov jim osmislite in 

približajte, saj potrebujejo razloge, zakaj je neka stvar pomembna, da se jo naučijo.  

- Govorite v preprostem jeziku. Uporabljajte kratka in jasna navodila. 

- Učencem omogočite čim več ponavljanja in utrjevanja učne snovi na različne načine.  

- Vedno poskušajte najti potrditev, da učenci razumejo razlage in to kar želite od njih.  

- Omejite kakršne koli možnosti izbire na dve ali tri možnosti.  

- Dajte jim dovolj časa, da bodo rešili določeno nalogo.  

- Zmanjšajte število nalog oz. jih priredite tako, da jih bo rešil v enake času kot ostali 

sošolci.  

- Učence naučite določenega modela reševanja nalog.  

- Razložite jim, naj vas naj gledajo v oči, ko se pogovarjate z njimi. Spodbujajte jih, da 

pri pogovoru vzdržujejo očesni kontakt. Lahko jih za to tudi nagradite, predvsem pa 

jih pohvalite, ko se tega sami spomnijo, brez opozorila.  

http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf
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- Ko pri mlajših učencih z AS opazite, da vas ne poslušajo, spremenite ton glasu. 

Besede lahko na nek način zapojete, da pritegnete njihovo pozornost.  

- Predčasno jih opozorite o kakšnih koli spremembah (npr. sprememba urnika, 

sedežnega reda …). 

- Imejte jasne cilje, kaj jih želite naučiti. Učite jih eno stvar naenkrat.  

- Pri reševanju nalog jasno pokažite začetek in konec ter nagrado, ki sledi.   

- Bodite pozorni na to, da učenci z AS včasih ne razumejo neverbalnih namigov in 

znakov, kot obrazne ekspresije, govorice telesa in se na vse to lahko odzovejo z 

neželjenim vedenjem.  

- V njihovo rutino poskušajte vnesti nekaj fleksibilnosti, saj se bodo naučili, da vedno 

ne gre vse po načrtih.  

- Pomagajte jim pri organiziranju prostora. Naj sedijo blizu učiteljeve mize.  

- Če je možno, jim v razredu organizirajte tihi kotiček, kamor se lahko umaknejo, če to 

potrebujejo. Naj bo namenjen samo njim.  

- Ne pričakujte, da se bodo vedno vedli svojim letom primerno, saj so pogosto nezreli.  

- Pozorni bodite na ostale sošolce, ki lahko vplivajo na učenca z AS pozitivno ali celo 

negativno. Temu primerno prilagodite delovne skupine ali sedežni red.  

- Poskušajte ugotoviti sprožilce stresa.  

- Najdite učinkovit način spopadanja z vedenjskimi težavami. Včasih pomaga, če 

neželjeno vedenje, ki njim ali drugim ne škodi, ignorirate.  

- Vedno izpolnite dane obljube in jim ne lažite.  

- Naučite jih strategij samoobvladovanja. Npr., če učenca zbada, naj prešteje do 20, gre 

vstran od njega ali podobno.  

- Zelo zgodaj jih naučite razlikovati med javnimi in zasebnimi prostori. Tako se bodo 

hitro naučili socialnih pravil.  

- Predstavite jim Neverjetno 5-stopenjsko lestvico za lažje izražanje svojih občutenj. 

Lestvica zagotavlja jasno, konkretno vizualno pomoč pri izražanju občutkov. Pomaga 

jim, da se bolje naučijo razumeti svoje občutke in odzive na določene dogodke. S to 

lestvico uravnavajo svoje odzive in vedenje v težkih razmerah. Lestvico uporabljajte s 

pomočjo socialnih zgodb 

(http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf,    23. 4. 2014). 

 

 

http://www.researchautism.org/resources/oar_guide_asperger.pdf
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Primer lestvice za lažje izražanje svojih čustev:  

 

 

  

 

 

 

 

- Učencem dajte vedeti, da jih imate radi in ste na njih ponosni 

(http://www.education.com/reference/article/Ref_Asperger_Short/?page=3, 23. 4. 

2014).  

Pri učencih z AS je izredno pomembna doslednost, saj jim s postavljanjem meja in pravil 

določimo in omogočimo varno okolje, v katerem se bodo dobro počutili in lažje funkcionirali. 

Pomembno pa je, da so reakcije okolice dogovorjene in enotne (Virant, 2010). 

 

Učenci z AS imajo prav tako svojo osebnost, sposobnosti, da jim je nekaj všeč ali ne, tako kot 

ostali učenci. Potrebujejo podporo, razumevanje in potrpljenje od vseh, ki jih obkrožajo.   

Peter, deček z Aspergerjevim sindromom, je govoril zelo tiho in tema glasnost glasu je 

bila njegov izziv. S pomočjo lestvice je vadil svojo glasnost glasu.  

5 – kričanje 

4 – glasno govorjenje 

3 –  pogovor 

2 – šepetanje 

1 – ne govorimo 

http://www.education.com/reference/article/Ref_Asperger_Short/?page=3
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3.5 Vloga staršev učencev z Aspergerjevim sindromom v 

vzgojno˗izobraževalnem procesu  

Zelo velik izziv za učitelje je delo s starši otrok s posebnimi potrebami, s katerim se učitelji in 

strokovni delavci vsakodnevno srečujejo v šoli. Velikokrat, kadar nastanejo v šoli težave, 

učitelji krivijo za to starše in obratno (Green,1999). 

Pri obravnavi učencev z MAS je zelo pomembno sodelovanje s starši, saj veliko govorimo o 

delu z družino. Strokovnjaki morajo staršem omogočiti svetovanje, kako naj doma delajo z 

otrokom, kako naj mu pomagajo, ga učijo in spodbujajo (Jurišić, 2011). 

Šola kot izobraževalna ustanova zahteva ogromno pomoči staršev (Martinšek, 2012). Problem 

je, ker šola preprosto pomoč zahteva, namesto, da bi skupaj s starši soustvarila projekt pomoči 

učencu  (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

Pomembno je, da učitelji in strokovni delavci razumejo, da se starši učencev z AS soočajo z 

veliko količino stresa v svojem življenju, saj učenčevo stanje vpliva na številne vidike 

njihovega življenja (Milačić, 2006). 

Učenčevo stanje lahko spremeni družabno življenje staršev, njihove pogovore in ozračje v 

družini, starša pa imata vedno manj družabnih stikov in tako lahko počasi izgubita voljo in se 

pri sodelovanju s strokovnimi delavci vedeta zelo obrambno (Attwood, 2007).  

 

Pomembno je, da se učitelji in strokovni delavci pri delu s starši zavedajo naslednjih načel, ki 

jih je zapisala B. Jurišić (1991):  

- starši so prvi in večni učitelji otrok; 

- starši imajo s svojim otrokom največ izkušenj; 

- starši lahko odkrijejo nove metode in tehnike dela z otrokom; 

- starši so partnerji strokovnjaka, od katerega morajo dobivati informacije, a jih tudi 

sami nuditi strokovnjaku; 

- starši so ljudje s svojimi interesi in znanji; 

- starši imajo pravico tudi grešiti, a strokovnjaki so dolžni spremljati njihovo delo z 

otroki in jim povedati, če se motijo; 

- starši imajo svoj ponos; 

- nikoli ne sme skupina strokovnjakov dominirati staršem in tudi ne obratno, ampak 

morata ostati v enakopravnem odnosu. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-48- 

 

Ob vključitvi učenca v osnovno šolo in ob veljavi odločbe o usmeritvi so starši vključeni v 

načrtovanje in evalviranje individualiziranega programa za učenca. Starše je potrebno 

seznaniti z načinom izvajanja programa, nalogami in vlogami članov strokovnega tima, vlogi 

staršev in vlogi učenca. Dobro je, da starši dnevno ali tedensko sodelujejo na pogovornih urah 

in mesečno na govorilnih urah.  

Šola in starši morajo med seboj sproti izmenjavati aktualne informacije o učencu. Potrebno je, 

da so med seboj povezani in imajo profesionalen odnos, ki temelji na zaupanju in 

spoštovanju. Pomembno je, da pri sodelovanju med starši in šolo, razbremenimo starše in ti 

niso več zgolj izvrševalci navodil, kako pomagati učencu, temveč skupaj z učiteljem in 

učencem soustvarjajo proces pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 
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III. EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

''V osnovnih šolah je vedno več učencev s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno 

strokovno pomoč in strokovno znanje učiteljev. V osnovni šoli je več možnosti za 

pridobivanje različnih in pomembnih socialnih izkušenj, okolje osnovne šole pa deluje bolj 

vzpodbudno in stimulativno na otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, zlasti 

na področju govora, komunikacije in igre'' (Bratož, 2004).  

Učenec z AS običajno obiskuje osnovno šolo. Najpomembnejše lastnosti osnovne šole, v 

katero se vključi otrok z AS, so osebnost in sposobnost učitelja ter dostop učitelja do 

praktične pomoči in nasvetov strokovnjakov s tega področja, saj je delo z otrokom s tem 

sindromom lahko zelo zahtevno in je učitelju pravi izziv (Attwood, 2007). 

 

Učitelji, ki so trenutno zaposleni na osnovnih šolah, nimajo dovolj znanja za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, prav tako dovolj znanj ne pridobijo bodoči učitelji, ki se še šolajo. To 

dokazuje tudi raziskava Peklajeve in Puklek Levpuškove (2006), kjer je ugotovljeno, da 

študenti in učitelji najbolj potrebujejo dodatna znanja in strategije na področju prepoznavanja 

in ravnanja z otroki s posebnimi potrebami. Zato je potrebno dodatno delo z  učitelji na šoli, 

saj se sami ne zmorejo spopasti s tem izzivom.  

Raziskati želimo, v kolikšni meri učitelji poznajo AS, na kakšne načine prilagajajo oziroma bi 

prilagajali poučevanje in kako oziroma kako bi učencem z AS pomagali.  

V raziskavi bomo primerjali odgovore učiteljev, ki imajo izkušnje s poučevanjem učencev z 

AS in tistih, ki jih nimajo. Zanimajo nas morebitne razlike med njimi. Pomembno je, da vsi 

učitelji poznajo AS, saj nikoli ne vedo, kdaj bodo katerega izmed teh učencev poučevali.  

S pomočjo treh intervjujev s strani staršev, ki imajo otroka z AS, učiteljice, ki poučuje učenca 

z AS, in dekleta, ki ima AS, bomo primerjali njihove vedenjske značilnosti s teorijo o 

značilnostih oseb z AS, s pomočjo diagnostičnih kriterijev za določanje AS po avtorjih 

Gillberg - Gillberg (1989). 
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2 CILJI RAZISKAVE  
Cilji raziskave so:  

- ugotoviti razliko med mnenji učiteljev, ki imajo izkušnje s poučevanjem učencev z 

AS, in tistimi, ki izkušenj nimajo, o tem, ali so učenci z AS usmerjeni v kategorijo 

otrok z motnjami avtističnega spektra ali ne; 

- ugotoviti, ali učitelji, vključeni v raziskavo, poznajo značilnosti AS;  

- ugotoviti, ali učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj 

enega učenca z AS, prilagajajo šolsko delo učencem z AS na različne načine; 

- ugotoviti, ali so učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj 

enega učenca z AS, deležni  zadostne pomoči s strani svetovalnih delavcev pri svojem 

delu z učenci z AS; 

- ugotoviti, ali se učitelji, vključeni v raziskavo, počutijo dovolj usposobljeni za 

reševanje težav z učenci z AS; 

- na osnovi odgovorov v intervjujih s starši otroka z AS, učiteljice, ki poučuje učenca z 

AS, in dekletom z AS, ugotoviti, ali se njihove osebnostne značilnosti ujemajo s 

teoretičnimi kriteriji za ugotavljanje AS.   

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:  

H1: Več učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca 

z AS, meni, v primerjavi z učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah kjer nimajo vključenega 

nobenega učenca AS, da so učenci z AS usmerjeni v kategorijo otrok z avtističnimi motnjami. 

H2: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, 

bolje poznajo in razumejo AS, kakor učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer nimajo 

vključenega nobenega učenca z AS.  

H3: Svetovalni delavci seznanijo učitelje, da je v razredu, ki ga poučujejo, učenec z AS.  
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H4: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, 

na različne načine prilagajajo šolsko delo učencem z AS.  

H5: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, 

dobivajo dovolj pomoči in nasvetov za delo z učenci z AS od svetovalnih delavcev na šoli.  

H6: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, 

se čutijo bolj strokovno usposobljeni za delo in reševanje težav z učenci z AS, kakor učitelji, 

ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer nimajo vključenega nobenega učenca z AS.  

4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

Ali se osebnostne značilnosti opisanih oseb z AS v intervjujih ujemajo s teoretičnimi kriteriji 

za ugotavljanje AS?  

5 METODOLOGIJA  

4.1 Opis vzorca   

V prvem delu raziskave, v kateri smo proučevali znanj osnovnošolskih učiteljev o AS, je bilo 

v raziskovalni vzorec je vključenih 92 učiteljev osnovnih šol:  

- 46 učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah, v katerih nimajo vključenega nobenega 

učenca z AS; 

- 46 učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah, v katerih imajo vključenega vsaj enega 

učenca z AS.  

V drugem delu raziskave, v kateri smo želeli primerjati značilnosti opisanih oseb z AS s 

teoretičnimi kriteriji za AS, so pri intervjuju sodelovali starši učenca z AS, ki obiskuje četrti 

razred osnovne šole, učiteljica, ki poučuje učenca z AS na osnovni šoli, in dekle, ki ima AS. 

Dekle z AS obiskuje srednjo šolo.   

Starša učenca z AS pravita, da je materina nosečnost potekala brez težav. Spremembe pri sinu 

sta opazila, ko je bil star leto in pol. Pri enem letu je začel hoditi v vrtec, kjer na začetku 

vzgojiteljice niso pri njem opazile ničesar nenavadnega. Pri enem letu in pol so opazili, da ni 

govoril toliko kot vrstniki. Pojavile so se tudi spremembe pri njegovem prehranjevanju, saj je 

odklanjal določeno hrano. Pri dveh letih je začel obiskovati logopeda. Ko je dopolnil dve leti 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-52- 

 

in pol, je dobil diagnozo MAS. Govoril ni do petega leta. Sedaj obiskuje osnovno šolo. Ima 

status otroka s posebnimi potrebami. Na teden ima pet ur dodatne strokovne pomoči s strani 

specialnega pedagoga.  

Učiteljica, ki je sodelovala pri intervjuju, poučuje na osnovni šoli. Po izobrazbi je profesorica 

razrednega pouka in poučuje četrti razred. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj. V razredu 

ima učenca z MAS, natančneje z AS.  

Dekle z AS sem poimenovala Karin, zaradi varovanja osebnih podatkov. Karin je stara 25 let. 

Do petega razreda je obiskovala osnovno šolo, nato pa so jo starši zaradi čustvenih težav 

prešolali na osnovno šolo s prilagojenim programom. Po končani osnovni šoli se je vpisala v 

srednjo šolo v Kamniku, kjer je uspešno zaključila program pomožni administrator in 

program administrator. Sedaj obiskuje program ekonomski tehnik.  

4.2 Merski instrument  

Za preverjanje veljavnosti postavljenih hipotez smo izdelali anketni vprašalnik za zbiranje 

informacij (Priloga 1). V uvodnem delu vprašalnika smo učiteljem slednjega predstavili in 

povzeli njegovo vsebino anketnega vprašalnika. Navedli smo, da je anketni vprašalnik 

anonimen.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov, ki vsebujejo vprašanja in trditve.  

V prvem sklopu so navedeni podatki o učiteljih. Sklop zajema štiri zaprta vprašanja in eno 

odprto vprašanje.  

V drugem sklopu so navedene pravilne in napačne trditve o AS. Zajema eno zaprto vprašanje, 

ki zajema 16 pravilnih in napačnih trditev o AS.  

Tretji sklop vprašanj je namenjen učiteljem, ki poučujejo učence z AS. Sklop zajema štiri 

zaprta vprašanja in eno odprto vprašanje.  

Četrti del vprašalnika vsebuje zgodbo o dečku z AS. Dve vprašanji, ki se nanašata na zgodbo, 

sta odprti vprašanji. Eno vprašanje, kjer učitelji ocenijo samega sebe, kako so usposobljeni za 

delo z učenci z AS, je zaprto vprašanje, ki zajema štiri ponujene trditve.  
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V drugem delu raziskave smo uporabili strukturirane intervjuje. Za izvedbo intervjujev smo 

uporabili vnaprej pripravljena temeljna vprašanja, ki smo jih med izvajanjem intervjuja 

dopolnjevali, glede na odgovore intervjuvanih oseb.  

4.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

V začetku februarja 2014 smo petim osnovnim šolam razdelili anketne vprašalnike. Po 

dogovoru z ravnatelji ali svetovalnimi delavkami smo jih prišli iskat ali so nam jih poslali po 

pošti, ko so rešene zbrali. Dobljene podatke smo obdelali s programom SPSS, kjer smo 

naredili statistične kvantitativne analize,  in  Microsoft Excelom 2007, s pomočjo katerega 

smo rezultate tudi grafično predstavili.  

Analiza podatkov je bila izvedena na podlagi opisne in bivariantne analize. Za vse 

spremenljivke smo najprej prikazali frekvenčne porazdelitve (frekvence in odstotke), za tiste z 

ordinalno mersko lestvico pa smo dodatno izračunali še povprečne vrednosti. Ker nas je 

zanimala primerjava rezultatov med učitelji z izkušnjami z AS in tistimi brez izkušenj, smo 

rezultate povsod prikazali primerjalno in z ustrezno bivariatno metodo preverili, ali so razlike, 

glede na vrste ambulant, statistično značilne. Pri nominalnih tipih spremenljivk  smo 

morebitne razlike testirali s hi-kvadrat testom in rezultate prikazali v kontingenčni tabeli.  

Frekvence, odstotke ter podatek o testni statistiki in stopnji značilnosti smo prikazali v 

stolpcih. Odgovore, v katerih so anketiranci dejavnik ocenjevali na ordinalni 5-stopenjski 

merski lestvici, smo razlike med povprečji preverili s t-testom. S t-testom preverjamo ali so 

povprečja odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji enaka in spremenljivki nista 

statistično značilno povezani, ali gre za statistično značilne razlike med več skupinami. 

Domnevo o enakosti oz. različnosti povprečij testiramo s pomočjo t statistike in njene stopnje 

značilnosti, zato te vrednosti v vseh tabelah tudi informativno navajamo.  

S starši otroka z AS, učiteljico in dekletom z AS smo se za intervju dogovorili individualno. 

Po opravljenih intervjujih smo besedilo uredili v pregleden zapis. Zapise smo kvalitativno 

analizirali in jih kodirali. Primerjali smo jih z diagnostičnimi kriteriji za diagnosticiranje AS 

po avtorjih Gillberg - Gillberg (1989).  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

5.1 Opisna statistika in analiza preiskusa hi-kvadrat testa pri 

spremenljivkah vprašalnika za učitelje    

5.1.1 Interpretacija rezultatov prvega sklopa  

S prvim vprašanjem v prvem sklopu smo preverili, ali učitelji poučujejo na razredni ali 

predmetni stopnji. Odgovore smo prikazali v kontingenčni tabeli, v kateri je razvidna 

primerjava med učitelji, ki imajo izkušnje z AS, in učitelji, ki izkušenj nimajo.   

DELOVNO MESTO UČITELJEV 

Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Na katerem delovnem 

mestu ste zaposleni? 

Kakšno delo opravljate 

na šoli? 

Učitelj na razredni stopnji. 17 37,0 22 47,8 39 42,4 

Učitelj na predmetni stopnji. 29 63,0 24 52,2 53 57,6 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

          Hi-kvadrat statistika = 1,113; p = 0,291 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na delovno mesto učitelje 

V celotnem vzorcu je 42,4 % učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji, in 57,6 % učiteljev, 

ki poučujejo na predmetni stopnji. V šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, 

smo v vzorec zajeli 17 učiteljev (37 %) razredne stopnje ter 29 učiteljev (63 %) predmetne 

stopnje. Na šolah, kjer nimajo nobenega učenca z AS, je v anketiranju sodelovalo 22 učiteljev 

(47,8 %) razredne stopnje in 24 učiteljev (52,2 %) predmetne stopnje. Iz rezultatov hi-kvadrat 

testa je razvidno, da ne potrdijo povezanosti obeh spremenljivk, torej ne moremo trditi, da je 

struktura vzorca, glede na delovno mesto, statistično značilno povezana s prisotnostjo AS na 

šoli. 

Z drugim vprašanjem v prvem sklopu smo preverili, koliko let so učitelji zaposleni na osnovni 

šoli. Na voljo so imeli štiri možne odgovore.   

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-55- 

 

DELOVNA DOBA V ŠOLSTVU 

Ali je v vašo šolo vključen učenec z Aspergerjevim 

sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Koliko let delate v šolstvu? 

0–10 let 10 21,7 15 32,6 25 27,2 

10–15 let 8 17,4 10 21,7 18 19,6 

15–20 let 15 32,6 8 17,4 23 25,0 

Več kot 20 let 13 28,3 13 28,3 26 28,3 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Hi-kvadrat statistika = 3,353; p = 0,340 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na število let dela v šolstvu   

Iz rezultatov je razvidno, da smo v vzorec zajeli 27,2 % učiteljev, ki imajo do 10 let delovne 

dobe, 19,6 % učiteljev, ki imajo med 10 in 15 let delovne dobe, 25,0 % učiteljev z izkušnjami 

med 15 in 20 let in 28,3 % učiteljev, ki v šolstvu delajo že več kot 20 let. Na osnovnih šolah, 

kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS je 21,7 % učiteljev,  ki so zaposleni v šolstvu 

0 ̶ 10 let; 17,4 % učiteljev, ki so v šolstvu zaposleni 10 ̶ 15 let; 32,6 % učiteljev, ki dela v 

šolstvu 15 ̶ 20 let in 28,3 % učiteljev, ki so v šolstvu zaposleni že več kot 20 let. Na osnovnih 

šolah, kjer nimajo učenca z AS, je 32,6 % učiteljev, ki so zaposleni v šolstvu 0 ̶ 15 let; 21,7 % 

učiteljev, ki delajo v šolstvu 10 ̶ 15 let; 17,4 % učiteljev, ki so zaposleni v šolstvu 15 ̶ 20 let in 

28,3 % učiteljev, ki so zaposleni v šolstvu več kot 20 let.  

Na šolah, kjer imajo vključenega učenca z AS, je v vzorec vključenih največ učiteljev, ki 

delajo v šolstvu 15–20 let, na šolah, kjer pa nimajo vključenega nobenega učenca z AS, je v 

vzorec vključenih največ učiteljev, ki so v šolstvu zaposleni 0–10 let.   

Rezultati hi-kvadrat testa ne potrdijo povezanosti obeh spremenljivk, torej ne moremo trditi, 

da je struktura vzorca, glede na dolžino delovne dobe statistično značilno povezana s 

prisotnostjo AS na šoli. 

S tretjim vprašanjem prvega sklopa smo preverjali, na kaj pomislijo učitelji ob besedni zvezi 

Aspergerjev sindrom. S tem vprašanjem smo poskušali ugotoviti, kaj učitelji na splošno vedo 

o AS. Vsak je zapisal vsaj dve trditvi, nekateri celo več. Trditve smo skodirali in tako 

pripravili prikaz v frekvenčni tabeli, kjer smo rezultate uredili padajoče, glede na skupne 

navedbe. 
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Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Na kaj pomislite ob 

besedni zvezi 

Aspergerjev 

sindrom? (odprto 

vprašanje, možnih 

več odgovorov) 

avtizem 36 78,3 23 50,0 59 64,1 

težave s socializacijo 29 63,0 10 21,7 39 42,4 

posebne potrebe 9 19,6 21 45,7 30 32,6 

čustvene težave 21 45,7 2 4,3 23 25,0 

strah pred vsem 0 0,0 13 28,3 13 14,1 

težave s starši 7 15,2 4 8,7 11 12,0 

učne težave 5 10,9 4 8,7 9 9,8 

govorne motnje 3 6,5 3 6,5 6 6,5 

nadarjenost 6 13,0 0 0,0 6 6,5 

drugačnost 1 2,2 4 8,7 5 5,4 

dodatno delo 5 10,9 0 0,0 5 5,4 

težave pri komunikaciji 4 8,7 0 0,0 4 4,3 

motnje socialnih interakcij 0 0,0 4 8,7 4 4,3 

vedenjske motnje 4 8,7 0 0,0 4 4,3 

gibalne motnje 1 2,2 2 4,3 3 3,3 

nadarjeni na določenem področju 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

slaba samopodoba 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

ni očesnega kontakta 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

neorganiziranost 0 0,0 2 4,3 2 2,2 

zaprtost vase 0 0,0 2 4,3 2 2,2 

agresivnost 0 0,0 2 4,3 2 2,2 

težave s koncentracijo 2 4,3 0 0,0 2 2,2 

občutljivost na hrano 1 2,2 0 0,0 1 1,1 

tiki 0 0,0 1 2,2 1 1,1 

občutljivost na zvok 1 2,2 0 0,0 1 1,1 

Op.: Ker je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od pet, rezultati hi-kvadrat testa niso nujno 

pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 5: Asociacije ob besedni zvezi Aspergerjev sindrom 

64,1 % anketiranih učiteljev je povezalo AS z avtizmom. 42,4 % učiteljev je ob tej besedni 

zvezi pomislilo na težave s socializacijo, 32,6 % učiteljev na posebne potrebe in 25,0 % 

učiteljev na čustvene težave. 14,1 % vseh anketiranih učiteljev je omenilo še strah pred vsem 

in težave s starši (12,0 %). Med učitelji na šoli, kjer je vključen učenec z AS, je v primerjavi z 

vzorcem učiteljev, kjer takšnih učencev na šoli nimajo, zaslediti visok delež navedb, da to 

besedno zvezo povezujejo z avtizmom (78,3 %), s težavami s socializacijo (63,0 % ) ter s 

čustvenimi težavami (45,7 %), pa tudi s težavami s starši (15,2 %), nadarjenostjo (13,0 %), 

dodatnim delom (10,9 %), težavami pri komunikaciji (8,7 %) ter vedenjskimi motnjami (8,7 

%). Učitelji, ki poučujejo na šoli, kjer nimajo učenca z AS, to  besedno zvezo v največji meri 
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povezujejo z avtizmom (50,0 %), posebnimi potrebami (45,7 %) in strahom pred vsem (28,3 

%).  Čeprav rezultati vsebinsko razkrivajo določene razlike v percepciji AS, med učitelji, ki 

imajo izkušnje z njimi, in tistimi, ki jih nimajo, rezultatov zaradi omejitev pri hi-kvadrat testu 

ne moremo posploševati na širšo raziskovano populacijo. 

S petim vprašanjem prvega sklopa smo preverjali, v katero skupino otrok s posebnimi 

potrebami bi učitelji uvrstili učence z AS.  

  

Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

V katero skupino 

otrok s posebnimi 

potrebami so po 

vašem mnenju 

usmerjeni učenci z 

Aspergerjevim 

sindromom? 

Otroci z avtističnimi motnjami. 41 89,1 30 65,2 71 77,2 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. 
0 0,0 8 17,4 8 8,7 

Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. 
2 4,3 5 10,9 7 7,6 

Otroci z motnjami v duševnem 

razvoju. 
2 4,3 2 4,3 4 4,3 

Otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami. 
1 2,2 1 2,2 2 2,2 

Gluhi in  naglušni otroci. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Slepi in slabovidni otroci. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Gibalno ovirani otroci. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Dolgotrajno bolni otroci. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Op.: Ker je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od 5, rezultati hi-kvadrat testa niso nujno 

pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 6: Mnenje o usmeritvi učencev z Aspergerjevim sindromom v skupino otrok s 

posebnimi potrebami 

Skoraj vsi učitelji (89,1 %), ki so zaposlenih na osnovni šoli, kjer imajo vključenega vsaj 

enega učenca z AS, bi otroke z AS usmerili pod kategorijo otrok z avtizmom. 4,3 % učiteljev 

bi jih uvrstilo v kategorijo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Prav tako bi 

4,3 % učiteljev uvrstilo učence z AS med kategorijo otrok z motnjami v duševnem razvoju, 

2,2 % učiteljev pa med otroke z govorno-jezikovnimi motnjami.  

 Med učitelji, ki poučujejo na šoli, kjer nimajo nobenega učenca z AS, je struktura odgovorov 

opazno drugačna. Podpovprečen je odstotek navedb, da bi jih uvrstili med otroke z 

avtističnimi motnjami (65,2 % učiteljev). 17,4 % učiteljev bi jih uvrstilo med otroke s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 10,9 % učiteljev med otroke s primanjkljaji na 
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posameznih področjih učenja, 4,3 % učiteljev med otroke z motnjami v duševnem razvoju in 

2,2 % učiteljev bi jih uvrstil0 med otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Glede na skupne rezultate lahko sklenemo, da velika večina anketiranih (77,2 % učiteljev) 

meni, da so učenci z AS usmerjeni v skupino otrok z avtističnimi motnjami. 8,7 % učiteljev je 

izbralo odgovor otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 7,6 % učiteljev meni, da so 

usmerjeni v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 4,3 % učiteljev je 

izbralo odgovor otroci z motnjami v duševnem razvoju in 2,2 % učiteljev odgovor otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami.  

5.1.2 Drugi sklop vprašanj  

V drugem sklopu anketnega vprašalnika je bilo navedenih 16 trditev o AS. Z njimi smo 

preverjali, kako dobro učitelji poznajo AS. Nekatere izmed trditev so bile pravilne, druge 

napačne, anketirani pa so pri vsaki trditvi lahko označili odgovor DA, NE ali NE VEM. 

Rezultate testiranja prikazujemo v dveh tabelah, kjer so v prvi tabeli (Tabela 8) prikazani 

odgovori, kjer je pravilen odgovor DA, v drugi tabeli (Tabela 9)  pa vsi odgovori, kjer je 

pravilen odgovor NE.  V tabelah so predstavljeni tudi rezultati, ki prikazujejo primerjavo med 

učitelji, ki prihajajo iz šole, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, in tistimi, ki na 

šoli nimajo nobenega učenca z AS. Pri vsaki trditvi posebej je bil narejen hi-kvadrat test. 
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Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 
Hi-

kvadrat 

statistika; 

p 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Aspergerjev sindrom je deden. 

Da 21 45,7 4 8,7 25 27,2 

17,603; 

0,000 

Ne 20 43,5 27 58,7 47 51,1 

Ne vem 5 10,9 15 32,6 20 21,7 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom imajo težave s 

socializacijo.* 

Da 42 91,3 37 80,4 79 85,9 

  
Ne 2 4,3 4 8,7 6 6,5 

Ne vem 2 4,3 5 10,9 7 7,6 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Za učence z Aspergerjevim 

sindromom je značilno 

pomanjkanje empatije. 

Da 34 73,9 23 50,0 57 62,0 

6,636; 

0,036 

Ne 7 15,2 9 19,6 16 17,4 

Ne vem 5 10,9 14 30,4 19 20,7 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom imajo težave z 

razumevanjem besed, besednih 

zvez, predvsem prenesenih 

pomenov. 

Da 35 76,1 19 41,3 54 58,7 

14,468; 

0,001 

Ne 9 19,6 13 28,3 22 23,9 

Ne vem 2 4,3 14 30,4 16 17,4 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom imajo posebna 

zanimanja, interese za določene 

predmete, teme.* 

Da 34 73,9 33 71,7 67 72,8 

  
Ne 10 21,7 7 15,2 17 18,5 

Ne vem 2 4,3 6 13,0 8 8,7 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učencem z Aspergerjevim 

sindromom je pomembna rutina.* 

Da 43 93,5 36 78,3 79 85,9 

  
Ne 3 6,5 6 13,0 9 9,8 

Ne vem 0 0,0 4 8,7 4 4,3 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom pri komunikaciji z 

drugimi težko vzpostavijo očesni 

kontakt. 

Da 27 58,7 31 67,4 58 63,0 

12,831; 

0,002 

Ne 14 30,4 2 4,3 16 17,4 

Ne vem 5 10,9 13 28,3 18 19,6 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom imajo nenavaden 

naglas. 

Da 14 30,4 6 13,0 20 21,7 

19,300; 

0,000 

Ne 26 56,5 14 30,4 40 43,5 

Ne vem 6 13,0 26 56,5 32 34,8 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Učenci z Aspergerjevim 

sindromom se ne zavedajo 

nepisanih pravil socialnega 

vedenja. 

Da 31 67,4 24 52,2 55 59,8 

11,189; 

0,004 

Ne 11 23,9 5 10,9 16 17,4 

Ne vem 4 8,7 17 37,0 21 22,8 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Op.: Z zvezdico so označene trditve, kjer je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od pet. 

Rezultati hi-kvadrat testa niso nujno pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 7: Poznavanje Aspergerjevega sindroma  ̶  trditve, kjer je pravilen odgovor DA 

Skupni rezultati razkrivajo, da je največ anketiranih pravilno navedlo, da imajo učenci z AS 

težave s socializacijo (85,9 %), ter da jim je pomembna rutina (85,9 %). Skoraj tri četrtine 

anketiranih je pravilno seznanjenih tudi s tem, da imajo učenci z AS posebna zanimanja in 

interese za določene predmete, teme (72,8 %). Nekaj nad 60 % anketiranih učiteljev je 

pravilno potrdilo, da imajo učenci z AS težave pri vzpostavljanju očesnega kontakta (63,0 %), 

ter da je za njih značilno pomanjkanje empatije (62,0 %). Podoben nivo pravilnih odgovorov 
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dobimo še pri dveh značilnostih, in sicer se nekaj manj kot 60 % anketiranih učiteljev zaveda, 

da se učenci z AS ne zavedajo nepisanih pravil socialnega vedenja (59,8 %), ter da imajo 

učenci z AS težave z razumevanjem besed, besednih zvez in prenesenih pomenov (58,7 %). 

Najmanj anketiranih se zaveda, da je AS deden, kjer odstotek pravilnih odgovorov znaša le 

27,2 %, ter da imajo učenci z AS nenavaden naglas (21,7 %). 

Iz rezultatov anketnih vprašanj je razvidno, da učitelji, ki so zaposlenih na osnovni šoli, kjer 

imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, dobro poznajo simptome AS. Zavedajo se, da 

imajo učenci z AS težave s socializacijo (učitelji z izkušnjami = 91,3 %, učitelji brez izkušenj 

= 80,4 %), ter da jim je pomembna rutina (učitelji z izkušnjami = 93,5 %, učitelji brez 

izkušenj = 78,3 %). Še večja razlika med njimi in med učitelji, ki poučujejo na šoli, kjer 

nimajo nobenega učenca z AS, pa se kaže v tem, da se učitelji z izkušnjami bolj zavedajo, da 

imajo učenci z AS težave z razumevanjem besed, besednih zvez in prenesenih pomenov 

(učitelji z izkušnjami=76,1 %, učitelji brez izkušenj = 41,3 %), da je AS deden (učitelji z 

izkušnjami = 45,7 %, učitelji brez izkušenj = 8,7 %), ter da je za učence s tem sindromom 

značilno pomanjkanje empatije (učitelji z izkušnjami = 73,9 %, učitelji brez izkušenj = 50,0 

%). Tudi pri ostalih trditvah prihaja do razlik med obema skupinama učiteljev. Omenili smo 

le najbolj opazne. Rezultati vsebinsko razkrivajo pomembne razlike v poznavanju AS med 

učitelji, ki imajo izkušnje z njim, in tistimi, ki jih nimajo. Kjer ni omejitev za izvedbo hi-

kvadrat testa, lahko potrdimo, da se odgovori anketiranih učiteljev med seboj statistično 

pomembno razlikujejo (pri vseh izvedenih testih je p < 0,05).  
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Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 
Hi-

kvadrat 

statistika; 

p 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Aspergerjev sindrom je stanje, ki se da 

pozdraviti.* 

Da 1 2,2 18 39,1 19 20,7 

  
Ne 44 95,7 20 43,5 64 69,6 

Ne vem 1 2,2 8 17,4 9 9,8 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Aspergerjev sindrom je duševna 

motnja. 

Da 13 28,3 14 30,4 27 29,3 

0,176; 

0,916 

Ne 23 50,0 21 45,7 44 47,8 

Ne vem 10 21,7 11 23,9 21 22,8 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Otroci z Aspergerjevim sindromom 

imajo znižane intelektualne 

sposobnosti. 

Da 2 4,3 13 28,3 15 16,3 

13,990; 

0,001 

Ne 40 87,0 24 52,2 64 69,6 

Ne vem 4 8,7 9 19,6 13 14,1 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Otroci z Aspergerjevim sindromom so 

med poukom nemirni, impulzivni, 

motijo potek pouka. 

Da 31 67,4 29 63,0 60 65,2 

2,463; 

0,292 

Ne 11 23,9 8 17,4 19 20,7 

Ne vem 4 8,7 9 19,6 13 14,1 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Otroci z Aspergerjevim sindromom so 

nadarjeni za matematiko. 

Da 16 34,8 13 28,3 29 31,5 

1,644; 

0,440 

Ne 15 32,6 12 26,1 27 29,3 

Ne vem 15 32,6 21 45,7 36 39,1 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Otroci z Aspergerjevim sindromom so 

nadarjeni za obvladovanje IKT-

tehnologije (računalniki). 

Da 19 41,3 14 30,4 33 35,9 

7,247; 

0,027 

Ne 18 39,1 11 23,9 29 31,5 

Ne vem 9 19,6 21 45,7 30 32,6 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Otroci z Aspergerjevim sindromom 

niso samostojni in niso zmožni 

poskrbeti sami zase. 

Da 16 34,8 14 30,4 30 32,6 

4,190; 

0,123 

Ne 24 52,2 18 39,1 42 45,7 

Ne vem 6 13,0 14 30,4 20 21,7 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Op.: Z zvezdico so označene trditve, kjer je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od pet. 

Rezultati hi-kvadrat testa niso nujno pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 8: Poznavanje Aspergerjevega sindroma  ̶  trditve, kjer je pravilen odgovor NE 

Pri drugem sklopu trditev, ki so bile postavljene napačno, kar pomeni, da je bil pravilen 

odgovor NE, skupni rezultati razkrivajo, da je največ anketirancev pravilno zanikalo, da je AS 

stanje, ki se da pozdraviti (69,9 %), ter da imajo učenci s tem sindromom znižane 

intelektualne sposobnosti (69,9 %). Skoraj polovica anketiranih učiteljev je pravilno zavrnila 

trditve, da je AS duševna motnja (47,8 %), ter da učenci z AS niso samostojni in niso zmožni 

poskrbeti sami zase (45,7 %). Odstotek pravilno zavrnjenih trditev je najnižji pri treh trditvah. 

Nekaj manj kot tretjina anketiranih učiteljev je pravilno zavrnila trditev, da so učenci z AS 

nadarjeni za obvladovanje IKT-tehnologije (31,5 %), da so nadarjeni za matematiko (29,3 %), 

približno petina pa, da so med poukom nemirni, impulzivni in motijo potek pouka (20,7 %). 

To so torej trditve, ki zmotno veljajo za napačne in jih večina učiteljev povezuje z učenci, ki 

imajo AS. 
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Učitelji, ki so zaposlenih na osnovni šoli, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, so 

pri vseh odgovorih pozkazali dobro poznavanje simptomov AS, tako da je pri njih pri vseh 

trditvah odstotek pravilno zavrnjenih trditev najvišji. Največja razlika je opazna pri trditvi, da 

je AS stanje, ki se ne da pozdraviti (učitelji z izkušnjami = 95,7 %, učitelji brez izkušenj = 

43,5 %), ter učenci s tem sindromom nimajo znižanih intelektualnih sposobnosti (učitelji z 

izkušnjami = 87,0 %, učitelji brez izkušenj = 52,2 %). Prav tako opazimo, da se bolj kot 

učitelji, ki poučujejo na šoli, kjer nimajo nobenega učenca z AS, zavedajo, da učenci z AS 

niso samostojni in niso zmožni poskrbeti sami zase (učitelji z izkušnjami=52,2 %, učitelji 

brez izkušenj=39,1 %) ter tudi, da učenci z AS niso posebej nadarjeni za obvladovanje IKT 

tehnologije (učitelji z izkušnjami=39,1 %, učitelji brez izkušenj=23,9 %). Rezultati vsebinsko 

razkrivajo pomembne razlike v poznavanju AS med anketiranimi učitelji. Pri dveh trditvah 

smo uspeli s hi-kvadrat testom potrditi razliko v odstotkih navedb med obema skupinama (pri 

trditvah, kjer je p < 0,05). 

5.1.3 Tretji sklop vprašanj 

Tretji del vprašalnika je bil namenjen samo učiteljem, ki poučujejo učence z AS. Uvrstili smo 

jih v skupino učiteljev z izkušnjami (n = 46). 

S prvim vprašanjem tretjega sklopa smo preverjali, kdo je učitelje seznanil, da imajo v 

razredu učenca z AS. Izbirali so med štirimi odgovori.  

  f f (%) 

Kdo vas je seznanil, da je v 

razredu učenec/-ka z 

Aspergerjevim sindromom? 

Opazil/-a sem sam/-a. 0 0,0 

Starši. 2 4,3 

Učitelji, ki so predhodno učenca 

že učili. 
9 19,6 

Svetovalni delavci (psiholog, 

pedagog, socialni delavec, 

specialni pedagog, socialni 

pedagog). 

35 76,1 

Skupaj 46 100,0 

Tabela 9: Prikaz odgovorov glede seznanitve učitelja s prisotnostjo učenca z Aspergerjevim 

sindromom 

Najvišji delež učiteljev (76,1 % učiteljev) je izbralo odgovor, da so jih s tem seznanili 

svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni pedagog, socialni pedagog). 

4,3 % učiteljev je odgovorilo, da so jih seznanili starši, 19,6 % učiteljev pa, da so jih seznanili 

učitelji, ki so učenca predhodno učili. 
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V intervjuju z učiteljico (Priloga 3) le-ta poroča, da jo je o tem, da je v njenem razredu učenec 

z AS, seznanila ravnateljica. Te možnosti v vprašalniku nismo navedli.  

Z drugim vprašanjem tretjega sklopa smo preverjali kako učitelji, ki imajo izkušnje s 

poučevanjem otrok z AS (46 učiteljev), prilagajajo oz. so prilagajali šolsko delo učencem z 

AS. Označili so lahko več odgovorov.  

  
Ne Da Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Držim se stalnega urnika, kolikor je to možno. 11 23,9 35 76,1 46 100,0 

Za lažje razumevanje snovi, predvsem nove, uporabljam 

čim več konkretnega, slikovnega materiala in postopke 

opišem z besedami. 

14 30,4 32 69,6 46 100,0 

Učenec je večkrat ocenjen ustno. 15 32,6 31 67,4 46 100,0 

Učenec ima več časa za naloge, pisanje testov. 19 41,3 27 58,7 46 100,0 

Pri razlagah uporabljam enostaven jezik, nudim dodatne 

razlage nepoznanih besed (včasih s pomočjo SSKJ, s 

ponazorilnimi kartončki). 

21 45,7 25 54,3 46 100,0 

Naloge razdelim na dele. 23 50,0 23 50,0 46 100,0 

Učenec ima v razredu tihi kotiček, kamor se lahko umakne, 

če potrebuje oddih ali delo v mirnejšem okolju. 
31 67,4 15 32,6 46 100,0 

Pripravim ga/jo na predvidene spremembe v razredu. 34 73,9 12 26,1 46 100,0 

Nisem prilagajal/-a. 44 95,7 2 4,3 46 100,0 

Drugo.* 44 95,7 2 4,3 46 100,0 

Op.: Pod odgovor drugo sta dva učitelja utemeljila, da je bil v razredu prisoten pomočnik, ki je vsako uro delal z 

učencem z Aspergerjevim sindromom.  

Tabela 10: Prikaz odgovorov glede prilagajanja učitelja učencu z Aspergerjevim sindromom 

Največ učiteljev (76,1 %) se drži stalnega urnika, 69,9 % učiteljev z različnimi pristopi 

omogočijo lažje razumevanje snovi ter 58,7 % učiteljev učence večkrat ustno ocenjuje. 

Polovica učiteljev ali več se trudi še z dodatno razlago nepoznanih besed (54,3 %) pa tudi 

tako, da naloge razdelijo na več delov (50,0 %). Učencu z AS omogoči tihi kotiček okrog 

tretjina učiteljev (32,6 %), dobra petina pa ga vnaprej pripravi na spremembe v razredu (26,1 

%). Presenetilo nas je, da sta dva učitelja obkrožila, da sploh nista prilagajala šolskega dela.   

V intervjuju z učiteljico (Priloga 3) lahko razberemo, da tudi sama prilagaja delo učencu z AS 

na več načinov.  
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S tretjim vprašanjem tretjega sklopa smo preverjali, kje so se učitelji seznanili s 

prilagoditvami za šolsko delo za učenca z Aspergerjevim sindromom.  Možnih je bilo več 

odgovorov.  

  
Ne Da Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Seznanili so me svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni 

delavec, specialni pedagog, socialni pedagog). 
6 13,0 40 87,0 46 100,0 

Seznanil/-a sem se sam/-a s pomočjo knjig, elektronskih virov, 

seminarjev. 
6 13,0 40 87,0 46 100,0 

Seznanili so me starši otroka. 31 67,4 15 32,6 46 100,0 

Seznanil me je razrednik ali učitelj (na razredni stopnji), ki ga je 

učil prej. 
32 69,6 14 30,4 46 100,0 

Tabela 11: Prikaz odgovorov glede seznanitve s prilagoditvami šolskega dela  učencem z 

Aspergerjevim sindromom 

Učitelje so večinoma s prilagoditvami seznanili svetovalni delavci (87 % učiteljev) ali so se s 

tem seznanili sami s svojim raziskovanjem različnih virov (87 % učiteljev). 32,6 % učiteljev 

so s prilagoditvami seznanili starši, 30,4 % učiteljev pa razredniki, ki so učenca prej 

poučevali.   

S četrtim vprašanjem tretjega sklopa smo preverjali, ali svetovalni delavci nudijo dovolj 

pomoči in nasvetov za delo z učenci z AS.  

  f f (%) 

Ali vam svetovalni delavci 

na šoli nudijo pomoč in 

nasvete za delo z učenci z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da, dobivam dovolj pomoči. 39 84,8 

Nudijo pomoč, vendar bi je želel/-a več. 7 15,2 

Nudijo zelo malo pomoči. 0 0,0 

Ne nudijo pomoči. 0 0,0 

Skupaj 46 100,0 

Tabela 12: Prikaz odgovorov učiteljev glede pomoči svetovalnih delavcev za delo učiteljev z 

učenci z Aspergerjevim sindromom 

Večina učiteljev (84,8 %) je izbralo odgovor, da dobivajo dovolj pomoči. 15,2 % učiteljev je 

izbralo odgovor, da svetovalni delavci nudijo pomoč, vendar bi je želeli več, nihče od izbranih 

učiteljev pa ni odgovoril, da jim svetovalni delavci nudijo zelo malo ali nič pomoči. 

Šesto vprašanje 3. sklopa je bilo odprtega tipa. Želeli smo  izvedeti, kako se učitelji spopadajo 

s težavami pri delu z učenci z AS. Zapisati so morali vsaj dve trditvi. Odgovore smo skodirali 

in podali v frekvenčni tabeli in grafikonu.  
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  f f (%) 

Kako se spopadate s 

težavami pri delu z otroci z 

Aspergerjevim sindromom? 

Zapišite vsaj dve 

ugotovitvi. 

Pogovorim se z učencem. 16 34,8 

Pogovorim se s sodelavci. 13 28,3 

Upoštevam prilagoditve. 10 21,7 

Nudim pomoč pri zapisu snovi. 8 17,4 

Se dodatno izobražujem. 8 17,4 

Pogovorim se s starši. 7 15,2 

Podajam jasna navodila. 5 10,9 

Nimam težav. 3 6,5 

Tabela 13: Prikaz odgovorov glede reševanja težav učiteljev pri delu z učenci z 

Aspergerjevim sindromom 

Najvišji delež anketiranih učiteljev je zapisal, da se pogovorijo z učencem (34,8 %) ali s 

sodelavci (28,3 %). Približno petina jih upošteva različne prilagoditve (21,7 %), nekaj manj 

pa se jih odloči, da nudijo pomoč pri zapisu snovi (17,4 %) ali se dodatno izobražujejo z 

namenom, da bi lažje pomagali učencu (17,4 %). Nekaj učiteljev je še omenilo, da se 

pogovorijo s starši (15,2 %) ali poskušajo podati bolj jasna navodila (10,9 %). Trije učitelji pa 

so navedli, da nimajo nobenih težav. 

5.1.4 Četrti sklop vprašanj 

Četrti del vprašalnika vsebuje zgodbo o učencu z AS in njegovih težavah.  

S prvim vprašanjem četrtega sklopa smo želeli ugotoviti, kje učitelji vidijo težave, ovire v 

dani situaciji. Vprašanje je bilo odprtega tipa. Odgovore anketirancev smo uvrstili v smiselne 

vsebinske kategorije in prikazali v tabeli, kjer je razviden rezultat celotnega vzorca in tudi to, 

ali učitelji imajo izkušnje z učenci z AS ali jih nimajo.  
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 Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Kaj je po vašem 

mnenju problem, 

ovira v tej 

situaciji? 

menjava učilnic 26 56,5 27 58,7 53 57,6 

sprememba urnika 16 34,8 23 50,0 39 42,4 

Aspergerjev sindrom 33 71,7 5 10,9 38 41,3 

vse razume dobesedno 15 32,6 0 0,0 15 16,3 

upad koncentracije 5 10,9 10 21,7 15 16,3 

čustvene težave 7 15,2 0 0,0 7 7,6 

asocialnost 5 10,9 0 0,0 5 5,4 

strah pred novo situacijo 5 10,9 0 0,0 5 5,4 

nemir v razredu 4 8,7 0 0,0 4 4,3 

trma 3 6,5 0 0,0 3 3,3 

ni vzpostavljena rutina 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

nizka samopodoba 1 2,2 0 0,0 1 1,1 

porušen red v možganih 1 2,2 0 0,0 1 1,1 

težave komunikacije 1 2,2 0 0,0 1 1,1 

prilagoditve niso ustrezne 0 0,0 1 2,2 1 1,1 

drugačnost 0 0,0 1 2,2 1 1,1 

Op.: Ker je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od pet. Rezultati hi-kvadrat testa niso 

nujno pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 14: Prikaz odgovorov učiteljev glede prepoznavanja problema učenca z 

Aspergerjevim sindromom 

Gledano na celotni vzorec, je največ anketiranih (57,6 %) navedlo, da v opisanem primeru v 

praksi vidijo problem zaradi  menjave učilnic. 42,4 % učiteljev je navedlo tudi spremembe 

urnika, 41,3 % učiteljev pa je napisalo, da menijo, da v opisanem primeru prepoznajo 

značilnosti AS. 16,3 %  anketiranih učiteljev je omenilo, da fant vse razume dobesedno ter gre 

pri njem za upad koncentracije (16,3 % učiteljev). Ostali navedeni odgovori so se pojavljali 

redkeje. 

Med učitelji, ki že imajo izkušnje z AS, je v primerjavi z vzorcem učiteljev, kjer takšnih 

učencev na šoli nimajo, zaslediti visok odstotek navedb, da opisan primer povezujejo z AS 

(učitelji z izkušnjami = 71,7 %, učitelji brez izkušenj = 10,9 %), prav tako pa več težav kot 

ostali vidijo zaradi dobesednega razumevanja (učitelji z izkušnjami = 32,6 %, učitelji brez 

izkušenj = 0,0 %). Po drugi strani pa učitelji brez izkušenj bolj izpostavljajo spremembo 

urnika (učitelji z izkušnjami = 34,8 %, učitelji brez izkušenj = 50,0 %) in upad koncentracije 

(učitelji z izkušnjami = 10,9 %, učitelji brez izkušenj = 21,7 %). Čeprav rezultati vsebinsko 

razkrivajo določene razlike v obravnavi opisanega primera med učitelji, ki imajo izkušnje z 

njim, in tistimi, ki jih nimajo, rezultatov zaradi omejitev pri hi-kvadrat testu ne moremo 

posploševati na širšo raziskovano populacijo. 
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Z drugim vprašanjem četrtega sklopa smo želeli ugotoviti, kako bi učitelji učencu, ki je 

opisan v primeru, pomagali in mu prilagodili šolsko delo. Vprašanje je bilo odprtega tipa in 

smo ga pred analizo ustrezno pripravili za prikaz rezultatov (rekodiranje vsebinsko podobnih 

odgovorov). 

 Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Kako bi vi učencu 

pomagali, mu 

prilagodili šolsko 

delo? Navedite 

vsaj tri strategije, 

metode, 

prilagoditve, ki se 

jih spomnite. 

ne menjujejo učilnic 17 37,0 18 39,1 35 38,0 

dodatna strokovna pomoč (DSP) 17 37,0 16 34,8 33 35,9 

dodatna razlaga snovi 7 15,2 21 45,7 28 30,4 

stalen urnik 20 43,5 7 15,2 27 29,3 

učenec sedi poleg učitelja 0 0,0 18 39,1 18 19,6 

napoved dogodkov 10 21,7 5 10,9 15 16,3 

jasna razlaga snovi 8 17,4 5 10,9 13 14,1 

tihi kotiček v razredu 8 17,4 0 0,0 8 8,7 

spremljevalec 2 4,3 3 6,5 5 5,4 

prilagoditev učnih vsebin 4 8,7 0 0,0 4 4,3 

rutina 0 0,0 4 8,7 4 4,3 

uporaba slikovnega gradiva 3 6,5 0 0,0 3 3,3 

sošolec ''pomočnik'' 1 2,2 2 4,3 3 3,3 

individualno delo 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

učenec sedi blizu učitelja 2 4,3 0 0,0 2 2,2 

povratna informacija 1 2,2 1 2,2 2 2,2 

uporaba konkretnega materiala 0 0,0 2 4,3 2 2,2 

sedi v svoji klopi 0 0,0 2 4,3 2 2,2 

brez odgovora 2 4,3 0 0,0 2 2,2 

Op.: Ker je v več kot 20 % celicah tabele pričakovana frekvenca nižja od pet. Rezultati hi-kvadrat testa niso 

nujno pravilni in jih zato ne navajamo. 

Tabela 15: Prikaz odgovorov učiteljev glede ukrepanja pri primeru iz prakse 

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli 15, je razvidno, da bi anketirani učitelji učencu pomagali 

na različne načine. Rezultati celotnega vzorca nam povedo, da bi največ anketiranih učiteljev 

navedlo, da bi v opisanem primeru iz prakse problem reševali tako, da ne bi menjevali učilnic 

(38,0 %) in bi učenci imeli dodatno strokovno pomoč (35,9 %). 30,4 % učiteljev je navedlo 

odgovor dodatna razlaga snovi in 29,3 % učiteljev odgovor stalen urnik. Več kot 15 % vseh 

anketiranih učiteljev je omenilo še tehniko sedenja poleg učenca (19,6 %) ter napoved 

dogodkov (16,3 %). To so torej v splošnem najpogosteje omenjene tehnike obravnave učenca 

iz opisnega primera, ostali navedeni odgovori so se pojavljali redkeje.  

Med učitelji, ki že imajo izkušnje z AS, je v primerjavi z vzorcem učiteljev, kjer takšnih 

učencev na šoli nimajo, zaslediti visok odstotek navedb, da bi si v opisanem primeru 
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pomagali s stalnim urnikom (učitelji z izkušnjami = 43,5 %, učitelji brez izkušenj = 15,2 %), 

prav tako pa opazno dajejo več pomena napovedi dogodkov (učitelji z izkušnjami = 21,7 %, 

učitelji brez izkušenj = 10,9 %), tihemu kotičku  v razredu (učitelji z izkušnjami = 17,4 %, 

učitelji brez izkušenj = 0,0 %) in jasni razlagi snovi  (učitelji z izkušnjami = 17,4 %, učitelji 

brez izkušenj = 10,9 %). Po drugi strani pa učitelji brez izkušenj bolj izpostavljajo dodatno 

razlago snovi (učitelji z izkušnjami = 15,2 %, učitelji brez izkušenj = 45,7 %) in učenec sedi 

poleg učitelja (učitelji z izkušnjami = 0,0 %, učitelji brez izkušenj = 39,1 %). Čeprav rezultati 

vsebinsko razkrivajo določene razlike v obravnavi opisanega primera med učitelji, ki imajo 

izkušnje z njim, in tistimi, ki jih nimajo, pa rezultatov pri hi-kvadrat testu ne moremo 

posploševati na širšo raziskovano populacijo. 

S tretjim vprašanjem četrtega sklopa smo želeli preveriti, kako usposobljeni se počutijo 

anketirani učitelji, da bi rešili težavo, oviro v dani situaciji.  

  

Ali je v vašo šolo vključen učenec z 

Aspergerjevim sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Kako usposobljeni se 

počutite, da bi rešili 

problem, ovire v tej 

situaciji? 

1 – Zelo usposobljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 – Usposobljen 28 60,9 11 23,9 39 42,4 

3 – Delno usposobljen 17 37,0 26 56,5 43 46,7 

4 – Neusposobljen 1 2,2 9 19,6 10 10,9 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Hi-kvadrat statistika = 15,694; p = 0,000 

Tabela 16: Samoocena usposobljenosti učiteljev za uspešno obravnavo primera iz prakse 

Nihče od vključenih v raziskavo, ni izbral odgovora, da je zelo usposobljen za obravnavno 

opisanega primera. Da so usposobljeni, je mnenja 42,2 % anketirancev, da so delno 

usposobljeni 46,7 %. 10,9 % vseh anketiranih učiteljev se počuti neusposobljenih za 

obravnavo problema.  Predvidevali smo, da se noben učitelj ne bo odločil za odgovor 

neusposobljen, zato je ta rezultat nekoliko presenetljiv. 

Med učitelji osnovnih šol z vključenim vsaj enim učencem z AS, je visok % takšnih, ki se 

počutijo usposobljeni za obravnavo opisanega primera (učitelji z izkušnjami = 60,9 %, učitelji 

brez izkušenj = 23,9 %) ter v primerjavi z učitelji brez učencev s tovrstnim sindromom, 

podpovprečen delež delno usposobljenih (učitelji z izkušnjami = 37,0 %, učitelji brez izkušenj 

= 56,5 %), zelo malo pa neusposobljenih (učitelji z izkušnjami = 2,2 %, učitelji brez izkušenj 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-69- 

 

= 19,6 %). Iz rezultatov lahko trdimo, da se učitelji z izkušnjami z učenci z AS čutijo bolj 

usposobljene za obravnavo podobnih primerov, kot učitelji, ki teh izkušenj nimajo. 

5.2 Preverjanje hipotez    

H1: Več učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega 

učenca z AS, meni, v primerjavi z učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah kjer nimajo 

vključenega nobenega učenca AS, da so učenci z AS usmerjeni v kategorijo otrok z 

avtističnimi motnjami. 

Da smo lahko preverili prvo hipotezo, smo vprašanje o tem, v katero skupino otrok bi učitelji 

usmerili učenca z AS (Tabela 17) rekodirali tako, da smo ohranili samo dva razreda. V prvega 

smo uvrstili vse, ki so navedli, da so učenci z AS usmerjeni v kategorijo otrok z MAS, v drugi 

razred pa vse ostale odgovore. Tako smo zadostili potrebam za izvedbo hi-kvadrat testa ter 

omogočili primerjavo med spremenljivkama, ki nas zanimata pri prvi hipotezi. Hi-kvadrat test 

smo uporabili, ker imamo opravka z dvema nominalnima spremenljivkama.  

  

Ali je v vašo šolo vključen učenec z Aspergerjevim 

sindromom? 

Da Ne Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

V katero skupino otrok s 

posebnimi potrebami so po 

vašem mnenju usmerjeni 

učenci z Aspergerjevim 

sindromom? 

Otroci z avtističnimi 

motnjami 
41 89,1 30 65,2 71 77,2 

Druga skupina s 

posebnimi potrebami 
5 10,9 16 34,8 21 22,8 

Skupaj 46 100,0 46 100,0 92 100,0 

Hi-kvadrat statistika = 7,466; p = 0,006 

Tabela 17: Rezultati hi-kvadrat testa za prvo hipotezo 

Med vsemi anketiranci je 77,2 % takih, ki bi učenca z AS usmerili v skupino otrok z MAS. 

Med tistimi, ki imajo izkušnje z učenci s tem sindromom, je visok odstotek takih, ki bi ga 

usmerili v skupino otrok z avtističnimi motnjami (89,1 %). Med vsemi, ki nimajo izkušenj z 

učenci s tem sindromom, pa je opazno manj takih, ki bi učenca uvrstili v skupino otrok z 

avtističnimi motnjami (65,2 %) in je temu primerno višji odstotek takih, ki bi te učence 

uvrstili v kakšno drugo skupino otrok s posebnimi potrebami (34,8 %). Stopnja statistične 

značilnosti je pod kritično mejo 0,05 (p = 0,006), kar pomeni, da o opisani razliki lahko 

govorimo s sprejemljivim tveganjem.  
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Na osnovi teh podatkov lahko potrdimo hipotezo 1. Višji delež učiteljev, ki poučujejo na 

osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z AS, v primerjavi z učitelji, ki 

poučujejo na osnovnih šolah, kjer nimajo učencev z AS, meni, da so učenci z AS usmerjeni 

pod kategorijo otrok z avtističnimi motnjami.  

Predvidevali smo, da se bo hipoteza potrdila, vendar smo bili mnenja, da bo število učiteljev, 

ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer nimajo učencev z AS, manjše in jih bo manj odgovorilo, 

da spadajo učenci z AS pod kategorijo otrok z avtističnimi motnjami. Odstotek teh navedb je 

tudi med učitelji brez izkušenj relativno visok (65,2 %).  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) v drugem členu kot OPP, 

navaja skupino otrok z avtističnimi motnjami in v to skupino spadajo učenci z AS. 

 

H2: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z 

AS bolje poznajo in razumejo AS, kakor učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer 

nimajo vključenega nobenega učenca z AS.  

Za preverjanje hipoteze 2 smo najprej izračunali novo spremenljivko na podlagi tega, koliko 

pravilnih odgovorov je podal posamezni anketiranec. Primerjava povprečnega števila 

pravilnih odgovorov, glede na prisotnost ali odsotnost izkušenj z AS, pokaže opazno razliko v 

številu podanih pravilnih odgovorov med obema skupinama. Učitelji, kjer imajo v šoli 

vključenega vsaj enega učenca z AS, so v povprečju podali 10 pravilnih odgovorov, medtem 

ko so učitelji, kjer takega učenca na šoli nimajo, v povprečju pravilno odgovorili le sedem 

krat. Rezultati t-testa oz. vrednost signifikance (t = 6,300, p = 0,000) nam omogočajo, da o 

opisani razliki z veliko stopnjo verjetnosti govorimo kot o statistično značilni.  

 
Izkušnje z AS n Povprečje Std. odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Število pravilnih odgovorov 

DA 46 9,91 2,220 0,327 

NE 46 7,11 2,046 0,302 

t = 6,300; p = 0,000 

Tabela 18: Rezultati t-testa za drugo hipotezo 

Na osnovi teh podatkov lahko potrdimo hipotezo 2. V primerjavi z učitelji, ki poučujejo na 

šolah, kjer nimajo učencev z AS, imajo učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo 
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vključenega vsaj enega učenca z AS, višjo stopnjo znanja o AS, zato lahko sklepamo, da 

sindrom bolje poznajo.  

Center za avtizem je izpostavil problematiko izobraževanja učencev z MAS ter učencev s 

posebnimi potrebami obče v odprtem pismu Ministrstvu za šolstvo in šport (Center društvo za 

avtizem, 2007). Problem vidijo v pomanjkanju strokovnjakov, ki bi imeli izkušnje z vzgojo in 

izobraževanjem teh učencev. Pomembno pa je, da so učitelji in drugi delavci šole seznanjeni z 

učenčevim sindromom.  

(http://ss1.spletnik.si/000/000/12f/fa0/Predlog%20Centra%20za%20avtizem%20o%20usmerj

anju%20in%20izobrax9eevanju%20otro.pdf, 25. 4. 2014) 

 

H3: Svetovalni delavci seznanijo učitelje, da je v razredu, ki ga poučujejo, učenec z AS.  

Iz tabele 20 je razvidno število odgovorov na prvo vprašanje, kdo je učitelje seznanil s tem, da 

ima učenec AS. Večinski delež odgovorov je bil pri kategoriji svetovalni delavci. S hi-kvadrat 

testom za porazdelitev spremenljivke pa smo preverili, ali se naša porazdelitev statistično 

značilno razlikuje od pričakovane porazdelitve. 

  

Opazovan 

N 

Pričakovan 

N Ostanek 

Starši 2 15,3 -13,3 

Učitelji, ki so predhodno učenca že učili 9 15,3 -6,3 

Svetovalni delavci 35 15,3 19,7 

Skupaj 46 
  

Hi-kvadrat statistika = 39,435; p = 0,000 

Tabela 19: Rezultati hi-kvadrat testa o seznanjanju učiteljev o Aspergerjevem sindromu za 

preverjanje tretje hipoteze 

Na podlagi rezultatov hi-kvadrat testa lahko naredimo sklep, da z minimalnim tveganjem (p = 

0,000) trdimo, da dobljena porazdelitev odstopa od pričakovane, kar pomeni, da obstajajo 

razlike v načinih seznanjanja učiteljev s tem, da je v razredu učenec z AS. Ker je največje 

število odgovorov pri kategoriji svetovalni delavci, je naša hipoteza 3 potrjena in lahko 

potrdimo tudi našo predpostavko, da so najpogosteje svetovalni delavci tisti, ki seznanijo 

učitelje, da je v razredu, v katerem poučujejo, učenec z AS. 

 

http://ss1.spletnik.si/000/000/12f/fa0/Predlog%20Centra%20za%20avtizem%20o%20usmerjanju%20in%20izobrax9eevanju%20otro.pdf
http://ss1.spletnik.si/000/000/12f/fa0/Predlog%20Centra%20za%20avtizem%20o%20usmerjanju%20in%20izobrax9eevanju%20otro.pdf
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H4: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z 

AS, na različne načine prilagajajo šolsko delo učencem z AS.  

Za testiranje hipoteze 4 smo na podlagi vprašanja, s katerim smo merili, na kakšne načine 

učitelji prilagajajo delo učencu z AS, izračunali novo spremenljivko, v kateri smo prešteli, 

koliko različnih metod oz. načinov je posamezni učitelj navedel. V spodnji tabeli prikazujemo 

osnovno frekvenčno razporeditev dobljenih ocen pri tako sestavljeni spremenljivki s 

povprečno vrednostjo in standardnim odklonom. Anketirani so uporabili najmanj enega in 

največ osem načinov. Najvišji odstotek anketirancev je uporabil tri (1,2 %), štiri (28,3 %) ali 

pet metod (17,4 %). Povprečno številu uporabljenih metod je nekaj nad 4 (ocena 4,39). 

  f % Povprečje 

Standardni 

odklon 

Uporabljeno število metod 

1 metoda 3 6,5 

4,39 1,757 

2 metodi 3 6,5 

3 metode 7 15,2 

4 metode 13 28,3 

5 metod 8 17,4 

6 metod 6 13,0 

7 metod 4 8,7 

8 metod 2 4,3 

Skupaj 46 100,0 

Tabela 20:  Prikaz odgovorov glede števila uporabljenih metod 

Hipotezo 4 smo potrdili, saj je iz zgornje tabele razvidno, da učitelji v veliki večini 

prilagajajo šolsko delo učencem z AS na več različnih načinov. Samo trije od 46 anketiranih 

učiteljev so navedli, da uporabijo samo eno metodo.  

H5: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z 

AS, dobivajo dovolj pomoči in nasvetov za delo z učenci z AS od svetovalnih delavcev na 

šoli.  

V tabeli 21 je razvidno število odgovorov na četrto vprašanje tretjega sklopa (Ali svetovalni 

delavci učiteljem nudijo dovolj pomoči in nasvetov za delo z učenci z AS?). S hi-kvadrat 

testom za porazdelitev spremenljivke smo preverili, ali se naša porazdelitev statistično 

značilno razlikuje od pričakovane porazdelitve. 
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Opazovan 

N 

Pričakovan 

N Ostanek 

Da, dobivam dovolj pomoči. 39 23,0 16,0 

Nudijo pomoč, vendar bi je želel/-a več. 7 23,0 -16,0 

Skupaj 46     

Hi-kvadrat statistika = 22,261; p = 0,000 

Tabela 21: Rezultati hi-kvadrat testa o nudenju pomoči učiteljem pri poučevanju učencev z 

Aspergerjevim sindromom za preverjanje tretje hipoteze 

Na podlagi rezultatov hi-kvadrat testa lahko naredimo sklep, da z minimalnim tveganjem (p = 

0,000) trdimo, da dobljena porazdelitev odstopa od pričakovane, kar pomeni, da obstajajo 

razlike v oceni stopnje pomoči, ki jo učitelji dobivajo od svetovalnih delavcev. Ker je 

največje število odgovorov, da dobivajo dovolj pomoči, je naša hipoteza 5 potrjena in tako 

lahko potrdimo tudi našo predpostavko, da učitelji dobivajo dovolj pomoči in nasvetov za 

delo z učenci z AS od svetovalnih delavcev na šoli. 

H6: Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo vključenega vsaj enega učenca z 

AS, se čutijo bolj strokovno usposobljeni za delo in reševanje težav z učenci z AS, kakor 

učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer nimajo vključenega nobenega učenca z AS.  

Za preverjanje hipoteze smo s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce preverili, ali med učitelji, 

ki imajo izkušnje z učencem z AS, in tistimi, ki so brez izkušenj, prihaja do statistično 

značilnih razlik v povprečni stopnji samoocenjene usposobljenosti za obravnavo učenca v 

opisanem testnem primeru. 

Primerjava povprečne usposobljenosti glede na prisotnost ali odsotnost izkušenj z AS se 

opazno pokaže v številu podanih pravilnih odgovorov med obema skupinama. Učitelji, kjer 

imajo v šoli vključenega vsaj enega učenca z AS so v povprečju ocenili, da se počutijo 

usposobljeni (ocena 2,41), medtem ko so učitelji, kjer takega učenca na šoli nimajo, v 

povprečju ocenili, da se počutijo neusposobljeni (ocena 2,96). Rezultati t-testa oz. vrednost 

signifikance (t = -4,300, p = 0,000), nam omogočajo, da o opisani razliki z veliko stopnjo 

verjetnosti govorimo kot o statistično značilni.  
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Izkušnje z AS n Povprečje Std. odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Kako usposobljeni se čutite? 

DA 46 2,41 0,541 0,080 

NE 46 2,96 0,665 0,098 

t = -4,300; p = 0,000 

Tabela 22: Rezultati t-testa o strokovni usposobljenosti učiteljev za delo z učenci z 

Aspergerjevim sindromom za preverjanje šeste hipoteze 

Na osnovi teh podatkov lahko potrdimo hipotezo 6. V primerjavi z učitelji, ki poučujejo na 

šolah, kjer nimajo učencev z AS, se čutijo učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah, kjer imajo 

vključenega vsaj enega učenca z AS, dobro usposobljeni za delo in reševanje težav z učenci z 

AS. 

Učitelji z izkušnjami se res počutijo za delo z učenci z AS bolj usposobljeni, kot tisti, ki 

izkušenj nimajo, vendar tako kot pravi Macedoni Lukšičeva (2011): ''Učitelji in pedagogi 

nimajo dovolj znanj, zato bi morala država poskrbeti za njihovo izobraževanje.'' 

Raziskava, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, je potrdila vseh šest hipotez, ki 

smo si jih zadali.  

5.3 Analiza intervjujev  

Izvedli smo tri intervjuje: intervju s starši otroka z AS, z učiteljico, ki poučuje otroka z AS, in 

dekletom, ki ima AS. Vsa vprašanja so bila postavljena vnaprej, ki pa smo jih, glede na potek 

pogovora, prilagajali. Cilj intervjujev je bil ujemanje značilnosti opisanih oseb z AS z 

diagnostičnimi kriteriji po avtorjih Gillberg ˗ Gillberg (1989), ki jih uporabljajo za 

diagnosticiranje AS.  

Intervjuje smo po prepisu večkrat prebrali in po postopku kodiranja oblikovali v kategorije, na 

podlagi katerih, smo naredili analizo posameznega intervjuja. Za kodiranje intervjujev smo 

uporabili lestvico diganostičnih kriterijev po avtorjih Gillberg ˗ Gillberg (1989). V analizi so 

zapisane kode 1. reda in 5 sledečih kategorij: slaba socialna interakcija, posebna zanimanja, 

ponavljajoče se rutine, govorne in jezikovne posebnosti ter motorična nespretnost. Za 

potrditev AS mora biti potrjen določen kod pri posamezni kategoriji. Pri kategoriji slaba 

socialna interakcija morata biti potrjena vsaj dva koda, pri kategorijah posebna zanimanja,  

ponavljajoče se rutine in neverbalne težave s komunikacijo vsaj en kod, pri kategoriji govorne 
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in jezikovne posebnosti pa vsaj trije kodi. Potrditev kategorije motorične nespretnosti pa se 

ugotavlja pri nevroloških pregledih (Attwood, 2007).  

5.3.1 Analiza intervjuja s starši  

Intervju je bil opravljen s staršema otroka z AS. Starša sta najprej predstavila svojo družino, 

nato pa skupno odgovarjala na zastavljena vprašanja. Celoten intervju je priložen kot priloga 

2.  

INTERVJU: STARŠI Kode 1. reda  Kategorije  

Ko je bil star eno leto, je 

začel obiskovati vrtec v 

Avstraliji. Na začetku niso 

bile vidne nobene razlike od 

ostalih otrok. To je tudi 

starostno obdobje, ko se 

otroci ne igrajo v skupinah. 

Tam so opažali, da se je 

veliko igral sam,  vendar je 

bilo to v obdobju, ko je bil 

star že več kot 18 mesecev.  

Vozil je vlake in jih 

nepremično opazoval. 

Avtomobilčke je zlagal v 

ravno linijo. Zelo rad se je 

igral v pesku, rad je bil v 

vodi. Imel je rad živali in 

nikoli ni bil do njih grob. Ni 

bilo opaziti, da bi se igral 

namišljene igre. Zelo rad je 

sestavljal puzzle, 

sestavljanke. 

Nezmožnost interakcije s 

sovrstniki. 

SLABA SOCIALNA 

INTERAKCIJA 

Tam so opažali, da se veliko Pomanjkanje želje po 
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igra sam vendar je bilo to v 

obdobju, ko je bil star že več 

kot 18 mesecev. 

 

interakciji s sovrstniki. 

Opazila sva, da socialne 

namige razume, vendar se 

včasih nanje ne odzove. 

Povsem enako kot, če sva ga 

poklicala po imenu in se ni 

odzval. 

Nerazumevanje in 

nepoznavanje socialnih 

namigov. 

Svojo frustracijo je 

velikokrat pokazal tako, da je 

z glavo butal v zid ali tla. To 

je začel delat v obdobju, ko 

je bil star eno leto in pol, ne 

prej. Ko je želel piti, ni 

izrazil, kaj bi pil. Če sva iz 

hladilnika vzela napačno 

pijačo, je začel jokati. Včasih 

je tudi butal z glavo ob zid. 

Neustrezno vedenje v 

socialnem in emocionalnem 

smislu. 

Imel je torej svoja posebna 

zanimanja in drugih 

aktivnosti ni želel opravljati. 

Neopravljanje drugih 

aktivnosti. 

POSEBNA ZANIMANJA 

Ima svoj urnik, ki se ga drži 

cela družina. 

Ponavljanje aktivnosti. 

Rutina mu je bila zelo 

pomembna,  njenega pomena 

sploh ni razumel, torej mu 

pomen rutine ni bil 

Rutina je pomembnejša kot 

pomen. 
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pomemben. 

/ Vključujejo sebe ali 

posamezne aspekte življenja. 

PONAVLJAJOČE SE 

RUTINE 

Svojih rutin ni nikoli 

vsiljeval drugim, saj se z 

njimi tudi ni ukvarjal (želel je 

biti sam). 

 

Vsiljujejo rutino drugim. 

Pri starosti enega leta in pol 

sva opazila, da pri govoru ni 

uporabljal toliko besed, kot 

ostali otroci. V vrtcu so naju 

pomirili, da je fant in je to 

dokaj pogosto ter da se mu 

bo govor odprl do drugega 

leta starosti. V tem času sva 

opazila, da ne kaže s prstom, 

ne maha z roko v slovo. 

Kadar smo imeli koga na 

obisku, se včasih (ne vedno) 

ni odzival, če si ga poklical 

po imenu. To ni bilo 

konstantno. Opažala sva, da 

ni vedno odreagiral na ime, 

ko sva ga poklicala. Sin ni 

govoril do petega leta. Pri 

treh letih in treh mesecih je 

prvič rekel ''mama'', vendar 

besedo zelo redko ponovil.  

Svetovali so nama, da se z 

Zapoznel razvoj. GOVORNE IN JEZIKOVNE 

POSEBNOSTI 
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njim pogovarjava samo v 

enem jeziku, in sicer 

angleščini, glede na to, da 

smo živeli v Avstraliji. 

Midva sva se namreč 

pogovarjala v slovenščini in 

angleščini. 

 Površen, ekspresivni jezik. 

Njegov govor je formalen, 

pedanten. Stavki morajo biti 

zaključeni in nikakor 

govorjeni v prenesenem 

pomenu. 

Formalen, pedanten jezik. 

Besede naglašuje drugače, ne 

glede na to, da mu besedo 

nekajkrat ponoviš. 

Nenavadna prozodija, 

posebne značilnosti glasu. 

Fraz v prenesenem pomenu 

ne razume. 

Težave z razumevanjem, 

vključno z interpretacijami 

besed in fraz, rabljenih v 

prenesenih pomenih. 

Ko je bil mlajši, je bila 

njegova uporaba kretenj 

omenjena, danes tudi te že 

občasno uporablja.  

 

Omejena uporaba kretenj. NEVERBALNE TEŽAVE S 

KOMUNIKACIJO 

Okorna govorica telesa ni 

opazna. 

Okorna, nerodna govorica 

telesa. 

Ni bilo več očesnega Omejeno izražanje z obrazno 
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kontakta oz. je bil slab, 

čeprav ga je prej imel; ni 

pokazal s prstom, če si ga 

vprašal, kje je luč; ni mahal z 

ročico v slovo. 

mimiko. 

/ Neustrezni izrazi. 

Vozil je vlake in jih 

nepremično opazoval. 

Avtomobilčke je zlagal v 

ravno linijo. Danes strmenje 

več ni tako opazno. 

Nenavaden, zamaknjen 

pogled, strmenje. 

Okorna govorica telesa ni 

opazna. Rad ima šport in je v 

njem zelo dober. 

Slabša motorika. MOTORIČNA 

NESPRETNOST 

Tabela 23: Analiza intervjuja s starši 

Na podlagi intervjuja smo analizirali podatke o področju socialne interakcije, posebnih 

zanimanj, rutine, govorne in jezikovne posebnosti, neverbalnih težav s komunikacijo in 

motorični nespretnosti.  

Slaba socialna interakcija  

Starša poročata, da se njun otrok v starosti enega leta ni razlikoval od vrstnikov. V vrtcu pa so 

opažali, da se kar veliko igra sam, vozil je vlake in jih nepremično opazoval. Torej je bilo 

opazno pomanjkanje želje po interakciji s sovrstniki. Ugotovila sta, da se ni odzval na 

določene socialne namige, čeprav jih je razumel. Pravita, da je bilo opazno neustrezno 

vedenje. ''Svojo frustracijo je velikokrat pokazal tako, da je z glavo butal v zid ali tla.'' Otroci 

z Aspergerjevim sindromom imajo težave pri igri s sovrstniki in se raje igrajo sami (Attwood, 

2007). 

Posebna zanimanja 

Njun otrok je imel posebna zanimanja in drugih aktivnosti ni želel opravljati. Ima svoj urnik, 

ki se ga drži cela družina.  
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Ponavljajoče se rutine  

Starša pravita, da je nagnjen k rutinam. Svojih rutin ni nikoli vsiljeval drugim, saj se z njimi 

tudi ni ukvarjal (želel je biti sam). 

Govorne in jezikovne posebnosti  

Starša sta opazila, da pri starosti enega leta in pol ni uporabljal toliko besed, kot ostali 

sovrstniki. ''Govoril ni do petega leta starosti. Pri treh letih in treh mesecih je prvič rekel 

''mama'', vendar besedo zelo redko ponovil.'' Raziskave kažejo, da skoraj 50 % otrok z AS 

začne govoriti pozno, vendar po navadi tekoče govorijo do petega leta starosti (Attwood, 

2007). Pravita, da je otrokov govor formalen in pedanten. ''Stavki morajo biti zaključeni in 

nikakor govorjeni v prenesenem pomenu.'' Besede naglašuje drugače, kljub temu da jih prej 

večkrat sliši. ''Težave ima z razumevanjem besed v prenesem pomenu.''  

Neverbalne težave s komunikacijo  

 Opazila sta težave z neverbalno komunikacijo. ''Ko je bil mlajši, je bila njegova uporaba 

kretenj omejena, danes tudi te že občasno uporablja.'' Na začetku ni imel vzpostavljenega 

očesnega kontakta, kar pa se je čez čas izboljšalo. Opazila sta nenavadne, zamaknjene 

poglede in strmenje. ''Vozil je vlake in jih nepremično opazoval. Danes strmenje ni več tako 

opazno.''  

Motorična nespretnost  

Starša poročata, da je njun sin zelo dober v športu in ni opaziti težav z motoriko.  

5.3.2 Analiza intervjuja z učiteljico  

Učiteljica poučuje na osnovni šoli in ima v četrtem razredu vključenega učenca z AS. Celoten 

intervju je priložen kot priloga 3.  

INTERVJU: UČITELJICA Kode 1. reda Kategorije 

Ponavadi je raje sam. Ne želi 

deliti veselja in zanimanja z 

drugimi. Tudi na mojo 

pobudo se pogosto ne vključi 

Nezmožnost interakcije s 

sovrstniki. 

SLABA SOCIALNA 

INTERAKCIJA 
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v širši krog sošolcev. 

 

 

Ponavadi je raje sam. Ne želi 

deliti veselja in zanimanja z 

drugimi. Tudi na mojo 

pobudo se pogosto ne vključi 

v širši krog sošolcev. 

Pomanjkanje želje po 

interakciji s sovrstniki. 

 Nerazumevanje in 

nepoznavanje socialnih 

namigov. 

Vsak, še tako majhen 

neuspeh povzroči pri njem 

jezo, jok. Velikokrat se 

razjoka, tudi če napiše 

kakšno črko napačno. Je pa 

tega vedno manj. 

Neustrezno vedenje v 

socialnem in emocionalnem 

smislu. 

/ Neopravljanje drugih 

aktivnosti. 

POSEBNA ZANIMANJA 

Opazno je, da ima rad rutine.  

 

Ponavljanje aktivnosti. 

Opazno je, da ima rad rutine.  

 

Rutina je pomembnejša kot 

pomen. 

/ Vključujejo sebe ali 

posamezne aspekte življenja. 

PONAVLJAJOČE SE 

RUTINE 

/ Vsiljujejo rutino drugim. 
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/ Zapoznel razvoj. GOVORNE IN JEZIKOVNE 

POSEBNOSTI 
Včasih je bilo opazno 

jecljanje.  

Površen, ekspresivni jezik. 

Njegovo naglaševanje besed 

je nenavadno. 

Formalen, pedanten jezik. 

Njegovo naglaševanje besed 

je nenavadno. Med hitrim 

govorom se pogosto ustavi, 

saj mu zmanjka zraka. Nato 

vdihne in nadaljuje z 

govorjenjem. 

Nenavadna prozodija, 

posebne značilnosti glasu. 

Prenesenih pomenov ne 

razume in potrebuje dodatne 

razlage besed.  

 

Težave z razumevanjem, 

vključno z interpretacijami 

besed in fraz, rabljenih v 

prenesenih pomenih. 

Včasih ima omejeno rabo 

kretenj pri govoru in ima 

okorno držo telesa. 

Omejena uporaba kretenj. NEVERBALNE TEŽAVE S 

KOMUNIKACIJO 

Včasih ima omejeno rabo 

kretenj pri govoru in ima 

okorno držo telesa. 

Okorna, nerodna govorica 

telesa. 

Opazen je enak izraz na 

obrazu, se pa tudi večkrat 

nasmeji, ko se o čem 

pogovarja s katerim od 

sošolcev.  

 

Omejeno izražanje z obrazno 

mimiko. 
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Opazen je enak izraz na 

obrazu, se pa tudi večkrat 

nasmeji, ko se o čem 

pogovarja s katerim od 

sošolcev.  

Neustrezni izrazi. 

Večkrat sedi za mizo v 

polsedečem položaju in strmi 

skozi okno. 

Nenavaden, zamaknjen 

pogled, strmenje. 

Pri učencu ni opaziti težav, je 

pa včasih pri kakšnem delu 

dokaj počasen.  

 

Slabša motorika. MOTORIČNA 

NESPRETNOST 

Tabela 24: Analiza intervjuja z učiteljico 

Slaba socialna interakcija  

Učiteljica poroča, da je pri učencu opazila slabo socialno interakcijo. ''Ponavadi je raje sam. 

Tudi na mojo pobudo, se pogosto ne vključi v širši krog sošolcev.'' Učenec se večkrat zjoka ob 

neuspehih. Je pa takšnega vedenja vedno manj. Izbruhi jeze so pri teh otrocih pogosti, saj je to 

znak njihove preobremenjenosti. Bolj kot znak namernega dejanja je to znak, da se otrok 

sooča z ekstremnimi občutji, kot so nezadovoljstvo, tesnoba ali bolečina (Whitaker, 2011). 

Posebna zanimanja 

Učiteljica poroča, da je pri učencu opazila, da ima rad rutine. Interesi pri osebi z AS prinašajo 

v njegovo življenje red in so na nekakšen način sprostitve, prijetne aktivnosti (Milačić, 2006). 

Ponavljajoče se rutine  

''Opazno je, da ima rad rutine.'' Posebna zanimanja naj bi tem osebam zagotavljala red in 

doslednost, lahko pa so tudi priložnost za izogibanje stresnemu socialnemu kontaktu in 

predstavljajo sprostitev v varni rutini (Attwood, 2007). 
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Govorne in jezikovne posebnosti  

Pri učencu je bilo včasih opazno jecljanje. Med hitrim govorom velikokrat vdihne in se ustavi.       

''Njegovo naglaševanje besed je nenavadno.'' Učiteljica poroča, da učenec ne razume 

prenesenih pomenov in potrebuje dodatne razlage. Osebe z AS so nagnjene k dobesedni 

interpretaciji slišanega (Attwood, 2007). 

Neverbalne težave s komunikacijo  

Učenec ima opazno okorno držo telesa in včasih omejeno rabo kretenj pri govoru. ''Opazen je 

enak izraz na obrazu, se pa tudi večkrat nasmeji, ko se o čem pogovarja s katerim od 

sošolcev.'' Učiteljica je opazila, da učenec večkrat sedi za mizo in strmi nepremično skozi 

okno.  

Motorična nespretnost  

Učiteljica pravi, da pri učencu ni opaznih težav z motoriko.  

5.3.3 Analiza intervjuja z dekletom, ki ima Aspergerjev sindrom 

Srednješolka Karin (ime je izmišljeno) se je najprej predstavila, nato pa odgovarjala na 

zastavljena vprašanja. Celoten intervju je priložen kot priloga 2.  

INTERVJU: DEKLE Z AS Kode 1. reda  Kategorije  

Imam zelo velike težave pri 

navezovanju stikov z drugimi 

ljudmi. Tudi težko nekoga 

pogledam v oči pri govoru.  

V razredu nimam prijateljic 

in prijateljev. Na šoli imam  

trenutno samo eno 

prijateljico s katero preživiva 

skupaj veliko prostega časa. 

 

 

Nezmožnost interakcije s 

sovrstniki.  

SLABA SOCIALNA 

INTERAKCIJA 

/ Pomanjkanje želje po 
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interakciji s sovrstniki. 

/ Nerazumevanje in 

nepoznavanje socialnih 

namigov. 

V življenju imam zelo velike 

težave s socialnimi 

situacijami. Npr. iti na banko, 

pošto, se znajti sama v veliki 

trgovini, ko iščem določeno 

stvar. Težave imam tudi s 

tem, da moram biti v 

trgovini, kjer je ogromno 

ljudi.  Pogosto zelo krilim z 

rokami, ko sem vesela ali 

srečam koga, ki ga imam 

rada. Tako sem nekega dne v 

trgovini srečala bivšega 

profesorja, s katerim sva še 

danes v stiku, čeprav me več 

ne poučuje. Takrat sem 

začela cviliti in skakati od 

veselja ter kriliti z rokami. 

 

Neustrezno vedenje v 

socialnem in emocionalnem 

smislu.  

/ Neopravljanje drugih 

aktivnosti.  

POSEBNA ZANIMANJA   

Še danes ne morem zaspati 

brez svojih plišastih 

prijateljev. 

Poleg pliškotov pa ne morem 

zaspati brez nogavic.   

Vsak dan ob istem času, to je 

Ponavljanje aktivnosti.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                          Amanda Kopun     

-86- 

 

ob 17. uri, niti minute prej ali 

pozneje, imam posebno 

rutino, ki je, da nahranim 

svojega ribončka Valentina. 

Kadar tega zaradi okoliščin 

ne morem narediti točno ob 

tej uri, postanem zelo 

nervozna,ker pride do 

spremembe moje vsako 

dnevne rutine.  

 

Kadar tega zaradi okoliščin 

ne morem narediti točno ob 

tej uri, postanem zelo 

nervozna, ker pride do 

spremembe moje 

vsakodnevne rutine.  

 

Rutina je pomembnejša kot 

pomen.  

Vsak dan ob istem času, to je 

ob 17. uri, niti minute prej ali 

pozneje, imam posebno 

rutino ki je, da nahranim 

svojega ribončka Valentina. 

Vključujejo sebe ali 

posamezne aspekte življenja.  

PONAVLJAJOČE SE 

RUTINE 

Svojih rutin pa nisem nikoli 

nikomur vsiljevala. 

Vsiljujejo rutino drugim.  

Ko sem bila majhna, sem 

izjemno hitro spregovorila in 

moj govor je bil zelo tekoč. 

Zapoznel razvoj.  GOVORNE IN JEZIKOVNE 

POSEBNOSTI  

Govorila sem kot odrasle Površen, ekspresivni jezik.  
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osebe in uporabljala sem 

knjižne izraze. 

Govorila sem kot odrasle 

osebe in uporabljala sem 

knjižne izraze. Tako govorim 

še danes. Drugih posebnosti 

v govoru ne opazim.  

 

Formalen, pedanten jezik.  

/ Nenavadna prozodija, 

posebne značilnosti glasu.  

Velike težave imam z 

razumevanjem fraz, saj vse 

stvari razumem dobesedno. 

Na primer, ko sem imela 

prijatelja, me je mamica 

vprašala, če imam v trebuhu 

metuljčke, ko sem ob njem.  

Jaz sem jo pogledala čisto 

zmedeno, ker sem to 

razumela dobesedno. Torej, 

njeno vprašanje sem 

razumela, če mi v trebuhu 

letajo metulji. Seveda je bil 

moj odgovor ne, saj človek v 

trebuhu nima žuželk. Kasneje 

mi je mamica razložila, da 

gre v bistvu za ščemenje v 

trebuhu in šele potem sem 

razumela, kaj me mamica 

sploh dejansko sprašuje.  

Težave z razumevanjem, 

vključno z interpretacijami 

besed in fraz, rabljenih v 

prenesenih pomenih. 
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Moja govorica telesa pa je 

takšna, da pogosto strmim v 

tla, predvsem med hojo. 

Omejena uporaba kretenj.  NEVERBALNE TEŽAVE S 

KOMUNIKACIJO  

Moja govorica telesa pa je 

takšna, da pogosto strmim v 

tla, predvsem med hojo. 

Imam tudi slabo telesno držo 

in velik tremor v rokah. Zato 

tudi ne morem nesti polnega 

krožnika juhe, ker bi vse 

polila.  

 

Okorna, nerodna govorica 

telesa. 

 Omejeno izražanje z obrazno 

mimiko. 

 Neustrezni izrazi.  

Moja govorica telesa pa je 

takšna, da pogosto strmim v 

tla, predvsem med hojo. 

Nenavaden, zamaknjen 

pogled, strmenje.  

Imam velike težave, vendar 

delam vaje za ''matrične'' 

spretnosti in se moja 

motoriko nekoliko izboljšuje.  

 

Slabša motorika.  MOTORIČNA 

NESPRETNOST  

Tabela 25: Analiza intervjuja z dekletom z Aspergerjevim sindromom 

 

Slaba socialna interakcija  

Učenka pravi, da ima velike težave s socialno interakcijo. ''Imam zelo velike težave pri 

navezovanju stikov z drugimi ljudmi. Sogovorca težko nekoga pogledam v oči pri govoru.'' 
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Težave ima s socialnimi situacijami. ''V življenju imam zelo velike težave s socialnimi 

situacijami. Npr. iti na banko, pošto, se znajti sama v veliki trgovini, ko iščem določeno 

stvar.'' Pojavljajo se neustrezna vedenja, kot je na primer kriljenje z rokami, kadar sreča koga 

poznanega.  

Otroci so lahko zelo zagreti za socialno interakcijo z drugimi, vendar kršijo nenapisana 

pravila o tem, kako se je lotiti, zato se lahko zdijo drugim precej vsiljivi, predrzni ali celo 

bahavi (Whitaker, 2011).  

Posebna zanimanja 

Ima posebna zanimanja. To so plišaste igrače, brez katerih ne more zaspati.  

Ponavljajoče se rutine  

Vsak večer mora zaspati z obutimi nogavicami in s svojimi plišastimi prijatelji. ''Vsak dan ob 

istem času, to je ob 17. uri, niti minute prej ali pozneje, imam posebno rutin, ki je, da 

nahranim svojega ribončka Valentina.'' Rutine so ji v življenju zelo pomembne, ni jih pa 

nikoli vsiljevala drugim.  

Govorne in jezikovne posebnosti  

Srednješolka pravi, da je kot otrok zelo hitro spregovorila prve besed in njen govor je bil 

tekoč.             ''Govorila sem kot odrasle osebe in uporabljala sem knjižne izraze. Tako 

govorim še danes.'' Drugih posebnosti v svojem govoru ne opazi. Ima pa velike težave z 

razumevanjem prenesenih pomenov.  

Neverbalne težave s komunikacijo  

Dekle poroča, da ima slabo telesno držo in tremor v rokah. ''Moja govorica telesa pa je 

takšna, da pogosto strmim v tla, predvsem med hojo.'' 

Motorična nespretnost  

''Imam velike težave, vendar delam vaje za ''matrične'' spretnosti in se moja motoriko nekoliko 

izboljšuje.'' Motorična koordinacija teh oseb je šibka, pojavlja se tudi primanjkljaj vidno-

motoričnih veščin (Gillberg, 1990; Tantam, 1988). 
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S kvalitativno analizo intervjujev smo ugotovili, da se vedenjske značilnosti opisanih oseb z 

AS ujemajo z diagnostičnimi kriteriji po avtorjih Gillberg ˗ Gillberg (1989) za določanje AS.  

 

5.4  Odgovor na raziskovalno vprašanje  

Raziskovalno vprašanje: Ali se osebnostne značilnosti opisanih oseb z AS v intervjujih 

ujemajo s teoretičnimi kriteriji za ugotavljanje AS?  

Iz analize intervjujev smo ugotovili, da imajo opisane osebe težave na področju socialne 

interakcije, imajo posebna zanimanja, imajo vzpostavljene določene rutine, pojavljajo se 

težave na področju govora, imajo težave z neverbalno komunikacijo in opazna je motorična 

nespretnost.  

Opisane osebe z AS imajo težave na področju socialne interakcije, govornih in jezikovnih 

spretnosti ter neverbalne komunikacije. Se pa te težave odražajo drugače. Opisane osebe z AS 

imajo težave s socialno interakcijo. Raje so sami in se igrajo zase. Prav tako imajo težave z 

vzpostavljanjem komunikacije. Dekle z AS pravi, da ima velike težave z navezovanjem stikov 

z drugimi ljudmi. Opisane osebe imajo vzpostavljene svoje dnevne rutine, katerim se tudi 

drugi prilagajajo. Opazne so govorne in jezikovne posebnosti. Fant z AS je v otroštvu imel 

težave z govorom. Njegov govor se je razvil kasneje, kot govor njegovih vrstnikov. Danes 

težav z govorom nima, ne razume pa prenesenih pomenov. Dekle z AS pa z govorom ni imela 

težav v otroštvu. Je pa pri njem uporabljala knjižne izraze, kot jih uporablja še danes. Velike 

težave ima z razumevanjem metafor. Učiteljica o svojem učencu z AS poroča, da včasih 

določene besede naglasi drugače, nenavadno. Učenec z AS je včasih jecljal, kar danes ni več 

opazno. Ima pa prav tako težave z razumevanjem prenesenih pomenov.  

Kot poročajo intervjuvanci imajo opisane osebe z AS težave z neverbalno komunikacijo. 

Starša poročata, da njun otrok danes uporablja več kretenj, kot jih je včasih, ko je bil mlajši. 

Danes je prav tako opaziti več očesnega kontakta, ko ga je bilo nekoč. Opazila sta tudi, da ni 

več strmenja. Učiteljica je povedala, da je pri učencu opazila občasno omejeno rabo kretenj in 

strmenje, vendar je danes tega občutno manj. Dekle z AS pravi, da pogosto strmi v tla, 

predvsem ko hodi. Ima tremor v rokah in okorno držo telesa.  

Starši in učiteljica poročajo, da ne opazijo težav z motoriko, dekle z AS pa poroča, da ima na 

tem področju težave, vendar se stanje izboljšuje, saj dela vaje za motorično spretnost.  
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Ugotovljeno je, da imajo osebe z AS različne karakteristike in motnja se lahko kaže v milejši 

ali težji obliki. Jih pa označujejo primanjkljaji na področju socialnih spretnosti, imajo radi 

rutine, težave imajo s prepoznavanjem metafor, so preobčutljivi na določen zvok, okus, vonj 

in pogled. So povprečno ali nadpovprečno inteligentni (http://www.autism-society.org/what-

is/aspergers-syndrome/ , 24. 5. 2014).  
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IV. ZAKLJUČEK  

1  POVZETEK EMPIRIČNIH UGOTOVITEV  

Vsak učenec z AS je izziv zase in vsak je drugačen, zato tudi ni mogoče oblikovati točno 

določenih napotkov za delo s temi učenci. 

Attwood (2007) opredeli pomembne lastnosti učiteljev, ki poučujejo učence z AS. Ti naj bi 

bili mirne narave, predvidljivi v svojih čustvenih reakcijah, prilagodljivi s svojim učnim 

načrtom, znati bi morali prepoznati učenčeve pozitivne lastnosti, saj jih bo slednji vsake toliko 

verjetno očaral, že čez nekaj trenutkov pa popolnoma zmedel.  

V diplomskem delu smo ugotavljali razlike med učitelji, ki imajo izkušnje z delom z učenci z 

AS, in učitelji, ki tovrstnih izkušenj nimajo. V hipotezah smo potrdili, da razlike obstajajo.  

S pomočjo anketnega vprašalnika in individualnega intervjuja z učiteljico, ki poučuje učenca 

z AS, smo ugotovili, da učitelji še vedno niso dovolj seznanjeni z značilnostmi te motnje in 

niso dovolj strokovno usposobljeni za delo z učenci z MAS. Se pa učitelji, ki imajo izkušnje s 

poučevanjem učencev z AS, počutijo bolj usposobljeni za delo z njimi, kot tisti, ki teh 

izkušenj nimajo.  

Na tem mestu lahko ponovno izpostavimo ugotovitev raziskave (Peček in Lesar 2006, str. 

199), da se kar polovica osnovnošolskih učiteljev ne čuti usposobljenih za poučevanje 

učencev s posebnimi potrebami.  

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da osnovnošolski učitelji, ki imajo izkušnje s 

poučevanjem učencev z AS, tem učencem prilagajajo delo na različne načine. Večina se jih 

drži stalnega urnika, kar je za učence z AS še posebej pomembno, saj so nagnjeni k rutinam. 

Za lažje razumevanje snovi uporabljajo čim več konkretnega, slikovnega materiala. 

Presenetljivo je bilo, da sta dva od 46 anketiranih učiteljev z izkušnjami z učenci z AS 

odgovorila, da šolskega dela tem učencem ne prilagajata.  

Ugotovili smo, da učitelji dobivajo dovolj pomoči s strani svetovalnih delavcev za delo z 

učenci z AS. Zanimivo bi bilo raziskati, kako specifična je ta pomoč, ki jo učitelji prejemajo. 

Prav tako pa se s težavami pri delu spopadajo tako, da se pogovorijo z učencem z AS ali s 

sodelavci. Učitelji so prav tako samoiniciativni in sami iščejo informacije ter se dodatno 

izobražujejo za lažje delo z učenci z AS.  Presenetljivo malo učiteljev pa se po pomoč obrne k 

učenčevim staršem. To lahko razberemo tudi iz intervjuja s staršema sina z AS, ki sta 

poročala, da se na timskih sestankih v šoli nista počutila slišana.  
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Učenci z AS težko vzpostavijo stike z drugimi, nimajo veliko prijateljev. Iz vseh treh 

intervjujev je razvidno, da imajo opisane osebe z AS težave na področju socialnih stikov. 

Starša sina z AS poročata, da se je večinoma raje igral sam, ko je bil mlajši. Prav tako o tem 

poroča tudi učiteljica. Dekle z AS pa zase pravi, da nima veliko prijateljev in ima pri 

komunikaciji z drugimi velike težave, saj sogovornika težko pogleda v oči in včasih ne ve, 

kako naj se odzove v določenih situacijah. 

Učenec z AS ima svoj stalen urnik, ki se mu prilagaja vsa družina. To je njegova rutina. Dekle 

z AS ima posebna zanimanja. Zelo jo zanimajo plišaste živali, ki jih tudi zbira. Nagnjena je k 

rutinam. Ima dnevno rutino, da vsak dan ob istem času nahrani svojo ribo. Opisane osebe 

imajo torej rade določene rutine, ki se jih držijo vsak dan. Attwood (2007) pravi, da rutine 

naredijo življenje bolj predvidljivo in vnesejo več reda ter pomagajo pri lajšanju stresa.  

Pri opisanih osebah ni opaziti posebnosti v govoru. Učenec z AS občasno kakšno besedo 

naglasi drugače, kot je to običajno. Oba, učenec z AS in dekle z AS, imata oba težave z 

razumevanjem metafor, kar je značilno za osebe z AS. Ne razumeta prenesenih pomenov.  

Opazne so težave na področju neverbalne komunikacije. Pri učencu z AS je opazna omejena 

uporaba kretenj, vendar danes ne več tako, kot včasih, ko je bil mlajši. Občasno je opazno 

strmenje v daljavo, vendar je tega vedno manj. Dekle z AS vedno, ko hodi, strmi v tla. Ostalih 

težav pri njej ni opaziti.  

Pri učencu z AS ni opaziti težav z motoriko. Dekle z AS pa pravi, da ima v rokah velik 

tremor, vendar se z vajo njene težave z motoriko izboljšujejo.  

 

S kvalitativno analizo intervjujev smo ugotovili, da se opisane značilnosti oseb z AS ujemajo 

z diagnostičnimi kriteriji za ugotavljanje AS.  

 

Starša sina z AS menita, da učitelji, ki ga poučujejo, nimajo dovolj znanja za delo s takšnimi 

učenci. Prav tako sta mnenja, da bi šola morala organizirati več izobraževanj za učitelje in 

strokovne delavce na temo MAS. Učiteljica, ki poučuje učenca z AS pravi, da se ne čuti 

dovolj usposobljena za delo z učenci z AS in se bo morala še doizobraziti. Dekle z AS je 

enakega mnenja, da mnogi učitelji ne vedo, kaj pomeni AS oz. MAS in da bi se morali o tem 

še dodatno izobraževati, pri čemer naj bi pomagala tudi država.  
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Bratož je že leta 2004 opozarjal na dejstva, da so učitelji, ki so več let svoj poklic 

kompetentno opravljali, naleteli na področje, ki ga niso poznali. Učitelji, ki so poučevali že 

več let, ki so poznali  

''vse skrivnosti dela'' pri določenih predmetih z določeno starostno populacijo učencev, kar 

naenkrat niso več znali ustrezno pristopiti k določenim učencem s posebnimi potrebami, saj 

niso razumeli njihovih reakcij, niso našli načina, kako shajati z njimi in niso mogli 

zadovoljivo organizirati dela v razredu. Bratož (2004) pravi, da je potreben proces, v katerem 

se bo učitelj dodatno izobrazil za delo s takšnimi učenci in sam pri sebi spremenil določena 

stališča.  

 

Učitelji za uspešno delo z učenci z AS potrebujejo predvsem veliko strpnosti in sprejemanja 

OPP, saj proces pomoči in dela z učencem lahko steče samo, če učenca sprejmemo in ga 

spoštujemo.  

2 SKLEP IN PREDLOGI ZA POUČEVALNO PRAKSO  

AS je stanje, ki se pri vsakem posamezniku izraža drugače. Pomembno je, da se diagnoza 

postavi čim prej. Tako se lahko otrokom ali že učencem z AS nudi čim hitrejšo pomoč. Že v 

predšolskem obdobju lahko za njih in z njimi veliko naredimo.  

Rezultati anketnega vprašalnika, namenjenega osnovnošolskim učiteljem, so pokazali, da le-ti 

nimajo dovolj znanja o AS. Si pa učitelji in strokovni delavci z raznimi nasveti pri delu z 

učenci z AS med seboj pomagajo. 

Učenec z AS potrebuje pomoč specialnega pedagoga, ki z njim izvaja dodatno strokovno 

pomoč. Ker pa z njim ne dela samo specialni pedagog, temveč predvsem delajo z njim učitelji 

razredne in predmetne stopnje, je pomembno, da tudi oni zelo dobro poznajo ta sindrom. Da 

lahko učitelji delujejo v pravi smeri, morajo poznati težave učencev, s katerimi se srečujejo, 

zato potrebujejo znanja, ki pa jih nimajo dovolj (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006). Prav 

tako morajo dobro poznati strategije pomoči s katerimi lahko učencem z AS pomagajo.   

 

Dobro je, da učitelji in svetovalni delavci na šoli med seboj sodelujejo, si izmenjujejo 

informacije in nudijo medsebojno pomoč. Svetovalni delavci naj učiteljem nudijo pomoč in 

podporo pri delu z učenci z AS. Specialni pedagogi se že v času študija usposabljajo za delo z 
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OPP. Zato lahko učiteljem pri njihovem delu z učenci z OPP, prav tako z učenci z AS, nudijo 

pomoč na področju prilagoditev pouka in različnih strategij poučevanja.  

Učenci z AS potrebujejo individualno delo s prilagoditvami. Z njimi je potrebno vzpostaviti 

prijateljski in partnerski odnos, da bodo čim bolje delali. Naj se zavedajo, da jim učitelji 

nudijo pomoč. Pomembno je, da jim pomagamo na vseh področjih, kjer imajo težave, jim 

ponudimo čim več različnih izkušenj, s pomočjo katerih se bodo naučili premostiti svoje 

težave.   

Na šolah naj bo organiziranih čim več seminarjev, predavanj, da bodo učitelji seznanjeni z 

motnjo in bodo dobro poznali težave učencev z AS ter jim bodo znali pomagati. Marentič 

Požarnikova (2003) poudarja, da bi lahko bili učitelji pri delu z učenci s PP precej bolj 

uspešnejši, če bi jih dodatno izobraževali in izpopolnjevali, saj učitelji v današnjem času niso 

usposobljeni za delo z učenci s PP.  

 

Pomembno je, da učitelji pri svojem delu upoštevajo to, da morajo najprej izobraziti sami 

sebe in da morajo imeti stik s starši, saj bo jim pri delu veliko lažje. Starši so namreč tisti, ki 

svojega otroka najbolje poznajo. Prav tako pa morajo izobraziti vrstnike, sošolce o 

posebnostih učenca z AS.    

 

Pri učencih z AS je pomembna tudi njihova družina. Starši so tisti, ki lahko učiteljem podajo 

največ informacij o svojem otroku. Fylling (1999) navaja, da je za uspešno sodelovanje 

potrebna obojestranska odprtost za pogovor in pomoč. Pomembno je, da učitelj starše posluša, 

jih razume in spoštuje. Naloga šole je, da staršem zagotovi pogovorne ure s strokovnimi 

delavci, ki poučujejo njihovega otroka. Starši pa  naj strokovne delavce obveščajo o vseh 

spremembah pri otroku. Dobro je, da sodelujejo v partnerskem odnosu.  

 
Učitelji naj svoj poklic opravljajo z veseljem in skrbijo za svoje ''staro'' znanje pa tudi odprejo 

vrata pridobivanju novega. Ključ do učenčevega uspeha leži v sodelovanju in dobri 

komunikaciji ter medsebojnem spoštovanju med starši, učencem in učiteljem.  

Učenci z AS so učenci, kot vsi ostali. Imajo svojo osebnost, sposobnosti, stvari, ki jih imajo 

ali nimajo radi. Potrebujejo podporo, potrpežljivost in razumevanje vseh, ki jih obkrožajo.  

Predvsem pa je pomembno te učence sprejeti takšne kot so, saj nas s svojo drugačnostjo 

bogatijo in skupaj z nami tvorijo celovito družbo. 
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VI. PRILOGE 

1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE  
 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA 

Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas, in dopišite trditve, kjer je to potrebno.  

 

1. Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? Kakšno delo opravljate na šoli? 

a) Učitelj na razredni stopnji. 

b) Učitelj na predmetni stopnji, predmet poučevanja: ____________________. 

 

2. Koliko let delate v šolstvu?  

a) 0–10 let. 

b) 10–15 let. 

c) 15–20 let. 

d) Več kot 20 let. 

 

3.  Na kaj pomislite ob besedni zvezi Aspergerjev sindrom? Zapišite vsaj dve trditvi. 

- 

- 

- 

- 

 

4. Ali je v vašo šolo vključen učenec z Aspergerjevim sindromom? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

5. V katero skupino otrok s posebnimi potrebami so po vašem mnenju usmerjeni otroci z 

Aspergerjevim sindromom? (Obkrožite le en odgovor.) 

a) Otroci z motnjami v duševnem razvoju. 

b) Gluhi in  naglušni otroci. 

c) Slepi in slabovidni otroci. 

d) Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. 

e) Gibalno ovirani otroci. 

f) Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

g) Dolgotrajno bolni otroci. 

h) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

i) Otroci z avtističnimi motnjami.  
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DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 

Za vsako trditev izberite odgovor in v polje zapišite X.  

TRDITEV  DA NE  NE 

VEM  

Aspergerjev sindrom je stanje, ki se da pozdraviti.  

 

   

Aspergerjev sindrom je duševna motnja.  

 

   

Aspergerjev sindrom je deden.  

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo znižane intelektualne 

sposobnosti. 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo težave s socializacijo. 

  

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom so med poukom nemirni, 

impulzivni, motijo potek pouka. 

 

   

Za otroke z Aspergerjevim sindromom je značilno pomanjkanje 

empatije.   

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo težave z razumevanjem 

besed, besednih zvez, predvsem prenesenih pomenov.   

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo posebna zanimanja, 

interese za določene predmete, teme. 

 

   

Otrokom z Aspergerjevim sindromom je pomembna rutina.  

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom pri komunikaciji z drugimi 

težko vzpostavijo očesni kontakt.  

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom imajo nenavaden naglas. 

  

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom se ne zavedajo nepisanih pravil 

socialnega vedenja. 

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom so nadarjeni za matematiko.  

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom so nadarjeni za obvladovanje 

IKT-tehnologije (računalniki).  

 

   

Otroci z Aspergerjevim sindromom niso samostojni in niso zmožni 

poskrbeti sami zase.  
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TRETJI DEL VPRAŠALNIKA (Rešujejo tisti, ki imajo na šoli učenca z Aspergerjevim 

sindromom.) 

Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas, in dopišite trditve, kjer je to potrebno.  

 

1. Kdo vas je seznanil, da je v razredu učenec/-ka z Aspergerjevim sindromom?  

a) Opazil/-a sem sam/-a. 

b) Starši.  

c) Učitelji, ki so predhodno učenca že učili.  

d) Svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni pedagog, 

socialni pedagog).   

 

2. Kako ste prilagajali oz. prilagajate šolsko delo za učenca z Aspergerjevim sindromom? 

(Možnih je več odgovorov.) 

a) Nisem prilagajal/-a. 

b) Naloge razdelim na dele.  

c) Pri razlagah uporabljam enostaven jezik, nudim dodatne razlage nepoznanih besed 

(včasih s pomočjo SSKJ, ponazorilnimi kartončki).  

d) Za lažje razumevanje snovi, predvsem nove uporabljam čim več konkretnega, 

slikovnega materiala in postopke opišem z besedami. 

e) Pripravim ga/jo na predvidene spremembe v razredu.  

f) Držim se stalnega urnika, kolikor je to možno. 

g) Učenec ima več časa za naloge, pisanje testov.  

h) Učenec je večkrat ocenjen ustno. 

i) Učenec ima v razredu tihi kotiček, kamor se lahko umakne, če potrebuje oddih ali 

delo v mirnejšem okolju.  

j) Drugo: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Kje ste se seznanili s prilagoditvami šolskega dela za učenca s Aspergerjevim 

sindromom? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Seznanil/-a sem se sam/-a s pomočjo knjig, elektronskih virov, seminarjev.   

b) Seznanili so me starši otroka.  

c) Seznanil me je razrednik ali učitelj (na razredni stopnji), ki ga je učil prej.  

d) Seznanili so me svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni 

pedagog, socialni pedagog).   

 

4. Ali vam svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni delavec, specialni pedagog, 

socialni pedagog) na šoli nudijo pomoč in nasvete za delo z učenci z Aspergerjevim 

sindromom? 

a) Da, dobivam dovolj pomoči.  

b) Nudijo pomoč, vendar bi je želel/-a več.  

c) Nudijo zelo malo pomoči.  

d) Ne nudijo pomoči. 
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6. Kako se spopadate s težavami pri delu z otroki z Aspergerjevim sindromom?  Zapišite 

vsaj dve ugotovitvi.  

- 

- 

- 

 

ČETRTI DEL VPRAŠALNIKA 

Obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za vas, in dopišite trditve, kjer je to potrebno.  

Primer iz prakse ̶ MIHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kaj je po vašem mnenju problem, ovira v tej situaciji?  

- 

- 

- 

 

2. Kako bi vi učencu pomagali, mu prilagodili šolsko delo? Navedite vsaj tri strategije, 

metode, prilagoditve, ki se jih spomnite.  

- 

- 

- 

 

3. Kako usposobljeni se počutite, da bi rešili problem, ovire v tej situaciji?  (Obkrožite 

besedno zvezo, ki velja za vas.) 

 

zelo usposobljen – usposobljen  – delno usposobljen – neusposobljen 

 

 

 

Miha je star sedem let. Je vitek fant. Učiteljica ga opisuje kot marljivega učenca. Je zelo vesten 

pri izpolnjevanju šolskih obveznosti. Obiskuje tehniški krožek. Zelo se zanima za tramvaje. 

Pozna vsak njegov del. Dober je pri matematiki, predvsem pri računanju na pamet. Vedno jasno 

opazuje sogovornikov izraz, kadar pa ga ogovori, pogleda vstran. Včasih ob sporočanju svojih 

želja krili z rokami. Redko se samodejno vključi v igro s sošolci, raje sedi za mizo in se sam 

zaposli. Med poukom se pogosto igra s pisali in jih opazuje, ko se vrtijo po mizi, ter ne sledi 

šolski snovi. Pogosto ne razume snovi, zaradi prezahtevnega besednjaka (strokovne besede, 

preneseni pomeni …). Ne pove, da ne razume kakšne besede ali snovi, zato se pojavljajo 

primanjkljaji v usvajanju učne snovi. Vsako uro menjujejo učilnice, zato pogosto pozabi kakšno 

stvar (zvezek, pisalo …) v prejšnji učilnici. Zelo ga zmoti, če nenapovedano menjajo urnik ali 

aktivnosti pri pouku. Takrat je zelo zmeden in težje sledi pouku. Večkrat se zato tudi zjoka, 

postane jezen, pomeče stvari na tla in ne želi delati.  
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2 INTERVJU S STARŠI OTROKA Z ASPERGERJEVIM 

SINDROMOM  
V intervjuju sta sodelovala starša otroka, ki obiskuje četrti razred osnovne šole. Sin ima MAS. 

Spoznali smo se leta 2012, ko sem bila zaposlena na eni izmed osnovnih šol v Pomurju, ki jo 

obiskuje njun sin. Z njim sem izvajala dodatno strokovno pomoč.  

Starša sta privolila v intervju in mi zaupala nekaj več o življenju njihove družine in življenju z 

otrokom z AS, saj sem želela otrokove značilnosti primerjati z značilnostmi AS ob pomoči 

različnih teorij.  

Gospa, ali je vaša nosečnost potekala brez težav? 

Da. Nosečnost je potekala  brez težav, bilo je vse tako kot mora biti.  

Kdaj sta izvedela, da z vašim otrokom vendarle ni vse tako, kot bi moralo biti? 

Spremembe sva opazila, ko je bil star leto in pol.  

Opišita sinovo otroštvo. Kako se je razvijal in kakšne težave so se pojavile? 

Bil je rojen kot zdrav otrok. V prvem letu starosti se je razvijal povsem normalno. To 

potrjujejo tudi redni obiski v razvojni ambulanti, ki smo jo obiskovali v Avstraliji. Bil je pravi 

dobrovoljček, veliko se je smejal, brbljal in vokaliziral, zelo rad je imel vodo in pesek, pa tudi 

očesni kontakt je bil zelo dober. Ko je dopolnim eno leto, je bil cepljen.  Dobil je kombinirano 

cepivo 3 v 1. Na cepivo ni imel nobene posebne reakcije. Kmalu po cepljenju (v obdobju 

enega meseca) so se začele pojavljati težave z zaprtjem. V tem času je začel slabše jesti in 

odklanjati hrano, ki jo je imel, npr. do takrat zelo rad. Zelo rad je poskušal vsako hrano, v tem 

obdobju pa se je tudi to spremenilo. Pri enem letu je obiskoval vrtec in vzgojitelji niso opazili, 

da bi se kakorkoli razlikoval od vrstnikov. Pri starosti enega leta in pol sva opazila, da pri 

govoru ni uporabljal toliko besed, kot ostali otroci. V vrtcu so naju pomirili, da je fant in je to 

dokaj pogosto ter da se mu bo govor odprl do drugega leta starosti. V tem času sva opazila, da 

ne kaže s prstom, ne maha z roko v slovo. Kadar smo imeli koga na obisku se včasih (ne 

vedno) ni odzival, če si ga poklical po imenu. To ni bilo konstantno. Opažala sva, da ni vedno 

odreagiral na ime, ko sva ga poklicala. Ko je bil star dve leti, sva ga peljala na pregled k 

družinskemu zdravniku in ta nas je napotil na pregled sluha, saj je menil, da je lahko vzrok 

slabšega govora, da slabše sliši oziroma ne sliši. Tudi sama sva mislila, da je morda kaj 
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narobe z njegovim sluhom, zato smo opravili tovrsten pregled. Zdravniki na pregledih niso 

opazili ničesar nenavadnega.  Shodil je pri 14 mesecih.   

Ko je bil star eno leto, je začel obiskovati vrtec v Avstraliji. Na začetku niso bile vidne 

nobene razklike od ostalih otrok. To je tudi starostno obdobje, ko se otroci ne igrajo v 

skupinah. Tam so opažali, da se je veliko igral sam, vendar je bilo to v obdobju, ko je bil star 

že več kot 18 mesecev.  Vozil je vlake in jih nepremično opazoval. Avtomobilčke je zlagal v 

ravno linijo. Zelo rad se je igral v pesku, rad je bil v vodi. Imel je rad živali in nikoli ni bil do 

njih grob. Ni bilo opaziti, da bi se igral namišljene igre. Zelo rad je sestavljal puzzle, 

sestavljanke. Še danes je njegovo močno področje vizualna percepcija.  Ni se rad umazal, 

razen pri igri s peskom,  kar je bilo prisotno vse do tretjega razreda osnovne šole.  

V času od enega leta in pol do dveh let in pol sva opazila, da ni znal izraziti želja. Ker ni 

govorno komuniciral, velikokrat ni vedel, kako bi pokazal svoje potrebe in želje. Svojo 

frustracijo je velikokrat pokazal tako, da je z glavo butal v zid ali tla. To je začel delat v 

obdobju, ko je bil star eno leto in pol, ne prej. Ko je želel piti, ni izrazil, kaj bi pil. Če sva iz 

hladilnika vzela napačno pijačo, je začel jokati. Včasih je tudi butal z glavo ob zid. Zelo rad 

se je crkljal in bil v naročju, v obdobju enega leta in pol do dveh let pa sva opazila, da je še 

prišel k nama in sedel v naročje, vendar, če objema ni želel, tega ni storil. V času, ko je bil 

star dve leti, sva se že spraševala, kaj je vzrok njegovi spremembi in iskala odgovore na 

internetu. Tako sva spoznala avtizem in pri tem našla kar nekaj opredelitev, ki se pripisujejo 

ljudje s tem sindromom (ni bilo več očesnega kontakta oz. je bil slab, čeprav ga je prej imel; 

ni pokazal s prstom, če si ga vprašal, kje je luč; ni mahal z ročico v slovo; zelo je postal 

zbirčen pri hrani ...). Čeprav se je sin spremenil, naših navad nismo spreminjali. Posvečala sva 

mu še vedno veliko pozornosti in se z njim igrala. Tudi v naročje je rad zlezel, vendar sva 

sedaj zavesno opazovala, kako reagira v določenih situacijah, kaj počne in česar ne. Tako sva 

ga namenoma veliko objemala in pri tem opazovala njegove odzive. Čeprav ni oklenil rok 

okrog naju in naju objel, je rad splezal v naročje ob najini vzpodbudi. 

Do enega leta je normalno jedel. Po enem letu, v roku šestih mesecev, pa so se pojavile 

težave. Ni jedel hrane določene barve, hrane, kjer je bila opazna kakšna začimba. Ni jedel 

sladkarij. Težave so se iz leta v leto manjšale. Imel je težave s prebavo in je jemal sirup, ki mu 

je pomagal pri odvajanju. Podoben sirup, ki ga lahko kupimo v naših lekarnah, je Lectacon. 

Pil je samo navadno vodo, nobenih sokov in gaziranih pijač. 
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Ko je dopolnil dve leti in smo opravili nekaj pregledov, nam je bilo omogočeno, da sva ga 

lahko 1x na tri tedne peljala k logopedu. Ura pri logopedu je trajala 45 minut. V tem obdobju 

je imel zelo rad risanko Thomas the Tank Engine in zelo rad se je igral z lesenimi vlakci. Tudi 

pri logopedu se je igral in vozil vlakce po tračnicah, vendar pri igri ni izpustil nobenega glasu, 

čeprav sva ga z logopedinjo k temu vzpodbujali. Z logopedinjo sta se igrala namišljene igre, 

saj je s tem imel težave. Igrala sta se čajanko s praznimi skodelicami in takrat se igre ni igral. 

Ko pa je logopedinja v skodelice nalila vodo z igranjem ni imel težav.  

Ko je dopolnil dve leti in pol so mu postavili diagnozo spektroavtistične motnje. Takrat sva 

poiskala drugo logopedinjo. Obravnave so bile 2x tedensko in samoplačniške. Te logopedske 

obravnave so bile zelo pozitivne in sama sem bila pri njih vedno prisotna. Tako se je začelo 

tudi naše izobraževanje in spoznavanje načina dela s sinom, ki smo ga s pridom uporabljali 

doma. Bila sva vedno pozorna na sinove interese in ga vzpodbujala. Ker je že pri treh letih 

pokazal interes za računalnik, sva mu kupila otroške DVD-je za učenje na računalniku. To ga 

je zelo zanimalo in tako je znanje črpal z računalnika preko izobraževalnih DVD-jev za 

otroke, primerne njegovi starosti. Čeprav takrat nisva vedela, kako se bo to obneslo in koliko 

je razumel, se je pa kasneje pokazalo, da je bilo to najboljše, kar sva lahko naredila zanj, saj je 

začel uporabljati angleške besede, ko je bil star tri leta in pol. Uporabljal jih je tako, da je npr. 

videl žogo in jo poimenoval »ball«, ni pa govoril v stavkih. Kmalu zatem je začel uporabljati 

tudi po dve do tri besede in kazati na stvar s prstom, ko je želel kaj povedat.  

Meniva, da je tudi cepivo vplivalo na njegove težave.  

Kako sta se spoprijela z dejstvom, da je vajin otrok poseben?  

Mama: Z dejstvom, da je sin drugačen oz. poseben, sem se spoprijela hitro, vendar sem 

potrebovala vsaj dve leti, da sem se v celoti s tem sprijaznila. Pred tem sva se z možem 

velikokrat spraševala, zakaj se je to zgodilo prav najinemu otroku oz.  iskala vzroke, zakaj se 

je sin tako spremenil, čeprav se je razvijal do enega leta oz. še malo čez povsem normalno. 

Glede na nekonstantnost njegovega obnašanja sem bila prepričana, da nima spektroavtistične 

motnje. Sama sem velikokrat iskala krivdo pri sebi, da sem nekaj naredila narobe oz. da 

nečesa nisem naredila tako, kot bi morala. Sva pa z njim takoj po postavljeni diagnozi začela 

delati in se sama izobraževati. Danes nama o tem ni težko govoriti. Edini problem, ki ga 

čutiva danes, ko sin obiskuje že četrti razred osnovne šole, je ta, da strokovni delavci nimajo 

posluha za avtizem, da ne vedo, kaj avtizem sploh je in ni interesa, da bi se samovoljno 
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izobraževali na tem področju. Posledično ne razumejo sinove posebnosti in mu odrekajo 

pomoč, ki mu pripada po odločbi. Kot dokaz za to je, da sin na osnovni šoli nima dodatne 

strokovne pomoči. Kljub najinim prizadevanjem ter prošnjam pri ravnateljici, sva bila deležna 

le posmeha ter poniževanja, ustrezne pomoči zanj pa ne.  

Pri katerih strokovnjakih ste  iskali pomoč in odgovore na vaša vprašanja?  

Vse preiskave in teste smo opravljali v Avstraliji. Obiskali smo pediatre, logopede, psihologe. 

Najprej niso ugotovili ničesar. Po diagnozi sva samostojno poiskala pomoč tudi pri 

strokovnjaku, ki se je takrat že osem let ukvarjal z avtizmom. Iskala sva znanje in pot, kako bi 

mu lahko maksimalno pomagala. Tukaj so nama predlagali brezglutensko hrano, za katero pa 

se nisva odločila. Glede na to, da je sin spremenil svoj odnos do hrane po cepljenju, ki ga je 

imel pri enem letu starosti in je postal zelo izbirčen, čeprav sem mu dnevno pripravljala dva 

različna menija, samo, da bi nekaj jedel, se v tistem času nisva odločila za eksperimentiranje s 

hrano. Od  takrat naprej pa dnevno jemlje kapsule omega 3 6 9. To pa zato, ker nikoli ni jedel 

rib in druge hrane, ki bi vsebovale te maščobe, ki so pomembne za otrokov razvoj. Seveda so 

bile pozitivne spremembe vidne dokaj hitro, zato smo jih obdržali do danes, ko kupujemo 

Zvezdomane v lekarnah.  

Sin ni govoril ni do petega leta. Pri treh letih in treh mesecih je prvič rekel ''mama'', vendar 

besedo zelo redko ponovil.  Svetovali so nama, da se z njim pogovarjava samo v enem jeziku 

in sicer angleščini, glede na to, da smo živeli v Avstraliji. Midva sva se namreč pogovarjala v 

slovenščini in angleščini. (Oče takrat še ni znal dobro slovensko).  

Kdaj vama je bilo najtežje? 

V času obravnav je bilo težko, saj nisva vedela kaj pričakovati. Sama sva že sklepala, da bi 

lahko imel spektroavtistično motnjo.  

Česa vaju je bilo najbolj strah? 

Negotovosti. Najbolj naju je skrbelo, ali bo sploh kdaj govoril. Imela sva veliko vprašanj, na 

katere nisva dobila konkretnih odgovorov. Danes se zavedava, da nama strokovnjaki 

konkretnih odgovorov niso mogli takoj podati.  
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Kako pa je bilo, ko ste se preselili v Slovenijo?  

Ko je bil sin star tri leta in pol, smo se preselili v Slovenijo, saj smo si tukaj zgradili hišo. Že 

po enem mesecu bivanja v Sloveniji, smo ga vključili v vrtec, da je bil med svojimi vrstniki. 

Menila sva, da bo tako najlažje začel usvajati slovenski jezik in se obenem navajal na 

skupino, saj se je drugače vedno želel igrati sam.  

Kako vas je sprejela okolica?  

V Avstraliji ni bilo težav, ker nismo imeli toliko stikov z okolico. Če živiš v mestu, je 

drugače, saj poznaš le malo ljudi. Ko smo se preselili v Slovenijo, so stari starši težko sprejeli, 

da je najin sin otrok s posebnimi potrebami. Še danes se niso povsem sprijaznili s tem in 

imamo zato le malo stikov. Sicer nikoli nismo imeli večjih težav, da nas okolica ne bi 

sprejela. Sva pa opazila, da se naju starši otrok, ki so sinovi sošolci, nekoliko izogibajo,  

vendar sva mnenja, da to ni neposredno povezano s sinovo spektroavtistično motnjo, temveč 

so vzroki drugje. 

Ali ste odločbo o usmeritvi dobili kar v Avstraliji?  

Da, odločbo o usmeritvi smo dobili že v Avstraliji. Morali smo jo prevesti v slovenski jezik in 

opraviti pregled pri dr. Macedonijevi. Ta ga sploh ni pregledala, prebrala je dokumentacijo, ki 

smo jo prinesli iz Avstralije in samo potrdila, da se s tem strinja. Po pošti nam je poslala vse 

papirje, kot dokazilo, da smo bili pri njej.  

Kdaj je začel sin prejemati dodatno strokovno pomoč?  

Po podani diagnozi sva ga v Avstraliji vozila k zasebnemu specialnemu pedagogu, saj v vrtcu 

ni prejemal pomoči, ker smo se ravno v tistem času selili v Slovenijo. Ko je bil star tri leta in 

pol je začel obiskovati vrtec v Sloveniji. Nekaj časa je trajalo, da smo vso dokumentacijo, ki 

smo jo dobili v Avstraliji, uradno prevedli v slovenski jezik. Ko so bile zadeve urejene, je 

začel v vrtcu prejemati dodatno strokovno pomoč specialne pedagoginje.  

Kako pa se je sin odzival v vrtcu v Sloveniji?  

Bil je vključen v manjšo skupino otrok. Na podlagi odločbe o usmeritvi je takoj dobil  3 

šolske ure pomoči specialne pedagoginje. Ure dodatne strokovne pomoči je izvajala 2x v 

dopoldanskem in enkrat v popoldanskem času ob 14. uri. Popoldanski čas mu ni ustrezal, saj 
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so v vrtcu otroci po kosilu počivali oz. spali in so se ob 14. uri šele prebujali. Velikokrat so ga 

zbudili in ga takoj z ležalnika odpeljali v zbornico, kjer je specialna pedagoginja izvajala 

dodatno strokovno pomoč. Omogočili so mu izvajanje DSP v skupini ali izven nje. Čeprav se 

je v skupini počutil boljše in mu delo izven skupine takrat ni bilo všeč, specialna pedagoginja 

ni na tem področju ničesar naredila ali spremenila. Ker sva na to večkrat opozorila in do 

sprememb ni prišlo, naju je tedanja specialna pedagoginja obvestila, da je z novim šolskim 

letom več ne bo, saj je to opravljala le dodatno. Stalno polno zaposlitev je namreč imela na 

eni izmed osnovnih šol s prilagojenim programom.  Trudila sva se, da bi dobil drugo 

specialno pedagoginjo in bi se ure dodatne strokovne pomoči izvajale v dopoldanskem času. 

Novo specialno pedagoginjo je imel nato dve leti. Z njenim delom sva bila zelo zadovoljna. 

Specialna pedagoginja se je veliko ukvarjala s socializacijo in raznolikostjo ter praktično 

vključevala celotno skupino otrok.  

Kadar ga je v vrtcu kaj motilo, je pogosto cvilil in kričal, ker ni znal slovensko in ni znal 

povedati, kaj je želel. Bal se je novih situacij. Primer nove situacije je bil, ob pustnem rajanju. 

V garderobi jih ni pričakala vzgojiteljica, temveč praktikantka. Ker mu je bilo to nekaj 

novega, ni želel iti v igralnico.  

Sta doma z njim veliko vadila, se učila?  

Sama sva se veliko izobraževala, brskala po knjigah, internetu. Kupila sva enake didaktične 

pripomočke, kot jih je uporabljala specialna pedagoginja v vrtcu. Tako sva ob popoldnevih še 

z njim doma veliko delala.  

Mama:  Odločila sem se, da ne bom šla v službo in posvetila čas sinu.  

Ali je tudi v Sloveniji obiskoval logopeda?  

Da, tudi tukaj smo hodili k logopedu v Mursko Soboto. Najprej pol leta sploh ni želel 

sodelovati pri obravnavah, zato je logopedinja želela obravnave prekiniti. Zelo težko mu je 

namreč bilo sprejemati spremembe in novo okolje. Vztrajala sva, da jih nismo prekinili. To se 

je izkazalo za učinkovito. Usvojil je pravilno izgovorjavo besed. Doma sva oba z njim tudi 

veliko vadila. Logopeda je obiskoval do svojega devetega leta. V tem obdobju je sam prosil, 

da več ne bi obiskoval logopeda, saj ga njegovi sošolci ne rabijo obiskovati. Začel se je 

namreč zavedati svoje drugačnosti in tega nismo želeli stopnjevati, zato smo po pogovoru z 
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logopedinjo ugotovili, da bi mu z nadaljevanjem obiskov pri njej lahko bolj škodili kot 

pomagali.  Tako danes logopeda več ne obiskuje.  

Kako je sprejel mlajšega brata?  

Brata je zelo dobro sprejel. Občasno se skregata, vendar sam pravi, da je brat njegov najboljši 

prijatelj.  

Kako ste se pripravljali na vstop v osnovno šolo?  

Vrtec je šolo seznanil, da bodo dobili učenca z Aspergerjevim sindromom.  Povabili so  

bodočo razredničarko, svetovalno delavko in specialno pedagoginjo na hospitacijo v njegovo 

skupino. Ker se na povabilo po enem mesecu niso odzvali, sem sama stopila do tedanje 

ravnateljice in jo seznanila z dogovorom ter prosila za odziv. Pred začetkom pouka smo imeli 

timski sestanek.  

Ali so se pojavile kakšne težave z vstopom v šolo?  

V prvem razredu je bila manjša skupina učencev. Nekaj jih je poznal, saj so skupaj obiskovali 

vrtec. Sama sva opazila, da v šoli ne upoštevajo tega, da sin potrebuje rutine, zato sva temu 

dajala veliko poudarka. Veliko sva se ukvarjala tudi s socializacijo in želela, da se temu 

posvetijo tudi v razredu. Rad je hodil v šolo.  

V tretjem razredu so združili paralelki, da je bilo v razredu 27 učencev. Zanj je bila to 

sprememba.   

Danes ni več tako sramežljiv. Upa vprašati, če česa ne razume ali potrebuje pomoč. Tudi sam 

se kdaj javi kakšno snov za oceno. Pomembno pa je, da se mu stvari jasno razložijo, da jih 

razume.  

Kako sina sprejemajo sošolci?  

Sin je sprejet v skupino sošolcev, vendar se toliko z njim ne družijo. Sam se redko vključi v 

igro in pogovore. Če si izbirajo pare, večinoma ostane sam. Tudi na rojstne dneve je vedno 

manj povabljen. Večkrat potoži, da v razredu nima nobenega prijatelja. Ima sošolca, s katerim 

se ne razume in je z njim že imel manjše konflikte. To so tudi reševali v šoli. Sam pravi, da v 

šoli nima nobenega prijatelja. Njegov najboljši prijatelj je zanj njegov mlajši brat.  
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Sta zadovoljna z izvajanjem dodatne strokovne pomoči na šoli?  

Ne. Trenutno sin ne prejema dodatne strokovne pomoči zaradi odsotnosti specialne 

pedagoginje (bolniški stalež). Najbolj žalostno je to, da šola ni uredila nadomeščanja, ampak 

se z dodatno pomočjo ukvarjamo doma, kot smo se do sedaj, v osnovni šoli pa je ne izvaja 

nihče.  

Ali se upoštevajo prilagoditve med poukom, ki mu zakonsko pripadajo?  

Žal morava reči, da ne.  

Kaj menita, da bi lahko zanj na šoli še dodatno naredili?  

Meniva, da bi lahko šola organizirala več izobraževanj za učitelje in strokovne delavce šole in 

zagotovila pogoje, ki jih obljubljajo, ko otroka vpisuješ v šolo. Vodstvo šole bi moralo 

vzpodbujati strokovne delavce na šoli k dodatnemu izobraževanju, saj so žal odgovori 

učiteljev, s katerimi imava stike enaki, in sicer, da so med svojim študijem pred leti zelo malo 

slišali o avtizmu.  

Sodelujeta na timskih sestankih v šoli?  

Timskih sestankov se vedno udeležujeva oba. Vsak mesec se udeleživa pogovornih ur pri 

razredničarki in specialni pedagoginji. Tudi na roditeljske sestanke hodiva redno. S specialno 

pedagoginjo komuniciramo preko zvezka, kamor zapiše, kaj sta s sinom delala pri urah 

dodatne strokovne pomoči in zapiše kakšen nasvet. Tako smo se nekako navadili od 1. do 3. 

razreda na najino pobudo. V šolskem letu 2013/14 temu ni več tako, saj sin ni imel ustrezne 

pomoči. Pol leta je DSP izvajala gospa s končano srednjo šolo, brez izkušenj dela z otroci z 

AS. Po najini pritožbi na MIZŠ je sin konec meseca januarja 2014 dobil drugo specialno 

pedagoginjo. Pozitivna sprememba je bila takoj vidna, vendar je vse skupaj trajalo le mesec in 

pol. Od sredine marca nima nobene strokovne pomoči, saj je specialna pedagoginja na 

bolniški, šola pa ne čuti nobene odgovornosti, da bi mu pomagala. 

Se počutita slišana na timskih sestankih?  

Ne.  
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Menita, da vajinemu sinu dodatna strokovna pomoč koristi?  

V kolikor bi se ure dodatne strokovne pomoči redno izvajale, meniva, da bi mu zagotovo 

pomagale, saj je to že dokazano. Tudi razredničarka in specialna pedagoginja sta med seboj 

sodelovali, kar se je izkazalo kot zelo dobro. Specialna pedagoginja z izkušnjami in dobro 

delovno prakso je delila svoje znanje z razredničarko. Slednja nama je povedala, ji je bila 

specialna pedagoginja v veliko pomoč, saj ji je dala nekaj predlogov in usmeritev za delo v 

razredu. Tudi sin je v tem času opazil spremembo in nama povedal, da ga učiteljica večkrat 

kaj vpraša med poukom in ga vključuje v komunikacijo. 

Kako bi sina opisala danes?  

Danes več ni opazna tolikšna razlika med vrstniki, kot je bila v predšolskih letih. Precej je 

umirjen in poslušen. Ima pa slabšo samopodobo. Je priden fant, ki ima svoje interese. Ima 

svoj urnik, ki se ga drži cela družina. Skupaj dorečemo stvari, kaj bomo počeli in kdaj. Tudi 

midva se drživa stvari, ki mu jih obljubiva.  

Ko je bil star pet let, sva ga vpisala v glasbeno šolo za predšolske otroke v Gornji Radgoni. 

Na vpisno vlogo sva napisala, da je avtist. Čeprav so nama en dan prej po telefonu zagotovili, 

da bodo izvajali predšolsko glasbeno vzgojo in imajo še nekaj prostora, na osnovi česa smo 

dali tudi vpisno vlogo, nas je naslednji dan poklicala računovodkinja Glasbene šole Gornja 

Radgona in nas obvestila, da žal ne bodo izvajali tega programa. To me je zelo prizadelo, saj 

sem vedela, da so ga na glasbeni šoli zavrnili, ker sem na vlogo napisala, da je avtist. To sem 

povedala tudi ravnatelju. 

 Nato sva ga vpisala v zasebno glasbeno šolo Maestro, prav tako v Gornji Radgoni, ki jo še 

danes obiskuje. V skupino je bilo vključenih pet otrok.  Danes že tretje leto igra klarinet, za 

katerega se je sam odločil. Učitelji so ga dobro sprejeli, čeprav doslej niso poučevali 

nobenega učenca s spektroavtistično motnjo. Učitelji, ki delajo s sinom, so si sami prebrali 

nekaj o avtizmu, da ga danes boljše razumejo. Pri svojem delu z njim nimajo nobenih težav. 

Igranje klarineta mu je v veliko veselje, saj doma sam tudi veliko vadi. Je pa perfekcionist. Če 

se zmoti samo eno noto, vedno začne igrati od začetka.  

Nekoliko težav je imel s pisanjem, a jih danes več nima. Piše pa nekoliko počasneje. Črke 

zelo lepo oblikuje. Če se zmoti, je jezen, včasih je potočil tudi kakšno solzo. Vendar je ta jeza 

vedno manj prisotna.  
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Rad ima šport in je v njem zelo uspešen. Velikokrat se je jezil, če je pri kateri igri izgubil. 

Vedno mu je bilo samo pomembno, da zmaga. Vendar je to vedno manj opazno.  

Ali tudi sama doma izvajata kakšne metode za učenje? 

Vsakodnevno pregledamo, kaj so delali v šoli in pri urah dodatne strokovne pomoči. Včasih 

sin potrebuje še dodatno razlago kakšne snovi, ki je ni povsem razumel med poukom. 

Navajava ga na samostojno učenje. Včasih opaziva, da stvari, ki jih delajo med poukom, niso 

dokončane ali popravljene, zato jih doma dopolnimo.  

Menita, da so učitelji na šoli dovolj usposobljeni za delo z otroki z Aspergerjevim 

sindromom?  

Žal meniva, da niso, saj na osnovni šoli učitelji oz. strokovni delavci ne vedo, kaj pomeni 

avtizem oz. AS. Avtizem se omenja le na sestankih strokovne skupine, vendar brez 

razumevanja, ampak zgolj zaradi tega, ker tako določa zakon. Strokovni delavci niso 

pripravljeni vložiti dodatnega truda in pomagati otroku z AS. Njihovo mnenje je, da je to delo 

specialne pedagoginje, ki naj bi izvajala pet ur DSP, ki sinu pripada po odločbi.  

Kakšen nasvet bi dala učiteljem, ki poučujejo otroke z Aspergerjevim sindromom? 

 Svetovala bi, da svoje delo opravljajo s srcem in so tam za otroke, da jih bodo čim več 

naučili, ne pa, da so jim v breme. Svetovala bi jim tudi, naj se čim več izobražujejo na tem 

področju in prisluhnejo otrokom z AS. Le na takšen način bodo lahko uspešno pripomogli k 

izobraževanju in napredovanju otrok z AS in spektroavtistično motnjo. 

Kakšen nasvet bi dala mladim staršem, ki se jim rodi otrok s posebnimi potrebami? 

Svetujeva, da otroka čimprej sprejmejo in se začnejo čimprej ukvarjati z njegovimi 

primanjkljaji. Najpomembnejše od vsega je, da spremljajo in ugotovijo, kakšni so otrokovi 

interesi in gradijo na tem. Le tako bodo vzpostavili pozitiven stik s svojim otrokom in si 

pridobili njegovo zaupanje, ki pa je ključnega pomena za doseganje ciljev. Otroku naj 

posvetijo čim več časa, ki ga imajo na razpolago in stojijo za njim ter se borijo za njegove 

pravice, in naj mu vedno dajejo občutek varnosti. Vsak otrok v družini mora čutiti, da je 

ljubljen in ne v breme. Toliko bolj to velja še za otroke s spektroavtistično motnjo ali AS, saj 

sami težko izražajo svoja čustva in povedo, kaj čutijo. Naj ne pričakujejo, da bodo drugi za 

njih kaj naredili.  
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3 INTERVJU Z UČITELJICO, KI POUČUJE UČENCA Z 

ASPERGERJEVIM SINDROMOM   

Učiteljica poučuje četrti razred na osnovni šoli. Spoznali sva se leta 2012, ko sva postali 

sodelavki, saj sem eno leto na tej šoli poučevala tudi sama. Letos ima v svojem razredu 

učenca s spektroavtistično motnjo (Aspergerjev sindrom). Bila je pripravljena odgovoriti na 

nekaj vprašanj.  

Kdo vas je seznanil, da bo v vašem razredu učenec z Aspergerjevim sindromom? 

Seznanila me je ravnateljica naše osnovne šole. 

Na kaj ste prvo pomislili ob tej novici?  

Prvo sem pomislila na inšpekcijo. 

Na kratko opišite tega učenca z Aspergerjevim sindromom.  

Učenec je  vodljiv in rahločuten. Ponavadi je raje sam. Ne želi deliti veselja in zanimanja z 

drugimi. Tudi na mojo pobudo, se pogosto ne vključi v širši krog sošolcev. Ne prenese 

nikakršnega poraza, predvsem pri športnih igrah. Vsak, še tako majhen neuspeh, povzroči pri 

njem jezo, jok. Velikokrat se razjoka, tudi če napiše kakšno črko napačno. Je pa tega vedno 

manj. Opazno je, da ima rad rutine.  

Kaj bi lahko povedali o njegovem govoru?  

Včasih je bilo opazno jecljanje. Njegovo naglaševanje besed je nenavadno. Med hitrim 

govorom se pogosto ustavi, saj mu zmanjka zraka. Nato vdihne in nadaljuje z govorjenjem. 

Prenesenih pomenov ne razume in potrebuje dodatne razlage besed.  

Ste opazili kakšne posebnosti glede njegove neverbalne komunikacije?  

Včasih ima omejeno rabo kretenj pri govoru in ima okorno držo telesa. Opazen je enak izraz 

na obrazu, se pa tudi večkrat nasmeji, ko se o čem pogovarja s katerim od sošolcev. Večkrat 

sedi za mizo v polsedečem položaju in strmi skozi okno.  
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Ali je učenec motorično nespreten oz. ali se pojavljajo kakšne težave z motoriko (fino, 

grobo)?  

Pri učencu ni opaziti težav, je pa včasih pri kakšnem delu dokaj počasen.  

Ste se kaj posebej pripravili na srečanje z učencem?  

Ne. 

Ste prebrali kakšno literaturo o Aspergerjevem sindromu?  

Prebrala sem knjigo Tudi mačke imajo Aspergerjev sindrom. 

Ali učenec prejema dodatno strokovno pomoč?  

Da. 

Kakšne prilagoditve ima učenec med poukom?  

Učenec sedi blizu mene, da mu lahko podam takojšnjo povratno informacijo pri njegovem 

delu. V razredu ima tihi kotiček, kamor se lahko umakne, ko začuti potrebo po umiku. Med 

poukom uporabljam konkreten in slikovni material, tudi didaktični material za lažje 

razumevanje snovi. To pa zato, da so učenci, ne samo učenec z Aspergerjevim sindromom, 

motivirani za delo in lažje razumejo obravnavano učno snov.  

Menite, da je sprejet v skupino sošolcev?  

Menim, da je sprejet. 

Potrebuje med poukom veliko vaše pomoči in usmerjanja?  

Da.  

Se na pouk zanj kaj posebej pripravite?  

Da.  

Koliko časa dnevno vam to vzame?  

Dnevno mi vzame to eno uro časa.  
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Na kakšen način sodelujete z učitelji, ki poučujejo tega učenca? 

Z učitelji se sestajamo med odmori ali po pouku in si izmenjamo informacije, izrečemo 

kakšno spodbudno besedo in skupaj rešujemo morebitne težave.  

Na kakšen način sodelujete s starši učenca z AS?  

Sodelujemo s pogovori na govorilnih urah ali roditeljskih sestankih.  

Ali sodelujete pri pripravi individualiziranega programa za učenca z AS?  

Da. 

Menite, da ste dovolj usposobljeni za delo z učenci z AS?  

Menim, da ne. Morala se bom še veliko izobraziti o Aspergerjevem sindromu.  
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4 INTERVJU Z DEKLETOM, KI IMA ASPERGERJEV 

SINDROM  

Karin (ime je izmišljeno) sem spoznala preko interneta. Ko sem brskala po spletu in iskala 

podatke o AS, sem naletela na njen spletni dnevnik. Odločila sem se, da jo kontaktiram, če bo 

morda pripravljena za intervju. V kontaktu sva bili preko e-pošte. Takoj je odgovorila, da je 

pripravljena sodelovati. Vprašanja sem ji posredovala preko e-pošte, na katera je pisno 

odgovorila.  

Povej nekaj o sebi (starost, kje živiš, šolanje, tvoje lastnosti). 

Stara sem 25 let in sem punca z Aspergerjevim sindromom. Prihajam iz Domžal. Osnovno 

šolo sem obiskovala do petega razreda na osnovni šoli, nato pa so me starši zaradi premočnih 

čustvenih težav prešolali na šolo s prilagojenim programom. Čustvene težave so nastale, saj 

so se sošolci norčevali iz mene zaradi moje drugačnosti in me niso sprejeli medse.  

Po končani osnovni šoli sem se vpisala v srednjo šolo v Kamniku, kjer sem uspešno zaključila 

program pomožni administrator, nato pa še program administrator. Trenutno pa obiskujem 

program ekonomski tehnik. 

Sem zelo odprta in iskrena punca do vseh ljudi. Velike težave imam, ker ne znam lagati in 

vedno povem le resnico. Ljudje pa slednje po navadi ne marajo, ker je preveč boleča in imajo 

raje laži ter hinavščino.  Zaradi svoje neposrednosti in iskrenosti med vrstniki nisem preveč 

priljubljena, zato nimam veliko prijateljev. Imam dejansko samo eno pravo in edino 

prijateljico, ki me je sprejela takšno kot sem.  Zelo rada imam živali, ker so iskrene in nikoli 

ne lažejo ter znajo ceniti mojo ljubezen do njih.  Pri svojih 25. letih imam eno zelo nenavadno 

in letom neprimerno lastnost in ta je, da obožujem plišaste igračke. Še danes ne morem 

zaspati brez svojih plišastih prijateljev, ker pravih prijateljev praktično nimam, svojo 

prijateljico pa malokrat vidim, saj živi daleč vstran. Zato so plišaste igrače moji edini 

prijatelji. Poleg pliškotov pa ne morem zaspati brez nogavic.  Zelo rada gledam risanke in 

španske nadaljevanke. Zelo rada tudi rišem, pišem, berem, šivam in ustvarjam. Vsak dan ob 

istem času, to je ob 17. uri, niti minute prej ali pozneje, imam posebno rutino, ki je, da 

nahranim svojega ribončka Valentina. Kadar tega zaradi okoliščin ne morem narediti točno ob 

tej uri, postanem zelo nervozna, ker pride do spremembe moje vsakodnevne rutine. Svojih 
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rutin pa nisem nikoli vsiljevala nikomur. Kadar želim pobegniti pred realnim svetom, pogosto 

strmim v nek predmet ali v določeno osebo. To se dogaja predvsem, kadar sem nervozna.  

Moj življenjski moto je, da živi za trenutek, saj ne veš, če boš v naslednjem trenutku sploh še 

živ, da bi ga lahko doživel.  Učim se torej preživeti vsak dani trenutek s čim manj stresa in 

hvaležnostjo, da sem ga imela možnost doživeti.  

Si kot dojenček imela kakšne težav?  

Z mano so bile težave že v nosečnosti, saj sem se v sedmem mesecu v mamičinem trebuščku 

nehala razvijati in rasti. Zdravniki so mislili, da je plod odmrl in sem umrla. Pa vendar ni bilo 

tako, saj sem čez tri tedne spet začela rasti in se razvijati. Porod je potekal normalno. Rodila 

pa sem se brez sesalnega refleksa.  

Kakšno je bilo tvoje otroštvo?  

Moje otroštvo je bilo zelo lepo, čeprav je bilo hkrati tudi zelo težko, saj sem že kot otrok bila 

drugačna. Želela sem se družiti s starejšimi ljudmi, saj so me vrstniki zaničevali in zmerjali. 

Zelo hitro sem se naučila govoriti in hoditi.  

Kaj bi povedala o svojem govoru, so v njem kakšne posebnosti?  

Ko sem bila majhna, sem izjemno hitro spregovorila in moj govor je bil zelo tekoč. Govorila 

sem kot odrasle osebe in uporabljala sem knjižne izraze. Do tega je verjetno prišlo zato, ker so 

mi starši zelo veliko brali. Od zgodnjega otroštva sem poslušala pravljice in si tako krepila 

besedni zaklad. Tako govorim še danes. Drugih posebnosti v govoru ne opazim.  

 

Imaš kakšne težave z neverbalno (nebesedno) komunikacijo? 

Pogosto zelo krilim z rokami, ko sem vesela ali srečam koga, ki ga imam rada. Tako sem 

nekega dne v trgovini srečala bivšega profesorja, s katerim sva še danes v stiku, čeprav me 

več ne poučuje. Takrat sem začela cviliti in skakati od veselja ter kriliti z rokami. Moja 

govorica telesa pa je takšna, da pogosto strmim v tla, predvsem med hojo. Imam tudi slabo 

telesno držo in velik tremor v rokah. Zato tudi ne morem nesti polnega krožnika juhe, ker bi 

vse polila.  
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Ali imaš kdaj težave z nerazumevanjem besed, nerazumevanjem prenesenih pomenov?  

Da, imam velike težave z razumevanjem fraz, saj vse stvari razumem dobesedno. Na primer, 

ko sem imela prijatelja, me je mamica vprašala, če imam v trebuhu metuljčke, ko sem ob 

njem.  Jaz sem jo pogledala čisto zmedeno, ker sem to razumela dobesedno. Torej, njeno 

vprašanje sem razumela, če mi v trebuhu letajo metulji. Seveda je bil moj odgovor ne, saj 

človek v trebuhu nima žuželk. Kasneje mi je mamica razložila, da gre v bistvu za ščemenje v 

trebuhu in šele potem sem razumela, kaj me mamica sploh dejansko sprašuje. 

 Ali imaš težave z motoriko?  

Ja, imam velike težave, vendar delam vaje za ''matrične'' spretnosti in se moja motorika 

nekoliko izboljšuje.  

Kdaj je tvoja družina izvedela, da si otrok z Aspergerjevim sindromom?  

Da sem otrok z avtizmom, so starši izvedeli takrat kot jaz. To je bilo pri mojih 15 letih, ko 

sem bila zaradi svojih psihičnih težav hospitalizirana v psihiatrično bolnišnico. Tam so mi 

strokovnjaki postavili diagnozo Aspergerjev sindrom. 

Kako so se na to odzvali tvoji starši?  

Starši so bili zelo veseli, saj so po 15 letih končno dobili odgovore na svoje večno vprašanje, 

zakaj njuna hči ni takšna kot drugi otroci. Čeprav starša seveda Aspergerjevega sindroma prej 

nista poznala, sta vse skupaj kar dobro sprejela. 

Kaj bi povedala o Aspergerjevem sindromu?  

O Aspergerjevem sindromu bi povedala, da je to stanje, s katerim je življenje zelo težko. Vsak 

dan znova se soočam z ogromno novimi življenjskimi in socialnimi situacijami, v katerih se 

zaradi svojega stanja zelo težko znajdem. Rada bi še povedala, da Aspergerjev sindrom ni 

bolezen, ampak stanje in ni nalezljiv.  

 

Kaj ti Aspergerjev sindrom pomeni?  

Aspergerjev sindrom mi pomeni zelo veliko. Zaradi njega sem takšna kot sem. Včasih sem si 

želela da bi lahko bila » normalna« in da ga ne bi imela. Danes pa vem, da nihče ni popoln in 
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si življenja brez svoje drugačnosti sploh ne znam več predstavljati. Ne predstavljam si, kako 

bi bilo, če bi svet in ljudi doživljala enako kot vsi drugi ljudje okoli mene.  

Si kot otrok obiskovala vrtec?  

Da. 

 

Kako se spominjaš časov iz vrtca?  

Na vrtec imam slabe spomine, ker me je vzgojiteljica diskriminirala in mi ni pustila, da bi se 

igrala z drugimi otroki. Vedno, kadar so risali in ustvarjali, me je poslala v kotiček, kjer sem 

se morala igrati sama s seboj.  

Si imela v vrtcu veliko prijateljev?  

V vrtcu nisem imela nobenega prijatelja. 

S čim imaš v življenju največje težave?  

V življenju imam zelo velike težave s socialnimi situacijami. Npr. iti na banko, pošto, se 

znajti sama v veliki trgovini, ko iščem določeno stvar. Težave imam tudi s tem, da moram biti 

v trgovini kjer je ogromno ljudi.   

Kdaj si dobila odločbo o usmeritvi? 

Prvo odločbo o usmeritvi sem dobila pri 15. letih. 

Kje si obiskovala šolo in ali jo še obiskuješ? 

Že v predstavitvi sem povedala, kje sem obiskovala osnovno šolo. Srednjo šolo še zdaj 

obiskujem v Kamniku. To je Zavod invalidne mladine Kamnik, bivši ZUIM, ki se danes 

imenuje CIRIUS.  

Kakšen odnos so imeli tvoji sošolci do tebe in še ga imajo? 

Moji sošolci so imeli in imajo do mene zelo slab odnos. Zaradi mojega drugačnega 

razmišljanja in pogleda na svet, me nikoli niso sprejeli medse. Še danes se izobčena iz 

razredne skupnosti, saj se nihče od sošolcev ne želi družiti z menoj. Tako bo verjetno ostalo 

do konca mojega šolanja. 
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Si imela/imaš v razredu prijatelje ali prijateljice?  

V razredu nimam prijateljic in prijateljev. Na šoli imam  trenutno samo eno prijateljico, s 

katero preživiva skupaj veliko prostega časa. 

Težko navežeš stike z drugimi? 

Da. Imam zelo velike težave pri navezovanju stikov z drugimi ljudmi. Tudi težko nekoga 

pogledam v oči pri govoru. Znam pa tudi zelo jezno pogledati, kadar me kdo razjezi. V 

življenju sem bila prevečkrat prizadeta in razočarana, zato zelo težko spustim osebo do sebe. 

Traja nekaj časa,  da z  

ljudmi vzpostavim odnos zaupanja.  Velike težave mi povzroča čustveno navezovanje na 

ljudi. Na človeka, katerega spustim v svojo neposredno bližino in vzpostavim z njim odnos 

zaupanja, se po navadi tudi čustveno navežem. Zato močno trpim, ko takšna oseba iz 

kakršnega koli razloga odide iz mojega življenja.      

Kakšen odnos so imeli tvoji učitelji do tebe?  

Učitelji so imeli, vsaj v večini, do mene dober odnos. Z njimi sem se vedno dobro razumela, 

saj so mi znali prisluhniti in so me razumeli.  Medtem ko so me vrstniki zavračali, so me 

učitelji sprejemali takšno kot sem. Podpirali so me, mi svetovali in me imeli radi. 

Si imela v času šolanja glede učne pomoči dovolj pomoči?  

Da. Na podlagi odločbe sem dobivala 1 uro dnevne strokovne pomoči. Zame to ni  bilo 

dovolj, saj sem bila zelo počasna in bi je potrebovala več. Ampak, kdo bi se pritoževal. 

Osnovna šola mi je vsaj omogočila, da sem strokovno pomoč imela. 

V srednji šoli pa imam vzgojiteljico, ki mi nudi ogromno strokovne pomoči in to je prednost 

naše šole, kar mi je zelo všeč. 

Si prejemala dodatno strokovno pomoč s strani specialnega pedagoga?  

Da, v osnovni šoli je dodatno strokovno pomoč izvajala specialna pedagoginja. 

Kateri predmet ti je oz. ti je bil v šoli najbolj všeč?  

Moj najljubši predmet v šoli je bila vedno športna vzgoja, saj mi je predstavljala zelo velik 

izziv.  Zaradi svoje slabše fine in grobe motorike ter težav z ravnotežjem,  marsičesa nisem 
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zmogla narediti in mi je to predstavljalo izziv. Danes marsikatero vajo, ki je prej nisem 

zmogla narediti, zmorem narediti sama. To pa zato, ker sem vedno imela voljo, vztrajnost in 

željo po uspehu.  

Kateri predmet ti je oziroma ti je bil najmanj všeč?  

Moj trn v peti je vedno bila in še je matematika. Ta predmet mi je najmanj všeč, saj ga ne 

razumem. Kar je vsem drugim ljudem, ki avtizma nimajo, logično, meni ni, saj vidim stvari 

drugače. Težko si predstavljam torto, razdeljeno na osmine. Še težje kot torto, razdeljeno na 

osem enakih delov, si  ne predstavljam ulomka, ki to ponazarja. 

Naštej svoje hobije (s čim se ukvarjaš v prostem času). 

V svojem prostem času zelo rada pišem, rišem, berem, šivam in ustvarjam iz gline.  Zelo rada 

imam tudi živali in obožujem jahanje. Rada se ukvarjam s športom, kot so košarka, 

badminton, plavanje in nogomet.  Rada se pogovarjam s svojo prijateljico iz Španije. 

Pogovarjava se v španščini,  ki sem se jo sama naučila.  V prostem času tudi zelo rada 

objemam svoje plišaste igračke in sanjarim o lepši prihodnosti. 

Kaj te v življenju zelo razveseljuje?  

Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. Razveseljuje me življenje samo. Srečna sem, da mi 

je bilo dano.  Srečna sem, ko iz pečke, ki sem jo posadila, začne rasti novo življenje. Srečna 

sem, ko me mamica objame in lepo pogleda. Srečna sem, ko me očka poljubi za lahko noč.  

Srečna sem, ko me objame prijateljica ali oseba ki jo imam zelo rada.  Srečna sem, ko vidim 

gosenico, iz katere se nato razvije čudovit metulj. Srečna in hvaležna sem za vsak trenutek v 

življenju, ki mi je dan in zame ni stresen. 

Kaj te najbolj razžalosti?  

Najbolj me razžalosti  izguba osebe, predmeta, živali ali rastline, ki mi je pomenila zelo 

veliko. Ob takih trenutkih po navadi doživim močan napad tesnobe, pri katerem ne morem 

dihati in imam občutek, da bom kar umrla.    

Pišeš tudi spletni dnevnik z naslovom Vse živo. Kdo ti je dal pobudo, da si ga začela 

pisati? Nam lahko kaj več poveš o tem (kdaj si začela pisati dnevnik, o čem vse pišeš).  
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Svoj dnevnik sem začela pisati leta 2009.  Pobudnik tega je bil moj profesor Rok, ki me je 

učil praktičnega dela v pisarni. Sama sem od nekdaj ogromno pisala in profesor je opazil, da 

zelo dobro pišem. Predlagal mi je, naj začnem pisati blog. Sama sem bila seveda takoj za, ker 

sem že nekaj časa iskala način komuniciranja s svetom. Svetu sem želela povedati, da tudi 

drugačni ljudje živimo med njimi in avtisti zaradi svoje drugačnosti nismo manjvredni, 

temveč enakovredni. Tudi mi smo samo ljudje, ki smo krvavi pod kožo. V svojem blogu 

predvsem pišem o sebi, o svoji drugačnosti. Pišem o vsakdanjih težavah s socializacijo, ki jih 

imam kot oseba z avtizmom in o tem, kako se z njimi soočam. Predvsem pa pišem o tem, 

kako zelo je zame pomembno, da me ljudje sprejemajo in imajo radi takšno kot sem, kljub 

moji drugačnosti.  

Kaj bi svetovala osebam z Aspergerjevim sindromom za življenje? 

Osebam z Aspergerjevim sindromom bi svetovala, naj se nikoli ne vdajo in naj se borijo za 

svoje sanje. Predvsem pa bi jim rada položila na srce, naj se svoje drugačnosti ne sramujejo, 

ampak naj jo sprejmejo kot del sebe.  

Kaj bi svetovala staršem, ki imajo otroka z Aspergerjevim sindromom? 

Staršem bi svetovala, naj svojemu otroku posvečajo čim več svojega časa. Naj ga skušajo 

razumeti in naj mu nudijo ljubezen ter oporo, brez katere njihov otrok v današnjem krutem 

svetu ne bo zmogel preživeti.  

Kaj bi svetovala učiteljem, ki poučujejo otroka z Aspergerjevim sindromom?    

Učiteljem, ki poučujejo otroke z Aspergerjevim sindromom, bi svetovala, da obiščejo čim več 

seminarjev in se čim bolj ozaveščajo o tem, kaj Aspergerjev sindrom sploh je. Velika večina 

profesorjev in učiteljev, ki učijo v šolah namreč dejansko  sploh ne ve, kaj je to Aspergerjev 

sindrom, kar je velika sramota. Menim, da so strokovni delavci premalo poučeni o tem stanju 

in da bi morala država na tem področju še ogromno narediti. 
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5 PRIMERI KNJIG ZA POMOČ PRI USVAJANJU 

SOCIALNIH VEŠČIN  
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