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POVZETEK 

Aspergerjev sindrom je razvojna nevrološka motnja, ki po trenutno veljavni klasifikaciji sodi 
med spekter avtističnih motenj. Posamezniki z omenjenim sindromom imajo določene 
značilnosti, ki jim pogosto otežkočajo ali brez primernih prilagoditev in razumevanja okolja 
celo onemogočajo vključevanje v vzgojno-izobraževalni program. Njihovo socialno vedenje 
je namreč pogosto neprimerno glede na družbene norme, težave imajo z razumevanjem jezika 
ter z govorom, določena posebna zanimanja jih lahko tako navdušijo, da ne zmorejo misliti na 
skoraj čisto nič drugega. Poleg tega imajo pogosto težave z motoriko, kognicijo ter 
senzoričnim procesiranjem, kar je pogosto razlog za njihovo neprimerno vedenje. 

Namen magistrskega dela je bil na podlagi izhodiščne ocene funkcioniranja učenca oblikovati 
individualiziran program podpore in pomoči za optimalno učno in socialno vključevanje v 
učni proces. 

V teoretičnem delu predstavim temeljne značilnosti spektra avtističnih motenj, bolj podrobno 
pa Aspergerjev sindrom. Poleg značilnosti posameznikov z Aspergerjevim sindromom ter 
njihovega vpliva na posameznikovo učno in socialno vključevanje predstavljam tudi 
priporočene splošne in specifične prilagoditve v učnem okolju ter preventivne strategije, ki 
lahko pomagajo, da do odklonskega vedenja, ki se pogosto pojavlja zaradi nerazumevanja 
okolja in neprimernih zahtev, sploh ne bi prišlo. 

Empirični del sem zasnovala kot študijo primera dečka z Aspergerjevim sindromom, ki 
obiskuje 5. razred osnovne šole in je usmerjen kot dolgotrajno bolan otrok. Učenec ima 
tedensko 5 ur dodatne strokovne pomoči, zaradi njegovih agresivnih in avtoagresivnih 
izbruhov, do katerih je prihajalo večkrat dnevno, pa so mu določili tudi rednega 
spremljevalca. Poleg težav na področju vedenja ima učenec izrazite težave tudi na področju 
pozornosti in koncentracije, pri organizaciji in načrtovanju dela ter pri socialnih in 
emocionalnih spretnostih. Z individualiziranim programom podpore in pomoči, ki sem ga kot 
učenčeva spremljevalka izvajala v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci šole šestnajst 
tednov, sem želela, da bi učenec celostno napredoval, predvsem pa, da bi njegovo vedenje 
postalo socialno bolj sprejemljivo. Izhajajoč iz učenčevih posebnih potreb je bil program 
podpore in pomoči usmerjen v spodbujanje spretnosti načrtovanja in organizacije dela, 
socialnih in emocionalnih spretnosti ter pozornosti in koncentracije. Na podlagi kvalitativnih 
opažanj in ocen spremljevalke, razredničarke, specialne in rehabilitacijske pedagoginje, 
učenčeve mame ter rezultatov ček list za ocenjevanje učenčevega funkcioniranja v šolskem in 
domačem okolju, ki so jih pred in po izvedbi individualiziranega programa podpore in pomoči 
izpolnile razredničarka, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter učenčeva mama, sem 
primerjala funkcioniranje učenca pred in po izvedbi individualiziranega programa podpore in 
pomoči.  

Podatki, pridobljeni iz različnih omenjenih virov, kažejo, da je napredek pri učencu opažen na 
vseh v IP vključenih področjih; načrtovanju in organizaciji dela, socialnih in emocionalnih 
spretnostih ter pozornosti in koncentraciji. 

 

Ključne besede: Aspergerjev sindrom, vključevanje v osnovno šolo, individualizirani 
program podpore in pomoči, učna in socialna vključenost 

 



  

ABSTRACT 

Asperger syndrome is a developmental neurological disorder which, based on current 
classification, belongs to autism spectrum disorder. Individuals with this syndrome have 
certain characteristics that often make their integration in educational programmes difficult 
and, without appropriate adjustments and understanding, even impossible. Their social 
behaviour is often inappropriate, they have language comprehension and speech problems and 
they may develop special interests which they get obsessed with. Moreover, they usually have 
motor skills, cognition and sensory processing disabilities. 

The purpose of this thesis was to form an individualised programme of support and help for 
optimal educational and social inclusion in the educational process, based on an evaluation of 
a child's functioning.  

The theoretical part of the thesis presents the basic characteristics of autism spectrum 
disorder, focusing on Asperger syndrome. Beside the characteristics of individuals with 
Asperger syndrome and its effect on their educational and social inclusion, the theoretical part 
also presents recommended general and specific adjustments of educational environment, as 
well as prevention strategies, which may help to avoid deviant behaviour that often occurs as 
a result of incomprehension of the environment and inappropriate expectations. 

The empirical part of the thesis presents a case study of a boy with Asperger syndrome, who 
attends 5th grade of primary school and is categorised as a long-term sick child. The pupil has 
five lessons of extra help per week. He has also been given a classroom attendant due to his 
aggressive and auto-aggressive outbursts that occurred several times a day. In addition to 
having behavioural problems, the pupil has major problems with concentration, organisation, 
planning his work, and social and emotional skills. The purpose of the individualised 
programme of support and help, which I had been carrying out for sixteen weeks as the 
learner's classroom attendant in collaboration with my colleagues, was to help the learner 
improve as a whole and primarily to make his behaviour more socially acceptable. Bearing in 
mind the pupil's special needs, the purpose of the individualised programme of support and 
help was to improve planning and work organization skills, social and emotional skills, as 
well as attention and concentration. Based on my qualitative evaluation and that of his class 
teacher, his mother and special and rehabilitation teacher, and check lists for school and home 
evaluation, which were filled out by the class teacher, the pupil's mother and special and 
rehabilitation teacher before and after the individualised programme of support and help was 
carried out, I have compared the functioning of the pupil before and after the individualised 
programme of support and help was carried out.  

The results obtained by different before-mentioned sources show that there has been an 
improvement on all the areas which have been included in the individualised programme; 
planning and organisation of work, social and emotional skills, as well as attention and 
concentration.  

 

Keywords: Asperger syndrome, individualised programme of support and help, inclusion in 
primary school, educational and social integration 
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1 UVOD 
Spekter avtističnih motenj je razvojna motnja z nevrološko podlago. Svetovna zdravstvena 
organizacija (World Health Organization, v nadaljevanju WHO, 2013) v ta spekter vključuje 
avtizem, otroško dezintegrativno motnjo in Aspergerjev sindrom (v nadaljevanju AS), 
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, v nadaljevanju DSM-V, 2013) pa poleg omenjenih še Rettov sindrom in 
pervazivno razvojno motnjo. Skupne značilnosti omenjenih motenj se imenujejo triada 
primanjkljajev, ki zajemajo težave na področju komunikacije, socialne interakcije in vedenja 
(DSM-V, 2013). 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1, 2011) je 
uporabljen izraz otroci z avtističnimi motnjami, v opredelitvah DSM-V, 2013 in WHO, 2013 
pa omenjajo spekter avtističnih motenj. Sama bom v magistrskemu delu uporabljala izraz 
»spekter avtističnih motenj« (v nadaljevanju SAM), saj menim, da poimenovanje bolj poudari 
različnost in kompleksnost motenj, ki so v SAM vključene. 

AS je praviloma pojmovan kot oblika SAM (DSM-V, 2013; Happe, 2013 v Bradshaw, 2013 
WHO, 2013). Nekateri strokovnjaki menijo, da je AS ločena motnja oz. stanje (Bradshaw, 
2013) in da bi bile potrebne dodatne raziskave na večjem vzorcu posameznikov za potrditev 
teze, da je AS ločena motnja oz. stanje in ne del SAM (Duffy, Shankardass, McAnulty in Als, 
2013). AS je razvojna motnja, ki v veliki meri vpliva na posameznikovo dojemanje sveta 
okoli sebe, na predelovanje informacij ter odzivanje na druge ljudi. Pogosto imajo 
posamezniki z AS sopojavljajoče motnje (npr. motnje pozornosti s hiperaktivnostjo, 
disleksija, dispraksija, depresija …), ki se glede pojavljanja in intenzitete izraženosti 
pojavljajo na kontinuumu in se izražajo zelo individualno. 

Dejstvo je, da šola ni le izobraževalna ustanova. Otroci v šoli preživijo veliko časa; spletajo 
prijateljstva in se soočajo s konflikti, učijo se delovanja v odnosih, pravil in zahtev ter 
nenazadnje tudi osebnostno rastejo, se socializirajo. Dejstvo je tudi, da se posamezniki med 
seboj razlikujejo in da nikoli ne bomo mogli za vse ustvariti enakih pogojev za razvoj ravno 
zaradi njihove individualnosti. Moramo pa se truditi in svojo energijo ves čas usmerjati v 
razvijanje najbolj optimalnih pogojev za zdrav razvoj posameznika, ne glede na njegove 
posebne potrebe. Učenci z AS zaradi svojih značilnosti potrebujejo še večjo mero 
razumevanja in prilagajanja; naloga strokovnih delavcev pa je, da posameznike dobro 
spoznajo in delujejo v taki smeri, ki jim bo omogočala najboljše okoliščine za optimalen 
razvoj. 

Omeniti pa je potrebno tudi učence vrstnike, ki so v stalnem stiku z učenci z AS. Učitelji ne 
smejo pozabiti na njih, namreč, vsak učenec ima zakonsko pravico do nemotenega 
izobraževanja. Ko sem bila kot spremljevalka vključena v razred, kjer je bil tudi učenec z AS, 
sem opažala, da je pogosto vso pozornost, tako učiteljice kot učencev, dobil prav on zaradi 
svojega vedenja. Nenamerno se učitelj osredotoči na tistega, ki ima največ težav in jih hkrati 
povzroča tudi drugim. Dejansko je rešitev za to zelo težko najti, zato je še toliko bolj 
pomembno timsko delovanje in sodelovanje s strokovnjaki šole.  

Kot spremljevalka učenca z AS sem opazila, da je pogled učenca z AS na svet, odnose in 
komunikacijo čisto drugačen od pogleda večine, kar pa seveda ni nujno slabo. Posameznike z 
AS je potrebno sprejemati, jim omogočati čim več različnih izkušenj in jim prilagajati okolje 
in način komunikaciranja z njimi. 
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I TEORETIČNI DEL 
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljam SAM in AS. Pri SAM so navedene in 
opisane definicije, diagnosticiranje, pogostost, vzroki, razlike med spoloma ter triada 
primanjkljajev. Na kratko predstavim pomemben dokument v slovenskem prostoru, in sicer 
Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami, opisujem pa tudi 
inkluzivno izobraževanje, opredelitev ter vlogo individualiziranega programa podpore in 
pomoči (v nadaljevanju IP podpore in pomoči) ter pomen in vlogo spremljevalca pri otrocih s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP). AS predstavim bolj podrobno, in sicer navedem in 
opišem definicijo AS, zgodovino, vzroke, pogostost in značilnosti posameznikov z AS. V 
nadaljevanju sledi poglavje o učencih z AS v šolskem okolju z določenimi splošnimi in 
specifičnimi prilagoditvami, vzroki neprimernega vedenja in preventivnimi strategijami ter 
nekatere z dokazi podprte oblike podpore in pomoči. 

1. SPEKTER AVTISTIČNIH MOTENJ 

1.1 Definiranje spektra avtističnih motenj 
SAM je danes pojmovan kot razvojna nevrološka motnja, ki se izraža v verbalni in neverbalni 
komunikaciji, vedenjskih motnjah ter netipični čustveni in socialni odzivnosti (DSM-V, 2013; 
Patterson, 2009). L. Wing in J. Gould (1979) sta omenjene primanjkljaje poimenovali triada 
primanjkljajev (v Wilkinson, 2010). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2013) SAM 
definira kot skupino kompleksnih pervazivnih razvojnih motenj, kamor spadajo avtizem, 
otroška dezintegrativna motnja in AS. DSM-V (2013) pa v SAM poleg avtizma, AS in 
otroške dezintegrativne motnje, vključuje še Rettov sindrom in pervazivno razvojno motnjo.  

Pomemben mejnik v razumevanju avtizma je delo Bernarda Rimlanda, ki je leta 1964 objavil 
knjigo z naslovom Otroški avtizem: sindrom in njegove posledice za nevrološko vedenje 
(Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior); knjiga je 
spremenila pogled na avtizem, ki od takrat ni bil več obravnavan kot psihološki problem, 
temveč kot nevrorazvojna motnja (Patterson, 2009).  

Opisi o opažanjih enajstih otrok s strani dr. Lea Kannerja še danes veljajo za referenčne 
točke najpomembnejših lastnosti SAM; kot bistvene značilnosti SAM je omenil naslednje (v 
Milačić, 2006): 

- skrajna avtistična osamljenost; otroci so samozadostni in najsrečnejši, ko so sami, 
- obsesivna želja po vzdrževanju istosti; vsaka sprememba v okolju je povod za 

vznemirjenje, 
- odlično mehansko pomnjenje nesmiselnih podatkov, 
- eholalija; ponavljanje besed, ki pa jih ne uporabljajo za komuniciranje, 
- preobčutljivost na dražljaje, 
- omejene spontane aktivnosti; stereotipni gibi ali besedni rituali, 
- dobri kognitivni potenciali; kljub temu da so imeli otroci težave pri učenju, je Kanner 

menil, da dober mehanski spomin kaže na dobre intelektualne sposobnosti, 
- družine otrok, ki so visoko inteligentne. 

Posamezniki s SAM imajo pogosto pridružene motnje oziroma stanja. Več kot 70 odstotkov 
mladih ljudi z diagnozo SAM ima vsaj eno od pridruženih motenj in specifične učne težave 
(National Autistic Society »You need to Know« campaign, 2010 v Winter in Lawrence, 
2011): 
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• motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), 
• depresija; po vsej verjetnosti najpogostejša motnja duševnega zdravja, 
• disgrafija; težava pri zapisu lastnih misli, predvsem v kombinaciji s poslušanjem 

nekoga drugega, 
• disleksija; težave z dekodiranjem posameznih besed, z branjem, pisanjem in 

pravopisom, 
• dispraksija; nevrološko pogojena oslabitev ali nezrelost pri organizaciji gibanja, kar 

vpliva na koordinacijo posameznika, govorni razvoj, dojemanje in sposobnost 
organiziranja misli, 

• eholalija; težnja po posnemanju drugih glasov, 
• obsesivno-kompulzivna motnja; motnja, kjer posameznik razvije obsesivna in/ali 

kompulzivna vedenja z razlogom zmanjšanja neudobja ali anksioznosti. 

1.2 Diagnosticiranje spektra avtističnih motenj 
Za postavitev ustrezne diagnostične ocene je potrebno sodelovanje več posameznikov, in sicer 
staršev, tima strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem in diagnostiko otrok ter 
strokovnjakov v vrtcu ali šoli, ki dobro poznajo običajno odzivanje otrok. Diagnoze navadno 
ne postavi le en strokovnjak, niti je ne moremo postaviti zgolj na podlagi pregleda lestvice 
značilnosti in prav tako ne z enim diagnostičnim sredstvom (Jurišič, 2016).  

Diagnostična ocena obsega šest elementov (NAC, 2015, str. 12, NSP2 v Jurišić, 2016): 

- intervju s starši ali s skrbniki, 
- pregled ustrezne medicinske, psihološke in/ali pedagoške dokumentacije (poročila 

iz vrtca/šole), 
- razvojna ocena oz. ocena sposobnosti, 
- opazovanje otroka med igro, 
- ocena prilagoditvenih spretnosti in 
- zdravstveni pregled. 

Glede na dejstvo, da je SAM najhitreje naraščajoča motnja med razvojnimi motnjami, je zelo 
pomembna čim bolj zgodnja diagnoza, da se otrokom ponudi posebno terapevtsko obravnavo 
ter posebne izobraževalne pristope v predšolskem in kasneje v šolskem obdobju (Macedoni-
Lukšič idr., 2009). 

1.3 Pogostost spektra avtističnih motenj 
SAM so najhitreje naraščajoča motnja. Pogostost naj bi bila podobna tako v svetu kot v 
Sloveniji. V zadnjih petnajstih letih se je število otrok in mladostnikov s SAM izrazito 
zvišalo. V razvitem delu Evrope in ZDA naj bi bilo na 1000 posameznikov 6 posameznikov s 
SAM in s tem predstavljajo enega največjih deležev v celotni skupini oseb z motnjo v 
razvoju. V Sloveniji za zdaj natančna pogostnost še ni znana, saj smo še na začetku 
organizirane in sistematične zdravstvene, izobraževalne in socialne skrbi za osebe s SAM, 
veliko pa jih je nediagnosticiranih. Po podatkih Statističnega urada RS o številu otrok do 18. 
leta ocenjujejo, da je 3000 otrok in mladostnikov s SAM (Macedoni Lukšič idr., 2009), med 
njimi je štirikrat več dečkov kot deklic, v povprečju pa diagnozo dobijo med četrtim letom in 
pol in petim letom in pol (Jurišić, 2016). 

Kljub dejstvu, da se izraženost SAM izrazito razlikuje med posamezniki, pa se pojavlja v vseh 
etničnih in socialno-ekonomskih skupinah in lahko prizadene posameznike vseh starostnih 
skupin (National Research Council, 2001 v Crosland in Dunlap, 2012; Jurišić, 2016).  
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Naraščanje števila oseb s SAM pomeni nujno načrtovanje več oblik pomoči kot tudi dobro 
pripravljene vzgojitelje in učitelje (Jurišić, 2016). 

1.4 Vzroki spektra avtističnih motenj 
Odkar je bil avtizem predstavljen s strani dr. Kannerja in Aspergerja, se je oblikovalo mnogo 
teorij o vzrokih SAM. Teorije so se raztezale od psihogenih vzrokov do teorije, po kateri naj 
bi bil vzrok avtizma neljubeč odnos matere do otroka (Bettelheim, 1967 v Frith in Hill, 2003). 
Kasneje so se strokovnjaki osredotočali na vedenjske značilnosti otrok ter se bolj poglabljali v 
kognitivne in biološke markerje, v zadnjem času pa se strokovnjaki fokusirajo predvsem na 
gene in delovanje možganov v povezavi z okoljem (Frith in Hill, 2003). SAM je lahko 
povezan z izpostavljanjem toksičnim snovem, teratogenom in s težavami v nosečnosti ali pri 
porodu. Okoljski vplivi lahko spremenijo ali povečajo resnost neke osnovne genetske okvare. 
Nekateri strokovnjaki so SAM povezovali tudi z različnimi cepivi, vendar pa epidemiološke 
študije niso potrdile povezave med SAM in cepivi, zato so to teorijo ovrgli (Stöppler, 2015). 
Gotovo je SAM nevrobiološka motnja, ki ni povezana z neprimerno vzgojo ali travmatičnimi 
izkušnjami (Jurišić, 2016). V Združenih državah Amerike trenutno izvajajo obsežno večletno 
raziskavo z namenom ugotavljanja dejavnikov tveganja, ki lahko vplivajo na razvoj SAM oz. 
drugih razvojnih motenj. Razumevanje in poznavanje dejavnikov tveganja, zaradi katerih je 
posameznik lahko bolj dovzeten za SAM, nam bo namreč pomagalo pri ugotavljanju vzrokov. 
Raziskava se osredotoča na genetske, okoljske, vedenjske dejavnike in nosečnost (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2016). 

1.5 Razlike med spoloma 
SAM se mnogo pogosteje pojavlja pri dečkih, in sicer trikrat do štirikrat pogosteje, kot pri 
deklicah. Nekatere študije so odkrile razlike med spoloma pri manifestiranju SAM. Deklice so 
s strani staršev in učiteljev pogosto spregledane, saj imajo boljše mehanizme obvladovanja in 
sposobnost, da se v večji skupini »skrijejo« (Atwood, 2007). Poleg tega jih zaradi težav z 
vzpostavljanjem in vzdrževanjem očesnega kontakta ter umikanjem v odnosih bolj pogosto 
opisujejo kot sramežljive, naivne in prikupne, kot pa da bi tako vedenje opisali kot socialni 
primanjkljaj, povezan s SAM (Wagner, 2006 v Wilkinson, 2010). Deklice torej nimajo 
enakega vedenjskega fenotipa kot dečki. Uspešnejše so v oponašanju in jezikovnih 
sposobnostih, manj uspešne pa na področju vidno-prostorskih sposobnosti (Milačić, 2006; 
Wagner, 2006 v Wilkinson, 2010). V primerjavi z dečki s SAM je pri deklicah manj pogosto 
opazno agresivno vedenje in hiperaktivnost, tudi specialnih interesov v primerjavi z dečki 
nimajo toliko (Wagner, 2006 v Wilkinson, 2010).  

Pomembno je, da strokovnjaki poznajo razlike v pojavni sliki SAM pri deklicah in dečkih ter 
jih odkrivajo pri posameznikih, saj slednje lahko vpliva na zgodnejše diagnosticiranje deklic 
ter na razumevanje delovanja posameznika s SAM.  

1.6 Triada primanjkljajev  
 
SAM je torej razvojna nevrološka motnja, pri kateri se izraža triada primanjkljajev, ki 
vključuje motnje socialne interakcije, motnje komunikacije in motnje imaginacije s 
ponavljajočimi se, stereotipnimi gibi (Werdonig idr., 2011). 
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• Socialna interakcija 

Motnje socialne interakcije se kažejo že zelo zgodaj. Že pri majhnem otroku je opaziti, da 
neobičajno joka, ima motnje spanja, ne reagira primerno na ljudi okoli sebe, ampak ga bolj 
zanimajo predmeti. Očesnega kontakta ti otroci pogosto nimajo, druge ljudi obravnavajo kot 
predmete (Werdonig idr., 2011). Primanjkljaj na področju socialne interakcije pri 
posameznikih s SAM pomeni, da nekateri ne razvijejo nikakršne namerne socialne interakcije 
z drugimi posamezniki ali pa imajo zelo šibko željo po socialni interakciji. V socialne odnose 
pogosto vstopajo neobičajno, že kot majhni otroci ne vedo, kako se igrati in se odzivati na 
druge posameznike. Posamezniki s SAM imajo lahko zmanjšano motivacijo za komunikacijo 
in posledično tudi premalo priložnosti, da bi se lahko učili od drugih ljudi, poleg tega se ne 
trudijo, da bi drugim oz. njihovim prošnjam ustregli. Čustev drugih ne razumejo, pogosto niso 
zmožni empatije in ne vedo, kako se odzivati na čustvena stanja drugih ljudi. Poleg tega tudi 
pogosto ne razumejo odziva drugih ljudi, težave se pojavljajo pri razumevanju nenapisanih 
pravil v socialnih situacijah. Ne vedo, kako in kdaj se vključiti v neko socialno situacijo oz. to 
storijo na neprimeren način (Whitaker, 2011). 

• Komunikacija 

Pri otrocih s SAM je najbolj prizadet pragmatični aspekt govora, torej sposobnost uporabe 
govora v funkciji komunikacije. Uporaba govora sovpada s stopnjo motenj v duševnem 
razvoju. Pri intenzivnejših motnjah v duševnem razvoju je govorni razvoj načeloma v 
zaostanku ali pa se sploh ne razvije. Velik del teh otrok pa se nauči zelo dobro brati, pri čemer 
razumejo lokalni pomen stavka, ne pa tudi globalnega pomena zgodbe. Povprečno inteligentni 
otroci s SAM imajo lahko zelo bogat besednjak in nikakršnih težav s slovničnimi pravili, 
vendar pa lahko govorijo monotono, z neprimerno jakostjo glasu ali pa so manj učinkoviti pri 
intonaciji, višini, hitrosti in pri poudarkih besed. Pri uporabi govora posameznikov s SAM so 
opazne določene posebnosti, in sicer metaforičen govor, eholalija in zamenjava zaimkov. 
Metaforičen govor pomeni, da otrok besede ali povedi poveže z nekimi okoliščinami, v 
katerih so bile te besede ali povedi izrečene, in jih v enakih okoliščinah uporablja tudi 
kasneje. Eholalija je ponavljanje govora druge osebe, ki pa nagovarja otroka samega – v 
večini primerov gre za komunikacijsko funkcijo. Otroci s SAM pogosto tudi zamenjujejo 
zaimke »jaz« in »ti« (Dobnik Renko, 2010). Pogosto imajo »prazen obraz«, njihove geste pa 
so izven konteksta govora. Nekateri posamezniki ne prepoznajo obrazne mimike in gest, 
lahko se izogibajo očesnim kontaktom, uporaba gest pa se pojavi kasneje kot pri tipičnem 
razvoju otroka. Težave se pojavljajo tudi pri učenju kazanja in kretenj, saj sami s prstom ne 
kažejo na želeno stvar, kar je opazno že v zgodnjih letih njihovega življenja. Za otroke s SAM 
je značilno tudi, da ne razumejo bistva govora, tj. prenos informacij in zadovoljevanje 
človeških osnovnih potreb, prav tako ne razumejo sporočil, če so le-ta izražena z neverbalno 
komunikacijo. Mnogo otrok s SAM kasneje spregovori, včasih pa se govor razvija v 
običajnem času, vendar pa lahko kasneje pride do upada govora. Starši so opisovali, da otrok 
s SAM pogosto deluje, kot da je gluh (Werdonig idr., 2009). 

• Motnje imaginacije ter ponavljajoči se, stereotipni gibi 

Pri otrocih s SAM pogosto ni opazne razvite domišljije pri igri z igračami, predmeti ali z 
drugimi otroci in odraslimi. Spontanega igranja vlog pri njih navadno ni, težave imajo tudi s 
predstavljanjem določenih situacij iz pravljic. Ne zmorejo se vživeti v opisano situacijo in 
doživeti vzdušja neke zgodbe, pozornost raje usmerjajo na nepomembne podrobnosti. Pri 
likovnem izražanju otroci s SAM pogosto ponavljajoče rišejo ali slikajo enake  predmete. 
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Pogosto zelo dobro ponovijo neko melodijo ali pesem, vendar pa se z omenjenim ne znajo 
igrati in ne iščejo rim (Whitaker, 2011).    

Ponavljajoči oz. repetitivni gibi ali dejavnosti se pri otrocih s SAM izražajo kot enostavne, 
sestavljene ali kompleksne stereotipije. Pri enostavnih so opažene tleskanje s prsti, vrtenje 
predmetov, praskanje po mizi, tek v krogu in podobno. Med sestavljenimi stereotipijami so 
prepoznane predvsem navezanost na določen predmet ali predmete, točno določen vrstni red 
predmetov ali pa igra z vodo. H kompleksnejšim stereotipijam pa sodijo npr. odhajanje v 
vrtec po vedno isti poti, določeni rituali pred spanjem, rituali hranjenja in podobno 
(Werdoning idr., 2009).  

Pri posameznikih s SAM ločimo tri skupine otrok, katerih poznavanje značilnosti je lahko 
uporabno pri identifikaciji, načrtovanju izobraževanja in zagotavljanju pomoči v šoli. Glede 
na način izražanja socialnih interakcij ločimo skupino »oddaljenih« (ang. the »aloof« group), 
skupino »pasivnih« (ang. the »passive« group) in skupino »aktivnih in čudnih« (ang. the 
»active-but-odd« group) (Wing in Gold, 1989 v Milačić, 2006; Wing, 2005 v Wilkinson, 
2010). 
 
Skupina »oddaljenih« je najmanj pogosta skupina in zajema posameznike, ki se po svojih 
značilnostih najbolj približajo Kannerjevemu  avtizmu oz. klasičnemu avtizmu. Navadno so 
otroci iz te skupine identificirani v zgodnjem otroštvu, pred vstopom v šolo. Značilen je tudi 
neizenačen profil psiholoških funkcij, kjer je vsaj ena spretnost višje razvita. Govor 
uporabljajo v omejenem obsegu, njihov receptivni govor je bolj učinkovit od ekspresivnega.  
Odpor do sprememb, pomanjkanje sociabilnosti in težave pri samopomoči vplivajo na 
dejstvo, da v odraslosti težje postanejo samostojni. V življenju si pomagajo z naučenimi 
rutinami, njihove aktivnosti so pogosto repetitivne (Wing in Gold, 1989 v Milačić, 2006; 
Wing, 2005 v Wilkinson, 2010). 

Za posameznike iz skupine »pasivnih« je značilno, da sami nikoli ne pristopijo k drugim, 
kljub temu pa sprejemajo interakcijo, ki jo začnejo drugi. Spontani odzivi pri tej interakciji 
niso najbolj primerni, poleg tega ne izražajo čustev. Njihove komunikacijske spretnosti so 
šibke, značilni so stereotipni gibi in neobičajni odzivi na dražljaje. Ker je njihov psihološki 
profil bolj uravnotežen in imajo navadno višje intelektualne sposobnosti kot posamezniki v 
skupini »oddaljenih«, jim to omogoča boljši učni uspeh (prav tam). 

Posamezniki v skupini »aktivnih in čudnih« svojega vedenja ne prilagajajo reakcijam drugih 
ljudi. Sami sicer pristopajo k drugim, vendar je njihov način pogosto repetitiven, bizaren in 
enostranski; njihov cilj je zadovoljitev lastnih potreb. Pri takšnih otrocih diagnoza SAM 
pogosto ni postavljena, ker imajo razvit govor, vzpostavljajo pa tudi očesni stik. Psihološki 
profili so različni; nekateri so bolj učinkoviti v besednih sposobnostih, spet drugi imajo dobro 
razvite vidno-prostorske sposobnosti. Doseganje visokih rezultatov na testih je večinoma 
povezano z dobrim spominom in bogatim besednim zakladom. Govorne sposobnosti so 
pogosto boljše od razumevanja govora. Pogosto imajo specifične učne težave, značilni so tudi 
omejeni interesi (prav tam). 

Četrta skupina oz. stil socialnih interakcij pa se imenuje skupina »zavrtih v socialnih 
interakcijah«. Posamezniki, uvrščeni v to skupino so učljivi, drugih posameznikov se 
zavedajo in so sposobni tako navezati kot vzdrževati pogovor. Subtilne primanjkljaje ob 
prvem srečanju opazijo le redki; bolj opazni so, ko poznamo njihov življenjski slog in 
socialne odnose. Socialno vedenje je namreč mehansko. Posameznikom, ki imajo bolje 
izražene vidno-prostorske, matematične ali glasbene spretnosti, se lahko svetuje poklicno 
usposabljanje v povezavi z naštetimi močnimi področji. Samostojnost dosežejo pogosto in so 
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v svojih poklicih lahko zelo uspešni. Do težav pa lahko pride na področju odnosov doma ali z 
vrstniki, kjer sta nujno potrebni empatija in spontanost (Shah, 1989 v Milačić, 2006).  

Poznavanje različnih skupin posameznikov s SAM glede na njihove značilnosti in način 
socialnega razvoja in interakcij lahko posameznikom, ki se srečujejo z njimi, pomaga 
razumeti njihovo delovanje v družbi ter način komuniciranja. Predvsem starši in strokovni 
delavci se morajo zavedati, da se pri posameznikih brez SAM razumevanje nenapisanih 
socialnih pravil v primerjavi s tistimi s SAM razvije instiktivno. Socialne situacije in socialna 
pravila so za posameznike s SAM zelo zahtevna in zato je potrebno sistematično učenje. 
Učenci s SAM potrebujejo konkretno učenje, najbolje z igro vlog, npr. kako začeti, 
nadaljevati in končati pogovor; na kakšen način sklepati prijateljstva; kje poiskati nasvete in 
podobno (Social skills for adolescents and adults, 2013).  

Poleg omenjene triade primanjkljajev pa je značilno, da ima več kot 70 odstotkov 
posameznikov s SAM pridružene oz. sopojavljajoče motnje (npr. ADHD, disleksija, 
dispraksija, depresija …) (National Autistic Society »You need to Know« campaign, 2010 v 
Winter in Lawrence, 2011). Kljub dejstvu, da nimamo natančnih podatkov o pogostosti SAM 
in da je veliko posameznikov nediagnosticiranih, pa vemo, da gre za eno najhitreje 
naraščajočih motenj, katerih pojavnost se ne razlikuje bistveno glede na različna okolja. 
Pomembno je vedenje, da se mnogo pogosteje pojavlja pri dečkih kot pri deklicah in da se 
tudi odraža različno. Posamezniki s SAM imajo pogosto težave s socialnim funkcioniranjem, 
ki lahko vplivajo na vse aspekte njihovega življenja. Poznavanje različnih skupin s SAM in 
način socialnega razvoja lahko družbi pomaga razumeti njihovo delovanje v družbi. 

2. OTROCI S SAM V SLOVENSKEM ŠOLSKEM SISTEMU 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1, 2011) otroke s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) opredeljuje kot otroke z motnjami v duševnem 
razvoju, slepe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne 
otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, otroke s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. Vse skupine otrok potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Učenci z AS so najpogosteje vključeni v redne oblike vzgoje in izobraževanja. Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ki je stopil v veljavo 1. 9. 2013, v 
skupino oseb s posebnimi potrebami vključuje tudi otroke z avtističnimi motnjami (ZUOPP-1, 
2011), pred tem pa so bili večinoma usmerjeni kot dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami ali kot otroci z 
motnjami v duševnem razvoju (Macedoni Lukšič idr., 2009).  

2.1 Inkluzivno izobraževanje in individualizirani program 
V preteklosti, še ne tako dolgo nazaj, so bili učenci z različnimi primanjkljaji vključeni v 
ločene, posebne programe vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) in so imeli le malo 
ali nič stika s sovrstniki, ki niso imeli primanjkljajev (McLeskey, Landers, Williamson in 
Hoopey, 2012; Sailor, 2014; Sailor in McCart, 2014 v Kurth, Lyon in Shogren, 2015). Kljub 
napredku vključevanja otrok z različnimi primanjkljaji v običajne šolske programe, pa je še 
vedno veliko posameznikov s PP vključenih v oddelke izven običajnih šolskih programov 
(Kurth, Morningstar in Kozleski, 2014 v prav tam). Z inkluzivno naravnanostjo VIZ se število 
učencev s PP v rednih programih povečuje. Bistvo inkluzije je vključevanje tistih, ki jih ali 
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sistem ali šola izključuje. Vsakemu posamezniku naj bi inkluzija zagotovila izobraževanje 
skladno z njegovimi potrebami, sposobnostmi, značilnostmi, zmožnostmi, ambicijami in 
posebnostmi (Resman, 2003). Pri uresničevanju inkluzije ne gre le za prilagajanje otroka 
okolju, temveč prilagajanje okolja otroku do te mere, da mu omogoči optimalni razvoj 
potencialov (Kavkler, 2003).  

M. Kavkler (2003) navaja osnovna načela inkluzivnega izobraževanja: 

• pozitiven odnos do različnosti; 
• pravica otroka »biti sprejet«, možnost, da je skupaj z vrstniki; 
• pozitivna stališča do vključevanja posameznikov s PP; 
• spoštovanje vseh otrok in staršev; 
• oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 
• razvoj načinov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja inkluzije na sistemski in 

individualni ravni; 
• širitev inkluzije v prakso kot skupinska odgovornost vseh strokovnjakov; 
• sodelovanje večinskih osnovnih šol s specialnimi šolami; 
• profesionalni razvoj strokovnega osebja šol, ki temelji na poglabljanju že 

obstoječih znanj in veščin ter pridobivanju novih; 
• podpora učiteljem ob težavah z ustreznim svetovanjem in s strokovno pomočjo 

drugih strokovnih delavcev; 
• ustrezni učni in tehnični pripomočki. 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih načel inkluzivnega izobraževanja ter zakonskih določil je 
jasno, da mora strokovni tim, ki ga določi ravnatelj, za vsakega učenca, ki pridobi odločbo o 
usmeritvi, izdelati IP podpore in pomoči. Po usmeritvi namreč učenec s pridobljeno odločbo v 
primerjavi z učencem brez odločbe ni več v istem, običajnem programu, pač pa v programu s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar pomeni, da od trenutka, ko ima 
učenec s posebnimi potrebami IP, pouk v tem razredu ne more biti več enak, kot je bil pred 
tem (Jurišič, 2008).  

V literaturi obstajajo različne opredelitve o IP, vendar pa je v vseh opredelitvah opisan kot 
načrt oz. dokument, ki vzgojno-izobraževalno delo prilagaja posameznikovim potrebam, 
zmožnostim in značilnostim. 

IP ni zgolj dokument, ampak proces (Galeša, 1995; Pulec Lah, 2002), brez katerega ne 
moremo ustrezno pomagati otrokom s posebnimi potrebami in katerega moramo po potrebi 
spreminjati. IP je najvišji dosežek sodobne metodike, ki služi v korist razvoja konkretnega 
otroka in omogoča ustreznejšo vzgojo in izobraževanje (Galeša, 1995). 

»IP je načrt individualizacije vzgojno izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela 
posameznega otroka oziroma učenca (Bela knjiga, 2011, str. 294). 

Avtorja Gerald in Fuchs (2000) navajata, da mora biti IP oblikovan za vsakega otroka s 
posebnimi potrebami, S. Pulec Lah (2002) pa poudarja, da mora biti IP zakonsko zagotovljen 
vsem otrokom s posebnimi potrebami. Namen IP je opredelitev ustreznega izobraževalnega 
programa, usmerjanje in vodenje vseh članov tima ter oblikovanje metod za ocenjevanje 
učenčevega napredka. IP vsebuje oceno otrokovega trenutnega funkcioniranja, poleg 
merljivih letnih ciljev pa tudi kratkoročne cilje oz. merila uspešnosti. 
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M. Končar (2003) IP opredeli kot: 

• pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka ali mladostnika s posebnimi 
potrebami ter tudi pričakovanj o njegovem učenju in delu, in sicer za obdobje enega 
leta; 

• orodje, ki strokovnim delavcem pomaga voditi otroka ali mladostnika s posebnimi 
potrebami tekom njegovega razvoja; 

• fleksibilen in delovni dokument, ki je po potrebi prilagojen ali spremenjen; 
• zavezujoč dokument za otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami, njegove starše 

in vsakega, ki ga program določa, naj bi pomagal, da otrok ali mladostnik doseže 
postavljene cilje in pričakovanja; 

• neprekinjeno aktivnost zapisov, ki zagotavljajo zaporednost v diagnostiki, 
načrtovanju, izvajanju ter vrednotenju otrokovega ali mladostnikovega razvoja, 
učenja in dela; 

• dokument, ki je osredotočen na vse pravice otroka ali mladostnika; 
• napisan načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva tudi 

prilagoditve ustreznega programa ter vključevanje v različne dodatne aktivnosti. 

V The Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (IDEA, 2004) je 
navedeno, da mora imeti vsak posameznik, ki prejema specifične oblike pomoči, izdelan IP 
podpore in pomoči. Zasnovan mora biti tako, da je ob upoštevanju otrokovih PP in 
prilagoditev otrok lahko uspešen in mu daje možnost, da se razvija v skladu z danimi 
potenciali (v Sansoti, Powell-Smith in Cowan, 2010). 

IP je uraden dokument, ki vključuje pomembne informacije o programu za učenca z 
različnimi primanjkljaji (Lo, 2014). Pri tem je zelo pomembno aktivno vključevanje staršev v 
otrokovo izobraževanje, saj se s tem povečuje verjetnost, da bodo otroci ustrezno napredovali 
na izobraževalnem, socialnem in vedenjskem področju (Henderson in Mapp, 2002; Ingersoll 
in Dvortcsak, 2006; Jeynes, 2007 v Lo, 2014).  

36. člen ZUOPP-1 (2011) bolj natančno opredeljuje IP, ki ga mora vzgojno-izobraževalni 
zavod oz. socialnovarstveni zavod za otroka s PP izdelati najkasneje v roku 30 dni po 
dokončnosti odločbe in v katerem se določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči 
za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev ter izvajanje učne pomoči. Z 
IP se določijo: 

• cilji in oblike dela, 
• strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 
• potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 
• uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 
• izvajanje fizične pomoči, 
• izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 
• prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 
• časovna razporeditev pouka ter 
• veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev. 
 
Ravnatelj šole ali zavoda imenuje strokovno skupino, ki mora pripraviti IP. Osnova za 
izdelavo IP je strokovno mnenje, katerega pa strokovni tim še dopolni s področji, za katera 
ugotovi, da so za otroka pomembna. M. Končar (2003) izpostavlja, da se mora tim, ki 
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pripravlja IP, uskladiti in dogovoriti o vsebinskem okvirju, poleg tega pa mora biti IP čim bolj 
pregleden in hitro uporaben za vse, ki se vključujejo v delo z otrokom. IP mora biti v vsakem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju vsaj enkrat evalviran ter po potrebi spremenjen (ZUOPP-1, 
2011). 

Avtorji poudarjajo, da IP ni le dokument, ki ga napišemo in evalviramo, da zadostimo 
zakonskim zahtevam, pač pa nenehno spreminjajoč se proces (Galeša, 1995; Končar, 2003; 
Pulec Lah, 2002; Sansoti idr., 2010). 

Oblikovanje IP poteka v štirih fazah (Galeša, 1995; Končar, 2003, Pulec Lah, 2002; Sansoti 
idr., 2010): 

• spoznavanje in ocenjevanje otroka ter njegovega okolja 

Oblikovanje IP je proces, ki se začne že pred uvedbo postopka usmerjanja, saj je pred tem že 
nastalo kar nekaj dokumentacije, ki je bila izdelana na podlagi preteklih obravnav učenca. V 
pripravo IP morajo biti vključeni tudi starši ter učenec s posebnimi potrebami, kjer je 
potrebno upoštevati njegovo starost in zrelosti (ZUOPP-1, 2011). Zbiranje dokumentacije o 
otroku, ki se nadaljuje in dopolnjuje z razgovori s strokovnjaki, starši in otrokom, je torej prva 
faza. Starši so izjemno pomembni ravno zaradi dejstva, da svojega otroka najbolje poznajo. V 
tej fazi je izjemno pomembna tudi analiza otrokovih izdelkov, delovnih zvezkov in zvezkov, 
opazovanje otroka v različnih situacijah in interakcijah ter opravljanje ustreznih diagnostičnih 
testov. Na podlagi vsega zbranega strokovni tim oblikuje globalno oceno otrokovega 
funkcioniranja, ki je bistvo za drugo fazo – načrtovanje ciljev. 

• načrtovanje IP 

Strokovna skupina, ki je kot že omenjeno določena s strani ravnatelja šole ali zavoda, načrtuje 
vzgojno-izobraževalne cilje, strategije dela, pripomočke in prilagoditve dela, učenja, 
poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri načrtovanju ciljev in prilagoditev za 
učenca kot osnovo uporabi strokovno mnenje, nato pa te prilagoditve dopolni s tistimi, ki so 
po njihovem mnenju in mnenju staršev potrebne. Cilji morajo biti usmerjeni v razvoj že 
prepoznanih učenčevih močnih področij, urjenje spretnosti za obvladovanje težav ter skladni z 
učnim načrtom. Cilji morajo biti kratkoročni, merljivi ter imeti postavljen časovni okvir, do 
kdaj naj bi jih učenec dosegel. 

• izvajanje IP 

Strokovna skupina mora tekom šolskega leta IP prilagajati skladno z učenčevim napredkom in 
razvojem. Pri tem je bistveno usreničevanje zastavljenih izobraževalnih ciljev. Timsko delo in 
odgovornost vseh članov skupine sta pri tej fazi (pa tudi pri ostalih) bistvenega pomena. Prav 
tako so v tej fazi zelo pomembni starši oz. sodelovanje z njimi. Strokovni skupini lahko 
posredujejo informacije o funkcioniranju otroka, napredku in prilagoditvah, ki jih še potrebuje 
ali pa zanj niso več potrebne. 

• evalvacija oz. vrednotenje IP in ocenjevanje napredka otroka 

Za uspešno izvajanje zadnje faze oblikovanja IP je pomembno, da so cilji, ki jih zastavimo v 
2. fazi oblikovanja IP, merljivi in da je s strani strokovne skupine določen tudi način merjenja 
teh ciljev. Zelo pomembno je, da strokovna skupina ugotovi, kaj je učencu pomagalo pri 
doseganju ciljev, kaj ga je oviralo in kaj bi bilo potrebno spremeniti. 
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Kot že omenjeno je pri izdelavi IP izredno pomembna vloga staršev, vendar pa ne smemo 
pozabiti na učenca, za katerega se IP načrtuje ter kasneje izvaja in evalvira. Učenec je namreč 
enakovreden član strokovne skupine, ki ga je potrebno aktivno vključiti v načrtovanje, 
izvajanje in evalviranje IP. Člani strokovne skupine morajo z njim vzpostaviti ugodne odnose, 
da se lahko počuti sproščeno in posledično lažje spregovori o lastnem funkcioniranju, o svoji 
vlogi in deležu pri uresničevanju ciljev ter o pričakovanjih in viziji lastnega razvoja (Težak, 
2006). 

Pomen IP je opredeljen tudi v Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi 
motnjami (Macedoni-Lukšič, 2009). V IP se za vsakega učenca posebej opredeli, na kakšen 
način bo vzgojno-izobraževalne cilje uspel v največji možni meri doseči. Še posebej 
pomembno je, da je v IP pozornost usmerjena na funkcionalne cilje na kognitivnem področju 
ter na področju socializacije in komunikacije, kjer imajo otroci s SAM največ težav (prav 
tam). 

2.2 Spremljevalec oz. asistent za otroke s posebnimi potrebami 
V tujini so spremljevalci posameznikov s PP oz. asistenti, kot jih tudi imenujejo, zelo pogosti. 
V angleških šolah zaznavajo pomemben porast spremljevalcev; med letoma 1997 in 2009 se 
je število spremljevalcev potrojilo. (DCSF, 2009 v Rubie-Davies, Blatchford, Webster, 
Koutsoubou in Bassett, 2010). V angleških šolah asistenti predstavljajo kar četrtino vseh 
zaposlenih v šolstvu. Vlada je z zaposlovanjem asistentov želela (prav tam): 

- izboljšati osnovni veščini pisanja in računanja, 
- zmanjšati učiteljevo obremenjenost in  
- vključiti učence s posebnimi potrebami v oddelke običajnih šol. 

Če je bila v preteklosti glavna naloga asistenta v razredu opravljanje zgolj administrativnih 
nalog, je danes glavni poudarek na pedagoških interakcijah z učenci (Blatchford, Bassett, 
Brown in Webster, 2009 v prav tam), ki potekajo individualno ali v majhnih skupinah. Takšen 
način dela lahko posameznikom s PP omogoči več priložnosti za učenje in morda tudi boljši 
učni uspeh (Blatchford, Bassett, Brown, Koutsoubou idr., 2009 v prav tam). 

Tudi v slovenskem šolskem sistemu se določenim skupinam otrok s posebnimi potrebami 
lahko dodeli začasni spremljevalec, vendar pa mora ustrezati kriterijem, ki jih v nadaljevanju 
za otroke s SAM tudi navajam. 

V ZUOPP-1 (2011) četrti odstavek 10. člena opredeljuje materialne pogoje in fizično pomoč 
in omenja tudi otroke z avtističnimi motnjami. »Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim 
otrokom oziroma otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in 
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni 
spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister.« Na podlagi 9. in 10. člena 
ZUOPP-1 (2011) je bil izdan pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 
posebnimi potrebami (https://www.uradni-list.si/1/content?id=114835), kjer je v tretjem 
odstavku 9. člena (fizična pomoč) zapisano, da se »začasnega spremljevalca izjemoma lahko 
dodeli otroku z avtistično motnjo, in sicer za pomoč pri vključevanju v posamezne dejavnosti 
vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega programa v času poteka vzgojnega dela v vrtcu, 
izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovne šole oziroma izvajanja organiziranega 
izobraževalnega dela v srednji šoli«.  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je leta 2015 izdal nove Kriterije za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, kjer so opredeljeni tudi 
kriteriji za začasnega spremljevalca za otroke z avtističnimi motnjami. »Otroci z avtističnimi 
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motnjami so upravičeni do začasnega spremljevalca, če so opredeljeni kot otroci z 
avtističnimi motnjami, ki imajo zmerne ali težje primanjkljaje na področju socialne 
komunikacije in socialne interakcije in/ali zmerne ali težje primanjkljaje na področju 
vedenja, interesov in aktivnosti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 39). 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami so tudi natančneje opredeljene značilnosti otrok z avtističnimi motnjami glede na 
stopnjo izraženosti primanjkljajev na področju socialne komunikacije, socialne interakcije, 
vedenja, interesov in aktivnosti, in sicer (prav tam): 

• Otroci z zmernimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji so 
opredeljeni kot otroci, ki imajo pomembne primanjkljaje na področju verbalne in 
neverbalne socialne komunikacije. Pri njih je opazno omejeno vzpostavljanje socialnih 
odnosov in zmanjšano oz. neustrezno odzivanje na socialne pobude drugih. 
Zmanjšano izražajo in delijo interese in čustva z drugimi ter neustrezno vzpostavljajo 
očesni stik. Poleg tega je njihova govorica telesa neobičajna, kažejo primanjkljaje pri 
razumevanju in uporabi gest, pojavljajo pa se tudi težave pri sodelovanju v simbolični 
igri. 

• Otroci s težjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji so 
otroci, ki imajo pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne 
komunikacije, ki izrazito vplivajo na njihovo funkcioniranje. Socialne odnose 
vzpostavljajo zelo omejeno in se minimalno odzivajo na socialne pobude drugih. Na 
pobudo pri socialni interakciji ne zmorejo odgovoriti, obrazna mimika in neverbalna 
komunikacija sta odsotni, za vrstnike se ne zanimajo. 

• Pri otrocih z zmernimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti 
nefleksibilno/rigidno vedenje povzroča pomembno odstopanje pri prilagajanju na 
spremembe. Ti otroci so preveč okupirani z interesi ali vedenji, ki se pojavljajo tako 
pogosto, da jih opazijo tudi drugi in vplivajo na otrokovo delovanje na več različnih 
področjih. Če mora otrok spremeniti oz. prilagoditi svoje vedenje zahtevam okolja, 
kaže stisko. 

• Pri otrocih s težjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti 
nefleksibilno/rigidno vedenje povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju na 
spremembe. Zaradi preokupiranosti z interesi in vedenji je onemogočeno njegovo 
delovanje na več različnih področjih. Če mora svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi 
zahtevam okolja, kaže veliko stisko. 

V Navodilih za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem programu z nižjim 
izobrazbenim standardom (2014) so opisane vloge in naloge začasnega spremljevalca za 
učence s SAM, vendar pa so primerljive tudi za prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno 
pomočjo (DSP). 

 Naloge začasnega spremljevalca so naslednje: 

- individualno usmerjanje otroka, 
- zagotavljanje potrebne fizične pomoči, 
- zagotavljanje varnosti in predvidljivosti v okoliščinah, ki odstopajo od rutine, 
- dajanje dodatnih navodil in opozarjanje na usvojene socialne spretnosti, ki jih je otrok 

že usvojil, 
- pomoč pri razvoju spretnosti regulacije čustev (prav tam). 
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Začasni spremljevalec otroka s SAM mora poznati značilnosti populacije posameznikov s 
SAM ter učinkovite metode in pristope dela. V pomoč so mu izobraževanja, delavnice in 
aktivno sodelovanje s strokovno skupino. Vloga začasnega spremljevalca s SAM je, da otroku 
s svojim delovanjem, podporo in usmerjanjem omogoči, da usvoji prilagoditvene spretnosti 
do te mere, da bo lahko pri dejavnostih, ki potekajo v okviru izobraževalnega programa, 
samostojno sodeloval (prav tam). 

Zakon torej za otroke s SAM le v izjemnih primerih dodeli začasnega spremljevalca, ki ga na 
podlagi kriterijev določi minister, nikjer pa se ne omenja stalnega spremljevalca, ki bi ga 
glede na specifično delovanje posameznika nekateri tudi potrebovali. 

2.3 Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami 
V slovenskem prostoru imamo od leta 2009 dalje pomemben dokument z naslovom Smernice 
za celostno obravnavo oseb s sprektroavtističnimi motnjami. Delovno skupino za pripravo 
tega dokumenta je v letu 2006 imenoval minister za zdravje, cilj pa je bil pripraviti okvirni 
nacionalni načrt celostne obravnave te skupine otrok in mladostnikov ter njihovih družin. Pri 
imenovanju članov je bilo pomembno to, da so predstavniki iz treh področij, in sicer 
zdravstva, šolstva in sociale (Macedoni-Lukšič idr., 2009). 

»Smernice pomenijo prvi poskus sistematičnega in celovitega spoprijema s kompleksno 
problematiko SAM v Sloveniji in priporočilo za delo na tem področju« (prav tam, str. 13). 

Vsebina Smernic je najprej usmerjena na poročilo Strokovnega odbora pri Svetu Evrope o 
izobraževanju in vključevanju otrok in mladostnikov s SAM v družbo. V nadaljevanju pa so 
glavna tri poglavja, in sicer prvo poglavje obravnava otroke s PP in tudi otroke s SAM v 
preteklosti. Drugo poglavje je osredotočeno na urejanje tega področja v sedanjosti, tretje pa 
opisuje, kaj bi bilo potrebno v našem prostoru spremeniti, da bi se pri urejenosti tega področja 
lahko primerjali z razvitimi državami. V razvitem svetu je pri organizaciji zdravstvene 
obravnave otrok s SAM namreč poudarek na timski in multidisciplinarni obravnavi, česar pa 
v našem prostoru manjka, saj smo se šele leta 2005 začeli intenzivneje ukvarjati z 
organizirano skrbjo za otroke s SAM (prav tam). 

3. ASPERGERJEV SINDROM 
V nadaljevanju predstavim definiranje in diagnosticiranje AS, primerjavo AS z 
visokofunkcionalnim avtizmom, zgodovino AS, vzroke ter pogostost in značilnosti 
posameznikov z AS. 

3.1 Definiranje Aspergerjevega sindroma 
AS je razvojna motnja, ki vpliva na to, kako posamezniki z omenjenim sindromom 
sprejemajo svet okoli sebe, predelujejo informacije ter kako se odzivajo na druge ljudi 
(Bradshaw, 2013). Strokovnjaki to motnjo pogosto opisujejo kot avtizem brez motnje v 
duševnem razvoju oziroma blagi avtizem (Jurišić, 2016). Glavna razlika med SAM in AS je 
razvoj govora; posamezniki z AS namreč nimajo pomembnejših zamud pri zgodnjem razvoju 
govora ali pomembnih odstopanj v kognitivnem razvoju (Christidou, Tsevreni, Epitropou, 
Kittas, 2013; Klin in Volkmar, 2000 v Kumar, 2014). Posamezniki z AS imajo povprečne ali 
nadpovprečne intelektualne sposobnosti, medtem ko imajo tisti z avtizmom navadno nižje 
intelektualne sposobnosti (Bradshaw, 2013).  

AS je pogosto opredeljen kot oblika avtizma; delno zaradi določene genetske povezave, delno 
zaradi zgodovinske povezave tega spektra in sindroma. Vendar pa mnogi strokovnjaki 
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verjamejo, da je AS popolnoma ločena motnja, ki sicer ima skupne vzroke z avtizmom, 
vendar ne gre za klasični avtizem. Novejše študije, ki omogočajo vpogled v delovanje 
možganov, so podprle idejo, da AS ni oblika avtizma (Bradshaw, 2013). 

AS je torej razvojna motnja, ki vpliva na vse aspekte posameznikovega življenja. 
Posamezniki z AS nimajo pomembnejših odstopanj v kognitivnem razvoju in pri razvoju 
govora ne zaostajajo za njihovimi sovrstniki brez omenjenega sindroma. Učenci z omenjenim 
sindromom imajo določene značilnosti, ki izrazito vplivajo na vključevanje v razred, socialno 
interakcijo s sošolci, razumevanje jezika, sledenje pouku in ne nazadnje na njihovo uspešnost 
v šoli in v življenju. Omenjene posebnosti so natančneje opredeljene in opisane v poglavju 
3.7. 

3.2 Diagnosticiranje Aspergerjevega sindroma 
V peti izdaji DSM (2013) AS ni več samostojen sindrom z lastnimi diagnostičnimi kriteriji, 
ampak spada v SAM. Za diagnozo SAM mora biti navzoča triada glavnih znakov: motnje v 
socialni interakciji, komunikaciji ter imaginaciji s ponavljajočimi se, stereotipnimi gibi 
(Macedoni-Lukšič idr., 2009).  

Leta 1989 sta avtorja Gillberg opredelila diagnostične kriterije za AS, ki so bili popravljeni 
leta 1991, za diagnosticiranje pa se uporablja tudi Avstralska lestvica za AS (Garnett in 
Attwood, 1998 v Attwood, 2007). 

Diagnostični kriteriji za AS so naslednji (Gillberg, 1991 v prav tam): 

• neustrezna socialna interakcija (ekstremna egocentričnost) – pri posamezniku morata 
biti prepoznana vsaj dva znaka od navedenih: 
- težave na področju interakcije s sovrstniki, 
- ravnodušnost do medsebojnih stikov, 
- pomanjkanje razumevanja socialnih znakov, 
- socialno in emocionalno neprimerno vedenje. 

• posebna zanimanja – pri posamezniku mora biti prepoznan vsaj en znak od navedenih: 
- izključitev ostalih aktivnosti, 
- ponavljajoča predanost. 

• ponavljajoče se rutine in interesi – pri posamezniku mora biti prepoznan vsaj en znak od 
navedenih: 
- rutine in interesi, ki vplivajo na vse aspekte posameznikovega življenja, 
- rutine in interesi, ki vplivajo na ostale ljudi. 

• govorne in jezikovne posebnosti – pri posamezniku morajo biti zaznani vsaj trije od 
navedenih znakov: 
- zakasnjen razvoj govora, 
- površna raba ekspresivnega jezika, 
- formalen in natančen jezik, 
- neobičajen ritem in višina govora, 
- okvarjeno je govorno razumevanje, ki vključuje dobesedno interpretacijo pomena 

besed.  
• težave pri neverbalni komunikaciji – pri posamezniku mora biti zaznan vsaj en od 

navedenih znakov: 
- okrnjena uporaba gest, 
- nerodna govorica telesa, 
- omejena obrazna mimika, 
- neprimerna obrazna mimika, 
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- neobičajni pogled. 
• motorična nespretnost: 

- nižji rezultati na nevrorazvojnih testih. 

Avstralska lestvica za AS je namenjena predvsem spoznavanju vedenj in sposobnosti pri 
otrocih z AS v zgodnjih letih šolanja. Zajema več vprašanj in trditev na področju socialnih in 
emocionalnih sposobnosti, komunikacijskih spretnosti, kognitivnih spretnosti, posebnih 
zanimanj, motoričnih spretnosti in drugih značilnosti, katere se ovrednoti na lestvici od 0 do 
6, kjer 0 predstavlja stopnjo, značilno za otroke določene starosti. Če na podlagi ocenjevalne 
lestvice upravičeno sumijo, da gre za AS, je potrebna še strokovna diagnoza (Attwood, 1998).  

»Otroci z AS so v povprečju diagnosticirani pri starosti šest let in dva meseca« (Jurišić, 2016, 
str. 26). 

3.3 Aspergerjev sindrom in visokofunkcionalni avtizem 
Po pregledu različnih virov in literature sem ugotovila, da obstaja raznoliko pojmovanje glede 
povezave med AS in visokofunkcionalnim avtizmom – nekateri avtorji visokofunkcionalni 
avtizem uporabljajo kot sopomenko AS, spet drugi ta dva izraza ločujejo oz. so prepričani, da 
ne gre za isti sindrom.   

Izraz visokofunkcionalni avtizem (High Functioning Autism – HFA) je bil prvič uporabljen 
leta 1981. Izraz so uporabljali za otroke, ki so v zgodnjem otroštvu kazali znake avtizma, 
vendar pa so bile tekom razvoja pri njih opazne višje intelektualne sposobnosti, boljše 
socialne, prilagoditvene in komunikacijske sposobnosti, kot je to značilno za otroke z 
avtizmom (DeMyer idr., 1981 v Attwood, 2007).  

Opravljenih je bilo več raziskav, med drugim tudi na Univerzi Yale v Združenih državah 
Amerike, kjer so primerjali nevropsihološke profile otrok z AS in visokofunkcionalnim 
avtizmom; ugotovili so, da med obema skupinama otrok obstajajo pomembne razlike pri 
nevropsiholoških profilih (Klin idr., 1995 v Attwood, 2007). Pregled literature in iskanje 
primerjav sposobnosti otrok z AS in visokofunkcionalnim avtizmom je pokazal, da obstajajo 
razlike na kognitivnem, socialnem, motoričnem in nevropsihološkem področju. Ugotovili pa 
so tudi, da obstaja približno enako število raziskav, ki so potrdile, da razlik ni (Howlin, 2000 
v Attwood, 2007). Največja težava pri diagnosticiranju se pojavlja v tujini, in sicer ali učencu 
diagnosticirajo AS ali visokofunkcionalni avtizem. V nekaterih državah ima učenec 
prilagoditve v razredu le, če ima diagnosticiran avtizem; medtem ko prilagoditev ne dobi, če 
ima diagnosticiran AS. Slednje je razlog, da nekateri zdravniki napišejo poročilo z diagnozo 
avtizma oz. visokofunkcionalnega avtizma namesto AS le zato, da imajo starši in učenec 
pravico do virov pomoči, ki jim pripadajo (Attwood, 2007).  

3.4 Zgodovina Aspergerjevega sindroma 
Dr. Leo Kanner, otroški psihiater iz ZDA, je leta 1943 prvi uporabil izraz »avtizem«. 
Preučeval je dvajset otrok in o njih prvi objavil svoja opažanja (Patterson, 2009). Skorajda 
istočasno pa je na Dunaju Hans Asperger, avstrijski profesor otroške psihiatrije, objavil 
študijo primera otrok, ki so imeli zelo podobne lastnosti kot preučevani otroci dr. Kannerja, 
hkrati pa si je tudi Hans Asperger za opis pojavov izbral izraz »avtizem«. Raziskovalca drug 
za drugega nista vedela; medtem ko je zasluga za opredelitev zgodnjega otroškega avtizma 
kot posebne motnje v celoti pripadla Kannerju, je delo Hansa Aspergerja ostalo neopaženo 
kar štirideset let (Milačić, 2006).  

Hans Asperger je opisal štiri dečke, katerih potek razvoja je bil nenavaden na socialnem, 
jezikovnem in kognitivnem področju. Pojav je imenoval avtistična psihopatija, saj je menil, da 



- 16 - 
 

gre za osebnostno motnjo (Milačić, 2006), izraz AS pa je prva uporabila Lorna Wing v 
članku, objavljenem leta 1981. Opisala je skupino otrok in odraslih, kateri so bili po svojih 
značilnostih močno podobni tistim, ki jih je opisal že Hans Asperger (Atwood, 2007). AS je 
postal mednarodno priznan leto po Aspergerjevi smrti, leta 1981 (Milačić, 2006).  

Hans Asperger v svojem delu »Avtistična psihopatija v otroštvu« ni opredelil jasnih 
diagnostičnih kriterijev sindroma, zato značilnosti temeljijo na njegovih opisih in študijah 
primerov (Asperger, 1944 v Milačić, 2006): 

- socialna izoliranost in egocentričnost; pokazal je na obstoj okvare stikov na globoki 
afektivni ravni, otroci so egocentrični, sledijo lastnim željam, interesom in se ne 
ozirajo na okolje, 

- okvarjena nebesedna komunikacija; očesni stik je slabši, periferni vid šibkeje 
uporabljen, skromna uporaba gest in gibov, stereotipni gibi, 

- nenavadna besedna komunikacija; omejene teme pogovora, govor v tretji osebi, 
okvarjena ekspresivna funkcija govora, 

- pomanjkanje domišljijske igre; ne igrajo se iger »kot da« ali iger vlog, 
- vzorec aktivnosti se ponavlja; otroci se igrajo na enak način ter se upirajo 

spremembam, 
- odnos do predmetov; ali predmetom ne posvečajo nobene pozornosti ali pa se na 

predmet pretirano navežejo, 
- odzivanje na senzorne dražljaje; hipersenzibilnost ali hiposenzibilnost, 
- čustvovanje; pomanjkanje harmonije med čustvi in razumom, pomanjkanje empatije 

ter intuitivnega razumevanja afektivne komunikacije, 
- seksualnost; nezanimanje za spolnost, 
- posebne sposobnosti; izjemno razvit mehanski spomin ter težave učenja na drugih 

področjih, 
- pomanjkanje smisla za humor; ne razumejo šal, 
- motorična nespretnost in skromno zavedanje telesa; težave pri skupinskih športih ter 

slabe grafomotorične sposobnosti, 
- vedenje; težave z vedenjem, agresivnost in negativizem, 
- odlična sposobnost logičnega in abstraktnega mišljenja, 
- izolirana in specifična interesna področja. 

Otroci, obravnavani pri Leu Kannerju in Hansu Aspergerju, so imeli težave s socialno 
interakcijo, čustvi, komunikacijo, oboji so imeli nenavadne interese. Razlike pa se pojavijo na 
treh področjih; jezikovnih, motoričnih in učnih sposobnostih (prav tam). 

Večina otrok, ki jih je preučeval Kanner, ni govora nikoli uporabljalo za komunikacijo, 
Asperger pa sicer opisuje, da je imelo nekaj otrok zamudo v razvoju govornih sposobnosti, 
vendar pa se je kasneje pri vseh razvila sposobnost tekočega govorjenja (prav tam). 

Razlike so se pojavljale tudi na področju motorike. Kanner je pisal le o enem nespretem 
otroku, ostali so bili zelo vešči finomotorične koordinacije, medtem ko je Asperger skoraj vse 
otroke opisal kot nespretne; v skupinskih športih niso mogli sodelovati, poleg tega so imeli 
slabše razvito fino motoriko (prav tam). 

Tretja razlika pa je bila opazna pri učnih sposobnostih. Medtem ko je Kanner verjel, da se 
njegovi pacienti najbolje učijo mehansko, je Asperger trdil, da imajo njegovi pacienti razvito 
abstraktno mišljenje (prav tam). 



- 17 - 
 

3.5 Pogostost Aspergerjevega sindroma 
AS je pri dečkih pogostejši, kot pri deklicah, razmerje naj bi bilo 5:1 (Stöppler, 2015). V 
Združenih državah Amerike se pri otrocih in mladostnikih AS pojavlja pogosteje kot rak, 
sladkorna bolezen, spina bifida in Downov sindrom (Filipek idr., 1999 v Wilkinson, 2010). 
Raziskave so pokazale, da je pojavnost avtizma in AS tri do štirikrat višja kot trideset let nazaj 
(Fombonne, 2003 v prav tam). Pregled 37 študij, ki so bile opravljene v 13 različnih državah 
in regijah med letoma 1966 in 2004 je pokazal, da je ocena pojavnosti AS v Evropi in Severni 
Ameriki približno 0,6 odstotkov od celotne populacije (Fombonne, 2005 v prav tam). Za tako 
veliko povečanje števila posameznikov z AS je veliko razlag, med drugim tudi spremembe v 
diagnostičnih kriterijih, izboljšana identifikacija, večje zavedanje med starši in strokovnjaki 
ter samo pojmovanje motnje (Fombonne, 2005; Wing in Potter, 2002 v prav tam).  

3.6 Vzroki Aspergerjevega sindroma 
Vzroki za SAM in tudi za AS še niso povsem pojasnjeni. Pretekle raziskave so pokazale, da 
so pri posameznikih z AS opazne nevrološke nepravilnosti, do katerih naj bi prišlo v prvih 
šestih mesecih nosečnosti in so pogostejše pri otrocih s fenilketunerijo (Mravlje, 2004). Pri 
otrocih z AS so namreč ugotovili tako strukturne kot funkcionalne razlike v specifičnih 
predelih možganov otrok v primerjavi z otroki brez omenjenega sindroma. Do teh razlik bi 
lahko prišlo zaradi abnormalne migracije celic med razvijanjem zarodka in bi lahko vplivale 
na strukturo možganov že v zgodnjem otroštvu ter na nevronska vezja, ki kontrolirajo misli in 
vedenje. V eni izmed študij so ugotovili zmanjšanje možganske aktivnosti v frontalnem 
(prednjem) režnju pri otrocih z AS, ko so se morali odzivati na vprašanja in pri tem 
uporabljati lastno presojo. Kljub dejstvu, da znanstveniki že dolgo domnevajo, da obstajajo 
genetske in okoljske komponente, ki so povezane z AS, pa nek specifičen gen za AS še ni bil 
odkrit (National Institute of Neurological Disorders and Stroke – Asperger Syndrome 
Infromation Page. (b.d.)). Ne glede na to, da  vzroki za AS še vedno niso povsem pojasnjeni, 
je dejstvo, da je AS vedno pogosteje prepoznan pri otrocih in mladostnikih.  

3.7 Značilnosti posameznikov z Aspergerjevim sindromom 
Družba posameznike z AS pogosto dojema kot nesramne, izolirane in čudne. Menijo, da 
čustven in socialni razvoj ni v skladu z njihovim izobraževalnim in fizičnim razvojem. 
Pogosto so opisani kot izobraževalno sposobni, vendar socialno nevešči. Osredotočajo se na 
lastne posebne interese, ne glede na to, kako bizarni so, in izključijo vse ostalo. Mediji in 
filmska industrija jih prikazuje kot izolirane posameznike brez prijateljev, na drugi strani pa 
jih povezujejo s savantskimi, izjemnimi sposobnostmi, čeprav je jasno, da je med 
posamezniki z AS le peščica tistih, ki si lahko zapomnijo nepredstavljive količine podatkov 
ali imajo fotografski spomin (Bradshaw, 2013). Stereotipnih prepričanj o posameznikih z AS 
je veliko; v nadaljevanju se bom osredotočila na ključne značilnosti, ki so povezane z AS, še 
prej pa izpostavila nekatere njihove pozitivne značilnosti, med katerimi so tudi: 

- iskrenost, 
- zanesljivost, 
- originalno razmišljanje/mišljenje, 
- predanost, 
- odločnost (Winter in Lawrence, 2011). 

 

3.7.1 Socialno vedenje 

Posamezniki s SAM so najpogosteje odmaknjeni in jih okolica ne zanima preveč, v nasprotju 
pa so posamezniki z AS druženju naklonjeni, čeprav jim primanjkuje spretnosti za uspešno 
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vključevanje v socialne interakcije (Milačić, 2006). V svojih člankih je Hans Asperger opisal, 
da otroci ne zmorejo sodelovanja z drugimi in da lahko postanejo panični, če jih silimo k delu 
v skupini (Asperger, 1991 v Attwood, 2007). Posamezniki z AS se od ostalih ne ločijo po 
zunanjem izgledu, vendar jih ljudje dojemajo kot drugačne ravno zaradi nenavadnega 
socialnega vedenja ter drugačnega načina komuniciranja, ki vključuje določene ponavljajoče 
geste in neobičajen govor. Sicer pa je AS pogosto označen kot »prikrit sindrom« (ang. hidden 
syndrome); družba jih posledično označi kot nesramne ali moteče. Posamezniki z AS ne 
razumejo kompleksnih socialnih pravil, ki se oblikujejo znotraj skupnosti. Svet vidijo drugače 
kot ostala povprečna populacija in zato tudi reagirajo drugače, nepričakovano in mnogokrat 
nenavadno (Bradshaw, 2013). 

Posebnosti, povezane s socialnim vedenjem, so lahko opazne že v zgodnjem otroštvu in kljub 
prisotnosti jih večkrat ne zaznajo kot neobičajne oz. jih pripišejo kakšnemu drugemu stanju. 
Pri otrocih se lahko pojavlja pomanjkanje družbene zavesti ter pomanjkanje interesa za 
spletanje prijateljstev. Pogosto težko vzpostavijo in vzdržijo prijateljske odnose, tudi zaradi 
nezmožnosti prepoznavanja čustev in občutkov pri drugih, poleg tega lahko v druge strmijo 
ali pa se izogibajo vsakršnega očesnega kontakta. Težave imajo tudi z obrazno ekspresijo, ki 
je pogosto neustrezna, hkrati pa ne razumejo gest drugih oseb (Stöpler, 2015).  

Nekateri otroci z AS se raje družijo z mlajšimi ali odraslimi, manj s svojimi sovrstniki; 
mlajšim namreč lažje vsilijo aktivnosti po lastnem izboru, odrasli pa imajo v nasprotju s 
sovrstniki več potrpljenja in so bolj prilagodljivi. Otrok z AS namreč sebe ne dojema kot 
člana skupine, prav tako ne sledi interesom drugih, temveč le lastnim (Milačić, 2006).  

Ena izmed značilnosti AS je tudi pomanjkanje empatije. MacDonald (1989 v Milačić, 2006) 
je v svojih eksperimentih opozoril na poseben primanjkljaj v prepoznavanju in izražanju 
čustev, ki jih je opazil pri desetih posameznikih z AS. Leta 2010 so Semrud-Clikeman in 
kolegi  raziskali, ali posamezniki z AS prepoznajo čustva ter pomen neverbalne komunikacije 
med otroci ter med otroci in odraslimi. Udeleženci so bili stari med 9.1 in 16.5 let. Ogledali so 
si deset posnetkov, kjer niso slišali konkretnih pogovorov, pač pa le intonacijo. Povedati so 
morali, kako se posameznik počuti in zakaj tako mislijo. Vsi udeleženi so imeli težave z 
določanji čustvenih stanj ter pomeni neverbalne komunikacije na podlagi socialne interakcije, 
njihovi odgovori so se izrazito razlikovali od vrstnikov brez AS (v Bauminger-Zviely, 2013).  

Dejstvo je, da so posamezniki z AS pogosto socialno izolirani; v povezavi z drugimi težavami 
je zato lahko zmanjšana njihova kvaliteta življenja, posledično se lahko poveča pojavnost 
depresije in anksioznosti (Atwood, 2006 v Woods, Mahdavi in Ryan, 2013). Socialna 
anksioznost pri posameznikih z AS se razlikuje od konvencionalne socialne anksioznosti pri 
posameznikih brez AS. Medtem ko so posamezniki z AS zmedeni predvsem glede socialnih 
pravil, se posamezniki brez AS ukvarjajo predvsem s socialnimi zavrnitvami (Ramsay idr., 
2005 v Woods idr., 2013).  

V primerjalni študiji iz leta 2006 (Macintosh in Dissanayake) so učitelji in starši učencev z 
AS ocenili, da imajo učenci z AS pomembne primanjkljaje na področju sodelovanja, 
odločanja in samokontrole v primerjavi z vrstniki s tipičnim razvojem. Pomembno je dejstvo, 
da socialni primanjkljaji pri posameznikih z AS vztrajajo tudi v odrasli dobi, kjer še naprej 
negativno vplivajo na njihovo socialno in poklicno delovanje (Szatmari, Bartolucci in 
Bremmer, 1989; Venter, Lord in Schopler, 1992 v Rao, Bidel in Murray, 2008). Ti socialni 
primanjkljaji lahko na posameznike vplivajo neposredno ali posredno. V raziskavi 
(Bauminger in Kasari, 2000), kjer je bilo udeleženih 22 posameznikov z visokofunkcionalnim 
avtizmom in 19 posameznikov brez avtizma, starih med 8 in 14 let, so primerjali razumevanje 
občutka osamljenosti in kvaliteto prijateljstva. Vsi posamezniki z avtizmom so imeli vsaj 
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enega prijatelja, vendar pa so poročali o slabši kvaliteti prijateljstva (druženje, varnost in 
pomoč). 

Igranje, druženje, pogovor, sklepanje kompromisov in konstruktivno reševanje konfliktov je 
bistvenega pomena za uspešne odnose v otroštvu in kasneje v življenju. Pogosto prepričanje, 
da otroci s SAM ali AS ne potrebujejo druženja, ne drži. Potrebno jih je učiti druženja in 
komunikacije ter tudi umika, ko ga potrebujejo, saj pri sklepanju prijateljstev niso tako 
spontani kot sovrstniki, ki teh težav nimajo. 

3.7.2 Govor in jezik 

Za posameznike z AS je značilen tudi neobičajen govor in jezikovni razvoj. Raziskave kažejo, 
da 50 odstotkov otrok z AS spregovori kasneje, kot je to običajno, vendar pa se do petega leta 
pri njih razvije tekoč govor (Milačić, 2006). Mnogo staršev tudi meni, da je bil govorni razvoj 
njihovega otroka z AS celo napreden (Worth in Reynolds, 2008). Tudi usvajanje sintakse in 
fonologije poteka podobno kot pri otrocih brez AS. Več težav pa se pojavlja pri uporabi jezika 
v socialnem kontekstu (pragmatični vidik jezika), pri razumevanju pomena besed (semantika) 
ter pri ritmu in višini govora (prozodija).  

Raziskave kažejo, da se pri posameznikih z avtizmom pogosteje pojavljajo težave z 
receptivnim jezikom kot pa z ekspresivnim (Kjelgaard in Tager-Flusberg, 2001; Rapin in 
Dunn, 2003 v Saalasti idr., 2008), kar je lahko ravno nasprotno od ugotovitev prejšnjih 
raziskav. Upoštevati pa je treba dejstvo, da obstaja le nekaj raziskav, ki so podrobno preučile 
govorno-jezikovni razvoj pri posameznikih z AS (Saalasti idr., 2008).  

Do sedaj strokovnjaki še niso sprejeli soglasne odločitve, da bi nek temeljni psihološki ali 
nevrološki primanjkljaj temeljito oslabil komunikacijo in jezik pri posameznikih z AS. 
Kognitivne oslabitve so namreč pri posameznikih z AS mnogo redkejše kot pri posameznikih 
z avtizmom (Ozonoff idr., 1991 v Saalasti idr., 2008). Pokazalo pa se je, da imajo 
posamezniki z AS primanjkljaje na področju izvršilnih funkcij (Joseph idr., 2005 v Saalasti 
idr., 2008). Poleg tega je tudi obdelava zvočnih informacij pri otrocih z AS spremenjena; 
kljub značilnostim zaznavnega ter centralnega slušnega procesiranja pa še ni jasno, ali te 
značilnosti prispevajo k težavam govornega razumevanja v različnih pogojih. Težave z 
zvočno obdelavo ter razumevanjem jezika pa se pojavijo predvsem ob zahtevnih pogojih 
poslušanja, vključno s hrupom v ozadju, kot je bilo ugotovljeno pri odraslih z visoko-
funkcionalnim avtizmom ter pri odraslih z AS (Alcantara idr., 2004 v Saalasti idr., 2008). 

3.7.3 Posebna zanimanja in rutine 

Za posebna zanimanja posameznikov z AS je značilno, da  so ekscentrična, samotarska, 
nenavadna in da se z njimi ukvarjajo večino časa (Atwood, 1998). Posebna zanimanja niso le 
hobi, temveč lahko dominirajo v posameznikovem življenju; razlika med hobijem in 
posebnimi zanimanji je intenziteta ukvarjanja oziroma fokusiranja na interes (Attwood, 2007). 

Nenavadni ali posebni interesi se lahko razvijejo že zelo zgodaj, pri otrokovi starosti dveh ali 
treh let (Bashe in Kirby, 2001 v Attwood, 2007). Otrok je lahko preveč obremenjen z deli 
nekega predmeta, naslednja faza je lahko fiksacija na nekaj nečloveškega (Pyles, 2002 v 
Attwood, 2007), fasciniranost na specifične skupine predmetov in pridobitev čim večjega 
števila teh predmetov. Otrok lahko ogromno časa posveti zbiranju npr. svečk ali rumenih 
barvic. Navezanost v takšni meri lahko povzroči pri otroku intenzivno stisko, če nekega 
predmeta ni več, in vidno radost, ko ga spet odkrije. Navezanost na predmete je lahko 
močnejša, kot navezanost na družinske člane. Dejstvo je, da je svet za otroke z AS precej 
zmeden in različne predmete bolj razumejo, saj le-ti ne spreminjajo razpoloženja, ne 
postanejo čustveni in so bolj »prilagodljivi« (Attwood, 2007).  
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Razlogov, zakaj se posebna zanimajo pojavljajo, je več. Posamezniku z AS lahko posebna 
zanimanja olajšajo pogovore s sogovorniki; če posameznik z AS ni dober govornik, ima 
morda težave z opažanjem namigov, če mu včasih zmanjka besed in podobno, potem mu 
pogovor o temi njegovega posebnega zanimanja zagotavlja samozavest in govor, ki je bolj 
tekoč. Eden od načinov, kako se »pokazati« pred drugimi, je tudi monolog, ki vsebuje polno 
tehničnih izrazov, ki jih poslušalec ne pozna. Spreminjajoči vzorci in pričakovanja, 
neobičajnost, nezanesljivost ali kaos jim v vsakdanjem življenju predstavljajo oviro, posebno 
zanimanje pa navadno vključuje red (Atwood, 1998). Posebni interes je lahko npr. tudi super 
heroj in identifikacija z njim. Pogosto se zgodi, da je posameznikovo posebno zanimanje 
povezano s športom, vendar ne v smislu ukvarjanja z njim. Lahko zbira ali memorizira 
športno statistiko in rekorde, vendar pa se nikoli ne udejstvuje v določenem športu. V obdobju 
pred adolescenco in v obdobju adolescence interesi največkrat vključujejo elektroniko in 
računalnike, domišljijsko literaturo, znanstveno fantastiko in včasih obsedenost z določenim 
posameznikom (Attwood, 2007). Klinične izkušnje so pokazale, da sta stres in ukvarjanje s 
posebnimi interesi premo sorazmerna. Ukvarjanje s posebnimi zanimanji pa jim ne nazadnje 
predstavlja tudi ogromno užitka in stopnja navdušenja je lahko tako velika, da posameznik 
dobesedno skače od zadovoljstva (Attwood, 1998). Posebna zanimanja lahko posamezniku z 
AS predstavljajo nek alternativni svet, kjer je srečen, uspešen in popularen. V realnem svetu 
pogosto niso priljubljeni med vrstniki in so neuspešni v socialnih interakcijah, kar vodi v 
nizko samopodobo in žalost zaradi njihove drugačnosti (Atwood, 2007). 

Že mlajši otroci z AS so pogosto nagnjeni k razvijanju in izvajanju rutin. Pomembno je, da 
starši temu ugodijo, saj sprememba oz. nedokončanje rutine otroka lahko privede v hudo 
stisko in povzroča anksioznost. »Ko se vzorec enkrat razvije, ga je potrebno redno izvajati. Na 
žalost lahko izvajanje rutine zahteva vedno več časa. Rutina pred spanjem se lahko začne z 
razvrščanjem treh igrač v linijo, sčasoma pa se razvije v zapleten ritual, ko je potrebno na 
desetine igrač po strogih pravilih reda in simetrije postaviti na točno določena mesta.«  Rutina 
jim torej zagotovi, da nepričakovane spremembe niso mogoče. Klinični dokazi kažejo, da 
rutine postanejo bolj dominantne in dovršene v primeru, ko je posameznik doživel 
spremembo ključnih ljudi v svojem življenju, zamenjal prebivališče ali ko se je povečala 
stopnja anksioznosti. Pogoste reakcije na stres so ravno rutine, ki jih posameznik redno izvaja. 
Vpeljava rutin torej ni primarna posledica AS, temveč sekundarna. Rutina pa lahko postane 
pretirana in takrat morajo starši nujno posredovati in vztrajati pri nekem kompromisu 
(Attwood, 1998).  

3.7.4 Motorika 

Pri posameznikih z nevrorazvojnimi motnjami, kamor spada tudi AS, se pogosto pojavljajo 
težave z motoriko (Pasini, D'Agati, Pitzianti, Casarelli in Curatolo, 2011). Približno 50–90 
odstotkov oseb z AS ima težave z motorično koordinacijo (Klin, McPartland in Volkmar, 
2005b v Kumar, 2014). Pri hoji ali teku otroka je koordinacija lahko nezrela, odrasli imajo 
lahko čudno hojo, ki ni fluentna oz. učinkovita. Predvsem pri teku je opazno nesinhrono 
gibanje rok in nog (Gillberg, 1989; Hallett in drugi, 1993 v Attwood, 2007). Težave z 
gibanjem otrok z AS navadno najprej opazijo starši, ki pogosto poročajo, da so otroci 
zamujali pri učenju hoje (Eisenmajer idr., 1996; Manjiviona in Prior, 1995 v Attwood, 2007) 
ter potrebovali veliko usmeritev pri dejavnostih, ki zahtevajo ročne spretnosti (Szatmari, 
Bartolucci in Bremner, 1989a v Attwood, 2007). Simultanost gibov rok (sposobnost uporabe 
obeh rok) je prav tako nerazvita, kar se kaže tudi pri uporabi jedilnega pribora ter pri 
zavezovanju čevljev (Gillberg, 1989 v Milačić, 2006). Njihova telesna drža je neobičajna, 
pojavlja se primanjkljaj vidno-motoričnih spretnosti (Gillberg, 1990; Tantam, 1988 v Milačić, 
2006).  
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Težave premikanja in koordinacije so očitne pri urah športa; težave opazijo tako učitelj športa 
kot njegovi sošolci, predvsem pri skupinskih športih z žogo. Otrok z AS ima lahko težave z 
razvojem spretnosti lovljenja, ujemanja in brcanja žoge (Tantam, 1991 v Attwood, 2007).  Pri 
ujemanju žoge z obema rokama so premiki ramen pogosto šibko koordinirani, poleg tega 
pogosto reagirajo prepozno – otrok predolgo razmišlja, kaj točno mora narediti z rokami. Pri 
metu žoge pa pogosto sploh ne pogledajo cilja in žogo zgolj vržejo (Manjiviona in Prior, 1995 
v Attwood, 2007). Pri učenju osnov skupinskih športov je pomembna naloga staršev, da 
otroka učijo določenih športov z žogo; če bodo otroci z AS želeli, se bodo lahko vključili v 
skupinske športne igre z vrstniki in pri tem poznali osnove. Zanimivo pa je dejstvo, da 
nekateri otroci z AS nimajo toliko težav s koordinacijo in fluentnostjo pri plavanju, skakanju 
po trampolinu ali golfu (Attwood, 2007). Problem predstavlja tudi ravnotežje, kar dokazujejo 
testi stoje na eni nogi z zaprtimi očmi (Manjiviona in Prior, 1995; Tantam, 1991 v Milačić, 
2006).  

Pri posameznikih z AS je pogosta tudi disgrafija in težave pri natančnih finomotoričnih 
manipulativnih nalogah, kot je uporaba škarij, prepoznavanje in ponavljanje ritma ter hitrih 
gibov (Milačić, 2006). Učitelj lahko veliko časa porabi za interpretacijo in popravljanje 
učenčeve nečitljive pisave. Nekateri otroci se zavedajo svojih grafomotoričnih težav in zato 
tudi neradi sodelujejo v aktivnostih, ki vključujejo veliko pisanja. 

3.7.5 Kognicija 

Kognicija vključuje razmišljanje, učenje, spomin ter domišljijo in je proces razumevanja. U. 
Frith in kolegi so ugotovili, »da imajo otroci s tem sindromom prizadeto temeljno sposobnost 
branja misli »(Frith, 1989; Happe, 1994 v Attwood, 1998). Raziskave kažejo, da ima večina 
posameznikov z AS zmanjšano sposobnost prepoznavanja in osmišljanja duševnih stanj in 
vedenj drugih (Baron-Cohen idr., 1985; Happe, 1994; Heavey idr., 2000; Klin, 2000 in 
Wellman idr., 2001 v Kaland, Callesen, Møller-Nielsen, Mortensen in Smith, 2007). 

Najbolj proučevana in raziskana teorija v povezavi s SAM in tudi AS se imenuje teorija uma, 
katere avtor je Baron-Cohen (1995 v Jurišić, 2016), ki je v nadaljevanju tudi opisana. 
Najenostavnejša razlage teorije uma je, da je to zmožnost, da se postavimo v kožo nekoga 
drugega (prav tam). 

• Teorija uma 

Otroci se pri približno štirih letih začno zavedati, da imajo drugi ljudje misli, znanja, 
prepričanja in želje, ki vplivajo na njihovo vedenje. Za posameznike z AS je značilno, da 
imajo probleme z razumevanjem in upoštevanjem misli in čustev drugih. Dejstva, da njihova 
pripomba lahko nekoga drugega užali ali spravi v zadrego, se ne zavedajo. Zgoraj opisano 
natančno opredeljuje t.i. teorija uma, ki je pogosto imenovana tudi »miselna slepota« oz. 
»miselni neuspeh« (Frith in Hill, 2003) in pri kateri ne gre za čustveno motnjo (Jurišić, 2016). 
Ko drugi prepoznajo značilnost zgoraj imenovane »miselne slepote« otroka z AS, lahko 
poskrbijo za učenje potrebnih spretnosti. Da bi otroci z AS lažje razumeli perspektivo in misli 
drugih, se lahko odigrajo določeni scenariji, vodenje nekoga z zavezanimi očmi skozi labirint 
(demonstracija, da ena oseba znanje ima, druga pa ne), igranje vlog po scenarijih in podobno. 
Raziskave in klinični dokazi so pokazali, da posameznik z AS sicer lahko razume misli drugih 
ljudi, vendar pa tega znanja ne zna ustrezno uporabiti (Bowler, 1992 v Frith in Hill, 2003). 
Otrok ne zmore npr. uvideti bistva različnih vrst znanja ob določenem problemu (Frith in 
Happe, 1994 v Frith in Hill, 2003). V tem primeru je otroka primerno učiti počasnega 
delovanja v smislu »ustavi, premisli, naredi«, da pomisli na posledice svojega delovanja.  
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• Intelektualne sposobnosti 

Prva, ki je identificirala jasen in razločen profil intelektualnih sposobnosti posameznikov z 
AS z uporabo standardnih testov inteligentnosti, je bila sodelavka Hansa Aspergerja, 
Elizabeth Wurst. Na testih, ki zahtevajo znanje o pomenu besed, poznavanje dejstev, znanje 
matematike in prepoznavanje vzorcev, se posamezniki z AS relativno izkažejo. Pri nekaterih 
posameznikih so opazili neskladnost med verbalnimi in neverbalnimi intelektualnimi 
sposobnostmi (Ellis idr., 1994; Klin idr., 1995 v Attwood, 1998). Intelektualne sposobnosti 
posameznikov se pogosto povezujejo oziroma ocenjujejo na podlagi besedišča in poznavanja 
dejstev; mnogi otroci z AS so na tem področju dokaj uspešni, zato rezultati na podlagi 
standardnih testov intelektualnih sposobnosti mnogokrat razočarajo, saj so nižji od 
pričakovanih. Pri testiranih področjih, npr. razumevanje, razvrščanje slik in področja 
nesmislov, posamezniki z AS dosegajo nižje rezultate (Carpentieri in Morgan, 1994 v prav 
tam). Celoten profil otroka z AS je navadno močno neuravnotežen, zato je potrebno biti zelo 
previden pri izračunavanju globalnih intelektualnih sposobnosti.  

Učenec z AS ima lahko povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti, kar je 
pozitivno, saj le-te omogočajo učenje, razvijanje in morda tudi lažje soočanje s svojimi 
primanjkljaji. Vendar pa je lahko tudi obratno, namreč, posamezniki z AS ravno zaradi 
povprečnih ali nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti opazijo vse težave (sklepanje 
prijateljstev, partnerski odnosi, služba) in so lahko ravno zaradi tega bolj nagnjeni k depresiji 
in obupu kot tisti s podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi (Asperger syndrome – At 
least a »normal« IQ, 2010). 

• Spomin 

Znano močno področje posameznikov z AS je mehanski spomin, vendar imajo istočasno 
pogosto primanjkljaj v sposobnosti priklica lastnih dogodkov oz. težave z avtobiografskim 
spominom. Spomin ima pomembno vlogo pri socialnih funkcijah; olajšuje posameznikovo 
intimnost (Nelson, 1993 v Goddard, Howlin, Dritschel in Patel, 2007) in zagotavlja bazo 
podatkov za reševanje socialnih problemov (Evans, Williams, O'Loughlin in Howells, 1992; 
Goddard, Dritschel in Burton, 1996 v Goddard idr., 2007). Povezan je tudi z zdravim 
psihosocialnim funkcioniranjem, njegov primanjkljaj pa vpliva tudi na razvoj depresije 
(Williams, 1996 v Goddard idr., 2007).  

Otrok z AS ima lahko dober dolgoročni spomin in si zapomni dialoge iz njegovega 
najljubšega filma ali dogodke iz njegovega zgodnjega otroštva z vsemi podrobnostmi, vendar 
pa ima občutne težave s priklicem informacij oziroma z manipuliranjem le-teh pri reševanju 
nalog. Kapaciteta delovnega spomina pri posameznikih z AS je lahko mnogo manjša kot pri 
vrstnikih. Poleg tega lahko otroci z AS misli hitro pozabijo, zato pogosto svoje misli 
verbalizirajo takoj, v strahu, da bi jih pozneje pozabili. 

• Prilagodljivost mišljenja 

Razmišljanje posameznikov z AS je pogosto togo in neprilagodljivo morebitni spremembi ali 
neuspehu. Do določenega problema imajo navadno le en pristop in pri iskanju alternativ 
potrebujejo pomoč ter prilagoditve. Omenjeno imenujemo tudi »enostranska pamet« (ang. »a 
one track mind«) (Shu idr., 2001 v Attwood, 1998). Neprijetna posledica te neprilagodljivosti 
je slabša sposobnost učenja iz lastnih napak. Čeprav je očitno, da določena strategija pri 
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reševanju problema ni učinkovita, starši in učitelji poročajo, da otroci z AS pri uporabi te 
strategije vztrajajo (prav tam). 

Whitaker (2011) navaja, da se zaradi težav s prilagodljivostjo vedenja lahko pojavi težavno 
vedenje otroka z AS. Ponavljajoče vedenje, rituali in omejena zanimanja so lahko težavni že 
sami po sebi, še pogosteje pa se težave pojavijo, ko okolje ne more zadostiti otrokovi potrebi 
po istosti, saj se otroci z AS močno upirajo spremembam. 

Pomembno je, da se krepitev fleksibilnosti mišljenja začne pri zgodnjih letih. Starši se s 
svojim otrokom z AS lahko igrajo igro »Kaj bi še lahko bilo« ali »Kaj je napačno?« in s tem 
razvijajo njegovo mišljenje. Pomembno je tudi zavedanje, da je učenec bolj miselno 
fleksibilen, kadar je sproščen. Če pri učencu začutimo stres, ker ne pozna pravega odgovora, 
je prednostna naloga spodbuditi miren odnos ali začasno preusmeritev na neko pomirjujočo 
dejavnost, tako da nam lahko spet prisluhne oz. se osredotoči na alternativno strategijo pri 
iskanju rešitve nekega problema (Attwood, 1998).  

• Učenje 

Za posameznike z visokofunkionalnim avtizmom, kamor določeni strokovnjaki vključujejo 
tudi AS oz. ga celo enačijo, velja, da se njihovi izobraževalni dosežki razprostirajo na 
kontinuumu od mnogo nižjih rezultatov, kot je pričakovano, do mnogo višjih od 
pričakovanega (Estes idr., 2011; Griswold, Barnhill, Myles, Hagiwara in Simpson, 2002 v 
Bauminger-Zviely, 2013). Pregled 74 kliničnih primerov učencev z AS je pokazal, da je bilo 
23 odstotkov učencev izjemnih na matematičnem področju (Hippler in Klicpera, 2004 v 
Attwood, 2007), Reitzel in Szatmari (2003) pa navajata, da naj bi imela kar polovica učencev 
z AS težave na omenjenem področju (v Attwood, 2007). Nekateri učenci z AS imajo velike 
težave z razumevanjem osnovnih matematičnih dejstev. Za razvoj matematičnih spretnosti je 
potrebna temeljita ocena kognitivnih sposobnosti. Ni bistveno, da zmore dokončati preproste 
aritmetične naloge ali da si zapomni urnike; učenec mora matematično znanje znati uporabiti 
v vsakdanjih situacijah (Jordan, 2003 v Attwood, 2007).  

V že omenjeni klinični raziskavi učencev z AS je imelo od 74 učencev 17 odstotkov 
pomembne težave s tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem ter tehniko in vsebino 
pisanja (Hippler in Klicpera, 2004 v Attwood, 2007), Reitzel in Szatmari (2003) pa navajata, 
naj bi imel eden od petih učencev z AS intenzivne težave z bralnim razumevanjem (v prav 
tam). 

Pri nekaterih posameznikih z AS se kažejo znaki hiperleksije, visoke sposobnosti 
prepoznavanja besed, vendar sočasno zelo slabo razumevanje besed ali zgodbe (Tirosh in 
Canby, 1993 v Attwood, 1998). Nekateri imajo velike težave z branjem; že Hans Asperger je 
opisal, da so v njegovi skupini otroci, ki kažejo znake disleksije in slabo obvladajo pravopis. 
Po drugi strani pa so nekateri že zelo zgodaj začeli šteti in bili fascinirani s števili (Attwood, 
1998). Nekateri otroci se bolj osredotočajo na posamezne besede kot pa na globalen pomen 
besedila, zato je bralno razumevanje veliko slabše. Poleg tega zmožnost bralnega 
razumevanja tudi preprostih besedil pogosto ovirajo težave zaznavanja perspektive drugih ter 
težave, ki so povezane s procesiranjem senzoričnih informacij (Brown in Dunn, 2010 v 
Bauminger-Zviely, 2013). Učenec z AS se lahko nauči prebrati določeno besedo, vendar se 
lahko zgodi, da zapisano z drugačno pisavo, zazna kot popolnoma novo besedo (Attwood, 
2007). Attwood (2007) je iz lastnih kliničnih izkušenj zapisal dejstvo, da običajno programi 
branja pri učencih z AS niso bili tako učinkoviti, kot se je pričakovalo. Učenec morda 
potrebuje temeljito oceno nevropsihologa, zakaj prihaja do težav pri učenju branja, poleg tega 
je potrebno odkriti nove strategije in pri tem upoštevati, da učenje branja lahko v veliki meri 
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vpliva na njegovo samospoštovanje. Nekateri učenci z AS, ki so zamujali pri učenju branja, so 
praktično čez noč pridobili sposobnost branja na starosti primerni ravni.  

Pri učencih z AS je opazna neučinkovita finomotorika, motorična kontrola in vizualno-
motorična integracija (Kushki idr., 2011 v Bauminger-Zviely, 2013), kar izrazito vpliva na 
njihovo pisanje.  

Zanimivo je, da otroci z AS znanja ne pridobivajo po običajnem, ustaljenem vrstnem redu; 
imajo namreč samosvoj način razmišljanja in reševanja problemov. S strani učitelja je zato 
več kot zaželeno, da podrobneje preuči učenčeve učne strategije in jih ne oceni kot napačne 
zgolj zato, ker so drugačne od strategij, ki jih uporabljajo ostali otroci (Attwood, 1998).  

Učitelji in starši morajo pri učenju upoštevati dejstvo, da se nekateri otroci ne želijo 
preizkusiti v novih aktivnostih, če menijo, da jim nekaj ne bo uspelo oz. da bi bili lahko 
razočarani. Pomembno je, da učitelj in starši delujejo spodbujajoče in se izogibajo kritiki. Še 
ena pomembna značilnost učencev z AS je, da imajo zelo visoka pričakovanja do sebe; ti 
standardi so mnogokrat nad nivojem, ki ga od njega pričakujejo drugi (prav tam). 

3.7.6 Senzorično procesiranje 

Senzorično procesiranje je mehanizem, s katerim nevronske povezave v možganih pridobijo, 
uredijo in razumejo senzorne dražljaje; s pomočjo tega se ljudje zavedajo, kaj se dogaja okoli 
njih (Miller in Lane, 2000 v Shankar idr., 2013). Med pogovorom ljudje prejemajo in 
procesirajo slušne in vizualne informacije, ne da bi pozornost posvečali mehanizmom, ki so 
navzoči. Posamezniki s senzoričnimi okvarami pa informacijo obdelajo drugače kot tisti brez 
senzoričnih okvar. Njihova sposobnost za obdelavo podatkov prek senzoričnih sistemov je 
običajno oslabljena, kar vpliva na odgovore/odzive in sposobnost sodelovanja z okoljem 
(Ayres, 1972; Brown idr., 2006; May-Benson in Koomar, 2010 v Shankar idr., 2013).  

Hans Asperger (1944) je pri svojih pacientih z AS opazil nenavadne odzive na senzorične 
dražljaje. Nekateri otroci so na specifične dotike reagirali neobičajno. Močno so zavračali 
teksturo nekaterih oblačil in niso mogli nositi novih oblačil ali nogavic. Poleg tega je 
nekaterim otrokom z AS kopanje in striženje nohtov predstavljalo intenziven stres. V družbi 
je nevrokognitivno funkcioniranje posameznikov z AS nerazumljeno in posledično so v stiski 
zaradi prilagajanja; poskusi, da se prilagodijo na ta način, lahko privedejo do fizične 
nerodnosti (Klin, McPartland in Klin, 2006 v Shankar, Smith, in Jalihal, 2013), prirejenih 
pragov bolečine (Bogdashina, 2003 v Shankar idr., 2013) ter drugih načinov soočanja. 
Spremenjena vedenja imajo izčrpavajoče učinke na posameznike z AS, ki so posledično vse 
bolj nagnjeni k težavam duševnega zdravja (Shankar idr., 2013). Posamezniki z AS imajo 
lahko posebnosti v procesiranju dražljajev; pri nekaterih se pojavlja preobčutljivost na 
dražljaje, pri drugih pa neobčutljivost na dražljaje (Weiss, 2003; Rogers in Ozonoff, 2005 v 
Shankar idr., 2013).  

Kot že omenjeno, imajo posamezniki z AS pogosto težave s senzoričnim procesiranjem in s 
tem težave s sprejemanjem dražljajev ter sodelovanjem z okoljem. Vidne in slušne 
primanjkljaje lahko omilimo ali odpravimo s pomočjo očal ali slušnih pripomočkov (Kandel 
idr., 2000 v Shanker idr., 2013), primanjkljaje senzorične obdelave pa se ne da popraviti tako 
enostavno. Ljudje z AS morajo spremeniti svoje aktivnosti in vedenja, kot tudi njihovo 
življenje, delo in socialno okolje (Miller in Lane, 2000 v Shanker idr., 2013). Raziskav, ki bi 
povezovale senzorične težave in posameznike z AS, je malo. Dunn idr. (2002) so primerjali 
odzive na senzorične dražljaje pri 42 otrocih z AS z odzivi 42 otrok brez AS. Uporabili so 
senzorični profil, ki vključuje 23 kriterijev; ugotovili so, da se senzorično procesiranje otrok z 
AS v primerjavi s senzoričnim odzivanjem otrok brez AS razlikuje v dvaindvajsetih od 
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triindvajsetih kriterijev. Čeprav je vzorec premajhen, da bi lahko rezultate posplošili na vse 
otroke z AS, pa kaže, da posamezniki z AS senzorične dražljaje procesirajo drugače od 
posameznikov brez AS oz. brez primanjkljajev senzoričnega procesiranja (v Shanker idr., 
2013).  

Viola (2007) ter Shanker idr. (2013) navajajo naslednje znake in simptome posameznikov, ki 
so povezani s težavami senzoričnega procesiranja, kar je pogosto tudi pri posameznikih z AS. 
Preobčutljivost na dražljaje imenujemo hipersenzitivnost, otroci, ki pa so na zunanje dražljaje 
premalo občutljivi, pa so hiposenzitivni:  

• Dražljaj: zvok  

Hipersenzitivnost: 

Zvoke, ki jih posamezniki z AS zaznavajo kot izredno intenzivne, lahko razdelimo v tri 
skupine: 1) nenadni, nepričakovani zvoki, npr. kašljanje, kihanje, pasji lajež, zvonjenje 
telefona; 2) visoki, trajajoči zvoki, ki jih oddajajo majhni elektromotorji ter 3) zapleteni ali 
večslojni zvoki, kot npr. zvok v nakupovalnih središčih (Shanker idr., 2013). 

»Glasni, nenavadni zvoki me vedno prestrašijo. Nanje reagiram bolj intenzivno kot ostali 
ljudje. Hrup je bil zame velik problem. Kadar sem bila izpostavljena glasnemu ali kaotičnemu 
zvoku, se nanj nisem znala prilagoditi. Ali sem morala odmisliti zvok in se zapreti vase ali pa 
poslušati vse naenkrat, kot tovorni vlak. Da bi se izognila takemu napadu zvokov, sem se 
pogosto zaprla v svoj svet in zunanjega izključila …« (Grandin, 1988 v Attwood, 1998, str. 
130).  

Hiposenzitivnost: 

Posamezniki z AS lahko zvoke ignorirajo in imajo pri ustnih navodilih težave s sledenjem. 
Njihov govor je lahko zelo glasen. Lahko mu je všeč zelo glasna televizija ali radio, pogosto 
sami pri sebi brundajo (Viola, 2007). 

• Dražljaj: dotik 

Hipersenzitivnost: 

Posamezniki z AS so lahko izjemno občutljivi na intenziteto dotika ali na dotik določenih 
delov telesa. Nekateri deli telesa delujejo še posebej občutljivo na dotik; otroka lahko zagrabi 
panika pri frizerju, umivanju rok in česanju. Pogosto so izjemno občutljivi na teksturo 
različnih oblačil in včasih vztrajajo pri nošenju le enih oblačil, katerih material je prijeten. 
Delovni terapevti so razvili program z imenom integracija čutov, ki vpliva na zmanjšanje 
odpora do dotika in vključuje masažo, nežno dotikanje in vibracije (Shanker idr., 2013; Viola, 
2007). 

Hiposenzitivnost: 

Posamezniki z AS se lahko ne zavedajo lastnosti predmetov na otip, bolečine ali temperature, 
kar je lahko zelo nevarno. Otroci, ki so premalo občutljivi na dotik, se brez težav igrajo v 
blatu, brskajo po predmetih brez kakšnega posebnega namena, žvečijo predmete, ki niso 
užitni, se drgnejo ob določene površine ali se zaletavajo v druge ljudi (Viola, 2007). 
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• Dražljaj: okus 

Hipersenzitivnost: 

Starši otrok z AS so poročali, da so bili njihovi otroci kot dojenčki ali pa v svojih predšolskih 
letih zelo izbirčni glede hrane. Opazno je lahko močno nasprotovanje določenim strukturam 
(npr. brokoli) in tudi temperaturam hrane. Med hranjenjem se takim otrokom pogosto zaleti. 
Sčasoma to preobčutljivost na hrano otroci večinoma prerastejo, lahko pa vztrajata strah in 
posledično izogibanje določeni vrsti hrane. Pomembno je, da se otroka ne sili k uživanju 
hrane, ki je ne mara; ne gre namreč za otrokovo namerno kljubovanje. Kljub vsemu pa 
nekateri odrasli z AS celo življenje preživijo na zelo omejenih dietah z vedno enakimi 
glavnimi sestavinami, ki so pripravljene in postrežene na vedno enak način (Shanker idr., 
2013; Viola, 2007). 

»Bil sem nadvse občutljiv na strukturo hrane, vsega sem se moral najprej dotakniti s prsti, da 
sem videl, kakšen občutek daje, šele nato sem lahko dal hrano v usta. Sovražil sem hrano, v 
katero so bile stvari zamešane, na primer rezance z zelenjavo ali kruh z dodatki za sendvič. 
Teh stvari ne bi nikoli, res nikoli mogel dati v usta. Verjel sem, da bi sicer hudo zbolel.« 
(Barron in Barron, 1992 v Attwood, 1998, str. 135). 

Hiposenzitivnost: 

Otroci lahko poližejo ali zaužijejo neužitne predmete. Lahko jim je všeč zelo začinjena in 
pekoča hrana ter v želji, da bi se pomirili, lahko sesajo ali žvečijo stvari (Viola, 2007). 

• Vidni dražljaj 

Hipersenzitivnost: 

Nekateri otroci in odrasli z AS pravijo, da jih svetloba zaslepi. Občutljivi so lahko tudi na 
barve oz. imajo motnje vizualnega zaznavanja. Pogosto si zakrivajo oči, očesni kontakt je 
slabši, lahko pa so preveč budni in vedno na preži. Pomembno je, da se identificira stvari, ki 
jih posameznik z AS doživlja kot preveč intenzivne, in se jim poskušamo izogniti. Načina, 
kako zmanjšati vizualno občutljivost, še ni (Shanker idr., 2013; Viola, 2007). 

Hiposenzitivnost: 

Kljub temu, da otrok nima težav z vidom, se lahko dotika vsega, da bi to spoznal, saj njegov 
vid ni dovolj koordiniran. Pomembne vidne namige lahko spregleda (npr. izraze na obrazu 
drugih oseb, kretnje, pisna navodila) (Viola, 2007). 

• Dražljaj: vonj 

Hipersenzitivnost: 

Določene vonje lahko posamezniki z AS zaznavajo kot nevzdržne (Cesaroni in Garber, 1991 
v Shanker idr., 2013). Menjava parfumov v družini ali čistil je lahko za otroka izjemno 
neprijetna, zato se ji je bolje izogibati (Shanker idr., 2013), poleg tega pa lahko stalno 
oporekajo določenih vonjem (Viola, 2007). 

Hiposenzitivnost: 

Otroci lahko neprijetnih vonjev niti ne opazijo in jih ignorirajo. Pogosto se zgodi, da 
ovohavajo ljudi, predmete in hrano (Viola, 2007). 
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• Dražljaj: Gibanje 

Hipersenzitivnost: 

Otrok, ki je preobčutljiv na gibanje, se mu izogiba oz. se izogiba nepričakovanim premikom. 
Težavo mu lahko predstavlja višina in postane anksiozen v primeru izgube ravnotežja. Izogiba 
se tudi drugim oblikam gibanja, npr. teku, plezanju, drsanju in guganju. V avtomobilu ali 
dvigalu imajo pogosto potovalno slabost (prav tam). 

Hiposenzitivnost: 

Taki otroci potrebujejo veliko in pogosto gibanje; hrepenijo po hitrih in krožnih gibih, npr. 
guganje, zibanje, sukanje in vožnje z vrtiljakom. Omenjene dejavnosti lahko počnejo do 
omotičnosti. Pogosto je stalno gibanje telesa ter uživanje v položajih, ki so nevarni (prav tam). 

• Dražljaj: Položaj telesa 

Hipersenzitivnost: 

Otrokov položaj telesa je lahko rigiden, tog in napet. Aktivnostim, ki zahtevajo dobro 
zavedanje telesa, se izogiba. 

Hiposenzitivnost: 

Ti otroci pogosto padajo in se spotikajo. Pogosto je opazna nerodnost in neprevidnost. Lahko 
se zaletavajo ob predmete, udarjajo z nogo ob tla oz. se igrajo s prsti (prav tam). 

• Sinastezija 

Sinastezija je redek pojav, ki se pojavlja tudi pri posameznikih z AS; posameznik z enim od 
čutil določen občutek zazna, vendar pa se kot posledica tega občutka pojavi občutek tudi na 
nekem drugem čutilu. Najpogosteje posameznik vidi barve vsakič, ko sliši določen zvok, kar 
imenujemo tudi obarvan zvok.  

AS torej spada v spekter avtističnih motenj, kljub temu da se v literaturi pojavljajo dvomi o 
tem. Ne glede na to pa je AS razvojna motnja, ki vpliva na posameznikovo doživljanje sveta 
okoli sebe, predelovanje informacij ter odzivanje na ljudi. Vzroki SAM in AS še niso 
pojasnjeni, se pa strokovnjaki strinjajo, da gre za povezavo genetskih in okoljskih dejavnikov. 
Kljub temu da imajo pozitivna oz. močna področja, pa so s strani okolice pogosto zaznani kot 
čudni, nesramni in izolirani. Njihova specifičnost se kaže predvsem pri socialnem vedenju, 
govoru in jeziku, posebnih zanimanjih in rutini, motoriki in kogniciji.  

4. UČENCI Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM V ŠOLSKEM OKOLJU  
 

Učenci z AS šolskim strokovnim delavcem in sovrstnikom pogosto predstavljajo izziv zaradi 
njihovega dojemanja sveta okoli sebe in pogostega neobičajnega reagiranja. Ko se v vrtec in 
kasneje v šolo vključi učenec z AS, mu je potrebno zagotoviti veliko prilagoditev, ki mu 
lahko zmanjšajo stopnjo vsakdanjega stresa in pripomorejo k bolj želenim oblikam vedenja. 

Učitelji in strokovni delavci pogosto nimajo dovolj izkušenj za delo z učenci z AS (Myles in 
Simpson, 2002; Wilkinson, 2005 v Wilkinson, 2010). Učenci z AS imajo pogosto težave, 
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povezane s socialnim vključevanjem ter komunikacijo, le-te pa so povezane z zmanjšano 
pozornostjo, emocionalnimi ter učnimi težavami in visoko stopnjo neprimernega vedenja 
(Ghaziuddin, 2005; Klin in Volkmar, 2000; Simpson in Myles, 1998; Tantam, 2003 v 
Wilkinson, 2010). Slednje predstavlja tveganje za slabši učni uspeh, nedokončanje šolskega 
programa, zavračanje sošolcev in posledično mnogokrat tudi tveganje za anksioznost ter 
depresijo (Adreon in Stella, 2001; Myles in Simpson, 2002 v Wilkinson, 2010).  

Večina učencev se nauči primernega vedenja v šolskem okolju na podlagi opazovanja drugih 
in upoštevanja odraslih. V šolskem okolju je veliko pravil, ki jih morajo učenci razumeti, da 
so lahko uspešni. Večina učencev ve, da med poukom ni primerno npr. vstajanje, vpitje in 
neprestano gledanje skozi okno. Učenci z AS pa potrebujejo zelo natančne napotke in 
zahteve, da vedo, kaj se od njih pričakuje tekom šolskega dne (Bett, Berrs in Gerber-Eckard, 
2007). 

Cederlund idr. (2008, v Bauminger-Zviely, 2013) so v svoji raziskavi ugotovili, da je le 10 od 
66 odraslih z AS, vključenih v raziskavo, končalo univerzitetno raven izobraževanja in od teh 
sta le dva posameznika tudi diplomirala. 

Glede na podatke o (ne)uspešnosti učencev in odraslih v šolskem okolju in razlogih za to je 
pomembno, da učitelj poskrbi, da se učenec z AS v razredu dobro počuti, je sprejet in se lahko 
dokaže ter dosega izobraževalne dosežke. Prav tako pa mora biti učitelj pozoren tudi na 
njegove sošolce in sošolke, ki zaradi značilnosti učenca z AS ne smejo biti prikrajšani za 
kakovosten proces vzgoje in izobraževanja. Pri doseganju tega je lahko učiteljem in učencem 
v pomoč mnogo splošnih in tudi bolj specifičnih strategij za učenca z AS. V nadaljevanju 
bom navedla in opisala prilagoditve prostora, poučevanja in podajanja informacij ter 
učinkovite oblike podpore in pomoči učencev z AS, učitelj pa se mora glede na individualne 
značilnosti učenca z AS v razredu odločiti, katere bo uporabil. 

V nadaljevanju navajam in opišem splošne ter specifične prilagoditve in strategije, vzroke 
neprimernega vedenja ter preventivne strategije, da do tega ne bi prišlo, v zadnjem delu 
teoretičnega dela pa tudi štiri učinkovite oblike podpore in pomoči za učence z AS. 

4.1 Splošne prilagoditve in strategije 
Učitelj, ki ima v razredu učenca z AS, mora upoštevati dejstvo, da učenci z AS potrebujejo 
jasno strukturo in se na spremembe lahko odzivajo zelo negativno. V razredu je potrebno 
ustvariti red in dosledno izvajati prilagoditve, ki pa pozitivno vplivajo tudi na druge učence. V 
nadaljevanju bom podrobneje predstavila nekaj splošnih prilagoditev, ki jih učitelj lahko 
izvaja in s tem olajša pouk sebi, učencu z AS in drugim učencem v razredu.  

• Uporaba vizualnih opor 

Mnogo učencev z AS ima vizualni učni stil, zato naj tudi organizacija pouka poteka v tej 
smeri. Učitelj naj v razred namesti vizualne pripomočke in jih uporablja pri pouku. Pri 
različnih dejavnostih, ki so časovno omejene, naj izdela odštevalni grafikon, ki bo učencu ob 
verbalni opori nakazal, da se čas izteka. Poleg tega lahko na delovne liste označi, kam naj 
učenec zapiše odgovor, glede na dolžino pa lahko predvideva tudi, kako dolg naj bi bil 
odgovor. Učencu lahko prav tako vnaprej pripravimo kratke povzetke vsebine in strukture 
pouka (Winter in Lawrence, 2011). 
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• Povezava verbalnega z vizualnim 

Kadar ljudje govorijo, so otroci z AS pogosto zelo nepozorni, ne spremljajo telesne govorice 
posameznika oz. je ne razumejo. Lahko pa posameznika spremljajo in gledajo, vendar 
govorjenega ne razumejo ali pa si zapomnijo samo posamezne besede oziroma fraze. Že ena 
nepoznana fraza lahko pri njih povzroči blokado. Učitelj mora sicer pri vseh učencih 
preverjati razumevanje, vendar pa mora biti pri učencu z AS na to še toliko bolj pozoren. Če 
se le da, naj učitelj svoj govor o določeni temi podkrepi z močnimi vizualnimi simboli, 
slikami, fotografijami, modeli in podobno. To bo učenca spodbudilo, da bo učitelja pogledal 
in bil pozoren tudi na telesno govorico (prav tam). 

• Opozarjanje na spremembe 

Spremembe so sploh za učence z AS zelo neprijetne in se nanje lahko odzovejo zelo burno. 
Kadar je le mogoče, jih je potrebno vnaprej opozoriti, da bo do določenih sprememb prišlo. 
Povedati jim je treba, zakaj bo do spremembe prišlo in jim točno povedati, kaj se od njega 
pričakuje. Pomembno je, da hkrati poudarimo, kaj se ne bo spremenilo. Povemo na primer, da 
bo tretjo šolsko uro vodila druga učiteljica, vendar pa bo pouk potekal v isti učilnici, z istim 
sedežnim redom ter snovjo, ki jo učenec že pričakuje (prav tam). 

• Ustvarjanje seznamov in urnikov 

Učitelji naj bodo pri oblikovanju seznamov, urnikov, morebitnih spremembah dosledni. 
Ustvarijo naj sezname nalog, ki jih mora učenec z AS opraviti. Pomembna je tudi časovna 
opredelitev, torej da posameznik lahko pogleda, do kdaj mora kaj opraviti. Za mlajše učence 
je priporočljivo oblikovati preproste korake pri reševanju naloge in jasno označiti, ko je 
posamezen korak opravljen. Seznam, kot je npr. seznam pripomočkov, ki jih mora imeti vsak 
dan v torbi, lahko zelo olajša pripravo na pouk. Za mlajše naj bo seznam slikovni, za starejše 
učence pa pripomočke zapišemo (ček lista) (prav tam). 

Poleg tega naj bodo urniki pripravljeni individualizirano; za učenca z AS naj učitelji 
pripravijo personaliziran dnevni urnik z vsemi obveznostmi, ki jih tisti dan ima. V urnik naj 
dosledno vnašajo tudi morebitne spremembe (Grimm, 2011). 

• Uporaba barv 

Tekom pouka je priporočljivo uporabljati barve. Z njimi lahko jasno označimo različne 
predele razreda oziroma različne aktivnosti. Z modro npr. označimo, kje se nahajajo 
matematični pripomočki, z rdečo označimo, kje imamo pripomočke za slovenščino, in 
podobno. Označevanje mora biti smiselno in jasno (Winter in Lawrence, 2011). 

• Uporaba časovnikov 

Posamezniki z AS imajo pogosto težave s časovno orientacijo. Priporočljivo je uporabljati 
enostavne naprave – časovnike; pri določeni nalogi učencu pokažemo, kaj od njega 
pričakujemo, da napravi v določnem času. Ne smemo pa pričakovati, da bo po izteku časa na 
časovniku še pripravljen opravljati nalogo; tudi če le-ta še ni dokončana. Spodbujamo ga 
lahko, da tekmuje sam s seboj in določeno aktivnost opravi hitreje, kot jo je prejšnjič. Prav 
tako lahko s časovnikom nakažemo spremembe aktivnosti (prav tam). 
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• Ustvarjanje jasnih pravil 

Mnogim posameznikom z AS je zelo težko razumeti pravila socialnih aktivnosti. Pomembno 
je, da v razredu učitelj ustvari jasna pravila za vso skupnost in je pri tem dosleden. Npr. 
govorijo lahko le, ko dvignejo roko ali ko v roke dobijo »govorečo žogo«. Omenjene 
strategije vnašajo v razred red, poleg tega pa učenec z AS tudi lažje sledi, komu mora 
nameniti pozornost (prav tam). 

Pravila naj bodo napisana v pozitivni obliki (torej ne »V razredu ne tečemo.«; ampak »V 
razredu hodimo.«). Pravila naj na začetku šolskega leta ustvarijo učitelj in učenci skupaj. 
Učitelj naj vsako pravilo pojasni in razloži, zakaj je pomembno (Grimm, 2011).  

• Oblikovanje skupin za skupinsko delo 

Nekateri učitelji vedno sami izbirajo skupine, nekateri to možnost prepustijo tudi učencem. 
Če ima učitelj v razredu učenca z AS, je priporočljivo, da vedno skupine oblikuje sam, saj 
tako zagotovi, da učenec z AS ne bo ostal neizbran. Glede na njihove značilnosti bi se to 
lahko zgodilo, kar pa pri posamezniku z AS lahko povzroči izjemno stisko. Poleg tega učitelj 
skupine oblikuje premišljeno in dodeli učenca z AS v skupino, ki je bolj tolerantna in 
pripravljena pomagati (Winter in Lawrence, 2011). 

Vse učence, tudi učenca z AS, naj učitelji učijo spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno delo v 
paru ali v skupini. Priporočljivo je, da ima vsak član točno določeno vlogo, ki jo dodeli 
učitelj. Če ima učenec z AS težave s pisanjem, ne more biti npr. glavni zapisovalec (Grimm, 
2011). 

• Dogovor o znaku za pomoč 

Učenci učitelja pogosto ne vprašajo, česar ne razumejo, da ne bi izpadli neumno. Pri učencih 
z AS ni nič drugače. Skupaj z učencem naj se učitelj dogovori za nek znak, ki ga bo učenec 
uporabil, kadar nečesa ne bo razumel (lahko npr. postavi določen predmet na določeno mesto, 
na mizo nalepi samolepilni listek in podobno). Pri tem pa je pomembno, da ga učitelj 
dosledno spremlja in ta skriven znak tudi opazi (Winter in Lawrence, 2011). 

• Oblikovanje sedežnega reda 

Podobno kot s skupinami je tudi s sedežnim redom. Odločanje, kje sedeti, lahko pri 
posamezniku sproži anksioznost; nekateri sedeži so rezervirani, nekateri učenci ne želijo 
sedeti z njim in podobno. Nekateri bodo lažje delovali, če bo pred njimi stena ali okno in ne 
sošolci. Pomisliti je treba tudi na pomen bližine učitelja, ko učenci potrebujejo pomoč (Winter 
in Lawrence, 2011). 

• Spodbujanje socialnih interakcij 

Za spodbujanje socialnih interakcij učitelji poznajo mnogo strategij in aktivnosti. Kadar je v 
razredu učenec z AS, pa morajo biti te aktivnosti še bolj previdno izbrane. Učitelj naj izbere 
temo, ki učenca z AS zanima oz. o kateri rad govori. Aktivnosti morajo biti izpeljane počasi, z 
natančnimi navodili, kaj se od koga pričakuje. Kljub vsemu so te aktivnost lahko za učenca z 
AS izjemno stresne; če vidimo, da delo v parih ali večji skupini učencu z AS ne ustreza, je 
bolje, da jih razvrstimo v manjše skupine. Poleg tega lahko učencu z AS posamezno aktivnost 
predstavimo že pred poukom; tako bo pripravljen na aktivnost, poznal bo navodila in mu bo v 
paru/skupini veliko lažje (prav tam). K. Williams (2001) navaja tudi, da je učence z AS 
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potrebno sistematično učiti odzivanja v različnih socialnih interakcijah, to pa pomeni, da mu 
je potrebno razložiti, zakaj njegov odziv ni bil sprejemljiv in kako ga lahko popravi. 

• Kontrola glasu in jezika 

Pri podajanju navodil mora učitelj paziti na več stvari. Pomembno je, da je jakost glasu 
ustrezna in da navodil ne podaja, ko učenci govorijo. Govor ne sme biti prehiter; med 
posameznimi povedmi so nujne krajše pavze. Navodila naj ne bodo kompleksna, učitelj naj 
poda po eno navodilo, da ne pride do zmede. Poleg tega mora biti učitelj pozoren tudi na to, 
da ne uporablja metafor in ni sarkastičen, saj bo nerazumevanje lahko učenca z AS zmedlo oz. 
privedlo do neprimernih oblik vedenja. Pomembno je, da je učitelj pri podajanju navodil 
specifičen; primer »Napišite, kaj ste počeli med počitnicami.« je lahko za učenca z AS 
premalo specifično, saj ne ve točno, kaj vključiti in česa ne (prav tam). 

Poleg tega mora biti učitelj pozoren na zastavljanje vprašanj. Učitelji pogosto sprašujejo 
»Zakaj?«. Da učenec odgovori na takšno vrsto vprašanja, mora najprej premisliti o situaciji, 
poiskati razlago, organizirati informacije in poiskati primerne besede za odgovor – vse to pa 
je abstraktno, kar je za učence z AS pogosto izjemno težko (Prior, 2003). 

4.2 Specifične prilagoditve in strategije 
Splošne prilagoditve so torej namenjene celotnemu razredu in še posebno učencu z AS; bolj 
kot splošne pa so nam pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v razredu 
z učenci z AS v pomoč specifične prilagoditve. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da 
niti dva učenca z AS nimata enakih značilnosti in da je prilagoditve potrebno načrtovati 
individualizirano. V nadaljevanju povzemam nekatere specifične prilagoditve in strategije za 
učence z AS.  

• Oblikovanje šolskega zemljevida 

Mnogo učencev z AS ima težave z orientacijo v prostoru, tudi z orientiranjem po šoli. Iskanje 
prostorov mu lahko olajšamo z barvnim šolskim zemljevidom, ki ga oblikujemo z njegovo 
pomočjo in je namenjen le njemu. Za različne prostore uporabimo različne barve. Označimo 
tudi prostore, kamor gre učenec lahko le z učiteljem oz. z njegovim dovoljenjem. Pomembno 
je tudi, da uporabo šolskega zemljevida vadimo skupaj z njim in s tem urimo njegovo 
orientacijo (Winter in Lawrence, 2011). 

• Pomoč učencu pri prehajanju iz razreda v razred 

Morda najtežje za učenca z AS je menjavanje razredov. Učitelji naj dajo učencu nekaj minut 
pred koncem šolske ure možnost, da že pospravlja svoje stvari ter se pripravi na odhod. To bo 
učencu pomagalo, da ne bo tako hitel in bil posledično zmeden pri menjavi razreda. Poleg 
tega lahko odhod iz razreda olajšamo tudi s sedežnim redom; učenec lahko sedi blizu vrat, 
tako da ob zvonjenju lahko prvi zapusti razred. Učitelj se lahko ob zvonjenju poslovi od 
učenca z AS in ga povpraša, ali ve, kam mora oditi. Pri menjavi razredov mu lahko pomagajo 
tudi vrstniki (Betts idr., 2007), če je možno naj učitelj minimalizira prehode (Williams, 2001). 

Pri različnih prehodih lahko učitelj izdela posebne kartice. Za obisk npr. knjižnice ima učenec 
pri sebi kartico, kjer je zelo specifično napisano, kaj mora storiti. Primer: 

1. Ko mi učitelj dovoli, vzamem knjigo iz torbe ali z mize. 
2. Usedem se na stol. 
3. Ko mi učitelj dovoli, se postavim v vrsto za Ano. 
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4. Tiho hodim proti knjižnici. 
5. Knjigo dam knjižničarki. 
6. Poiščem novo knjigo. 
7. Ko mi učitelj dovoli, se postavim v vrsto za Ano (povzeto po Grimm, 2011). 

• Uporaba posebnih zanimanj učencev z AS 

Posebna zanimanja učencu veliko pomenijo in jim predstavljajo motivacijo. Tekom pouka 
lahko večkrat omenimo poseben interes učenca z AS, ga povezujemo z različnimi šolskimi 
predmeti. Učencu pokažimo, da se določeno snov uči tudi zato, da bo lažje poiskal 
informacijo o njegovem posebnem interesu. Posebne interese lahko uporabimo tudi kot 
nagrado; ko učenec dokonča neko nalogo, lahko 10 minut bere knjigo, ki je povezana s 
posebnim interesom (oz. to nagrado prilagodimo glede na to, kaj je učenčev poseben interes), 
ali pa ga zaradi posebnega interesa usmerimo in motiviramo, da se nauči tudi stvari, ki so 
povezane s tem posebnim interesom (npr. če obožuje živali, to povežemo tudi z življenjskim 
prostorom te živali) (Williams, 2001). Pomembno je, da tudi pred drugimi izpostavimo 
posebne interese učenca z AS. Če je njegov poseben interes računalnik, lahko pomaga drugim 
učencem pri učenju določenega programa (Winter in Lawrence, 2011). 

• Identifikacija učenčevih močnih področij 

Učenci z AS imajo pogosto veliko močnih področij (izobraževalne spretnosti, spomin, 
reševanje problemov), ki pa jih učitelji ravno zaradi pogostega neprimernega vedenja in 
različnih stisk spregledajo. Učitelji naj bodo čim bolj pozorni na njihova močna področja in 
jih na podlagi ugotovitev tudi zaposlijo v razredu (»matematični pomočnik, strokovnjak 
glaskovanja/črkovanja«) (Grimm, 2011). 

• Uporaba alternativnih metod pisanja 

Posamezniki z AS imajo pogosto težave s pisanjem (finomotorika, disleksija …). Kadar imajo 
učenci z AS težave s pisanjem (finomotorika, disleksija), mu lahko vnaprej zagotovijo 
polpripravljene zapise snovi oz. miselne vzorce, kamor mora vpisati le ključne besede. Če je 
možno, si učitelj in učenec pisanje porazdelita; nekaj časa piše učitelj, nekaj časa pa učenec. 
Poleg tega pa pogosto veliko lažje in raje pišejo na računalnik, zato naj mu učitelji omogočijo 
tudi uporabo računalnika (Winter in Lawrence, 2011).  

• Potrpežljivost učitelja pri podajanju odgovorov 

Ko učitelj učencu z AS zastavi vprašanje, ga po vsej verjetnosti preseneti in zmoti pri lastnih 
mislih. Pri učencu z AS večinoma ne moremo pričakovati, da bo na vprašanje odgovoril, 
ampak za to potrebuje čas. Učitelji morajo biti potrpežljivi in ne smejo takoj dati priložnosti 
sošolcu ali sošolki ali pa odgovoriti namesto njega. Pogosto se ob vprašanju učenec/učenci z 
AS ne bodo ozrli na učitelja, ampak se bodo zagledali drugam, da se lažje skoncentrirajo 
(prav tam).  

• Spoštovanje odmorov (time out) 

Učitelji se morajo zavedati, da učenci z AS pogosto »odplavajo« in je to za njih čisto naravno. 
Učenec se morda zamisli ravno zato, da se skoncentrira na nadaljnje delo ali da premaga stres, 
ki je dnevno okoli njega. Takih odmorov ne smemo prekinjati (razen v primeru, ko trajajo 
predolgo), temveč jih moramo spoštovati in jih učencu z AS omogočiti (prav tam). 
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• Vračanje na določeno aktivnost 

Učenec z AS pogosto potrebuje individualno pomoč, da z določeno nalogo začne oz. da se 
spopade z določenim problemom. Včasih spodbude učiteljev ne bodo pomagale in učenec z 
AS dolgo časa ne bo počel nič. Pomembno je, da se z učencem dogovorite, da se v primeru, 
ko dogovorjene naloge ali aktivnosti ne zmore dokončati, lahko vrne na dogovorjeno 
aktivnost (branje knjige, krajši sprehod po šoli, risanje …) (prav tam). 

• Predstavitev »kartice izhoda« 

Učencu je lahko v primeru stresnega okolja v veliko pomoč »kartica izhoda«. Kadar je učenec 
v stresni situaciji oz. v stiski, navadno neha komunicirati z okolico. Po vsej verjetnosti ne bo 
zmogel povedati, da je v stresu in da potrebuje umik, da se lahko umiri.  

Učitelji in učenci z AS se v razredu pogosto znajdejo v začaranem krogu; učenec se zaradi 
določenih okoliščin vede neprimerno, posledično je otežkočen učni proces, cilji poučevanja 
pa ostanejo nedoseženi. Ker neprimerno vedenje učenca z AS pogosto predstavlja problem 
njemu samemu in učitelju, bom v nadaljevanju navedla morebitne vzroke neprimernega 
vedenja ter tudi strategije, ki naj bi jih učitelj uporabil in s tem poskrbel za manj stresno 
delovno okolje ter zavrl neprimerno vedenje učenca (prav tam). 

• Krepitev učenčeve samozavesti 

Izjemnega pomena je krepitev učenčeve samozavesti, saj so učenci z AS pogosto odrinjeni iz 
socialnih interakcij zaradi neobičajnega vedenja in reagiranja, poleg tega pa nimajo vpogleda 
v to, kako ga drugi »vidijo«. Pri krepitvi samozavesti naj: 

- učitelj najprej poišče/opazi učenčeva močna področja in poskrbi, da jih opazijo tudi 
njegovi sošolci – na podlagi močnih področij ima učenec z AS lahko različne naloge 
in vloge v razredu, 

- učitelj opazi in pohvali učenca v pozitivnih situacijah (»štiri pozitivne izjave so 
potrebne, da premagajo eno negativno«), 

- učitelj uporablja specifične, očitne besede za opis pozitivnega vedenja (Grimm, 2011). 
 

• Spopadanje s togostjo 

Učenci z AS pogosto vedno znova in znova zastavljajo enaka vprašanja ali pa obtičijo pri 
določenem problemu in ne najdejo rešitve. Učitelji lahko: 

- ustvarijo jasno pravilo, koliko odgovorov na vprašanja mora učenec z AS napisati v 
določenem času, 

- uporabijo razredni ali učenčev urnik, da mu pokaže, s čim mora nadaljevati ali 
- ustvarijo »fleksibilno kartico« (npr.: »Lahko odložim svojo najljubšo knjigo, ker je čas 

za matematiko.«) (Grimm, 2011). 

4.3 Vzroki neprimernega vedenja ter preventivne strategije 
Za učence z AS je značilno, da večkrat neprimerno reagirajo in svojo stisko izražajo kot 
neprimerno vedenje. Menim, da bi moral vsak učitelj vedeti, kateri so možni vzroki takega 
vedenja, in poznati tudi preventivne strategije, s katerimi lahko omili ali celo prepreči 
neprilagojeno vedenje, zato jih v nadaljevanju tudi navajam. 
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Neprimerno vedenje je pogosto posledica stresa; na stres nekateri učenci z AS reagirajo s 
strahom, drugi postanejo depresivni, nekateri pa jezni in se agresivno odzovejo nad 
vsakodnevnimi dogodki, ki jih frustrirajo (Atwood, 2007). 

Whitaker (2011) navaja, da je jeza lahko znak preobremenjenosti – učenci se soočajo z 
nezadovoljstvom, tesnobo ali bolečino in pri tem ne gre za namerna dejanja. Pri izbruhu jeze 
je značilen podoben vzorec in se ne razlikuje glede na vzrok nastanka. Učitelji in drugi 
strokovni delavci pa tudi starši se s poznavanjem različnih faz neprimernega vedenja lahko 
pripravijo na izbruhe jeze pri njihovih otrocih oz. učencih.  

1. faza: Sprožitvena faza 

Pri tej fazi je pomembno, da jo zatremo čim hitreje in se s tem izognemo nepotrebnim 
borbam. Odstranimo sprožilec, zaradi česar je prišlo do te faze, ali otroka, njegovo pozornost, 
preusmerimo in ga z različnimi strategijami naučimo obvladovanje stresa. Učenec lahko 
izbruhe z namenom, da bi nekaj dobil oz. se izognil naši zahtevi, zato je pomembno, da v tej 
fazi vztrajamo pri svojem. 

2. faza: Faza naraščanja 

Med prvo in drugo fazo jasne meje ni, poleg tega je ta prehod lahko zelo hiter. V fazi 
naraščanja narašča stopnja stresa in tesnobe tako pri nas kot pri otroku, zato se moramo 
kontrolirati in z našim ravnanjem ne povečevati otrokovega vznemirjenja. Otroka v tej fazi 
opomnimo na nagrado, ki jo bo dobil v primeru pravilnega, mirnega ravnanja, in ga hkrati 
opomnimo na pravila, ki jih že pozna. Otroku svetujemo, da se lahko umakne in se sprosti, ali 
pa mu z manjšo zahtevo preusmerimo pozornost. Predvsem je pomembno, da v tej fazi otroku 
damo čas, da se umiri. 

3. faza: Izbruh 

Najpomembnejše v tej fazi je, da se povzroči čim manj fizične in psihične škode. Med 
izbruhom moramo poskrbeti za varen prostor (umik predmetov, ljudi) ter poiskati pomoč 
drugih zaposlenih na šoli. Če ni neposredne fizične nevarnosti, tudi mi ne posredujemo 
fizično, v primeru, ko moramo to narediti, pa pazimo na količino fizične sile za doseganje 
optimalne varnosti. 

4. faza: Faza okrevanja 

Čeprav faza izbruha mine, pa je učenec lahko še nekaj časa v stresu in je že najmanjša stvar 
lahko povod za novega. Pomembno je, da otroku damo dovolj prostora in časa ter se šele po 
nekem času z njim pogovorimo o izbruhu in mu z nasveti pomagamo, da bo prihodnjič v večji 
meri kontroliral svoje vedenje. 

Neprimerno vedenje posameznikov z AS lahko negativno vpliva na njihovo delovanje v 
družbi, poleg tega pa tudi na njihov razvoj in učenje (Dunlap in Fox, 1999 v Crozier in Sileo, 
2005). Zelo pogost razlog za neprimerno vedenje so primanjkljaji na področju socialne 
interakcije ter komunikacije. Posamezniki z AS lahko reagirajo agresivno, npr. s tepežem 
drugih ali z avtoagresivnim vedenjem, pa tudi z nekaterimi oblikami ponavljajočega vedenja, 
npr. s ploskanjem, hojo po petah ali preokupiranostjo z določenim predmetom (National 
Institute of Mental Health, 2007 v Ventimiglia, 2007). 

Eno izmed bolj stresnih in neobvladljivih vedenj za starše, družinske člane in učitelje, ki se 
pojavljajo pri otrocih s SAM in tudi otrocih z AS, so samopoškodbe oz. avtoagresivno 
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vedenje. Samopoškodba je vsako dejanje, ki ga posameznik povzroči sebi z namenom 
poškodbe. Približno polovica posameznikov s SAM se je v določenem času svojega življenja 
samopoškodovala. Pri odraslih osebah, ki so se poškodovale v otroških letih, se tako vedenje 
lahko ponavlja predvsem v stresnih situacijah. Samopoškodbe se pojavljajo v različnih 
oblikah, najpogostejše so npr.: 

• udarjanje z glavo,  
• grizenje rok ali ramen,  
• klofutanje obraza ali glave,  
• praskanje kože in  
• močno stresanje glave. 

Vzroki za tovrstna dejanja so navadno preplet različnih dejavnikov. Lahko gre za občutek, da 
jih nihče ne sliši in nimajo izbire o različnih stvareh. Pogosto je vzrok žalovanje, ustrahovanje 
v preteklosti ali spomini na različne zlorabe, lahko pa tudi zgolj trenutno slabo počutje 
(http://www.autism.org.uk/about/behaviour/challenging-behaviour/self-injury.aspx). 

Možni vzroki za neprimerno vedenje so težave z jezikovnim procesiranjem in receptivnim 
jezikom; težave s socialnim razumevanjem jezika; težave s socialnim vedenjem, 
spremembami in prehodi; nizka samopodoba ali depresija; šibkost na področju 
organizacijskih spretnosti; primanjkljaji na področju izobraževalnih in motoričnih spretnosti; 
težave  s stresom in anksioznostjo in odkrenljiva pozornost (Moyes, 2002), ki jih v 
nadaljevanju tudi predstavim. 

• Jezikovno procesiranje in receptivni jezik 

Jezikovno procesiranje vključuje sprejemanje jezikovnih informacij in pretvorbo v 
razumevanje le-teh. Učenci, ki imajo težave z jezikovnim procesiranjem in receptivnim 
jezikom, so lahko nepozorni na posamezne informacije ali pa se izgubijo pri daljših navodilih. 
Ko navodilo slišijo, lahko pozabijo, kaj morajo narediti ali pa naredijo le prvi korak. 
Omenjeno je že bilo, da je pri učencih z AS pogosta eholalija, torej ponavljanje besed ali fraz; 
ponavljajo lahko tudi zato, ker jim je to v pomoč, da procesirajo, kar slišijo. Lahko se ne 
odzovejo na vprašanja ali pa potrebujejo dolgo časa, da oblikujejo odgovor, ki pa se lahko ne 
sklada z vprašanjem. Učenčeve težave z receptivnim jezikom lahko pri njih izzovejo 
neprimerno vedenje, ki se lahko pojavi nenamerno, kot dejstvo, da nečesa niso razumeli.  

Učitelji lahko učencem z AS pri težavah jezikovnega procesiranja pomagajo na več načinov: 

- odstranijo vse motnje, da se učenec lažje skoncentrira, 
- govorijo naj počasi in jasno, izogibajo naj se sestavljenim navodilom ter naj ne 

govorijo na preveč zahtevni ravni, 
- ustvarijo naj vizualne opore v kombinaciji z verbalnimi navodili, 
- pri učenju razrednih pravil naj vsako napisano pravilo podkrepijo z vizualno oporo in 

jasno povedo, katero vedenje v šoli ni sprejemljivo. Najbolje je, da so učenci aktivno 
vključeni pri oblikovanju vizualnih opor; sami lahko narišejo ali naslikajo določeno 
pravilo ali pa učitelj fotografira učence v različnih situacijah, ki predstavljajo določeno 
pravilo, 

- omogočijo naj dovolj časa za procesiranje vprašanja; vprašanja naj ne ponovijo vsaj 
deset sekund, saj v tem času učenec procesira zastavljeno vprašanje, 

- učenec naj zastavljena navodila ponovi, 
- učitelja ne sme zavesti dejstvo, da učenci z AS ekspresivni jezik obvladajo, vendar pa 

to ne pomeni nujno tudi za receptivnega (prav tam). 
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• Pragmatični jezik 

Težave imajo lahko tudi s socialnim razumevanjem jezika oziroma s t.i. pragmatičnim 
jezikom; kako začeti pogovor, kako ohraniti temo pogovora ali uporabiti različno 
modulacijo govora oziroma to prepoznati pri drugih. Pogosto fraze ali besede uporabljajo 
na neobičajen način. Prav tako pogosto povedano ali prebrano razumejo zelo dobesedno in 
se zaradi tega lahko začnejo obnašati neobičajno, saj določenih stvari ne razumejo. Težave 
imajo tudi z vzpostavljanjem očesnega kontakta in ne razumejo namigov, ko nekoga s 
svojim govorjenjem dolgočasijo.  

Učitelji naj: 

- predpostavijo, da bodo učenci z AS imeli težave s spretnostmi pragmatičnega jezika in 
da je najboljša metoda učenje teh spretnosti v individualni situaciji, šele nato v manjši 
skupini in končno tudi v razredu, 

- uporabijo igranje vlog za učenje modulacije glasu in obrazne mimike, 
- uporabijo video posnetke za učenje obrazne mimike in očesnega kontakta, 
- usposabljajo vrstnike za spodbujanje primernih tehnik pogovora v naravnih situacijah, 
- učijo učence z AS, kako začeti in ohranjati določeno temo pogovora v realnih 

situacijah (prav tam). 
 

• Težave s socialnim vedenjem 

Učenci z AS pogosto težko razumejo perspektivo nekoga drugega. Vključevanje v igre, ki 
zahtevajo pretvarjanje in uporabo igralnih sposobnosti, so za mnoge izmed njih pretežke. Prav 
tako imajo težave z vključevanjem v skupinske igre, saj pogosto ne razumejo, kaj se od njih 
pričakuje. Težko razumejo neverbalne geste, spoštujejo osebni prostor posameznika, 
dešifrirajo obrazno mimiko in telesno govorico. Tudi jezo pogosto izrazijo neprimerno 
agresivno. Zaradi vsega tega jih lahko sovrstniki dražijo ali se iz njih norčujejo in posledično 
tudi učenci z AS reagirajo neprimerno.  

Učitelji lahko učencu z AS z naslednjimi načini pomagajo razviti ustreznejše socialno 
vedenje: 

- organizirajo naj situacije, kjer mora učenec z AS ugotoviti, kako se nekdo počuti, 
oziroma naj predvidi, kako se bo v določeni situaciji odzval. Učenec naj bo pozoren 
tudi na glas posameznika in iz njega poskuša prepoznati čustvo, 

- uporabijo naj video posnetke kot pomoč za učenje obrazne mimike in prepoznavo 
čustev in govora posameznikov, 

- pripravijo naj igro vlog, kjer so načrtno vzpostavljene situacije, ki učencu 
predstavljajo izziv,  

- učenca naj sistematično učijo poznavanja pravil za nekatere skupinske igre, tako da se 
bo učenec z AS počutil pripravljenega. Napišejo naj socialne zgodbe kot pomoč za 
učenje primernih načinov reakcij v primeru zmage ali poraza, 

- uporabijo naj vizualne opore za učenje socialnega vedenja. 

Učenci z AS imajo pogosto raje družbo odraslih in ne svojih sovrstnikov, zaradi česar lahko 
pride do neprimernega vedenja med odmori ali v času kosila, ko je v jedilnici veliko učencev. 
Razlog, da imajo navadno raje družbo starejših, je v tem, da ne vedo, kako pristopati do 
sovrstnikov, kako se vključiti v družbo, začeti pogovor. Poleg tega gredo med odmori 
navadno na stranišče, v času kosila pa v jedilnico; v obeh prostorih je kot že omenjeno veliko 
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učencev, poleg tega pa imajo zaradi senzorične preobčutljivosti tudi težave z vonjavami, 
hrupom, zaradi česar so preobremenjeni in to je lahko razlog za neprimerno vedenje.  

- Učitelji naj zato v času kosila sedijo blizu vrat in v primeru preobremenjenosti učenca 
jedilnico ali drug prostor zapustijo skupaj z njim, 

- učencu lahko dovolimo, da kosi v drugem prostoru z nekom, ki mu je všeč, 
- med odmori naj učitelj ustvari lego klub, igralni klub, kjer je učenec z AS lahko 

asistent, 
- učitelj naj tik preden učenec zapusti razred z njim obnovi in ponovi pravila vedenja 

med odmori oz. v času kosila, 
- učitelj lahko ustvari urnik odmora z natančnimi koraki (Grimm, 2011). 

 

• Težave s spremembami in prehodi 

Veliko učencev z AS hlepi po rutini. Zaradi težav senzornega procesiranja in/ali 
komunikacijskih ovir se radi v okolju počutijo udobno in vedo, kaj se od njih pričakuje. 
Nepričakovano vprašanje, naloga ali okolje je lahko za posameznika z AS zelo stresno; 
spremembe lahko povečajo stopnjo anksioznosti in zmanjšajo zmožnost koncentracije, učenci 
pa se na to pogosto odzovejo kljubovalno, razburjeno ali agresivno. Učenci se bolje počutijo z 
učitelji, ki imajo šolski dan in način poučevanja bolj strukturiran: 

- učitelji naj pred začetkom nove dejavnosti zatemnijo prostor in to podkrepijo z 
napovedjo nove aktivnosti, 

- učencu lahko ob spremembi aktivnosti pokažejo karto, kjer je narisano, kaj sledi, 
- učencu naj omogočijo, da prostor zamenja pred drugimi vrstniki (lahko ob spremstvu 

sošolca), 
- ob začetku vsakega šolskega dne naj učitelji učencu z AS ponudijo slikovni urnik v 

zaporedju, ki bo sledil. Kljub temu da se urnik ne spreminja pogosto, učitelji ne smejo 
predvidevati, da ga učenec ne potrebuje, 

- učitelji naj vizualnih opor ne umaknejo, ker menijo, da gre učencu bolje, ampak naj jih 
obdržijo in še naprej uporabljajo (Moyes, 2002). 
 

• Nizka samopodoba ali depresija 

Medtem ko so pri mlajših učencih z AS najpogostejše sopojavljajoče motnje motnje 
pozornosti s hiperaktivnostjo, je pri mladostnikih in odraslih najpogostejša depresija 
(Ghaziuddin idr., 1998 v Schatz, Weimer in Trauner, 2002). Mnogo učencev z AS se začne 
približno v tretjem ali četrtem razredu (lahko tudi prej) zavedati, da so drugačni od ostalih 
učencev. Težave, s katerimi se spoprijemajo v šoli, lahko prevladajo v tej meri, da v povezavi 
s šolo ne zmorejo videti nobenih kvalitet. Poleg tega lahko odrasli ali drugi otroci opozarjajo 
na njihove primanjkljaje, depresivno vedenje ali jezo in to njihovo stisko še poglobi. Slednje 
je razlog, da imajo pogosto podpore učitelja in drugih šolskih delavcev, in učenci z AS se 
zavedajo, da drugi te podpore nimajo v taki meri, zaradi česar lahko občutijo sram, se začnejo 
do posameznikov, ki jim nudijo pomoč, neprimerno obnašati ali zavračati pomoč. Večkrat pa 
ti učenci potrebujejo strokovno pomoč in včasih tudi uporabo medikamentoznih sredstev. 

Učitelji lahko pomagajo posamezniku z AS krepiti njegovo samopodobo na naslednje načine: 

- učitelji naj ne vzamejo nagrad, ki jih je učenec z AS že pridobil zaradi primernega 
vedenja, če se ponovno pojavi neprimerno, 

- nagradijo naj tudi najmanjše spremembe v vedenju, 
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- glede vedenja naj bodo specifični in naj ne uporabljajo fraz »priden fant, pridno 
dekle« (Flick, 1995 v Moyes, 2002), 

- spodbujajo naj učenčeva močna področja, ne glede na njihovo morebitno neobičajnost, 
- učitelji naj učenca z AS spodbujajo, da uporablja beležko »dobrih trenutkov«, kamor 

zapisuje ali nariše dogodke, na katere je ponosen, ali prilepi fotografije, ki prikazujejo 
njegovo strast. Beležko naj pregleduje, ko je žalosten/slabe volje, 

- učitelji naj ustvarijo »varen« razred, brez posmehovanja in draženja; slednjega ne 
smejo tolerirati v nobenem primeru, 

- ko učenec o sebi govori negativno, naj učitelji pomagajo pri spremembi tega 
monologa/dialoga, 

- strokovni delavci šole naj učencu omogočijo največ neodvisnosti, kot je to mogoče; 
naj ga ne spremljajo ves čas in naj ne rešujejo stvari namesto njega. Uspeh mora 
doživeti zaradi njega samega in ne zaradi pretirane pomoči drugih, 

- učitelji naj spoštujejo učenčevo zasebnost in ohranijo zaupen odnos v zvezi z 
njegovimi ocenami, morebitnimi zdravstvenimi težavami in podobno (Moyes, 2002). 
 

• Šibkost na področju organizacijskih spretnosti 

Organizacijske spretnosti so temeljne strukture, ki podpirajo pridobivanje jezika, primernega 
vedenja, socialnih interakcij in izobraževalnih ciljev. Pri otrocih s SAM, torej tudi pri otrocih 
z AS, so testi pokazali, da imajo šibko izvršilno funkcioniranje, predvsem na področjih 
načrtovanja, zaviranja preimpulzivnih odzivov in mentalne fleksibilnosti (Iovannone idr., 
2003 v Dorminy Powers, Luscre in Gast, 2009). Pogosto težko organizirajo lastne misli in 
procesirajo zvočne dražljaje. Starši učencev z AS poročajo, da imajo njihovi otroci pogosto 
težave z organizacijo tako doma kot v šoli, učitelji pa poročajo, da učenci z AS pogosto 
nimajo pospravljene delovne površine oziroma so neorganizirani pri pripravi pripomočkov za 
šolsko delo, zapisu domače naloge in pri šolskih spretnostih (Moyes, 2002).  

- Učitelji naj pred odhodom domov skupaj z učencem z AS pregledajo delovno 
površino in torbo, da učenec ne bi česa pozabil, 

- učitelji v šoli in starši doma naj ustvarijo miren kotiček, kjer učenec opravlja domačo 
nalogo. Ločiti je potrebno kotičke, ki so namenjeni opravljanju naloge, ter kotičke, ki 
so namenjeni relaksaciji, spanju; postelja ni primerna za opravljanje naloge, 

- določen del dneva naj bo namenjen opravljanju domače naloge in učenju. Čas naj bo 
strukturiran, vendar pa hkrati prilagodljiv glede na potrebe učencev. Tudi če učenec 
nima domače naloge, naj bo ta del dneva namenjen branju ali pisanju, 

- uporabljajo naj kartončke, kjer je narisano, kje na mizi mora imeti stvari; s tem 
poskrbimo za čisto oz. strukturirano delovno okolje, 

- učenci z AS kljub jasnim navodilom pri posamezni nalogi pogosto ne zmorejo zaznati 
zaporedja korakov, ki jih morajo upoštevati, da bo naloga uspešno zaključena. V 
pomoč naj mu učitelji dajo čas, da zapiše vse korake, za katere meni, da bodo 
zadostovali, da bo naloga uspešno rešena. Učitelji naj pomagajo korake razvrstiti ali 
dopisati izpuščene korake; učenec lahko po tem uspešno začne in zaključi dano 
nalogo, 

- učitelji naj prilagodijo naloge; učenec z AS pogosto potrebuje več časa, da dokonča 
določeno nalogo, zato mu je potrebno naloge prilagoditi, 

- če ima učenec z AS tudi težave s pisanjem, mu je potrebno zagotoviti uporabo 
ustrezne informacijsko-komunikacijske tehnologije in to zapisati tudi v njegov IP, 

- navodila za nalogo naj ne bodo zgolj ustna; učitelj naj jih za učenca z AS zapiše oz. 
naj ima učenec dovolj časa, da si jih zapiše sam, 
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- pri projektnih nalogah naj ima učenec v koledarju označeno, kdaj ima rok za oddajo 
projekta in tudi kdaj mora s projektom začeti (prav tam). 
 

• Primanjkljaji na področju izobraževalnih in motoričnih spretnosti 

Včasih otroci z AS izkazujejo neprimerno vedenje, ker se zavedajo svojih primanjkljajev na 
področju izobraževalnih in motoričnih spretnosti, ki vplivajo na neuspešno dokončanje 
zahtevane naloge. Izražajo jezo, kadar so primanjkljaji izpostavljeni pred njihovimi vrstniki, 
in zavračajo pomoč ostalih. Učitelji v razredu naj: 

- uporabljajo vizualne in taktilne metode poučevanja in ne zgolj frontalnega načina, 
- za učenca z AS prilagodijo šolske in domače naloge, 
- uporabijo oziroma izkoristijo pomočnika učitelja oz. pomoč sovrstnikov, 
- imajo pogovorne ure s starši in skupaj z njimi ugotavljajo, kaj bi lahko naredili za 

izboljšanje njegovega uspeha, 
- uporabijo vse možnosti na šoli, ki bi lahko prispevale k izboljšanju, 
- učenca motivirajo, ko mu gre slabo, 
- prilagodijo preizkuse znanja, naloge in delovne liste (prav tam). 

 

• Težave spoprijemanja s stresom in anksioznostijo 

Starši otrok z AS poročajo, da lahko njihovi otroci hitro preidejo od mirnega stanja k 
povečani anksioznosti. Pogosto vztrajajo z negativnimi mislimi, se hitro zjočejo, imajo 
eksplozivne izbruhe jeze ali težave s spanjem in prehranjevanjem. Pogosteje se pojavljajo tudi 
glavoboli, bolečine v trebuhu in prebavne težave. Posledično ne zmorejo opraviti domačih 
nalog oziroma se udejstvovati v različnih krožkih. Pogosto anksioznost nastopi, ko 
posameznik nima več kontrole nad okoljem in občuti nemoč. Cilj je, da ankioznost zavremo 
oziroma da z različnimi strategijami pomagamo učencu, da se stopnja intenzitete ne poveča. 
Učitelji in starši slednje lahko naredijo na različne načine: 

- ohranjajo in vztrajajo naj pri urniku spanja – tudi med vikendi; nihanje urnikov lahko 
pri otrocih povzroči preveliko utrujenost in čustveno »surovost«, 

- v primeru anksiozniznosti naj učitelji in starši le-to preusmerijo s prijetnimi 
videoposnetki ali fotografijami, 

- učenca z AS naj učijo vaj sproščujočega dihanja; v primeru povečanega stresa naj gre 
učenec v nek miren kotiček in izvaja vaje globokega dihanja. Pomagajo naj mu, da 
prepozna povečan utrip srca in naj ga poskuša umiriti, 

- učenca naj učijo, da z besedami »Zmorem, naredil bom to«, »Ni mi potrebno vpiti« 
…, vpliva na svoje vedenje. Lahko izdelajo tudi kartice z nekaterimi spodbudnimi 
gesli, 

- učenec naj ima v primeru povečanega stresa možnost poslušati mirno glasbo v mirnem 
kotičku, 

- oblikujejo naj stresni barometer, kjer učenec označi, kako se počuti oz. kako visoka je 
raven stresa. S tem učenec z AS tudi spoznava sebe in dela na tem, da bi bila raven 
stresa čedalje nižja (prav tam). 
 

• Odkrenljiva pozornost 

Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo so najpogostejše motnje pri učencih z AS, predvsem pri 
mlajši populaciji (Ghaziuddin idr., 1998 v Schatz, Weimer in Trauner, 2002). Učenci z AS 
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imajo pogosto težave z usmerjanjem ali vzdrževanjem pozornosti. Na šolsko delo niso 
fokusirani, pogosto dajejo občutek, da so za dejavnosti nezainteresirani. Do tega lahko pride 
zaradi težav z jezikovnim procesiranjem, težav senzornega procesiranja ali česa drugega in 
ravno zaradi odkrenljive pozornosti se lahko pojavi tudi neprimerno vedenje, saj učenec ne 
zmore več slediti okolju, zahtevam, navodilom.  

- Z mize naj se odstranijo vse stvari, ki jih učenec ne potrebuje in ga zgolj motijo, 
- pri reševanju nalog ali branju naj učenec uporablja temen list papirja in si prekrije vse, 

kar trenutno ni pomembno, učitelj pa naj mu pri tem pomaga in ga vodi, 
- namesto, da učitelj izgovori ime učenca z AS, ki ni pozoren, se lahko raje dogovorita 

za nek znak, saj na ta način ni izpostavljen (potreplja ga lahko po rami), 
- učitelji naj uporabljajo veliko vizualnih opor, da s tem pritegnejo pozornost 

posameznika z AS. 

Večkrat pa se zgodi, da se otroci z AS »zlomijo«, kljub temu da na prvi pogled ni nekega 
očitnega vzroka, niti tega ne znajo razložiti. Vzrok je lahko kombinacija sprememb, 
senzorične preobremenitve, morebitnega draženja/žaljenja sošolcev in/ali pretežkih 
zadolžitev. V takem primeru lahko pride do različnih izbruhov jeze. V tem primeru je 
pomembno, da učitelj: 

- zavre potrebo po govorjenju in z učencem z AS raje komunicira prek pisanja, 
- v primeru govorjenja nadzoruje svoj glas in govor, ki naj bo počasen, miren, poleg 

tega pa naj zmanjša očesni kontakt, 
- umiri telesno govorico, 
- učenca z AS ne sprašuje o razlogih za izbruh, 
- govori o alternativnih rešitvah v podobnem primeru šele, ko se učenec pomiri, 
- sprejme kompromise, če ne bo uspel doseči, kar si je zamislil (Grimm, 2011). 

Kot že večkrat poudarjeno je potrebno splošne, specifične in preventivne strategije v procesu 
poučevanja prilagoditi glede na vsakega posameznika z AS posebej, upoštevajoč njegove 
značilnosti in osebnostne lastnosti, torej individualizirati. 

Običajni učni proces učencem z AS navadno predstavlja velik izziv, prav tako pa so tudi 
učitelji, ki poučujejo učence z AS v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja postavljeni pred 
preizkušnjo. Kot omenjeno imajo učenci z AS specifične potrebe, katere mora učitelj 
upoštevati in jim glede na njihove posebnosti tudi prilagajati celoten proces vzgoje kot 
izobraževanja. Učitelj mora učenca z AS dobro spoznati in šele nato uvajati prilagoditve ter 
jih po potrebi tudi spreminjati.  

Neprilagojeno oz. neprimerno vedenje pa se pri posameznikih včasih stopnjuje do te mere, da 
postane kaznivo. Kot je bilo napisano, imajo posamezniki z AS veliko težav, ki znatno 
zmanjšujejo njihovo razumevanje socialnega sveta in jih lahko privedejo do kršitev. Navajam 
možne vzroke, ki lahko privedejo do kaznivih dejanj (Burdon in Dickens, 2009): 

- pomanjkanje empatije in vpogleda v učinke vedenja ter zanikanje odgovornosti, 
- pomanjkanje zavedanja o posledicah, 
- impulzivnost, 
- anksioznost ali panika, ki lahko privedeta do agresivnega vedenja, 
- naivnost, ki lahko vodi k izkoriščanju posameznika z AS, ki nevede postane sostorilec 

kaznivega dejanja, 
- nerazumevanje socialnih pravil, 
- obsesije in pretirana zanimanja ter 
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- odpornost na spremembo lastnega vedenja.  

4.4 Učinkovite oblike podpore in pomoči za učence z Aspergerjevim 
sindromom 
Za določene obravnave, strategije oz. oblike pomoči lahko trdimo, da so z dokazi podprte 
(ang. evidence based practise – EBP), kadar se pozitiven učinek dokaže in potrdi v več kot eni 
raziskavi. Raziskave morajo zadostiti več strogim merilom, da lahko govorimo o dokazih. 
Omenjene obravnave so za posameznike s SAM zelo pomembne, vendar pa moramo biti pri 
izbiri previdni, saj jih obstaja zelo veliko, vendar pa so nekatere glede na značilnosti 
posameznika z AS lahko neučinkovite ali celo škodljive (Mesibov in Shea, 2010 v Jurišić, 
2016).  

V tabeli št. 1 povzemam obravnave, ki so utemeljene oziroma podprte z dokazi (skupina A), v 
priročniku B. Jurišić (2016, str. 43) pa so poleg omenjenih obravnav zapisane tudi obravnave 
s porajajočimi se dokazi (skupina B), obravnave med A in B ter neutemeljene prakse (skupina 
C), avtorica pa nas napoti tudi do spletnih virov, kjer so bolj podrobno predstavljene.  

Tabela 1: Utemeljene oziroma z dokazi podprte obravnave  

Skupina A-utemeljene oziroma z dokazi podprte obravnave 

Sklop vedenjskih obravnav (ang. behavioral interventions) 
- krepitev, pomoč z vodenjem ali usmerjanjem, učenje po korakih, zakasnitev, razlikovalna 
krepitev, funkcionalna analiza vedenja, analiza naloge, učenje v posamičnih preizkušnjah, 
veriženje, gašenje, poprava idr. 

Sklop kognitivnih vedenjskih obravnav (ang. cognitive behavioral intervention package) 
- reševanje problemov, spreminjanje prepričanj, kognitivno-vedenjske naloge, poučevanje o 
čustvih 

Programi z intenzivnimi vedenjskimi postopki za majhne otroke (ang. comprehensive 
behavioral treatment for young children) 
- ABA 

Jezikovno učenje-izražanje (ang. language training-production) 

Učenje z modelom (ang. modeling) 

Strategije naravnega poučevanja (ang. natural teaching strategies) 

Šola za starše (ang. parent training) 

Sklop poučevanja vrstnikov (ang. peer training package) 

Učenje ključnih odzivov (ang. pivotal response training) 

Urniki, vizualna podpora, strukturirano poučevanje (ang. schedules, visual support, 
structure system) 

Scenariji dogodkov (ang. scripting) 

Samonadzor ali samouravnavanje (ang. self-management, self-regulation) 

Sklop učenja socialnih spretnosti (ang. social skills package) 

Obravnave z zgodbami (ang. story-based intervention, social narratives) 
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V nadaljevanju so opisane nekatere z dokazi podprte obravnave oz. oblike pomoči, in sicer 
pozitivna vedenjska podpora, metoda modifikacije vedenja, uporabna vedenjska analiza ter 
socialne zgodbe kot sredstvo  krepitve pozitivnega vedenja. 

• Pozitivna vedenjska podpora (ang. Positive Behavior Support)  

Učinkovita metoda za spopadanje z neprimernim vedenjem je pozitivna vedenjska podpora. 
Cilj te metode v izobraževalnem procesu je izboljšanje kakovosti življenja posameznika z AS 
in zmanjšanje neprimernega vedenja. Pozitivna vedenjska podpora se je razvila iz več metod 
in je ravno zaradi tega edinstvena. Omenjena metoda lahko celovito spremeni način življenja 
posameznikov z AS. Pri njej sodelujejo le tisti, ki so zainteresirani, z njeno pomočjo se 
posameznik z AS socialno uveljavlja v družbi, poleg tega pa temelji ne preprečevanju 
nezaželenega vedenja. Model, ki se je oblikoval znotraj omenjene metode, ima tri korake: 
Prepreči – Nauči – Ojačaj (ang. »Prevent-Teach-Reinforce«) in je namenjen učencem z 
intenzivnimi vedenjskimi težavami (Iovannone idr., 2009 v Crosland in Dunlap, 2012). Model 
vključuje funkcionalno oceno vedenja (FOV), neformalno ocenjevalno tehniko, ki je 
namenjena zbiranju informacij z namenom načrtovanja pozitivnega vedenjskega načrta 
(Taylor, 2009 v Janjuševič in Pulec Lah, 2011). Pri omenjenemu modelu je nujen timski 
pristop in sodelovanje strokovnjakov ter sodelovanje s svetovalcem, ki ima strokovno znanje s 
področja vedenja (Crosland in Dunlap, 2012). 

• Metoda modifikacije vedenja (ang. Behavior Modification Method) 

Metoda modifikacije vedenja je učinkovita tehnika, ki jo uporabljajo tudi pri delu z otroki z 
AS ali visokofunkcionalnim avtizmom z namenom spodbujanja želenega vedenja pri otroku. 
Pomembno je, da jo uporabljamo kontinuirano in dosledno ter da jo vpletemo v vsa polja 
posameznikovega življenja. Razumeti je potrebno tudi dejstvo, da dlje kot se je neželeno 
vedenje pojavljajo, dalj časa bo trajalo, da se bo spremenilo. Učinkovita metoda spreminjanja 
vedenja je t.i. ABC model (http://www.myaspergerschild.com/2014/06/the-abc-model-
behavior-modification-for.html). 

Ob neprimernem vedenju je pomembno, da učitelj najprej razmisli o morebitnih vzrokih 
takega vedenja in ga obravnava kot način komunikacije učenca z AS z okoljem. Učitelj mora 
učenca z AS spremljati in ugotoviti, kako na vedenje učenca vplivajo različni dejavniki v 
okolju ter kakšna je funkcija neprimernega vedenja (Crosland in Dunlap, 2012; Pulec Lah in 
Janjuševič, 2011). Učitelj naj razmišlja v skladu s procesom funkcionalne ocene vedenja, kjer 
se vedenje obravnava v sosledju A-B-C, kjer je A predhodnik vedenja (antecedent), B je 
vedenje, C pa so reakcije oz. posledice vedenja. Predpostavka modifikacije vedenja je, da z 
manipuliranjem predhodnikov in posledic lahko vplivamo na spreminjanje vedenja (Pulec 
Lah in Janjuševič, 2011).   

U. Šteh (2012) v svojem diplomskem delu opisuje in tudi praktično preizkusi metodo 
modifikacije neželenega vedenja pri predšolskem dečku z AS. Kot je navedla že avtorica 
diplomskega dela, je na voljo veliko virov o metodi modifikacije neželenega vedenja, vendar 
pa nisem zasledila, da bi opisovali uporabo metode prav pri otrocih z AS. Pri tej metodi je 
bistveno nagrajevanje pozitivnih oz. želenih oblik vedenjskih vzorcev in odpravljanje 
neželenih oblik vedenja. Vključuje pa tudi sistematično opazovanje, beleženje vedenja ter 
postavljanje ciljev. Prevečkrat se namreč osredotočimo zgolj na neželeno vedenje, ki ga 
kaznujemo, želenega pa ne opazimo in ga posledično tudi ne pohvalimo ali nagradimo. 
Metoda modifikacije vedenja, ki jo je preizkusila pri dečku, se je pokazala kot uspešna. Pri 
dečku sta se tako trajanje kot frekvenca neželenega vedenja zmanjšala, opazila pa je tudi 
napredek pri sprejemanju vrstnikov dečka k igri.  
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• Uporabna vedenjska analiza (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) 

ABA je z dokazi podprta obravnava, katere bistvo je uporaba določenih vedenjskih načel v 
vsakdanjih situacijah, ki bodo sčasoma vplivale na povečanje oz. zmanjšanje ciljnega vedenja 
(http://www.appliedbehavioralstrategies.com/what-is-aba.html). ABA uči, da zahtevno nalogo 
razdelimo na več manjših delov, ki niso tako kompleksni. Bistvo pristopa ABA je 
nagrajevanje pozitivnega vedenja oz. pravilnih rešitev ter popravljanje napak oz. 
preusmerjanje neprimernega vedenja, kar so osnovni principi modifikacije vedenja. Vpliva na 
otrokovo pozornost, poslušanje in posnemanje, pa tudi branje, družabnost in razumevanje 
perspektive drugega (https://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-
analysis-aba). Z obravnavami naj bi otrok pričel pred dopolnjenim 5. letom starosti, tedensko 
pa naj bi se izvajala od 35 do 40 ur (http://www.avtizem.com/html/slide3.html). Študije so 
pokazale, da je ABO potrebno izvajati povprečno 40 ur tedensko, in sicer vsaj dve leti, da 
otrok doseže želen razvoj, najbolje pa je, da so elementi terapije ABA vključeni v družinsko 
življenje in jih starši izvajajo v vsakdanjih situacijah 
(http://www.appliedbehavioralstrategies.com/what-is-aba.html). 

• Socialne zgodbe kot sredstvo krepitve pozitivnega vedenja 

 Socialne zgodbe so pogosto uporabljena metoda tudi kot sredstvo krepitve pozitivnega 
vedenja. Pri učencih s SAM in torej tudi AS je izboljšanje socialnih interakcij in komunikacije 
zelo pomemben cilj obravnave (Delano in Snell, 2006). Socialne zgodbe morajo biti 
individualizirane za vsakega posameznika posebej, in sicer z besedami in fotografijami 
(Ventimiglia, 2007).  Kljub dejstvu, da morajo biti socialne zgodbe individualizirane, pa se 
vse osredotočajo na razvijanje socialnih veščin in primernega vedenja. Socialna zgodba je 
kratka zgodba, ki opisuje točno določeno socialno situacijo, ki otroku s SAM oz. AS 
predstavlja izziv. Socialne zgodbe poleg tega pojasnjujejo primerne reakcije drugih v določeni 
situaciji in podajo informacije o primernih socialnih odzivih (Delano in Snell, 2006). 
Strokovnjaki so ugotovili, da so socialne zgodbe postale popularne in učinkovite pri 
zmanjševanju neprimernega vedenja in socialne izolacije, in sicer v inkluzivnih razredih 
(Norris in Dattilo, 1999 v Crozier in Sileo, 2005), samostojnih razredih (Scattone idr., 2002 v 
prav tam) ter v stanovanjskih skupnostih (Kuttles, Myles in Carlson, 1998 v prav tam). Prav 
tako pa je bila uporaba socialnih zgodb učinkovita tudi doma, ko so jih pisali in pripovedovali 
družinski člani (Lorimer, Simpson, Myles in Ganz, 2002 v prav tam). 

Za vpeljavo socialnih zgodb naj bi sledili petim korakom (Crozier in Sileo, 2005): 

• identifikacija neprimernega vedenja, 

• vodenje funkcionalnega vedenja, ki zajema ugotovitve, kakšno je to vedenje in kaj ga 
povzroča, 

• narediti načrt za vpeljavo socialnih zgodb, 

• napisati socialno zgodbo in 

• socialno zgodbo uporabljati skupaj z učencem, po prvem branju pa nujno preveriti 
razumevanje zgodbe. 

Pri uporabi socialnih zgodb je potrebno upoštevati dejstvo, da preveč kompleksne zgodbe ne 
bodo imele učinka in da jih navadno uporabljamo v kombinaciji z drugimi metodami 
modifikacije vedenja. 

Učenci z AS so v našem prostoru najpogosteje vključeni v redne oblike VIZ, kjer pa 
potrebujejo precej prilagoditev ter razumevanja okolice. Okolje mora biti strukturirano, 
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predvsem pa mora učitelj spremembe napovedati in učence z AS na njih pripraviti. Opisane 
splošne in specifične prilagoditve so lahko v pomoč strokovnim delavcem, vendar pa morajo 
biti naravnane individualizirano, saj niso vse prilagoditve primerne za vse posameznike z AS. 
Poleg tega se okolica pogosto srečuje z bolj ali manj intenzivnimi oblikami neprimernega 
vedenja, na katere mora biti izjemno pozorna, saj izrazito vplivajo na posameznika z AS in 
seveda tudi na okolico. Predstavljene preventivne strategije so lahko v pomoč strokovnim 
delavcem in staršem in lahko pripomorejo k zmanjšanju neprimernih vedenj. Opisane so tudi 
nekatere z dokazi podprte obravnave oz. oblike podpore in pomoči za učence z AS, med 
drugim pozitivna vedenjska metoda, metoda modifikacije vedenja, uporabna vedenjska 
analiza ter socialne zgodbe kot sredstvo za krepitev pozitivnega vedenja.  
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II EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Kakovost življenja posameznikov z AS je lahko občutno izboljšana, če so deležni primerne 
vzgoje in izobraževanja ter podpore že v zgodnjih letih (Bradshaw, 2013), posebno pa v 
obdobju šolanja. Inkluzija je spodbudila razmišljanja o načinih poučevanja, ki bi upoštevali 
potrebe vseh učencev. V tem kontekstu učenci z AS v oddelkih redne šole predstavljajo 
specifičen izziv ravno zaradi svojih značilnosti na učnem in socialnem področju (prav tam). 
Specifičen izziv učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, sošolcem ter njihovim 
staršem je predstavljal tudi učenec z AS, za katerega sem oblikovala IP podpore in pomoči in 
ga v obliki študije primera predstavila v empiričnem delu magistrskega dela. Učenec je bil 
izrazito nesodelovalen pri pouku in pogosto agresiven do sošolcev. Med poukom in odmori je 
bil zaradi svojega vedenja večino časa v središču pozornosti, tako da je bila izvedba vzgojno-
izobraževalnega procesa zelo otežkočena; do neprimernega vedenja je pogosto prihajalo 
zaradi značilnosti, povezanih z AS; neprimernih socialnih interakcij, težav z navezovanjem 
stikov, nerazumevanja jezika, motoričnih težav, odkrenljive pozornosti in posledično tudi 
učnih težav. Učenec je bil zaradi vedenja v obravnavi tudi pri izvenšolskih strokovnjakih, in 
sicer pedopsihiatru, ki mu je predpisal Ritalin. Zaradi raznolikih in izrazitih težav na področju 
vedenja oz. socialnega in učnega vključevanja so mu dodelili začasnega oziroma kasneje 
stalnega spremljevalca. Sicer pa je bil učenec zelo komunikativen, radoveden in prijeten. 
Raziskovalni problem magistrskega dela je neposredno vezan s problemom, s katerim sem se 
na samem začetku srečala v praksi kot njegova spremljevalka v razredu. Zanimalo me je, 
kakšne možnosti imamo za zadovoljevanje učenčevih posebnih potreb v rednem vzgojno-
izobraževalnem programu (v nadaljevanju VIZ), na kakšen način individualizirati program 
podpore in pomoči in izvajati dodatno strokovno pomoč, kako prilagajati celoten proces 
poučevanja in vzgajanja, da se učenec v največji možni meri vključuje v vzgojno-
izobraževalni proces ter pri tem ne ovira sebe in drugih.  

V svojem raziskovalnem delu tako predstavim načrtovanje, izdelavo, izvajanje in evalvacijo 
IP podpore in pomoči za učenca z AS oz. njegovo uspešnejše učno in socialno vključevanje v 
vzgojno-izobraževalni proces, ki sem ga izvajala kot učenčeva spremljevalka v sodelovanju z 
drugimi šolskimi strokovnimi delavci ter z učencem in njegovimi starši. V omejenem času 
izvajanja IP podpore in pomoči ni bilo možno nameniti pozornosti vsem področjem, kjer bi 
učenec potreboval pomoč, zato sem izbrala tista, ki so bila za učenca in okolje najbolj 
pomembna.  

6. CILJ 
V magistrskem delu sem si zastavila temeljni cilj: 

Na podlagi celovite ocene funkcioniranja učenca z AS izdelati in uresničiti IP podpore in 
pomoči za njegovo optimalno učno in socialno vključevanje v učni proces. 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Skladno s temeljnim ciljem sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

Kateri primanjkljaji ovirajo učenčevo učno in socialno vključevanje v redni VIZ proces?  
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Katera so učenčeva močna področja, ki so lahko uporabna pri oblikovanju IP podpore in 
pomoči? 

Kako učenec doživlja lastno vključenost v razred? 

Katerim spretnostim je pri oblikovanju programa podpore in pomoči potrebno posvetiti največ 
pozornosti in katere prilagoditve v VIZ procesu učenec z AS potrebuje? 

Kakšen bo učenčev napredek po izvedenem IP podpore in pomoči pri izbranih spretnostih, 
vključenih v IP podpore in pomoči? 

Na katerih področjih bodo razredničarka, starši, specialna in rehabilitacijska pedagoginja 
ocenili, da je prišlo do sprememb? 

8. METODE DELA 

8.1 Metoda in raziskovalni pristop 
V teoretičnem delu magistrskega dela je uporabljena metoda analize strokovne literature, v 
empiričnem delu pa kvalitativni raziskovalni pristop in metoda študije primera z elementi 
akcijskega raziskovanja. Temelj empiričnega dela je priprava, izvedba in evalvacija IP 
podpore in pomoči za učenca z AS. 

8.2 Vzorec 
V študijo primera sem vključila učenca 5. razreda z AS Tiana (ime je izmišljeno, predlagal ga 
je učenec), ki je usmerjen kot dolgotrajno bolan otrok. V času obravnave je bil star 11 let in je 
obiskoval oddelek redne osnovne šole. Usmerjen je bil v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; tedensko je imel 5 ur dodatne 
strokovne pomoči, individualno v in izven oddelka, ki jo je izvajala specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja (v nadaljevanju SRP). Dodatna strokovna pomoč je bila 
namenjena predvsem učni pomoči in učenju učnih strategij ter tudi socialnemu vključevanju. 
Dodatno strokovno pomoč ima sicer od 7. leta dalje, torej od 2. razreda naprej. Med poukom 
in v oddelku podaljšanega bivanja je bil z učencem stalni spremljevalec, ki mu je bil dodeljen 
zaradi izrazitega agresivnega vedenja. 

Učenec je v času obravnave živel z mamo in mlajšo sestro. Starši so ločeni, oče ima novo 
družino. O očetu je veliko govoril in ga očitno pogreša, rednih stikov nista imela. Vzrok 
njegovih izbruhov joka je bil pogosto tudi pogrešanje očeta oziroma nesprejemanje ločitve. Z 
mlajšo sestro se razumeta, pogosto je govoril o njej, vendar pa sta se večkrat tudi sporekla. V 
vzgojo in pomoč pri učenju se je ves čas aktivno vključevala tudi babica.  

Učenec je zaradi izrazitih vedenjskih težav občasno obiskoval pedopsihiatra, ki mu je zaradi 
težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo predpisal Ritalin.  

Pri vključevanju v šolsko okolje je imel veliko težav. Ob nerazumevanju zahtev oziroma 
navodil je pogosto reagiral agresivno in avtoagresivno (agresivnost do sošolcev in drugih 
učencev na šoli se je kazala kot tepež z roko, udarjanje z različnimi predmeti, verbalno 
zmerjanje, kričanje, uporaba kletvic, poškodovanje šolskega inventarja, avtoagresivnost pa 
kot zaletavanja v omaro ali steno, brcanje predmetov, ščipanje in puljenje las). Izrazito se je 
upiral delu, pogosto je jokal, pobegnil iz razreda ali šole ter ni sledil pouku. Zaradi izrazitih 
težav pri vključevanju v učni proces in socialno učno okolje mu je šola na podlagi soglasja 
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Ministrstva za šolstvo in šport določila začasnega, kasneje pa še stalnega spremljevalca pri 
pouku in v oddelku podaljšanega bivanja. 

Učenec je splošno dobro razgledan, zelo ga zanima naravoslovje – o različnih temah je veliko 
spraševal, si ogledoval knjige in večkrat prosil, da mu odrasli berejo. Sam je sicer začel brati, 
vendar pa vedno hitro obupal. Pri urah matematike je pogosto sodeloval, saj, kot navaja sam, 
mu gre matematika zelo dobro. Učno je bil uspešen, negativnih ocen ni imel. Je iskren in 
vedno opazi, če kdo drug laže oziroma se komu godi krivica.  

Iz strokovnega mnenja je razvidno, da je bil od enega meseca starosti dalje zaradi 
ekstenzijskega vzorca voden v razvojni ambulanti. Njegov govorni razvoj je bil zgoden, 
shodil je pri 12. mesecih. V razvojno ambulanto je bil ponovno napoten ob všolanju v 1. 
razred. Težave, ki so jih opazili, so bile izrazita nezrelost, psihomotorični nemir, ekstremno 
odkrenljiva pozornost ter izredno kratka koncentracija, nerazumevanje vprašanj, nezmožnost 
upoštevanja navodil ter nezmožnost sledenja pouku. Težave je imel tudi na področju grobe 
motorike in vizualno-motorične koordinacije. Zaradi učenčevega nemirnega vedenja so bili 
rezultati na psihološki preizkušnji WISC III znižani, vendar ne v tolikšni meri, da bi bile 
ugotovljene motnje v duševnem razvoju. Ugotovili so tudi, da je močno upočasnjen 
psihomotorni tempo. Njegovo intelektualno učinkovitost močno znižuje nemirno vedenje oz. 
psihomotorični nemir.  

8.3 Merski instrumentarij 
Vse instrumente, ki so bili uporabljeni za potrebe načrtovanja, izdelave, izvajanja in 
evalvacije IP podpore in pomoči, sem za potrebe naloge oblikovala oziroma priredila in se 
nahajajo v prilogah. 

Vprašalnik »Kako se počutim v šoli?«, barometer počutja ter ček listi učenčevega 
funkcioniranja v šolskem in domačem okolju, ki sta bili izpolnjeni pred in po izvedbi IP 
podpore in pomoči, so služili primerjanju učenčevega funkcioniranja na posameznih 
področjih.  

8.3.1 Vprašalnik »Kako se počutim v šoli«?  
Za učenca sem z namenom ugotavljanja, kako se počuti v šoli, oblikovala preprost vprašalnik 
»Kako se počutim v šoli« (priloga 1). Vprašalnik je bil sprva zastavljen bolj kompleksno in 
podrobno, vendar sem ugotovila, da ga moram zelo poenostaviti, če želim od učenca dobiti 
konkretne odgovore. Na vprašanja je želel odgovarjati ustno, zato sem odgovore sproti 
zapisovala. Zajema 5 vprašanj, na katera je učenec odgovoril pred in ob koncu IP podpore in 
pomoči (Kaj mi je v šoli všeč?, Česa v šoli ne maram?, Ali bi v šoli kaj spremenil?, Kako se 
počutim v razredu med sošolci?, Kako se počutim v šoli?). Pri posameznih vprašanjih sem, če 
je bilo potrebno, učencu obrazložila, kaj točno bi rada izvedela od njega. 

8.3.2 Barometer počutja 
Ker učenci z AS mnogokrat lažje vizualno predstavijo, kako se počutijo, kot pa povedo, sem 
za učenca pripravila barometer počutja (priloga 2), na katerem je označeval svoje počutje. 
Razložila sem mu, kaj pomeni lestvica od 1 do 10, in za lažjo predstavo narisala tudi grafične 
opore t.i. emotikone ali smeške. 

8.3.3 Ček listi učenčevega funkcioniranja v šolskem in domačem okolju  
Za zbiranje podatkov, oceno začetnega stanja in funkcioniranja učenca ob zaključku izvajanja 
IP sem priredila ček listo učenčevega funkcioniranja v domačem okolju (priloga 3) ter ček 
listo učenčevega funkcioniranja v šolskem okolju (po Ganc, 2012, priloga 4), ki so ju pred in 
po izvedbi IP podpore in pomoči rešili učenčevi starši, njegova razredničarka ter SRP, ki 
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učenca obravnava v okviru dodatne strokovne pomoči. Ček listi zajemata področja 
organizacije in načrtovanja dela (devet trditev), socialnih in emocionalnih spretnosti (devet 
trditev) ter pozornosti (enajst trditev). Vsako trditev so mama, razredničarka ter SRP ocenile 
glede na pogostost pojavljanja (pogosto, občasno, redko/nikoli) pred in po izvedenem IP 
podpore in pomoči.  

Za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti aktivnosti tekom izvajanja IP podpore in pomoči 
sem oblikovala različne neformalne pripomočke, in sicer tabelo za ocenjevanje urejenosti 
delovnega prostora, tabelo za spremljanje zapisa in izvedbe domačih nalog, bralno hišico, 
tabelo za spremljanje dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda ter tabelo za ocenjevanje 
vedenja v jedilnici in uporabe pribora. 

8.3.4 Tabela za ocenjevanje urejenosti delovnega prostora  
Za namen ocenjevanja urejenosti delovnega prostora sem oblikovala tabelo za ocenjevanje 
urejenosti delovnega prostora (priloga 5), kamor sem dvakrat dnevno (7.50 in 10.40) 
označevala, ali je njegov delovni prostor urejen (pripomočki na mizi in urejenost ter pozicija 
torbe). Urejenost delovnega prostora sem spremljala, ker so organizacijske veščine eno od 
področij pomoči v IP podpore in pomoči. 

8.3.5 Tabela za spremljanje zapisa in izvedbe domačih nalog  
Za potrebe beleženja o zapisu in izvedbi domačih nalog sem oblikovala tabelo za ocenjevanje 
zapisa in izvedbe domačih nalog (priloga 6), saj so učne navade eno od področij pomoči v IP 
podpore in pomoči. Vsakodnevno sem v tabelo beležila, ali je učenec navodila za domačo 
nalogo zapisal, naslednji dan pa preverila, ali je bila domača nalogo opravljena. Za 
označevanje sem uporabljala zelene in rdeče krogce, ki jih je večkrat narisal učenec in bil s 
tem aktivno udeležen pri evalviranju lastnega domačega dela, torej je šlo pri tej aktivnosti tudi 
za učenje samoopazovanja.  

8.3.6 Bralna hišica 
Bralna hišica (slika 3) je služila beleženju glasnega branja doma, ki je povezano z učnimi 
navadami, ki so eno od področij pomoči v IP podpore in pomoči. Učenec je za mesec dni 
dobil bralno hišico, pri zapisovanju datumov ter naslovov so bili vključeni tudi njegovi starši. 
Učenec je moral tedensko brati vsaj štirikrat in če je v enem mesecu bral vsaj šestnajstkrat, je 
dobil simbolično nagrado.  

8.3.7 Tabela za spremljanje dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda 
Oblikovala sem tabelo za ocenjevanje dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda (priloga 
7), kamor sem beležila, kolikokrat dvigne roko, ko želi govoriti, beležila sem pojavljanje 
ciljnega želenega vedenja ter kolikokrat uporabi kartico izhoda, ko začuti, da potrebuje odmor 
ali fizični umik iz razreda. 

8.3.8 Tabela za ocenjevanje vedenja v jedilnici in uporabe pribora  
V jedilnici sem s pomočjo tabele za ocenjevanje vedenja v jedilnici in uporabe pribora 
(priloga 8) beležila, kako se vede v jedilnici (priprava, stanje v koloni) ter ali pri hranjenju 
uporablja pribor, kar je povezano s čustvenim in vedenjskim odzivanjem, ki je eno od 
področij v IP podpore in pomoči. 

8.4 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov 
Zaradi specifičnega vedenja in težav s prilagajanjem v šolskem okolju smo se s starši, 
strokovno skupino oz. strokovnim timom ter vodstvom šole dogovorili, da kot učenčeva 
stalna spremljevalka oblikujem, izvedem ter evalviram IP podpore in pomoči za učenčevo 
uspešnejše učno in socialno vključevanje. 
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Za oblikovanje izhodiščne ocene funkcioniranja učenca sem podatke zbirala z neposrednim 
opazovanjem pri pouku, med odmori, v oddelku podaljšanega bivanja ter pri interesnih 
dejavnostih, z neformalnimi razgovori z učencem, starši ter strokovnimi delavci, z vprašalniki 
ter z analizo razpoložljive dokumentacije (osebna mapa). Na podlagi neposrednega 
opazovanja, razgovorov s strokovnimi delavci in učencem z AS sem želela identificirati 
področja, kjer bi bilo smiselno izvajati še bolj intenzivne oblike pomoči in podpore, da bi se 
zmanjšala intenzivnost in nefunkcionalnost vedenja, ki učencu onemogoča optimalno 
vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja. Pri tem sem bila še posebej pozorna na 
sprožilce in namen neprimernega vedenja, odzivanje okolja ter učenčevo počutje, saj bi to 
skladno s funkcionalno analizo vedenja lahko služilo za oblikovanje pozitivne vedenjske 
podpore. 

Na podlagi izhodiščne ocene učenčevega funkcioniranja sem oblikovala IP podpore in 
pomoči, ki se je izvajal 16 tednov vsakodnevno v razredu, dvakrat tedensko po eno šolsko uro 
pa v individualni obliki izven razreda. V IP so bila vključena področja organizacijskih veščin 
in pozornosti, učnih navad, čustvenih in vedenjskih odzivov ter jezikovnega razumevanja. 
Učenec je sicer obiskoval tudi vseh pet ur dodatne strokovne pomoči pri šolski SRP, kjer je 
bila pomoč prvenstveno namenjena premagovanju različnih primanjkljajev ter učni pomoči. 
Ker sem učenca spremljala pri pouku in v oddelku podaljšanega bivanja, smo elemente IP 
podpore in pomoči z učiteljicami lahko uvajale oz. izvajale tekom celega dneva. 

Med izvajanjem sem spremljala napredek pri posameznih aktivnostih oz. izbranih področjih 
podpore in pomoči ter po potrebi prilagajala potek individualnih ur, intenzivnost dela ter 
zaporedje aktivnosti predvsem glede na učenčevo trenutno počutje.  

Ob zaključku IP podpore in pomoči sem s pomočjo primerjave rezultatov ček list učenčevega 
funkcioniranja v šolskem in domačem okolju, izpolnjenih pred in po izvedbi IP podpore in 
pomoči, evalvirala napredek učenca oz. spremembe v njegovem funkcioniranju ter s tem 
posredno ustreznost IP podpore in pomoči, z neformalnimi pripomočki pa učinkovitost 
izvedbe posameznih aktivnosti.  

Rezultate izpolnjenih ček list sem predstavila opisno, za lažjo primerjavo pa tudi tabelarično. 
Tako sem analizirala in primerjala rezultate, pridobljene pred in po izvedenem IP podpore in 
pomoči. Poleg tega sem analizirala, povzela in primerjala tudi moja opažanja ter opažanja 
staršev, razredničarke in SRP glede učenčevega funkcioniranja ter tudi učenčeva opažanja, ki 
sem jih predstavila opisno. 

9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAČETNEGA OCENJEVANJA 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki, ki sem jih pridobila v fazi spoznavanja učenca in 
dejavnikov v okolju za pripravo izhodiščne ocene učenčevega funkcioniranja. 

9.1 Spoznavanje učenca in njegovega počutja 
Za učenca sem pripravila kratek vprašalnik, na katerega je odgovoril pred začetkom izvedbe 
IP podpore in pomoči ter po izvedbi IP. V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učenca na 
vprašanja iz vprašalnika »Kako se počutim v šoli« ter prikaz učenčevega splošnega počutja v 
šoli na barometru počutja.  

Vprašanje 1: Kaj mi je v šoli všeč? 

»Všeč mi je knjižnica, ker je mir. Učiteljica je včasih prijazna in se rada heca. Pa dobre 
malice so.« 
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Vprašanje 2: Česa v šoli ne maram? 

»Sovražim besede, ki jih ne razumem. Ne maram športne, ker iger z žogo ne znam. 
Nočem pisat pa brat, ker mi gre slabo. Podpisov za domov tudi ne maram, ker se mami 
jezi. Velikokrat se kregam v jedilnici, včasih se stepem, ker hočem it naprej. Ne maram, 
da pri kartah ni po moje. Pa kakšne učiteljice mi niso všeč, ker preveč vpijejo name.« 

Vprašanje 3: Ali bi v šoli kaj spremenil? 

»Zamenjal bi nekaj učiteljic, da bi bile bolj mirne. Z enimi sošolci se ne razumem, pa mi 
tudi niso všeč.« 

Vprašanje 4: Kako se počutim v razredu med sošolci? 

»Včasih mi je lepo, včasih pa ne. Velikokrat se derem pa vpijem pa norim. Pa mi potem 
eni sošolci kej grdega rečejo. Včasih mi pa Ana pa Jurij pa Sabina (imena so 
izmišljena) pomagajo pa pridejo k meni pa me potolažijo. Radi kartamo, ampak ne 
maram pravil in imam svoja pravila. Pa jih ne upoštevajo vedno. Včasih, ko znorim, 
hočem koga udart, pa pol jokam, ker nočem tega, pa moram tudi ven iz razreda, da se 
umirim. Včasih grem do psihologinje pa ji kaj narišem pa se pogovarjava.«  

Vprašanje 5: Kako se počutim v šoli?  

»V šoli mi velikokrat ni dobro, ker preveč otrok vpije. Med odmori ne maram hodit po 
stopnicah, ker se rinejo. Včasih je glava polna, pa zbežim kam in nobenega nočem 
slišati ali pa videti. Včasih je pa lepo, ko učiteljica bere kakšno lepo zgodbico ali pa ko 
gledamo kaj po televiziji ali pa računalniku. Pa najbolj všeč mi je, ko imam ob torkih in 
petkih judo po šoli. Športne pa ne maram, ker je preveč žoge.« 

 

Slika 1: Barometer počutja v šoli pred izvedenim IP podpore in pomoči 

Slika 1 prikazuje barometer počutja v šoli pred izvedenim IP podpore in pomoči. Učenec je 
ob razlagi barometra označil, kakšno je njegovo počutje v šoli. 
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Na podlagi učenčevih odgovorov opažam, da je v šoli veliko več stvari, ki jih ne mara oz. mu 
niso všeč, kot pa prijetnih. Menim, da je odgovarjal zelo iskreno in realno opisal svoje 
vedenje, očitno je tudi, da nekatera vedenja obžaluje (»… hočem koga udart, pa pol jokam, 
ker nočem tega« …). Hrup in gneča mu predstavljata oviro, zaradi katere ne mara gibanja po 
šoli med odmori in na podlagi česar sklepam, da nakazuje senzorično preobčutljivost. Svoje 
pobege izrazi z »včasih je glava polna, pa zbežim kam in nočem nobenega slišati ali pa 
videti«, kar nakazuje na intenzivno stisko in nemoč spoprijemanja s takim počutjem. Na 
podlagi odgovorov je razvidno tudi, da ne mara ur športa v šoli (z izjemo juda kot interesne 
dejavnosti, ki jo je zelo rad obiskoval) predvsem zaradi skupinskih iger z žogo, ne mara pravil 
oz. ima svoja, izrazi pa veselje ob poslušanju zgodbic ali gledanju televizije. Na barometru 
počutja je lastno počutje v šoli označil zelo nizko, z oceno 2, in zraven komentiral, da se »v 
šoli počuti bedno«.  

9.2 Ocena učenčevega funkcioniranje v domačem in šolskem okolju pred 
izvedbo IP podpore in pomoči 
V nadaljevanju predstavljam izpolnjene ček liste učenčevega funkcioniranja v domačem in 
šolskem okolju pred začetkom izvedbe IP podpore in pomoči, opisne razlage ter moja 
opažanja in opažanja razredničarke, matere in SRP ter tudi primerjave odgovorov vseh 
ocenjevalk. 
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Organizacija in načrtovanje dela 

Tabela 2: Odgovori ocenjevalk ček liste pred začetkom izvedbe IP podpore in pomoči na področju organizacije in 
načrtovanja dela 

 

TRDITEV 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Na začetku reševanja 
nalog si pripravi vse 
pripomočke. 

 
 
 

 

•  
 

 
 
 

 

•  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

• 
 

Učenčev delovni 
prostor je urejen.  

 

 

 •   •  

 

 

 

 

 

 

 

• 

Učenčevi zvezki so 
pregledni in urejeni.  

 

 

•   

 

 

 

•   

 

 

 

 

 

• 

Učenčeva torba je na 
primernem mestu. 

 

 

•   

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

• 

Učenčeva torba je 
pospravljena.      

 •    •     • 

Učenec zapisuje 
navodila za domače 
naloge. 

 •    •    •   

 
Učenec domače 
naloge redno rešuje. 

 •     •    • 

 Za izvedbo aktivnosti 
ali naloge si učenec 
primerno razporedi 
čas. 

  •    •  

 

  • 

 

Učenec naloge 
rešuje sistematično. 

 •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 Učenec izgublja 
šolske pripomočke. 

•  

 

  •  

 

  •  

 

  

Učenec ve, kje najde 
šolske pripomočke. 

 •  

 

  

 

•  

 

  •  

 

 

Učenec po odmoru 
pravočasno pride v 
razred k naslednji 
uri. 

 •        • 

SKUPNO: 1 9 2 3 6 2 1 3 8 
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Socialne in emocionalne spretnosti 

Tabela 3: Odgovori ocenjevalk ček liste pred izvedbo IP podpore in pomoči na področju socialnih in emocionalnih 
spretnosti  

 

TRDITEV 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Med odmori oz. v 

popoldanskem času 

se druži z vrstniki. 

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 
Učenec pogosto 

zahaja v konflikte.  
•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

Učenec konfliktov ne 

zna reševati na 

primeren način in je 

pogosto potrebna 

pomoč tretje osebe.  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

Vrstniki ga 

sprejemajo. 
•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

Učenec je 

egocentričen (pri 

izbiri dejavnosti, 

igre …).       

 •  

 

   

 

 

•  

 

•  

 

  

Učenec se upira 

spremembam. 
•  

 

 

 

  •  

 

 •  

 

 

 

 

 
Učenec rad pomaga 

drugim in tudi prosi 

za pomoč, ko jo 

potrebuje. 

 •  

 

 •  

 

  

 

 •  

 

 

Učenec pogosto 

neprimerno reagira v 

različnih situacijah. 

•  

 

  

 

 •  

 

 

 

•  

 

  

Učenec se situaciji 

pogosto ne prilagodi. 
•  

 

 

 

  •  

 

 •  

 

 

 

 

 

SKUPNO: 5 3 1 1 7 1 7 2 0 
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Pozornost 

Tabela 4: Odgovori ocenjevalk ček liste pred izvedbo IP podpore in pomoči na področju pozornosti 

 

TRDITEV 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Učenčeva pozornost 
je odkrenljiva. 

•  
 

  
•  

 

  
•  

 

  

Zmotijo ga 
nebistveni zunanji 
dražljaji.  

•  
 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

Dalj časa lahko 
zbrano posluša ali 
rešuje nalogo. 

 

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

• 

Za uspešno rešeno 
nalogo potrebuje 
dodatna navodila 
oziroma pojasnila. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

Šolskih dejavnosti se 
hitro naveliča.       

•  

 

 

 

  
•  

 

 

 

•  

 

  

Navodilom slabo 
sledi. 

 

 

•  

 

  
•  

 

 
•  

 

 

 

 

 Aktivnosti ali naloge 
pogosto ne dokonča. 

•  

 

 

 

  

 

•  

 

 

 

•  

 

 

 

 

Zapušča svoj prostor, 
ko se od njega 
pričakuje, da bo 
sedel. 

•  

 

  

 

 
•  

 

 

 

•  

 

  

 
Pri dejavnostih, ki ga 
zanimajo, dalj časa 
vztraja. 

 

 

•  

 

 
•  

 

 

 

  

 

•  

 

 

 

Moti, prekinja 
aktivnosti drugih. 

•  

 

  
•  

 

  
•  

 

  

Pri branju in pisanju 
vztraja dolgo časa. 

 
•  

 

  
•  

 

   
• 

SKUPNO: 7 3 1 4 7 0 8 1 2 

 

9.2.1 Ocene in opažanja učenčeve razredničarke 

Iz tabele 2 je razvidno, da učenčeva razredničarka ocenjuje, da ima učenec naslednje težave 
pri organizaciji in načrtovanju dela: le občasno si pripravi pripomočke, ki jih potrebuje za 
delo, njegov delovni prostor ni redno urejen, šolska torba je občasno na svojem mestu in ni 
vedno pospravljena. Učenčevi zvezki niso vedno pregledno urejeni, poleg tega si ne zapisuje 
redno navodil za domačo nalogo in jih tudi ne opravlja vedno. Redko si za izvedbo določene 
aktivnosti primerno razporedi čas, nalog ne rešuje vedno sistematično in ne prihaja 
pravočasno v razred. Največ težav ima s šolskimi pripomočki, saj jih pogosto izgublja in ne 
ve vedno, kje jih lahko poišče. 
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Na področju socialnih in emocionalnih spretnosti ima učenec po mnenju razredničarke več 
težav (ocene v tabeli 3). Sicer se učenec občasno druži z vrstniki in drugimi učenci na šoli, 
vendar pa pogosto zahaja v konflikte, katerih ne zna reševati na primeren način, in mora 
pogosto posredovati odrasla oseba. Kljub temu da učenec v različnih situacijah pogosto 
neprimerno reagira in se situaciji pogosto ne prilagodi, ga vrstniki sprejemajo. Pri izbiri 
dejavnosti in iger je občasno egocentričen in se pogosto upira spremembam. Sicer pa občasno 
sam poišče pomoč, ko jo potrebuje, in pomaga tudi drugim. 

Pozornost je področje, na katerem se po mnenju razredničarke pojavlja veliko težav (tabela 4). 
Razredničarka ocenjuje, da je učenčeva pozornost odkrenljiva, nebistveni zunanji dražljaji ga 
pogosto zmotijo. Dalj časa ne zmore zbrano poslušati ali reševati nalog, kar je razlog, da 
aktivnosti ali nalog pogosto ne dokonča, za uspešno reševanje nalog pa pogosto potrebuje 
dodatna navodila oziroma pojasnila. Šolskih dejavnosti se sicer hitro naveliča. Pogosto se 
dogaja, da svoj prostor v razredu zapušča brez dovoljenja, pri tem moti in prekinja aktivnosti 
drugih. Pri branju in pisanju ne vztraja dolgo, občasno se vztrajnost poveča pri nalogah, ki ga 
zanimajo.  

Razredničarka opaža, da ima učenec izrazite težave z razumevanjem sveta okoli sebe. 
Različne situacije ga presenetijo in ne ve, kako bi se odzval. Pogosto ne razume, kaj učiteljica 
želi od njega kljub jasnim navodilom. V izrazito stisko ga spravljajo besede s prenesenim 
pomenom. Poleg tega je izredno neprilagodljiv in pogosto tudi egoističen. Konfliktov ne zna 
reševati drugače kot s silo ali močnim jokom oz. besnenjem. Sicer je razgledan in učno 
uspešen, vendar pa se boji, da bo ravno zaradi težav z razumevanjem jezika ter zaradi šibke 
motivacije in pozornosti v prihodnosti imel težave. Meni, da je nujno potrebno nekaj 
spremeniti, da bo učenec bolj vključen v učno-vzgojni proces, saj je mnogokrat odsoten od 
dela pouka, ker ne zmore biti tam in slediti oz. ker ga različne situacije tako močno vržejo s 
tira, da ni sposoben več slediti pouku in potrebuje umik. Glede na njegovo vedenje in reakcije 
meni, da so nujno potrebovali spremljevalca, saj so se nad učenčevim vedenjem pritoževali 
tako sošolci kot starši sošolcev učenca z AS.  

9.2.2 Ocene in opažanja učenčeve mame 
Učenčeva mama ocenjuje, da se pri organizaciji in načrtovanju dela (tabela 2) pri učencu 
pojavljajo določene težave, nekatere trditve pa so ocenjene pozitivno, kar kaže na ustrezno 
razvite navade; pogosto si namreč po njenem mnenju na začetku reševanja nalog pripravi vse 
potrebne pripomočke, naloge rešuje sistematično, njegova torba pa je pospravljena in na 
primernem mestu. Njegov delovni prostor je urejen občasno, prav tako so njegovi zvezki 
občasno urejeni in pregledni. Navodila za domače naloge ima občasno zapisane, še redkeje pa 
se sam spomni na domačo nalogo. Šolske pripomočke izgublja pogosto, občasno ve, kje jih 
poiskati.  

Na področju socialnih in emocionalnih spretnosti se, kot ocenjuje mama, pri učencu z AS 
pojavljajo težave (tabela 3). V popoldanskem času se učenec druži z vrstniki, vendar pa 
občasno prihaja do konfliktov; včasih se zgodi, da konfliktov ne zna reševati sam in morajo 
posredovati drugi. Le redko je egocentričen pri izbiri dejavnosti ali igre. Občasno rad pomaga 
drugim in tudi prosi za pomoč, ko jo potrebuje, prav tako se občasno upira spremembam. 
Prihaja tudi do neprimernega reagiranja v različnih situacijah in neprilagajanja. 

Učenčeva mama ocenjuje (odgovori razvidni v tabeli 3), da je učenčeva pozornost odkrenljiva 
in da ga pogosto zmotijo zunanji nebistveni dražljaji, pogosto tudi moti in prekinja aktivnosti 
drugih. Dalj časa vztraja pri dejavnostih, ki ga zanimajo, sicer pa le občasno dalj časa zbrano 
posluša ali rešuje naloge. Včasih se zgodi, da pri reševanju nalog potrebuje dodatna navodila 
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oziroma pojasnila, katerim slabo sledi. Šolskih dejavnosti se hitro naveliča in jih občasno ne 
dokonča. Občasno zapusti svoj prostor, ko se od njega pričakuje, da bo sedel, prav tako ima 
težave z vztrajnostjo in pozornostjo pri branju in pisanju. 

S strani učenčeve mame mi je bilo zaupano, da jo najbolj skrbi njegovo vedenje in pogosti 
preveč intenzivni izbruhi. Meni, da je učenec sposoben, da je v šoli uspešen, vendar pa bi 
ravno zaradi pogostih vedenjskih težav lahko sčasoma prišlo do težav tudi na učnem 
področju. Omenila je tudi, da pogosto vztraja pri svojem ne glede na posledice in ga je 
pogosto težko odvrniti od zanjo nesmiselnega vedenja. Poleg tega ima težave tudi s 
komunikacijo; pogosto na vprašanja drugih začne govoriti o temi, ki z vprašanjem ni 
povezana oz. se »čisto odklopi«, kot da ni na istem kraju, kot so ostali.  

9.2.3 Ocene in opažanja specialne in rehabilitacijske pedagoginje 
SRP ocenjuje (tabela 2), da ima učenec na področju organizacije in načrtovanja veliko težav. 
Le redko si pripravi vse pripomočke, ki jih potrebuje za določen predmet, njegov delovni 
prostor, torba in zvezki so redko urejeni oziroma na primernem mestu. Za izvedbo aktivnosti 
si redko primerno razporedi čas, občasno si navodila za domačo nalogo zapiše oziroma jo le 
občasno tudi reši. Naloge včasih rešuje sistematično. Po odmoru le redko pravočasno pride v 
razred k naslednji uri. 

Na podlagi ocen v tabeli 3 je razvidno, da se po mnenju SRP težave pojavljajo tudi na 
področju socialnih in emocionalnih spretnosti. Učenec se med odmori občasno druži z vrstniki 
in drugimi učenci, vendar pa pogosto zahaja v konflikte, katerih ne zna reševati na primeren 
način, in je pogosto potrebno posredovanje nekoga drugega. Pri izbiri dejavnosti ali iger je 
pogosto egocentričen, vendar ga vrstniki kljub temu sprejemajo. Učenec občasno pomaga 
drugim in jih prosi za pomoč, ko jo potrebuje, vendar pa se v določeni situaciji pogosto ne 
prilagodi in neprimerno reagira. 

SRP mrni, da ima učenec veliko težav na področju pozornosti (tabela 4). Njegova pozornost 
je odkrenljiva, nebistveni zunanji dražljaji ga pogosto zmotijo. Le redko lahko dalj časa 
zbrano rešuje ali posluša, za uspešno reševanje nalog pa pogosto potrebuje pomoč oziroma 
dodatna pojasnila. Navodilom slabo sledi, aktivnosti ali nalog ne dokonča, moti in prekinja 
aktivnosti drugih ter le redko dalj časa vztraja pri branju in pisanju. Poleg tega zapušča svoj 
prostor, ko se od njega pričakuje, da bo sedel, ter se hitro naveliča šolskih dejavnosti.  

SRP je v pogovoru izrazila, da jo najbolj skrbi učenčevo vedenje in izrazito trmanje za stvari, 
ki realno sploh niso pomembne. Učenca je pogosto težko odvrniti oz. preusmeriti njegovo 
pozornost od določenih neustreznih aktivnosti (topotanje po mizi v ritmu, tek po šoli in 
kričanje, vrtenje glave in podobno). Kot močno področje ocenjuje njegov spomin, saj si, če je 
miselno prisoten, podatke dobro zapomni. Težave se pojavljajo predvsem pri šolskih 
spretnostih branja in pisanja, čemur se pogosto zelo upira in ne želi sodelovati. Meni, da 
učenčevo govorjenje o temah, ki ga zanimajo, sogovornika odvračajo od ponovnega pogovora 
z njim. Učenec namreč pogosto ne vzpostavi očesnega kontakta in npr. govori o rekordih, ko 
ga nekdo povpraša o včerajšnjem popoldnevu. Prav tako zelo pogosto govori o svojemu psu, 
ki je poginil, ko je bil učenec še malček.  

9.2.4 Primerjava ocen vseh ocenjevalk 
Tako SRP, učenčeva mama in razredničarka ocenjujejo, da ima učenec težave na področju 
organizacije in načrtovanja dela, pri socialnih in emocionalnih spretnostih ter na področju 
pozornosti; se pa njihovo mnenje razlikuje glede pogostosti težave na posameznem področju. 
SRP ocenjuje, da ima učenec več težav tako na področju organizacije in načrtovanja dela, pri 
socialnih in emocionalnih spretnostih ter na področju pozornosti. Učenčeva mama ocenjuje, 
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da ima učenec največ težav na področju pozornosti, nekoliko manj pa na področju 
organizacije in načrtovanja časa ter pri socialnih in emocionalnih spretnostih. Razredničarka 
meni, da se težave pojavljajo na vseh od omenjenih področij, vendar pa v primerjavi s SRP 
ocenjuje, da je intenziteta teh težav manjša.  

• Organizacija in načrtovanje časa 

Medtem ko učenčeva mama meni, da si na začetku reševanja nalog pripravi vse potrebne 
pripomočke, se razredničarka ter SRP strinjata, da to stori občasno oziroma redko. Glede 
primernega prostora in urejenosti torbe mama ocenjuje, da učenec poskrbi za to, medtem ko 
razredničarka in SRP ocenjujeta, da je šolska torba le občasno ali redko na primernem 
prostoru in pospravljena. Mama tudi ocenjuje, da učenec naloge rešuje sistematično, medtem 
ko razredničarka in SRP menita, da to stori le občasno. Vse tri ocenjevalke se strinjajo, da 
učenec pogosto izgublja šolske pripomočke in le redko ve, kje jih poiskati; navodila za 
domačo nalogo ima zapisana le občasno, domačih nalog ne rešuje redno.  

• Socialne in emocionalne spretnosti  

Vse tri ocenjevalke se strinjajo, da je učenec družaben in ga vrstniki večinoma sprejemajo. 
Medtem ko razredničarka in SRP ocenjujeta, da učenec pogosto zahaja v konflikte in jih ne 
zna reševati na primeren način, mati ocenjuje, da se to zgodi občasno. Po mnenju 
razredničarke in mame je učenec pri izbiri dejavnosti in iger občasno egocentričen, SRP pa 
ocenjuje, da se to dogaja pogosto. Vse tri ocenjevalke ocenjujejo, da se pogosto upira 
spremembam, razredničarka in SRP menita, da v različnih situacijah pogosto neprimerno 
reagira in se jim ne prilagodi, medtem ko mati meni, da se to zgodi občasno. Učenec sicer rad 
pomaga drugim in jih občasno tudi prosi za pomoč, ko jo potrebuje.  

• Pozornost 

Vse ocenjevalke menijo, da ima učenec izrazite težave na področju pozornosti, strinjajo pa se, 
da občasno učenec dalj časa vztraja pri aktivnostih, ki so mu zanimive, vendar pa pogosto 
moti in prekinja aktivnosti drugih. Razredničarka in SRP menita, da za uspešno rešeno nalogo 
potrebuje dodatna navodila in pojasnila, medtem ko mati meni, da pomoč potrebuje le 
občasno. Šolskih dejavnosti se hitro naveliča, jih redko dokonča in slabo sledi navodilom. 

9.2.5 Opažanja spremljevalke pred začetkom izvedbe IP glede na področja podpore in 
pomoči 
 

V nadaljevanju so navedena opažanje spremljevalke pred začetkom izvedbe IP, in sicer so 
navedena in opisana področja organizacije in načrtovanja dela, socialnih in emocionalnih 
spretnosti, pozornosti in učnih spretnosti. 

• Organizacija in načrtovanje dela 

Pri učencu sem opazila, da ima veliko težav z organizacijo in načrtovanjem dela tako pri 
aktivnostih, ki so neposredno povezane s poukom, kot pri kosilu, obuvanju in oblačenju, 
preoblačenju in podobno. Kljub temu da je pogledal na urnik in povedal, kateri predmet ima, 
je le redko na začetku učne ure pripravil vse pripomočke, ki jih potrebuje. Pred urami 
matematike je na primer pozabil geometrijsko orodje, pri urah naravoslovja zemljevid in 
podobno. Ko se ga je na to opozorilo, se je v večini primerov razburil, brcnil v mizo in 
podobno. Njegov delovni prostor je bil zelo redko urejen – navadno je imel na mizi 
pripomočke za več predmetov; preden je pospravil pripomočke enega predmeta, je nanj že 
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položil zvezke in učbenike za drug predmet. Njegova torba je bila včasih več metrov stran od 
njega in se je razburjal, ker je ni takoj videl. V njegovih zvezkih so bili pogosto prazni deli 
strani, saj mu je določena snov ali domača naloga manjkala. Ko je učiteljica podajala navodila 
za domače naloge, je bil včasih že v fazi pospravljanja ali pa je miselno odtaval in si je zapisal 
le dve besedi, nato pa obupal. Učenec nalog ni reševal sistematično, pač pa je navodilo za 
nalogo na hitro prebral, vmes spuščal posamezne besede, nato pa se tako močno razburil, da 
je pogosto niti reševati ni začel. Kljub temu da je na hodniku slišal šolski zvonec, se je 
pogosto zamotil z drugimi stvarmi in v razred prišel prepozno.  

• Socialne in emocionalne spretnosti 

Razlog, da sem učenca spremljala kot njegova spremljevalka, so bile ravno izrazite težave na 
področju socialnih in emocionalnih spretnosti. Njegovi izbruhi so bili pogosti in zelo 
intenzivni, povod zanje pa zelo različen. Opazila sem, da je njegovo agresivno vedenje (npr. 
kričanje, udarjanje s predmeti, udarjanje z glavo, rokami, nogami v različne predmete, 
metanje predmetov, prevračanja stolov in podobno) povezano z nerazumevanjem sveta okoli 
sebe, z določenimi spremembami, ki jih ni bilo moč napovedati, z nerazumevanjem jezika 
drugih govorcev in podobno. S sošolci se je sicer redno družil in so ga sprejeli v tej meri, da 
so pogosto njegovo vedenje razumeli in ga poskušali ustaviti, kadar je bilo to mogoče. Seveda 
pa vsi do njegovih naglih vedenjskih sprememb niso bili tolerantni. Učenec je bil pogosto zelo 
egocentričen (npr. izbira igre, način igranja, postavljanje pravil – vse je moralo biti po 
njegovo), čemur so se sošolci pri skupinskih dejavnostih pogosto uprli, to pa je bil vzrok za 
njegovo kričanje, preklinjanje, poškodovanje predmetov in na koncu tudi jok. V konflikte je 
pogosto zahajal sam, vendar pa je krivca v začetku vedno videl v nekom drugem. Konfliktov 
ni znal reševati, pač pa je reagiral, kot sem že opisala. Njegov izbruh se je vedno končal s 
histeričnim, neutolažljivim jokom ali pobegom (tudi iz šole). V šoli je pogosto prihajalo do 
določenih sprememb (npr. sprememba učilnice, učitelja, odpadla interesna dejavnost, 
sprememba pouka zaradi prireditve in podobno), ki jih učenec nikakor ni mogel sprejeti in se 
jim je nadvse upiral. Njegove reakcije v različnih situacijah so bile tako burne, da včasih 
dejansko nismo vedeli, kako bi ga pomirili oziroma potolažili. V individualni situaciji je bilo 
to lažje, saj se je v mirni situaciji z malo ljudmi hitreje pomiril (nekaj časa je potreboval zase, 
po prigovarjanju in umirjanju pa se je že pogovarjal), vendar pa to ni bilo vedno mogoče. Prav 
tako se situacijam ni znal prilagajati, ampak je svojo nemoč izražal z besom. Sicer je učenec 
zelo iskren fant, ki pa pogosto ne ve, kako bi izražal svoja čustva. 

• Pozornost 

Odkrenljiva pozornost v kombinaciji s težavami na čustvenem, vedenjskem in socialnem 
področju je učencu pogosto onemogočala, da bi lahko sledil dogajanju okoli sebe. Učno je bil 
sicer uspešen, čeprav je potreboval veliko ponovitev in vaje ter pomoč odraslega, vendar pa 
so mu odkrenljiva pozornost in težave z razumevanjem jezika ter posledično razburjanje 
onemogočali, da bi v šoli pridobil vse informacije. Pri branju, pisanju in reševanju nalog je 
imel velike težave, saj so ga vsi zunanji dražljaji zmotili v tej meri, da je z aktivnostjo 
prenehal. Poleg tega za delo pogosto ni bil motiviran, v takem primeru je začel ustvarjati hrup 
ali kričati, tekati po razredu. Za uspešno reševanje nalog je večino časa potreboval pomoč in 
usmerjanje razredničarke ali spremljevalke. Prav tako se je določenih šolskih aktivnosti zelo 
veselil, vendar pa se jih je ob prvem neuspehu oz. pri dalj trajajočih aktivnostih tudi naveličal. 
Pogosto je težko počakal na vrsto, motil in prekinjal je aktivnosti sošolcev oziroma zelo 
pogosto posegal v besedo učiteljice.  
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• Učne spretnosti 

Učenec je pri vseh predmetih dosegal vsaj minimalne standarde znanja. Največ težav se je 
pojavljajo zaradi nerazumevanja besedil, ki so vključevala abstraktne besede oziroma besede 
in besedne zveze prenesenega pomena. Zaradi pogostega nesodelovanja med poukom je imel 
doma veliko dela, da je uredil zvezke, prilepil fotokopije oziroma prepisal manjkajočo snov. 
V individualni situaciji je deloval veliko bolje kot v razredu in se tudi več naučil, saj ni bilo 
toliko dražljajev, ki bi zmotili njegovo pozornost.  

9.2.6 Sinteza vseh ugotovitev 
Izhodiščna ocena učenčevega funkcioniranja je bila oblikovana na podlagi strokovnega 
mnenja, opažanj razredničarke, specialne in rehabilitacijske pedagoginje ter spremljevalke, 
poročanja staršev ter razgovora z učencem in je v osnovi zasnovana z namenom spreminjanja 
njegovega neprimernega, pogosto agresivnega in avtoagresivnega vedenja. 

Motorika:  

Groba motorika je manj razvita, telesna drža neobičajna (zgornji del telesa je pokrčen). 
Izrazite težave ima pri urah športa, predvsem pri skupinskih igrah. Tehniko meta žoge je 
usvojil, vendar met ni močan, nespreten je pri lovljenju in brcanju žoge. Zaradi 
nekoordiniranih gibov rok in nog ter slabšega ravnotežja učenec žogo poskusi ujeti ali brcniti, 
vendar mu navadno to ne uspe. Pri teku je opazno nesinhrono gibanje rok in nog, zato mu 
začne zmanjkovati ravnotežja in preneha teči. Neuspešen je pri premagovanju ovir s celim 
telesom (poligon). Ovire premaguje zelo počasi (do štirikrat počasneje kot njegovi vrstniki). 
Ker opaža, da so njegovi vrstniki spretnejši, ne želi sodelovati. Nima razvite moči v telesu, 
mišični tonus je šibek. Pri športu raje sodeluje pri aktivnostih, ki se izvajajo v paru; zelo rad 
ima namizni tenis, za igro je motiviran, ko namesto loparjev uporabljajo roke. Obiskuje ure 
juda, kjer z veseljem sodeluje kljub temu, da ni vedno uspešen. 

Fina motorika in grafomotorika: 

Učenčeva fina motorika je manj razvita. Pri finomotoričnih vajah se neuspeh pojavlja zaradi 
nenatančnih gibov. To se opazi tudi pri sestavljanju manjših kock; navadno jih ne sestavi do 
konca, saj jih prej podre in posledično obupa. Pri zavezovanju vezalk in zapenjanju zadrge je 
zelo počasen zaradi neusklajenosti gibov rok in čeprav se trudi, je le redko uspešen. Barva 
nenatančno v vse smeri, omejenega prostora ne upošteva, pritisk pisala na podlago je 
premočan. Njegova drža telesa pri pisanju je sključena, ves čas ga je potrebno opozarjati na 
pravilno držo. Tudi pri zapisu preveč pritiska na podlago, ne upošteva omejenega prostora in 
je zelo počasen. Pisanja sicer ne mara in ga je zelo težko motivirati. Težave ima z 
oblikovanjem črk in povezavo ter s samo fluentnostjo pisanja. Triprstnega prijema pisala ni 
usvojil, pri pisanju zelo obremenjuje zapestje. List ali zvezek pri pisanju pogosto obrača levo 
in desno vstran.  

Senzorika: 

Učenec je preobčutljiv na določene dražljaje. Pogosto (ne vedno) je preobčutljiv na zvok, 
predvsem višjih tonov, na dotik ter na strukturo in okus hrane. Včasih že zaradi relativno tihe 
glasbe začne kričati in si pokrivati ušesa ne glede na zvrst glasbe. Na nežen dotik se odzove 
kot na izjemno močan stisk. Težave se pojavljajo tudi z vonjem in okusom ter strukturo hrane. 
Vonj iz kuhinje, ki ga drugi komaj zaznamo, v njemu sproža gnus. Hrana se med seboj na 
krožniku ne sme dotikati (npr. pire krompir in omaka morata biti ločena). Hrane se pogosto 
najprej dotakne s prsti in jo šele nato poje (včasih uporabi pripor, včasih je z roko).  
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Percepcija: 

Pri nalogah, ki zahtevajo vidno razlikovanje in pomnjenje, je uspešen. Veliko težav je opaziti 
na področju vidno-motorične koordinacije, kar je opazno predvsem pri prepisovanju s table ali 
prepisovanju/prerisovanju s papirja. Različne oblike preriše tako, da so neprepoznavne; točke 
med seboj povezuje zelo nenatančno; začeti vzorec ali obliko nadaljuje, vendar oblike niso 
niti podobne osnovi. Pri slušnem razločevanju se kažejo težave, vendar niso zelo izrazite. 
Največ težav ima z ritmom; s težavo se priključi tapkanju po mizi in podobno. 

Socialno in čustveno polje ter komunikacija: 

Učenec ima na tem področju izrazite težave, ki so opazne vsakodnevno v različnih situacijah. 
Druženju je naklonjen, želi si prijateljev in igre, vendar se poskusi druženja in igranja 
navadno končajo s konfliktom zaradi učenčevega nerazumevanja odnosov, šal in podobno. Ne 
razume nenapisanih pravil in jih nikoli ne upošteva. Pogosto se sovrstnikom približa tako, da 
zmoti njihovo aktivnost, jim npr. prekine igro, razmeče kocke ali karte. Očesni stik 
vzpostavlja, vendar ga ne zadrži dolgo. Ne razume, da je pretirana bližina poseg v človekov 
osebni prostor in da mora spoštovati željo sovrstnika, ko mu le-ta pravi, naj se umakne. 
Učenec v takih primerih reagira zelo burno, reakcija se navadno konča z jokom ali tepežem. 
Ima zelo razumevajoče sošolce, kar večkrat omili celotno situacijo. V razredu je sprejet, 
učenci pravijo, da so se nanj navadili, čeprav jih je ob vedenjskih izbruhih in agresiji strah in 
ne vedo, kaj lahko pričakujejo. Izven šole se večinoma druži s svojo sestro, občasno se v 
popoldanskem času na igrišču igra s katerim od sošolcev. Učenec ne razume, da se ne more 
vedno priključiti v skupino, kjer že igrajo neko igro, in da pravila v igrah veljajo za vse. Pri 
izbiri iger in načinu igranja deluje egocentrično; če nekaj ni po njegovo, se začne vesti 
napadalno in nesramno (npr. žali sovrstnike, kriči nanje). Sicer iz obrazne mimike drugih zelo 
dobro prepozna veselje in žalost, neuspešen pa je pri določanju drugih, sestavljenih čustev. Je 
zelo empatičen; ko je nekdo drug žalosten, tudi sam postane zelo žalosten in mu poskuša 
nekako pomagati oziroma ga potolažiti. 

V komunikaciji z drugimi večinoma ne upošteva pravil komuniciranja. Pogosto posega v 
besedo, ne posluša sogovornika, odgovarja mimo teme in podobno. Govoriti želi o stvareh, ki 
so mu všeč (judo, traktorji), in ne prepozna, kdaj z določeno temo pretirava. Svoje misli, 
potrebe in želje izraža primerno, kadar ni v stiski. Tudi verbalna sporočila razume in se nanje 
odzove. Neverbalne komunikacije ali namigov ne prepozna oz. ne razume ustrezno. 

Usmerjenost procesov: 

Učenčeva pozornost je odkrenljiva kljub jemanju Ritalina. Nebistveni zunanji dražljaji (npr. 
ptice, smeh učencev, zvok žoge na igrišču, pogovor na hodniku) ga zmotijo v tej meri, da 
prekine z aktivnostjo in le težko ga je spet usmeriti nazaj. Težave ima tako z usmerjanjem 
pozornosti kot z vzdrževanjem pozornosti. Njegova motiviranost za delo niha od zelo visoke 
do nizke. Visoko motiviran je zgolj za dejavnosti, ki so mu všeč (judo, slikanje abstraktnih 
slik, različne igrice). V vseh ostalih kljub različnim pogovorom ne vidi smisla ali pa je besen, 
ker mu ne uspejo, in zato jih ne želi ponavljati. Notranja motivacija za njemu ljube aktivnosti 
je močna, zunanja motivacija nanj pozitivno vpliva do prvega neuspeha. Pohvale se razveseli 
in je vidno ponosen, kritike ne prenaša dobro, kar je opazno iz njegovega odziva (kričanje, 
kletvice, metanje stvari po tleh …). 
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Prostorska in časovna orientacija: 

Učenčeva orientacija na sebi je ustrezna, težave ima z določanjem orientacije na drugemu. 
Prav tako ima težave z orientacijo na ploskvi (pri določanju leve in desne smeri je uspešen, pri 
določanju pozicije predmeta (nad, v, pod, poleg …) pa ima težave. Težave ima s časovno 
orientacijo, kar se opazi pri določanju dnevov, mesecev, trajanju določenih aktivnosti. Sicer 
redno, večkrat dnevno, uporablja urnik, s pomočjo katerega sam pove, katero aktivnost in kdaj 
ima tisti dan. Šolskega urnika ne zna na pamet, prav tako ga SRP pride iskati v razred oziroma 
ga razredničarka pošlje do kabineta. 

Organizacijske veščine: 

Učenec ima na tem področju izrazite težave. Ne ve, katere šolske pripomočke bo potreboval 
za določen predmet, kam jih odložiti in kam pospraviti. Njegov delovni prostor, šolska torba 
in peresnica niso urejeni, kar je pogosto razlog za njegovo razburjenje, saj ne najde stvari, ki 
jih potrebuje. Šolske pripomočke, športno opremo, oblačila in podobno pogosto izgublja, saj 
jih vedno odloži na neko drugo mesto.  

Govor in jezik: 

Učenčev govor je razločen, kadar je učenec umirjen in zbran. V nasprotnem primeru govori 
zelo hitro, nepovezano, besede ponavlja. V primeru razburjenosti je pogosto govoril oz. 
prigovarjal sam sebi. V njegovem besednjaku je veliko neprimernih besed – kletvic, vendar 
jih je zaznati le v primeru jeze ali besa, sicer jih ne uporablja. Njegov besedni zaklad je 
skromen z izjemo naravoslovnih tem, ki ga zanimajo. Besed in besednih zvez prenesenega 
pomena ne uporablja in jih tudi ne razume, ko jih sliši. To je tudi pogost razlog za njegovo 
histerijo. 

Šolske spretnosti in znanja: 

Branje: 

Učenec glasnega branja ne mara, kar mi je povedal takoj, ko sva se spoznala. Zelo rad tiho 
bere, tudi bralno razumevanje je v tem primeru dobro. Pri glasnem branju se vidno muči, 
predvsem daljše besede črkuje ali pa besede prebere s sklepanjem. Naredi veliko napak, 
predvsem izpušča in/ali dodaja črke ter maliči besede. Učenec bere zelo počasi (tako tiho kot 
glasno), pri glasnem branju ne upošteva ločil, branje je zelo monotono. Bralno razumevanje 
po prvem glasnem branju je slabše in se izboljša po drugem ali tretjem branju. Prebrana 
navodila oziroma naloge razume, če niso preveč kompleksna, pri sestavljenih navodilih 
potrebuje dodatno razlago. Domače branje opravlja, vendar so starši poročali, da je potrebno 
veliko pomoči in sodelovanja (izmenično branje, preverjanje razumevanja). Bralne značke ne 
opravlja. V prostem času rad bere, če si sam izbere knjigo. Podnapisov pri filmih ali risankah 
ne zmore brati, tako da gleda sinhronizirane. 

Pisanje: 

Učenčevo pisanje ni avtomatizirano. Pri pisanju menja male in velike tiskane in pisane črke, 
piše neenakomerno hitro. Rokopis je pogosto neberljiv, tudi sam pogosto ne zna prebrati, kar 
je zapisal. Velikih začetnic in ločil večinoma ne upošteva oziroma jih ne zapiše. Besedni 
zaklad je skromen, kar je opazno tudi pri pisanju. Težave ima tudi s prenosom misli na papir. 
Učenec ima izrazite težave pri prepisu s table (večkrat se izgubi, isto besedo zapiše večkrat ali 
pa jih izpusti), bolj uspešen je pri prepisu z lista. Pri nareku je uspešen po večkratnih 
ponovitvah besed oziroma povedi. Pri samostojnem zapisu (npr. spis) je vsebinsko uspešen, 
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vendar ima težave z oblikovanjem povedi ter s časovnim zaporedjem in pravopisnimi pravili. 
Svoje znanje ustrezno izraža pri npr. odgovorih na vprašanja, manj pa je uspešen pri spisih ali 
daljših pisnih sestavkih v okviru preizkusov znanja. 

Grafomotorični vidik pisanja, ki predstavlja izrazito šibko področje, je predstavljen pri fini in 
grafomotoriki. 

Računanje in naravoslovje: 

Matematika in naravoslovje sta njegovi močni področji. Ta predemta ima rad, pri pouku je 
miselno aktiven in se rad vključuje ter je pri nalogah pogosto tudi uspešen. Zahtevne 
besedilne naloge pri matematiki mu predstavljajo problem predvsem zaradi težav z branjem in 
razumevanjem nalog, vendar pa mu reševanje po korakih to olajša.  

Učni uspeh: 

Učenec pri vseh predmetih trenutno dosega minimalne standarde. Višje ocene ima pri 
naravoslovju in tehniki, glasbeni umetnosti ter pri matematiki. 

Vedenje: 

Največ težav ima učenec s kontrolo vedenja. Zelo pogosto se znajde v konfliktnih situacijah, 
katerih sam ne zna reševati. Že najmanjše nestrinjanje z drugim posameznikom mu 
predstavlja izjemen stres in posledično je tudi njegova reakcija zelo burna. Učenec je bil v 
zadnjih dveh letih pogosto agresiven in avtoagresiven, stopnja agresivnosti in avtoagresivnosti 
pa se je v začetku tega šolskega leta še povečala. Agresivnost se najprej pokaže na njegovi 
obrazni mimiki; začne zelo hitro in glasno dihati, v obraz postane rdeč, nato začne kričati, 
metati stvari po tleh, brcati mizo ali torbo, tepsti sošolce in podobno. Pogosto se je tudi 
samopoškodoval – z glavo se je močno zaletel v mizo ali omaro ali se je vrgel na tla oziroma 
se je želel poškodovati s kakšnim predmetom.  

Do agresivnega vedenja prihaja skoraj vsakodnevno zaradi nerazumevanja besed ali besednih 
zvez prenesenega pomena pri pogovoru ali učiteljičini razlagi. Ko določene besede/besedne 
zveze ne razume, ga to spravi v stisko, zato začne jokati ali pa zelo glasno kričati. Primer: 
razredničarka je ob zaključku neke naloge učencem dejala: »Še malo, pa bomo na konju.« 
Učenec je vstal, začel vpiti in jokati, kako je možno, da bo prišel konj v razred, kje ga bomo 
dobili in kako bomo vsi na enem konju, če jih je pa v razredu več kot 20. Slednje je razlog, da 
sem se odločila, da to aktivnost vključim v IP podpore in pomoči.   

Učne navade: 

Učenec učnih navad nima ustrezno razvitih. Kljub seznanjanju in učenju različnih učnih 
strategij v preteklosti je doma še vedno popolnoma nesamostojen in se domačih nalog ter 
učenja loti le v primeru usmerjanja in spodbujanja s strani domačih.  

Močna področja: 

Učenec je uspešen pri judu, ki ga enkrat do dvakrat tedensko trenira. Svoje uspešnosti se 
zaveda, zato ga rad obiskuje in zelo veliko govori o tej temi. Zelo rad ima tudi matematiko, 
pri kateri je ob pomoči zelo uspešen. 
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10. INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM PODPORE IN POMOČI 
V nadaljevanju je predstavljen IP podpore in pomoči, ki je bil oblikovan za učenca.  

10.1 Področja, cilji in strategije pomoči in podpore 
V IP podpore in pomoči sem vključila naslednja področja pomoči: 

• Organizacijske spretnosti in pozornost, 
• učne navade, 
• čustveno odzivanje in vedenje ter 
• jezikovno razumevanje. 

Pri izboru področij individualizirane podpore in pomoči sem poleg lastne strokovne presoje 
upoštevala tudi mnenje drugih strokovnih delavcev šole ter želje učenca in njegove matere. 

Učenec ima primanjkljaje na področju organizacijskih spretnosti in pozornosti. Slednje je 
razlog, da pri njem pogosto prihaja do stiske, ki se izraža v obliki neprimernega vedenja. 
Učenec namreč nima urejenega delovnega prostora in šolskih potrebščin, zaradi česar ne 
zmore slediti pouku in posledično prihaja do intenzivnega razburjenja. Pri učencu sem z 
različnimi aktivnostmi skušala pridobiti določene učne navade, ki so bile pri njem šibko 
razvite. Redno branje, pisanje in obiskovanje knjižnice bi lahko vplivali na manjšo intenziteto 
vedenjskih izbruhov, saj bi se učenec počutil bolj suveren. Področji čustvenega odzivanja in 
vedenja ter jezikovno razumevanje pa sta bili izbrani z namenom učenja kontroliranja 
lastnega vedenja, uporabe tehnik umirjanja ter razumevanja besednih zvez prenesenega 
pomena. 

Kot omenjeno so vsa področja pomoči, cilji in strategije dela izbrani premišljeno glede na 
izhodiščno oceno funkcioniranja učenca z namenom krepitve njegovih šibkih področij z 
učenjem primernih strategij. 

Za učenca sem pripravila 9 vzorčnih aktivnosti, ki so bile izbrane premišljeno na podlagi vseh 
ugotovitev o učencu. Z aktivnostmi in cilji, ki sem jih zastavila, sem vedno želela, da bi 
aktivnost oz. ponavljanje aktivnosti vplivala na širše področje učenčevega funkcioniranja – 
zmanjšanje neprimernega vedenja oz. izboljšanje samokontrole vedenja, saj je bila najbolj 
intenzivna težava ravno njegovo agresivno in avtoagresivno vedenje. Aktivnosti sem 
načrtovala za čas 16 tednov, kar je relativno malo, tako da niso smele biti preveč kompleksne 
in preobsežne. Aktivnost 1 (moja torba je urejena) in aktivnost 2 (red je vedno pas pripet) se 
neposredno nanašata na področje organizacijskih spretnosti, kjer je imel učenec težave. 
Njegova torba je bila namreč pogosto neurejena, šolskih pripomočkov ni prinašal oz. jih je 
izgubljal, nered zaradi vseh pripomočkov mu je onemogočal šolsko in domače delo. Glede na 
dejstvo, da niti pri branju niti pri pisanju, ki sta zelo pomembni šolski spretnosti, ni vztrajal 
dolgo časa, sem tri aktivnosti posvetila razvijanju učnih navad oz. spodbujanju branja in 
pisanja. Aktivnost 3 (pametni pišejo (domače naloge)), aktivnost 4 (bralna hišica ter torkova 
knjižnica) ter aktivnost 5 (pišem, pišem, pišem) so vse osredotočene na učne navade. Branju 
in pisanju se je namreč učenec intenzivno upiral, zato sem želela na drugačen način spodbujati 
ti dve spretnosti. Pri 4. in 5. aktivnosti sem se s starši dogovorila za pozitivno podkrepljevanje 
(nagrajevanje) doma ob željenem vedenju učenca in s tem želela povečati njegovo zunanjo 
motivacijo. Glede na dejstvo, da gradivo za branje ter teme za pisanje učenec izbira sam, pa 
sem želela povečati tudi notranjo motivacijo. Največ težav se je pojavljalo zaradi učenčevega 
čustvenega odzivanja, zato so aktivnost 6 (med poukom sodelujem), aktivnost 7 (mirno in 
počasi), aktivnost 8 (čudnih besed ne razumem) ter aktivnost 9 (tudi jedilnica je prostor v šoli) 
izbrane z namenom izboljšanja čustvenega odzivanja in predvsem zmanjšanja čustvenih 
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izbruhov (jeza, jok, agresija, avtoagresija). Kot že poudarjeno so bile vse aktivnosti posredno 
ali neposredno usmerjene na izboljšanje učenčevega vedenja. Dejstvo je, da sem bila njegova 
stalna spremljevalka ravno zaradi njegovega vedenja, in to je razlog, da sem štiri aktivnosti 
posvetila temu področju. Kot že omenjeno se seveda cilji in področja med seboj povezujejo 
(npr. če bo učenec razumel pomen nekaterih prenesenih besednih zvez, bo tudi manj 
razburjenja z njegove strani). 

Pri delu z učencem sem uporabila naslednje splošne strategije dela z učenci z AS: 

- vnaprej priravljen in strukturiran prostor, 
- učenje z vizualno oporo, 
- usmerjanje učenčeve pozornosti, 
- krepitev pozitivnega vedenja s pohvalo in nagradami. 

10.1.1 Organizacijske spretnosti in pozornost 
 V nadaljevanju predstavljam trenutno funkcioniranje na področju organizacijskih spretnosti 
in pozornosti, cilje, primere aktivnosti ter evalvacijo učinkovitosti izbranih aktivnosti. 

Tabela 5: Načrt za razvoj organizacijskih spretnosti in pozornosti 

Področje pomoči: Organizacijske spretnosti in pozornost 

Trenutno funkcioniranje:  
Učenec ima na področju organizacijskih spretnosti in pozornosti težave. Njegov delovni 
prostor je večinoma neurejen, prav tako šolska torba in peresnica, kar je pogosto vzrok za 
njegovo neprimerno vedenje. Do intenzivnega izbruha pride, ker zaradi nereda ne more 
slediti pouku. 

Cilji: 
• Učenec s pomočjo korakov za 

urejanje šolske torbe in peresnice 
uredi šolsko torbo in peresnico. 

• Učenec ob opori barvnega lepilnega 
traku na mizi zloži zvezke, delovne 
zvezke in učbenike. 

Evalvacija: 
• Delno dosežen (v 60 odstotkih je imel 

urejeni šolsko torbo in peresnico). 
 

• Delno dosežen (v 76,25 odstotkih je 
zvezke, delovne zvezke in učbenike 
zložil na mizi). 

 

Predstavitev izvedbe aktivnosti z evalvacijo učinkovitosti: 

Aktivnost 1: MOJA TORBA JE UREJENA  

Cilji:  

• Učenec s pomočjo korakov za urejanje v šoli uredi šolsko torbo in peresnico. 

• Učenec korakom za urejanje šolske torbe vsak dan sledi tudi doma in tako torbo kot 
peresnico ob pomoči šolskega urnika primerno uredi glede na določen dan v tednu. 

Pripomočki: 

• Šolska torba 
• Peresnica 
• Urnik  
• Nalepke snežinke 
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• Učbeniki, delovni zvezki, zvezki 
• Koraki za urejeno šolsko torbo in peresnico 
• Koš za smeti 

       

Slika 2: Koraki za urejeno šolsko torbo in peresnico 

Potek aktivnosti: 

Učenčeva šolska torba in peresnica sta bili pred in med poukom vedno neurejeni; v torbi je 
imel poleg šolskih pripomočkov vedno tudi plastenke s sokom, izpraznjene tetrapake, sadje, 
marmelade, sladkor, smeti in podobno. Nemalokrat se je zgodilo, da se je hrana raztresla po 
torbi oz. je napol gnilo sadje umazalo šolske potrebščine. Pri naslovu aktivnosti je dejal, naj 
se imenuje »moja torba je urejena«, saj se bova dolgo časa ukvarjala le z njegovo torbo. 
Seznanila sem ga s koraki za urejanje šolske torbe, ki sva jih zapisala na kartonček, ter z 
nalepkami, ki jih bo pritrdil k vsakemu od opravljenih korakov. Spraševal je tudi, če lahko 
kakšen korak izpusti oziroma zamenja vrstni red. Domenila sva se, da tako kot štejemo po 
vrsti, tako bo tudi korake opravljal od prvega do zadnjega. En kartonček z zapisanimi koraki 
za urejanje šolske torbe je nesel domov, drugega pa sva pritrdila v kabinet, kjer sva navadno 
imela individualne ure. Dve uri zapored sva namenila učenju in urjenju izvedbe vseh korakov. 
Učenec je najprej po vrsti prebral vse korake, si pripravil nalepke in torbo, nato pa po korakih 
pričel pospravljati in pripravljati peresnico in šolsko torbo. Vsakič, ko je opravil korak, je to 
označil v tabelo – k ustreznemu koraku je pritrdil nalepko. Slika 2 prikazuje korake za urejeno 
šolsko torbo in peresnico, ki jih je učenec uporabljal v šoli v fazi uvajanje in učenja uporabe, 
nato pa vsakodnevno tudi doma.  

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V tabeli št. 6 ter grafu št. 1 je razvidno, da je imel učenec šolsko torbo in peresnico urejeni 48-
krat od skupno 80-krat. Torej sta bili šolska torba in peresnica urejeni v 60 odstotkih. Nikoli 
se ni zgodilo, da bi imel urejeno šolsko torbo, peresnice pa ne. Kot je razvidno iz priloge št. 
10 ter grafa št. 1, se urejenost od tedna do tedna razlikuje. V prvem mesecu sta bili šolska 
torba in peresnica urejeni 12-krat, v drugem mesecu 14-krat, v tretjem in četrtem mesecu pa 
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11-krat. Iz slednjega je razvidno, da stopnja urejenosti ni naraščala. Mati, s katero sem bila 
redno v kontaktu, je poročala, da je bila priprava šolske torbe in peresnice v popoldanskem 
času zelo odvisna od njegovega trenutnega počutja – včasih se je spomnil sam in sledil 
korakom, pogosto pa ga ni mogla prepričati, da bi ju pripravil. 

Učenec je bil sprva navdušen nad samimi koraki in nad končnim rezultatom. Tudi doma je 
torbo pripravil najprej s pomočjo mame, nato pa samostojno. Večkrat sem ga morala na 
korake spomniti – v šolo je prišel brez radirke, kakšnega zvezka in podobno. Včasih se je 
razburil, večinoma pa potarnal, da je sicer sledil posameznim korakom, vendar pa je kaj tudi 
spregledal. Priprava šolske torbe je bilo sicer njegovo delo, vendar pa ga je morala mama 
vsakodnevno spremljati in mu malo pomagati. Nalepke je ob korakih pritrjeval na začetku 
urejanja, kasneje pa redkeje. Manjkrat se je tudi zgodilo, da bi imel v torbi hrano. Dogovorila 
sva se, da hrano prenaša v plastičnih vrečkah.  

Tabela 6: Rezultati urejenosti šolske torbe in peresnice (aktivnost "Moja torba je urejena") 

 7.50 

TEDEN/DAN V TEDNU PON TOR SRE          ČET PET 

1. teden U U U U N 

2. teden N U U U N 

3. teden U N N N U 

4. teden N U U U N 

1. mesec: U:  12                                   N:  8 

5. teden U N N U U 

6. teden U U U U U 

7. teden N U U N U 

8. teden U U N N U 

2. mesec: U:  14                                   N:  6 

9. teden U N N N N 

10. teden U U U N U 

11. teden U N U U N 

12. teden N U U N U 

3. mesec: U:  11                                   N:  9 

13. teden U N N U U 

14. teden U U N U N 

15 teden N U U N N 

16. teden U U U N N 

4. mesec: U:  11                                   N:  9 

Skupno število: U:  48                                   N:  32 

U – urejena šolska torba in peresnica     N – neurejena šolska torba in peresnica 
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Graf 1: Aktivnost "Moja torba je urejena" – pogostost urejenosti šolske torbe in peresnice 

 

Aktivnost 2: RED JE VEDNO PAS PRIPET 

Cilji:  

• Učenčeva šolska torba je na točno določenem mestu ob njegovi mizi. 
• Učenec ob opori barvnega lepilnega traku na mizi zloži zvezke, delovne zvezke in 

učbenike. 

Pripomočki: 

• Barvna lepilna trakova (dve različni barvi) 
• Učbeniki, delovni zvezki in zvezki za posamezen predmet 
• Šolska torba 

Potek aktivnosti: 

Naslov aktivnosti se sicer ne ujema z dejansko aktivnostjo, vendar je učenec želel uporabiti 
citat, ki ga je večkrat prebral oziroma slišal v reklami. Odločila sva se, da mu ga bom vedno 
povedala, ko njegov delovni prostor ne bo urejen, in sicer brez dodatne razlage. Beseda red ga 
je namreč spomnila na nered, učenec pa je večkrat potožil, da ne ve, kje ima stvari, da zaradi 
nereda na njegovi mizi ne more brati, računati in pisati. Predlagala sem uporabo barvnih 
lepilnih trakov. V razredu je vedno sedel v prvi vrsti na levi strani. Učenec je na tla položil 
torbo in z modrim lepilnim trakom označil, na katerem mestu ob klopi mora biti torba. Lepilni 
trak črne barve je uporabil za označitev, kje na mizi je prostor za zvezke in delovne zvezke 
(levi kot zgoraj).  
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Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V prilogi št. 9 je razvidno, da sem ocenjevala urejenost delovnega prostora ob 7.50 pred 
začetkom pouka in ob 10.40. Razlog, da sem izbrala dve uri ocenjevanja je, da sem želela 
preveriti, ali bo tudi kasneje delovni prostor še vedno urejen. Kot je razvidno iz priloge št. 9 
ter grafov št. 2 in 3, je imel učenec delovni prostor zjutraj ob 7.50 primerno urejen 10 tednov 
vsak dan (ne zaporedoma), ob 10.40 pa vsakodnevno 4 tedne (ne zaporedoma). To pomeni, da 
je v nekaj urah izgubil motivacijo, da bi imel urejeno delovno površino, ali pa je vmes prišlo 
do vedenjskega izbruha in prostora ni želel pospraviti tudi ob spodbujanju. Ob 7.50 je imel v 
vseh tednih ocenjevanja prostor urejen 67-krat, kar predstavlja 83,75 odstotkov, neurejen pa 
13-krat, kar predstavlja 16,25 odstotkov. Ob 10.40 je imel v vseh tednih ocenjevanja prostor 
urejen 55-krat, kar predstavlja 68,75 odstotkov, neurejen pa 25-krat, kar predstavlja 31,25 
odstotkov. Očitno je, da je imel učenec v jutranjih urah več motivacije, da je prostor pripravil 
za pouk. Tudi pri tej aktivnosti mesečni pregledi kažejo, da stopnja urejenosti ni naraščala. V 
prvem mesecu je imel delovni prostor ob 7.50 urejen 17-krat, v drugem mesecu 15-krat, v 
tretjem mesecu 20-krat, torej vsak dan, v četrtem mesecu pa zopet le 15-krat. Delovni prostor 
ob 10.40 je imel v prvem mesecu urejen 12-krat, v drugem mesecu 14-krat, v tretjem mesecu 
17-krat, nato pa v zadnjem mesecu spet manjkrat, in sicer le 12-krat. Skupno je imel delovni 
prostor urejen v  približno 76 odstotkih, torej je cilj delno dosežen. 

Učenec je bil nad lepilnim trakom navdušen in je vsem v razredu razložil, zakaj ima lepilni 
trak na mizi in na tleh, poudaril je različni barvi in jih povabil, da si tudi sami s tem 
pripomočkom pomagajo, da bo njihov delovni prostor bolj urejen. Po dveh tednih sem morala 
večkrat na dan ponoviti citat »red je vedno pas pripet« in v večini primerov je takoj odreagiral 
in pospravil torbo ter šolske pripomočke. Kadar je imel slab dan, pa se na mojo spodbudo ni 
odzval in v tem primeru nisem vztrajala, saj sem presodila, da je stopnja razburjenosti in 
stiske preveč intenzivna. Večkrat mi je ob koncu dneva rekel, da ve, da ni upošteval reda, pa 
ne zato, ker ne bi hotel, ampak zato, ker je bil preveč utrujen oziroma razburjen. Zanimivo je, 
da se nikoli ni zgodilo, da bi bila torba na svojem mestu, pripomočki na mizi pa ne. Ali je 
uredil oboje ali pa ni bilo urejeno nič. 

10.1.2 Učne navade 
 V nadaljevanju predstavljam trenutno funkcioniranje pred izvedbo IP podpore in pomoči na 
področju učnih navad, cilje ter doseganje ciljev, strategije, primere aktivnosti ter evalvacijo 
učinkovitosti izbranih aktivnosti. 

Tabela 7: Načrt za razvoj učnih navad 
Področje pomoči: Učne navade 

Trenutno funkcioniranje: 
Učenec učnih navad nima razvitih. Navodil za domačo nalogo navadno ne zapiše niti je 
doma ne opravi oz. jo občasno naredi, vendar nikoli samostojno. Nerad bere in piše tako v 
šoli kot doma. Ker branje in pisanje nista avtomatizirana in se učenec zaveda, da ima pri teh 
veščinah težave, se pogosto razburja. Motivacija za branje in pisanje je šibka. 
Cilji: 

• Učenec vsakodnevno prinese »zvezek 
za domače naloge«. 

• Učenec se vsak dan sam spomni, da 
mora zapisati navodila za domačo 
nalogo, in jih tudi zapiše. 

• Učenec opravi domačo nalogo. 

Evalvacija: 
• Dosežen (100 odstotkov). 
 
• Delno dosežen (povprečno štirikrat 

tedensko oz. v 80 odstotkih). 
 

• Delno dosežen (povprečno 2,9-krat 
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• Učenec doma štirikrat tedensko 

glasno bere vsaj 5 minut. 
• Učenec enkrat tedensko obišče 

knjižnico, si izbere knjigo po lastni 
želji in mi glasno prebere del zgodbe 
(10 minut, lahko s presledki). 

• Učenec dvakrat mesečno zapiše krajši 
sestavek na poljubno temo.  

oz. v 58 odstotkih). 
• Delno dosežen (87,5 odstotkov). 

 
• Dosežen (100 odstotkov). 

 
 
 

• Delno dosežen (od pričakovanih 
osmih tem je izbral šest tem). 

 

Predstavitev izvedbe aktivnosti z evalvacijo učinkovitosti: 

Aktivnost 3: PAMETNI PIŠEJO (DOMAČE NALOGE) 

Cilji: 

• Učenec vsakodnevno prinese »zvezek za domače naloge«. 
• Učenec se pri vsaki uri sam spomni, da mora zapisati navodila za domačo nalogo. 
• Učenec ob pomoči v zvezek zapiše dan, datum, predmet in navodilo za domačo 

nalogo. 
• Učenec doma pregleda »zvezek za domače naloge« in domačo nalogo tudi opravi. 

Pripomočki: 

• Zvezek za domače naloge 
• Manjši koledar 
• Urnik 
• Tabela za spremljanje zapisa in izvedbe domačih nalog 

Potek aktivnosti: 

Tudi pri poimenovanju te aktivnosti je učenec sodeloval in ponovno uporabil citat, ki ga je 
zasledil v reklami na televiziji. Rekel je, da »pametni pišejo«. Zvezek za domače naloge sem 
mu prinesla jaz. Učencu sem pojasnila, da je to zvezek, ki bo na njegovi mizi čisto vsako uro, 
ko bodo v razredu. Za prvi teden sem v zvezek datum ter vse predmete tistega dne zapisala 
jaz, za naslednji teden učenec, kasneje je zapisoval sproti za vsak dan posebej. S pomočjo 
koledarja in urnika je zapisal dneve, datume in predmete ter s tem uril tudi časovno 
orientacijo ter prostorsko orientacijo na listu. 

Ker je bil zvezek pust, sem ga spodbudila, da bi ga nekako okrasil, da bi se že na daleč videlo, 
da je zvezek njegov. Iz kock je sestavil svoje ime in okvir, nato sem skulpturo fotografirala in 
barvno natisnila. Ta fotografija je krasila prvo stran zvezka in očitno je bilo, da je bila to še 
večja motivacija za uporabo tega zvezka.  

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V prilogi št. 11 je razvidno, da je učenec pogosteje navodila za domačo nalogo zapisal (64-
krat od 80-krat), kot pa jo rešil (47-krat od 80-krat). Torej učenec navodil za domačo nalogo 
ni zapisal 16-krat, opravil pa je ni 33-krat. Učenec je v šestnajstih tednih navodila za domačo 
nalogo zapisal v 80 odstotkih oziroma v povprečju štirikrat tedensko. Kot je razvidno iz 
priloge št. 10 ter grafa št. 4, učenec v prvem mesecu 8-krat ni zapisal navodil, v drugem 
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mesecu 3-krat, v tretjem mesecu 2-krat in v zadnjem mesecu ponovno 3-krat, kar pomeni, da 
je prišlo do napredka pri zapisovanju domačih nalog v primerjavi s prvim mesecem. Domačo 
nalogo je naredil le v dobrih 58 odstotkih oziroma v povprečju 2,9-krat tedensko. Priloga št. 
10 ter graf št. 4 prikazujeta reševanje domačih nalog po tednih. Razvidno je, da v prvem 
mesecu učenec 10-krat ni opravil domače naloge, v drugem mesecu 9-krat, v tretjem in 
četrtem mesecu pa 7-krat, kar pomeni, da je prišlo do napredka in je v primerjavi s prvim 
mesecem pogosteje opravil domačo nalogo. Učenec se je na zapis naloge večinoma spomnil 
sam, do težav pa je večkrat prišlo, ko je bilo treba za posamezen predmet zapisati, kaj mora 
doma napraviti. Težave so se pojavile predvsem, ko ni bilo treba napisati samo števila strani 
in nalog, ampak sestavljeno navodilo. Večkrat se je zjokal, začel vpiti, da ne zmore, da mu je 
vseeno za domačo nalogo. V tem primeru sva se dogovorila (dogovor sva sklenila, ko ni bil 
razburjen), da mu domačo nalogo zapišem jaz, vendar ne v celoti (»malo jaz, malo ti«). Če 
razburjenje ni bilo pretirano, se je tega držal, sicer pa sem navodila za domačo nalogo v celoti 
zapisala sama. Oblikovala sem tabelo ocenjevanja, kamor sva (včasih jaz, včasih učenec) z 
zelenimi krogci označila, če je nalogo zapisal sam in jo tudi naredil, z rdečimi krogci pa, če 
navodil za domačo nalogo ni zapisal oziroma je doma ni opravil. Po koncu izvajanja IP 
podpore in pomoči sva tabelo pregledala in učenec je bil zelo vesel, saj je bilo veliko več 
zelenih kot rdečih krogcev. Pri tej aktivnosti sem opazila, da je bil učenec res ponosen na svoj 
zvezek, saj je bil personaliziran s fotografijo njegove skulpture iz lego kock, ki je 
predstavljala njegovo ime. Zelo ga je motiviralo tudi dejstvo, da sva v tabelo risala zelene in 
rdeče krogce, odvisno od opravljenosti domačega dela. Menim, da je bila aktivnost dobro 
zastavljena in da so malenkosti pripomogle k bolj uspešnem izvajanju (zvezek, prilagoditev 
glede zapisa in tudi obsega domačih nalog). 

Aktivnost 4: BRALNA HIŠICA TER TORKOVA KNJIŽNICA 

Cilji: 

• Učenec doma štirikrat tedensko glasno bere vsaj 5 minut. 
• Učenec enkrat tedensko obišče knjižnico, si izbere knjigo po lastni želji in mi glasno 

prebere del zgodbe (10 minut, po potrebi z odmori). 

Pripomočki: 

• Bralna hišica 

• Knjige 
 

 

Slika 3: Bralna hišica 
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Potek aktivnosti: 

Zaradi odpora do glasnega branja sem učencu ponudila bralno hišico (slika 3). V enem 
mesecu je moral bralno hišico izpolniti in vrniti meni v pregled. Pri tej aktivnosti so bili 
vključeni tudi starši, ki so učenca poslušali brati in mu pomagali pri izpolnjevanju bralne 
hišice. Učencu sem pokazala bralno hišico, ki jo je moral po lastni želji okrasiti oziroma 
pobarvati. Prvi primer sva naredila v šoli: učenec si je izbral knjigo Grozni Gašper, 5 minut 
glasno bral, nato pa v bralno hišico vpisal datum in naslov knjige. Domači so dobili pisna 
navodila glede aktivnosti. Če je učenec v enem mesecu glasno bral vsaj šestnajstkrat, je dobil 
simbolično nagrado. 

Ob torkih po pouku je bila knjižnica navadno zaprta, zato sva v tem času izkoristila možnost 
in jo obiskala midva (predvsem pomembno je bilo, da v knjižnici ni drugih učencev, saj je 
imel učenec izrazite težave s pozornostjo in koncentracijo). Aktivnost sva poimenovala 
»torkova knjižnica«, saj sva z izjemo športnega dne in počitnic vsak torek eno šolsko uro 
preživela v knjižnici. Prvi dve srečanji sva porabila za raziskovanje knjižnice, vsa nadaljnja 
srečanja pa za izbor trenutno njegove najljubše knjige (večinoma je izbral Groznega Gašperja 
ali pa enciklopedijo oziroma Guinessovo knjigo rekordov). Nato si je vsak izbral udobno 
blazino, brati sem začela jaz, vmes pa je učenec bral vsaj 5 minut.  

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

Učenec je tekom izvajanja IP podpore in pomoči dobil 4 bralne hišice. V pregled mi je 
prinesel tri bralne hišice, ki so imele zapolnjene 14, 12 in 16 prostorčkov. Razloga, zakaj ene 
bralne hišice ni prinesel, nisem izvedela, zato sem ocenjevala povprečje 12-ih tednov. Kot je 
razvidno iz priloge št. 11 in grafa št. 6, je učenec od načrtovanih 48-ih branj, bral 42-krat, kar 
predstavlja 87,5 odstotkov. Za zadnjo bralno hišico (tretjo po vrsti) si je učenec za nagrado 
izbral, da gredo z družino v center Ljubljane na vročo čokolado in drsanje. Nagrado si je 
prislužil in mi prinesel pokazati fotografijo. 

Torkova knjižnica je bila učencu še posebej všeč iz več razlogov: v knjižnici sva bila le 
midva, sam si je lahko izbral gradivo, pri branju ga (razen večjih napak) nisem popravljala, 
poleg tega je šlo za sproščeno branje v položaju, ki mu je ustrezalo. Od vseh aktivnosti, ki 
sem jih načrtovala, le pri tej niti enkrat ni prišlo do kakršnegakoli izbruha, upiranja ali 
trmanja. Menim, da je bila ta aktivnost res učinkovita, saj je učenec prebral zelo veliko zgodb, 
kar se je izkazovalo tudi v večji tekočnosti branja. 

Aktivnost 5: PIŠEM, PIŠEM, PIŠEM 

Cilji: 

• Učenec dvakrat mesečno zapiše krajši sestavek na poljubno temo.  
• Učenec konec meseca v šolo prinese oba zapisa. 

Pripomočki: 

• Svetovni splet, različne knjige in revije. 
• Računalnik 
• List papirja 
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Specifična strategija: 

• Uporaba bralne hišice 

Potek aktivnosti: 

Učenec je imel izrazit odpor do pisanja med poukom in doma pri opravljanju domačih nalog. 
Dogovorila sva se, da bo dvakrat mesečno izbral temi, ki ga zanimata, in napisal krajši 
sestavek. Namenoma nisem določila dolžine, ampak sem tako izbor teme, vsebine kot obseg 
zapisa prepustila njemu.  

Tabela 8: Izbor tem pisanja po mesecih 
MESEC IZBRANA TEMA 
1. mesec - Opis junaka iz knjige Grozni Gašper 

- Zanimivi rekordi 
2. mesec - Živali pozimi 
3. mesec - Lego kocke 

- Traktorji 
4. mesec - Judo 
 

Kot je razvidno iz tabele št. 8, je učenec v drugem in četrtem mesecu nalogo opravil 
polovično, izbral si je namreč le eno temo in jo tudi opisal. Proti koncu meseca je v šolo 
prinesel oba zapisa, mi ju predstavil, sama sem pregledala tudi zapis, kjer sem pregledala tudi 
slovnične in vsebinske napake ter mu jih predstavila, vendar hkrati poudarila, da to ni bistvo 
te aktivnosti. 

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

Učenec je bil nad to aktivnostjo navdušen in mi je takoj povedal šest tem, ki so ga zanimale. 
Vsak mesec sva eno šolsko uro posvetila pogovoru o primernosti teme, o virih in literaturi, s 
katero si lahko pomaga. Pri opisu Groznega Gašperja ni imel težav, saj je to zbirko zelo rad 
redno prebiral, poleg tega mu je te knjige brala tudi mama. Brez težav je opisal njegovo 
zunanjost, več težav pa je imel z določanjem njegovega karakterja. Zanimive rekorde je izbral 
iz Guinessove knjige rekordov, ki jo je tudi večkrat prebiral oz. si na začetku ogledal 
predvsem fotografije in naslove rekordov. V drugem mesecu je uspešno opravil le en zapis o 
živalih pozimi, saj je bila to tudi tema, ki so jo obravnavali pri pouku naravoslovja. Za zapis 
druge teme ni bil motiviran in zapisa ni prinesel. V tretjem mesecu je prinesel zapis o lego 
kockah (kakšne so in kaj vse lahko iz njih naredimo ter predvsem koliko stanejo) ter traktorjih 
(pritegnila ga je revija sovrstnika z naslovom Traktorji). V zadnjem mesecu pa si je izbral 
temo judo, saj je to šport, o katerem ve zelo veliko in ga tudi trenira. Največ je zapisal o judu 
in bil vidno ponosen nase, saj za zapis ni potreboval nobene literature oz. informacij s 
svetovnega spleta. Prinesel je še fotografije iz tekmovanj ter treningov ter me povabil na 
njihov trening, katerega sem se tudi udeležila. 

Pri vseh zapisih je bilo veliko slovničnih napak in tudi določenih vsebinskih nesmislov, na 
katere sem učenca opozorila, vendar pa cilj ni bil preverjati napake, pač pa učenca motivirati, 
da vadi samo tehniko pisanja in piše o stvareh, ki jih ima rad oziroma so mu zanimive. 
Aktivnost je bila učinkovita, čeprav cilji niso bili v celoti doseženi. Učenec je namreč ravno 
zaradi svobode izbiranja tem in obsega bil motiviran, da je pisal. 
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10.1.3 Čustveno odzivanje in vedenje 
V nadaljevanju predstavljam trenutno funkcioniranje pred izvedbo IP podpore in pomoči na 
področju čustvenega odzivanja in vedenja, cilje, strategije, primere aktivnosti ter evalvacijo 
učinkovitosti izbranih aktivnosti. 

Tabela 9: Načrt za razvoj čustvenega odzivanja in vedenja 
Področje pomoči: Čustveno odzivanje in vedenje 

Trenutno funkcioniranje:  
Učenec v različnih situacijah neprimerno reagira. Vsakodnevno se pojavlja agresivno oz. 
avtoagresivno vedenje. Svojih neprijetnih čustev ne zna izražati na primeren način, poleg 
tega ne ve, kako naj se umiri. Njegovo neprimerno vedenje mu onemogoča vključevanje v 
vzgojno-izobraževalni proces, prav tako ima intenzivne težave pri socialnih interakcijah. 
Pogosto deluje egoistično in ne upošteva mnenj, predlogov drugih. 
Cilji: 

• Učenec dvigne roko, kadar želi kaj 
povedati oziroma odgovoriti na 
vprašanje. 

• Učenec med poukom pozorno posluša 
in ne klepeta. 

• Učenec ob pomoči vizualnih opor 
upošteva pravila vedenje v razredu. 

• Učenec v primeru jeze ali agresije 
uporabi kartico izhoda. 

• Učenec spozna strategije umirjanja in 
jih v konkretnih situacijah tudi 
uporabi. 

• Učenec v vrsti samostojno mirno 
počaka, da pride na vrsto za kosilo. 

• Učenec pri hranjenju primerno 
uporabi jedilni pribor. 

Evalvacija: 
• Delno dosežen (v 50,45 odstotkih je 

učenec dvignil roko). 
 

• Delno dosežen (v 58,65 odstotkih 
učenec ob opozorilu ni klepetal). 

 
• Delno dosežen (v 81,63 odstotkih 

učenec uporabi kartico izhoda). 
 

• Delno dosežen (v 77,55 odstotkih se 
je učenec s pomočjo različnih tehnik 
umirjanja umiril). 

• Delno dosežen (primerno vedenje v 
66 odstotkih). 

• Delno dosežen:  
- pravilna uporaba pribora: 46,25 odstotkov, 
- nepravilna uporaba pribora: 32,5 odstotkov, 
- je z rokami: 21,25 odstotkov. 

 

Predstavitev izvedbe aktivnosti z evalvacijo učinkovitosti: 

Aktivnost 6: MED POUKOM SODELUJEM 

Cilji: 

• Učenec dvigne roko, kadar želi kaj povedati oziroma odgovoriti na vprašanje. 
• Učenec med poukom pozorno posluša in ne klepeta. 
• Učenec dvigne »kartico izhoda«, ko začuti, da ne zmore več slediti delu v razredu 

(zaradi žalosti, utrujenosti, razburjenosti …), in odide v mirni kotiček. 

Pripomočki: 

• Kartončka »DVIGNEM ROKO«, »NE KLEPETAM« (večja za učiteljico in manjša za 
učenca) 

• »KARTICA IZHODA« (manjša za učenca) 
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Specifična strategija: 

- uporaba kartice izhoda 

 

 

Slika 4: Kartonček "NE KLEPETAM" 

Slika 4 prikazuje kartonček »NE KLEPETAM«, ki sva ga uporabljali z učiteljico, ko sva 
želeli, da učenec ne prične klepetati oziroma da s klepetanjem preneha. 

 

Slika 5: Kartonček "DVIGNEM ROKO" 

Slika 5 prikazuje kartonček »DVIGNEM ROKO«, ki je služil dvigu rok preden je učenec 
želel govoriti med poukom. 

 

Slika 6: Kartica izhoda 

Slika 6 prikazuje kartico izhoda, ki jo je učenec uporabil, kadar je želel oziroma potreboval 
umik iz razreda. 
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Potek aktivnosti: 

Ker je učenec večkrat motil pouk, govoril, ko to ni bilo dovoljeno, in se razburjal, sem za 
učiteljico in učenca oblikovala kartončke in kartico izhoda. Dvakrat tedensko sem cel čas 
pouka spremljala sledenje pouka ter si v posebej za to narejeno tabelo označevala, kako 
dosleden je učenec glede klepetanja in dvigovanja roke. Sicer pa sva bili tako jaz kot 
razredničarka tudi druge dni na to pozorni in sva kartončke dosledno uporabljali. Manjša 
kartončka je imel učenec na mizi in sem jih približala, kadar je bilo to potrebno, hkrati pa je 
učiteljica dvignila večji kartonček, vendar ob tem ne jaz ne razredničarka nisva nič 
komentirali. Uporabo kartice izhoda sem beležila vsakodnevno (ko je pokazal kartico izhoda, 
je brez vprašanj lahko odšel v mirni kotiček ob strani razreda, kadar pa je bil močno 
razburjen, je šel ob spremstvu iz razreda). Ko se je pomiril, se je lahko vrnil v svoj razred. 

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V prilogi št. 12 so zapisani rezultati dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda. Učenec je 
v 16 tednih 56-krat dvignil roko, preden je spregovoril, vendar pa je 55-krat govoril brez 
dviga roke, kar pomeni, da je roko dvignil le v 50,45 odstotkih. Iz priloge št. 12 ter grafa št. 7 
je razvidno, da je učenec v prvem mesecu roko dvignil 13-krat od 34-krat, v drugem mesecu 
12-krat od 17-krat, v tretjem mesecu 22-krat od 39-krat ter v četrtem mesecu 9-krat od 12-
krat. Rezultati kažejo, da je bil pri dvigovanju rok najbolj dosleden v 2. mesecu, ko je govoril 
brez dviga rok le 5-krat. Doslednost je bila zelo povezana z njegovim trenutnim počutjem.  

Priloga št. 12 prikazuje, da je bil učenec v štirih mesecih 104-krat opozorjen zaradi klepetanja, 
od tega je 61-krat ob opozorilu in vizualni opori prenehal s klepetanjem, kar predstavlja 58,65 
odstotkov. V prvem mesecu je 20-krat ob opozorilu prenehal s klepetanjem, 11-krat pa je 
kljub opozorilu klepetal še naprej. V drugem mesecu je 17-krat ob opozorilu prenehal 
klepetati, 7-krat pa je klepetal še naprej. V tretjem mesecu je ob opozorilu 9-krat prenehal 
klepetati, 12-krat pa je  klepetal še naprej. V četrtem mesecu je ob opozorilu 15-krat prenehal 
klepetati, 13-krat pa je klepetal še naprej. Graf št. 8 predstavlja rezultate klepetanja in 
razvidno je, da so najslabši rezultati v zadnjem mesecu izvajanja IP podpore in pomoči, ko je 
13-krat kljub opozorilu klepetal še naprej. Sklepam, da obstaja možnost, da je razlog 
zaključevanje šolskega leta in posledično večja utrujenost ter nižja motivacija. 

V prilogi št. 12 ter grafu št. 9 je razvidna uporaba kartice izhoda. Opazno je, da je učenec v 
primerjavi s prvim mesecem v naslednjih treh zelo napredoval. V prvem mesecu se je pojavilo 
17 vedenjskih izbruhov, od tega je 13-krat uporabil kartico izhoda. V drugem mesecu se je 
pojavilo 9 vedenjskih izbruhov, od tega je 7-krat uporabil kartico izhoda. V tretjem mesecu se 
je pojavilo 12 vedenjskih izbruhov, od tega je 10-krat uporabil kartico izhoda. V zadnjem 
mesecu izvajanja IP podpore in pomoči pa sem zabeležila 11 vedenjskih izbruhov, učenec pa 
je kar 10-krat uporabil kartico izhoda. Glede uporabe kartice izhoda je pri učencu opazen 
napredek, saj pomeni, da je ponotranjil strategijo uporabe kartice izhoda in posledično umika, 
kar nakazuje na dobro samoopazovanje lastnega vedenja. 

Iz priloge št. 12  ter grafov št. 7 in 8 je razvidno, da je bilo upoštevanje pravil odvisno od 
njegovega trenutnega počutja.  
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Aktivnost 7: MIRNO IN POČASI 

Cilji: 

• Učenec pozna in navede različne tehnike umirjanja oz. korake le-teh. 
• Učenec ob agresivnih izbruhih ob moji pomoči uporabi različne tehnike umirjanja in 

se umiri. 

Pripomočki: 

• Žogica za umirjanje 
• Kartonček z napisanini koraki za umirjanje 

 

Slika 7: Kartonček za umirjanje (prva stran) 

 

Slika 8: Kartonček za umirjanje (hrbtna stran) 

Sliki 7 in 8 prikazujeta kartonček, ki smo ga učencu pokazali v primeru vedenjskega izbruha. 

Potek aktivnosti: 

Z učencem sva se v začetnih urah spoznavanja pogovorila tudi o njegovem agresivnem 
vedenju. Večkrat se je na različne stresne dejavnike v okolici odzval s kričanjem, kletvicami, 
avtoagresivnim in agresivnim vedenjem. Ko se je po izbruhu pomiril, je vedno verbaliziral, 
zakaj je do tega prišlo, zavedal se je vzroka, ni pa vedel, kako bi preprečil ali omilil izbruhe. 
Seznanila sem ga z različnimi preprostimi pripomočki, vajami in tehnikami sproščanja. Za 
začetek sem mu predstavila mehko žogico, ki jo je pogosto uporabljal tudi za to, da se je 
zamotil oziroma pomiril. Žogico je učenec stiskal v rokah oziroma z njo na podlago »risal« 
različne elemente. Izdelala sem tudi kartonček s koraki za umirjanje, na drugi strani pa je bila 
fotografija nasmejanega sonca. Ta kartonček je imel vedno na dosegu roke, enega sem imela 
tudi jaz. Kadar je prišlo do izbruha, sem mu le pokazala kartonček in mu v mirnem tonu po 
vrsti povedala korake (počasi in globoko dihaj; polglasno štej do 10; obrni kartonček in se 
nasmej sončku).  

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

Učencu je bil najbolj všeč kartonček za umirjanje (slika 7 in 8)  in ga je tudi redno uporabljal. 
Kadar izbruh ni bil tako intenziven, sem ga z besedami »poišči kartonček in pojdi po korakih«  
spodbudila, da je to tudi naredil. Kadar so bili izbruhi intenzivnejši, sem ga z močnim 
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fizičnim prijemom umirila, nato pa mu pokazala kartonček in verbalizirala korake. V 38 
primerih je kartonček pomagal (kar predstavlja 77,55 odstotkov), 11-krat pa se je zgodilo, da 
me ni poslušal, ampak je zbežal in se skril oziroma želel poškodovati predmete ali pa koga od 
sošolcev. V takem primeru sem ga morala odpeljati na nek kraj v šoli (odvisno od 
razpoložljivosti – kabinet, knjižnica, če je bila zaprta, razred, jedilnica …), kjer ni bilo 
nobenega in se je počasi umiril (čeprav je včasih trajalo tudi celo dopoldne, da se je 
popolnoma umiril). Priloga št. 13 ter graf št. 10 predstavljata učinkovitost tehnike sproščanja. 
V prvem mesecu je bila tehnika sproščanja učinkovita 11-krat od 17-krat, v drugem mesecu 9-
krat, torej v vseh primerih, v tretjem mesecu 9-krat od 12-krat in v zadnjem mesecu 9-krat od 
11-krat. Razvidno je, da je v primerjavi s prvim mesecem, ko je bila strategija umirjanja 6-
krat neučinkovita, napredoval in je bila v zadnjem mesecu neučinkovita le 2-krat. 

Aktivnost 8: TUDI JEDILNICA JE PROSTOR V ŠOLI 

Cilji: 

•••• Učenec v vrsti samostojno mirno počaka, da pride na vrsto za kosilo. 

•••• Učenec pri hranjenju primerno uporabi jedilni pribor. 

Pripomočki: 

• Ček lista za ocenjevanje vedenja in uporabe pribora 

Potek aktivnosti: 

Jedilnica je za učenca pomenila stresno in hrupno okolje, kjer se je potrebno prilagajati 
trenutni situaciji. V začetku sva imela veliko pogovorov (zakaj je potrebno počakati v vrsti, 
zakaj se ne splača razburjati, če se nekdo vrine, zakaj jemo z jedilnim priborom in podobno). 
Učencu sem pokazala ček listo, ki sem jo imela vedno s seboj. Povedala sem, da je najin cilj, 
da bo čez čas samostojno stal v vrsti, si pripravil vse za kosilo in prišel do mize, kjer ga bom 
čakala jaz. Z vsem se je strinjal, le izrazil je željo, da določenih stvari ne bo jedel. Imel je 
specifična prepričanja glede hrane – pire krompir in omaka se na primer ne smeta dotakniti in 
podobno. Vsakodnevno sem šla z njim na kosilo, saj se je v preteklosti pogosto zgodilo, da se 
je s kakšnim od učencev šole znašel v konfliktu, včasih celo pretepu. Ko sem ga opazovala, 
sem ugotovila, da do težave pride predvsem, ko je potrebno počakati v vrsti, zato sem vsak 
dan v vrsti za njim ali ob njem stala jaz. Za kosilo sem izbirala ure (če se je le dalo), ko 
jedilnica ni bila polna učencev, včasih pa to pač ni bilo mogoče. Pred kosilom sva z učencem 
ponovila pravila: a) stopim na konec kolone, b) premikam se skupaj s kolono, c) nobenega ne 
prehitim, d) če me kdo prehiti, se ne razburjam in e) uporabljam jedilni pribor. Pravila sem 
najprej povedala jaz, nato jih je moral ponoviti. V jedilnici je moral biti v koloni, nato vzeti 
pladenj in pribor, ki ga je potreboval, poiskati prost sedež za oba in kulturno jesti z jedilnim 
priborom. Za ocenjevanje sem pripravila ček listo, kjer sem spremljala njegovo vedenje v 
koloni, komunikacijo z drugimi ter uporabo jedilnega pribora (pogosto je jedel z rokami). Ček 
liste v prvem mesecu nisem uporabljala, saj je bila to faza uvajanja, ko učenec ni bil 
samostojen. Prav tako je nisem uporabljala 14 dni v drugem mesecu, ko sem bila zaradi 
pretepa ponovno z njim v koloni (nisem ocenjevala postavke, da samostojno počaka v koloni 
na vrsto). 
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Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V prilogi št. 15 ter grafih št. 12 in 13 je razvidno, da sem učenčevo vedenje v jedilnici 
ocenjevala 50 dni (faza uvajanja in faza ponovne nesamostojnosti zaradi pretepa nista 
ocenjevani), uporabo pribora pa 80 dni, torej vseh 16 tednov. Njegovo vedenje je bilo 
primerno v 66 odstotkih. Kot je razvidno iz priloge št. 16, se je njegovo primerno vedenje 
stopnjevalo. V drugem mesecu se je primerno vedel 6-krat od ocenjevanih 10 dni, v tretjem 
mesecu 13-krat od skupno 20 dni in v četrtem mesecu 14-krat od skupno 20 dni. 

Pri uporabi pribora sem ocenjevala, ali pravilno oz. nepravilno uporablja pribor oz. ali je z 
rokami. Učenec je v 46,25 odstotkih pribor uporabljal pravilno, nepravilno v 32,50 odstotkih, 
z rokami pa je jedel v 21,25 odstotkih. Pravilna uporaba pribora se je stopnjevala; v prvem 
mesecu je 8-krat od skupno 20 ocenjevanih dni pravilno uporabljal pribor, v drugem mesecu 
9-krat od skupno 20 ocenjevanih dni, v tretjem in četrtem mesecu pa 10-krat od skupno 20 
ocenjevanih dni. Učenec je vsak mesec manjkrat jedel z rokami. V prvem mesecu je 7-krat 
jedel z rokami od skupno 20 ocenjevanih dni, v drugem mesecu 6-krat, v tretjem in četrtem 
mesecu pa 2-krat. Zanimivo je, da v zadnjih dveh tednih nikoli ni jedel z rokami, vendar pa je 
težko trditi, da tudi v prihodnosti ne bo ponovno jedel z rokami.  

Skoraj mesec dni sem bila z njim vsak dan v koloni in mu v primerih izbruhov ponavljala 
pravila in ga morala kdaj tudi fizično ustaviti, da se ni stepel s kom od starejših učencev. 
Veliko težav je imel z uporabo jedilnega pribora – juho je pojedel z žlico, nato je krompir in 
solato jedel z rokami. Mislim, da mu je bila velika motivacija moja ček lista, kamor sem 
označevala vse njegove »napake«. Po mesecu dni se je stanje izboljšalo, pustila sem, da je 
sam v koloni, vendar je že v drugem tednu prišlo do pretepa, saj se je nekdo od vrstnikov 
vrinil in je učenec želel posredovati. Nato sem bila štirinajst dni spet z njim v koloni. Zadnja 
dva meseca je bil učenec v koloni sam, z dejstvom, da sva res vsakič pred obiskom jedilnice 
ponovila pravila. Do pretepa ni več prišlo, sem pa večkrat opazila, da glasno govori samemu 
sebi (»ne bom znorel, ne bom znorel, počakam!«). Uporaba pribora je bila odvisna od dneva 
do dneva. Včasih se določene hrane ni želel dotakniti s prsti, včasih se določene hrane ni želel 
dotakniti z vilicami. Nekaj dni zapored je sicer uporabljal pribor, vendar ga je obrnil (žlico in 
vilice). Noža večinoma ni uporabljal, saj je imel z rezanjem velike težave in je meso navadno 
pristalo na mizi ali na tleh. Zato si je pomagal z žlico in vilicami in ga raztrgal. 

10.1.4 Jezikovno razumevanje 
V nadaljevanju predstavljam trenutno funkcioniranje pred izvedbo IP podpore in pomoči na 
področju jezikovega razumevanja ter čustvenega odzivanja in vedenja, cilje, strategije, 
primere aktivnosti ter evalvacijo učinkovitosti izbranih aktivnosti. 

Tabela 10: Načrt za razvoj jezikovnega razumevanje 

Področje pomoči: Jezikovno razumevanje 
Trenutno funkcioniranje:  
Učenec jezik drugih razume dobesedno oz. ne razume prenesenega pomena, kar ga 
vsakodnevno spravlja v stisko, ki jo izraža kot histeričen jok, kričanje, pobegi in podobno. 
Cilji: 

• Učenec s svojimi besedami razloži 
besedne zveze s prenesenim 
pomenom.  

• Učenec se zaradi besed s prenesenim 
pomenom ne razburja, ampak počaka, 
da jih razloživa. 

 
• Dosežen. 

 
 

• Delno dosežen (do intenzivnega 
izbruha in uporabe kartice izhoda je 
prišlo 8-krat). 
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Primer aktivnosti: 

Aktivnost 9: ČUDNIH BESED NE RAZUMEM 

Cilji: 

• Učenec z drugimi besedami razloži neznane besede oziroma besedne zveze. 
• Učenec se zaradi besed s prenesenim pomenom ne razburja, ampak počaka, da jih 

razloživa. 

Pripomočki: 

• Zvezek za zapis domačih nalog 
• Svetovni splet 
• Literatura 

Specifična strategija: 

• Sistematično prepoznavanje in razlaga besednih zvez prenesenega pomena s pomočjo 
ilustracij, zapisov in razlage 

Potek aktivnosti: 

Učencu sem v individualni situaciji razložila, da ljudje včasih uporabljamo »čudne besede«; 
ki ne pomenijo točno tistega, kar najprej mislimo, da pomenijo. Za primer sem uporabila 
izjavo učiteljice »še malo in bomo na konju«. Skicirala sem konja in na njem veliko otrok. 
Ugotovila sva, da konj seveda ne bo prišel v razred, prav tako pa vsi ne bi mogli iti na konja, 
zato je konja z otroki prečrtal. Pojasnila sem, da ta besedna zveza pomeni »še malo in bomo 
nalogo uspešno dokončali«. Dogovorila sva se, da mi bo za vsako besedo oziroma besedno 
zvezo, ki je ne bo razumel, povedal, jaz jo bom zapisala, nato pa jo bova v individualni 
situaciji tudi razložila. Z razredničarko sva se dogovorili, da bo nato te besedne zveze v 
kratkem zopet uporabila, jaz pa bom preverila njegovo reakcijo. V primeru, da bi se učenec 
začel razburjati, pa sem skico prečrtanega konja z otroki narisala na manjši kartonček in jo 
plastificirala z namenom, da mu kartonček v takšni situaciji pokažem in ga spomnim, da gre 
za besede, ki jih morava še razložiti. Besede oziroma besedne zveze sva 
zapisovala/ilustrirala/razložila na drugo stran zvezka za domače naloge. 

Evalvacija učinkovitosti aktivnosti: 

V prilogi št. 14 je razvidno, da sva obravnavala 23 povedi, ki vsebujejo besede in besedne 
zveze prenesenega pomena. Na teden sva razložila 1 ali 2 taki povedi. Učenec je zaradi 
intenzivnega razburjenja 8-krat potreboval kartico izhoda, v 15-ih primerih pa je zadostovalo, 
da sem mu pokazala kartonček s prečrtanim konjem, s čimer sem ga opozorila, da gre za 
»čudne besede«. Seveda čisto vsake povedi, ki je vsebovala besede prenesenega pomena, ni 
bilo moč razložiti, saj jih je v našem besednjaku preveč. Iz grafa št. 11 je razvidna ustreznost 
odziva po tednih. Razvidno je, da je v prvem mesecu učenec neprimerno reagiral 4-krat, v 
zadnjem mesecu pa le še 1-krat, torej je opazen napredek. 

Učenčeve reakcije ob neznanih besedah so bile zelo burne in včasih je to pomenilo, da se je 
zaradi nerazumevanja tako razburil, da je potreboval kartico izhoda in sva šla za nekaj minut 
ven iz razreda. Besedne zveze prenesenega pomena sva vedno razlagala v individualni 
situaciji. Velikokrat se je tudi v individualni situaciji razburjal, saj ni mogel dojeti, da včasih 
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govorimo stvari, ki pomenijo nekaj drugega, kot so dejansko slišati. Opazila sem, da res 
potrebuje učenje teh besednih zvez v želji, da njegove reakcije ne bi bile več tako intenzivne. 
Stanje se je izboljšalo po mesecu dni, ko sem opazila, da ni več tolikokrat potreboval kartice 
izhoda in je bilo dovolj, da sem mu pokazala prečrtanega konja z otroki. Vsakič, ko sva 
zapisala in ilustrirala metaforo, jo je moral doma večkrat ponoviti, na naslednjem srečanju pa 
sem ga vprašala po pomenu naučene metafore in po nekaj ponovitvah jih je znal razložiti. 

10.2 Prilagoditve 
V nadaljevanju navajam prilagoditve, ki so se izvajale v okviru IP podpore in pomoči. 
Prilagoditve, ki so zapisane krepko, so prilagoditve, ki so bile predlagane s strani stalne 
spremljevalke in so se začele izvajati na podlagi izhodiščne ocene funkcioniranja učenca. 

Tabela 11: Prilagoditve v okviru IP podpore in pomoči 

Prilagoditve: 

Organizacija pouka 

- učenec sedi v prvi klopi pri učiteljičini mizi 
- spremljevalka med poukom sedi zraven učenca, vendar ne ves čas pouka 

(odvisno od situacije; ko je miren in je opazno, da sledi pouku, sedi sam) 
- podpora in pomoč učiteljice ali spremljevalke pri pripravi pripomočkov za pouk, 

načrtovanju reševanja nalog ter pri šolskih spretnostih branja, pisanja in računanja 
- učencu omogočiti več časa, da sprejme, razume in predela podano informacijo 
- pogostejši (aktivni) odmori (prilagoditev je lažje uresničiti, če velja za cel razred) 
- z barvnim lepilnim trakom označen prostor za torbo in šolske pripomočke na 

mizi in ob mizi 
- odstranitev vseh nepotrebnih pripomočkov, ki jih učenec ne potrebuje in ga 

zgolj motijo 
 

Poučevanje 

- jasna, enostavna in kratka navodila, po potrebi razdeljena na krajše enote in grafično 
ponazorjena, kjer je to mogoče 

- sprotno preverjanje razumevanja navodil in po potrebi dodatna razlaga 
- daljša vprašanja razčleniti na podvprašanja 
- po potrebi prilagojen (zmanjšan) obseg nalog in domačih nalog (predvsem pri 

nalogah, ki vključujejo branje in pisanje) 
- po potrebi fotokopije snovi (kadar ne uspe zapisati ali prepisati snovi) ali vnaprej 

pripravljeni delni miselni vzorci 
 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

- v individualni situaciji pri predmetih, kjer je to potrebno (TJA, MAT, SLJ vedno v 
individualni situaciji izven razreda, ostali predmeti po dogovoru) 

- po potrebi podaljšan čas pisanja (do 50 %) z vmesnimi aktivnimi odmori 
- po potrebi branje nalog oz. navodil 
- po potrebi ustno preverjanje rešitev 

 
Socialno vključevanje in usmerjanje vedenja 

- sistematično in načrtno prepoznati in pohvaliti želene oblike vedenja  



- 81 - 
 

- sistematično krepiti vezi med vrstniki z vključevanjem socialnih iger med razrednimi 
urami in med poukom 

- uporaba kartice izhoda v primeru intenzivne stiske 
- uporaba žogice umirjanja, ko učenec prosi zanjo 

10.3 Izvajanje IP podpore in pomoči 
Obseg in oblike izvajanja pomoči:  
Individualizirani program podpore in pomoči je bil izvajan 16 tednov vsakodnevno pri pouku 
in v oddelku podaljšanega bivanja, intenzivno pa 2 šolski uri tedensko v individualni situaciji.  
 
Vloga in naloge spremljevalke: 
Vloga in naloge spremljevalke učenca z AS so bile specifične zaradi izobrazbe spremljevalke 
(specialna in rehabilitacijska pedagoginja), in sicer so zajemale: 

• spremstvo pri pouku, med odmori in v oddelku podaljšanega bivanja, 
• spremstvo iz razreda v primeru agresivnega ali avtoagresivnega izbruha, 
• pomoč pri pripravljanju in pospravljanju pripomočkov za pouk, 
• dodatna razlaga navodil ter vodenje učnega procesa v prilagojenem tempu, 
• učencu predstaviti in učiti različne učne in vedenjske strategije, 
• sodelovanje pri sistematični krepitvi vezi med sošolci v obliki socialnih iger, 
• redno sodelovanje in posvetovanje z drugimi strokovnimi delavci šole ter z 

učenčevimi starši, 
• občasno v individualni situaciji izvajati ure pouka pri različnih predmetih,  
• priprava, izvajanje in evalviranje IP podpore in pomoči. 

 
Posebnosti v izvajanju in sodelovanju:  
Izvajanje IP podpore in pomoči je bilo v veliki meri odvisno od učenčevega počutja in 
vedenja. Potrebno je bilo sprotno prilagajanje izvajanja aktivnosti ter sprotno dogovarjanje o 
sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci. 

10.4 Vključenost učenca v oblikovanje, izvajanje in evalvacijo IP podpore in 
pomoči 
Učenec je bil aktivno vključen pri izboru področij pomoči ter pripravi aktivnosti. Čeprav sem 
imela za poimenovanje posamezne aktivnosti že predloge, je samoiniciativno predlagal nove, 
zato sem jih tudi upoštevala, kar ga je motiviralo in je še raje sodeloval. Sicer je pri 
aktivnostih pogosto bolj sodeloval, ker sem mu na preprost način razložila pomembnost 
izvajanja IP podpore in pomoči za moj zaključek študija. To je bil razlog za dodatno zunanjo 
motivacijo. Poleg tega se je aktivno vključeval tudi v izpolnjevanje tabel ocenjevanja pri 
različnih aktivnostih ter sprotnemu in končnemu evalviranju. 
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11. REZULTATI IN INTERPERETACIJA KONČNEGA OCENJEVANJA 
V nadaljevanju predstavljam rezultate in primerjavo rezultatov z začetnim ocenjevanjem ter 
interpretacijo končnega ocenjevanja, ki služijo ugotavljanju napredka pri učencu glede na 
izbrana področja podpore in pomoči. 

11.1 Počutje učenca v šoli po izvedenem IP podpore in pomoči 
V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učenca na vprašanja iz vprašalnika »Kako se 
počutim v šoli« ter prikaz učenčevega splošnega počutja v šoli na barometru počutja po 
izvedenem IP podpore in pomoči. 

Vprašanje 1: Kaj mi je v šoli všeč? 

»Všeč mi je, da sem hodil s tabo v kabinet in sva delala vaje, se igrala. Všeč mi je, da 
sem večkrat miren. Všeč mi je, da me pohvalijo. Všeč mi je, da v razredu skrbim za rože 
in jih zalivam.«  

Vprašanje 2: Česa v šoli ne maram? 

»Ne maram tečnih učiteljic. Ne maram, kadar me kdaj preveč sprašujejo, ker ne vem, 
kaj naj povem. Športna mi ni všeč, ker še vedno veliko z žogo delamo. Ne maram branja 
in pisanja, ampak mi gre bolje.« 

Vprašanje 3: Ali bi v šoli kaj spremenil? 

»Ja, bi. Da bi ti še naprej ostala tukaj pa ne bi šla na drugo šolo učit.« 

Vprašanje 4: Kako se počutim v razredu med sošolci? 

»Lepo se počutim. Zmenjeni smo, da pri kartah enkrat jaz povem pravila, enkrat pa oni. 
Pa če mam slab dan, se ne grem kartat, zato da ne bi ponorel. Ne grem več tokrat k 
psihologinji, včasih sam kartico izhoda uporabim, pa grem na hodnik. Pa se nadiham in 
pol grem lahko nazaj v razred. Pa z enimi sošolci se boljše razumem pa se ne kregamo 
več veliko.« 

Vprašanje 5: Kako se počutim v šoli? 

»V šoli je še vedno velikokrat hrup. Ampak v jedilnici sem se pa že navadil, da se 
postavim na konec kolone in se ne derem na tiste, ki prehitevajo. V dvorani športni mi 
še vedno ni všeč, razen ob torkih in petkih, ko imam judo. Velikokrat mi je bilo fajn, ker 
sva šla posebej v kabinet, pa je bil mir in ni bilo nobenega okoli. Pa knjižnico mam rad, 
ker je veliko knjig in jih lahko vzamem, pa mi ni treba vsega prebrat.« 

 

Slika 9: Barometer počutja po izvedbi IP podpore in pomoči 
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Učenec je tudi po izvedbi IP podpore in pomoči na barometru počutja označil, kako se počuti 
v šoli (slika 9). Nikakor se ni mogel odločiti med ocenama 7 in 8, zato je označil obe. 
Vprašala sem ga, če se spomni, koliko je bila ocena nekaj mesecev nazaj, in se je nasmejal in 
rekel: »Vem, da je zdaj veliko boljša«, kar pomeni, da se zaveda lastnega napredka. Januarja 
je namreč izbral oceno 2, po izvedbi IP podpore in pomoči pa med 7 in 8. Poudariti moram, 
da sem mu barometer počutja obakrat predložila zjutraj, ko je bil sproščen in dobre volje in še 
ni prišlo do nikakršnih konfliktov ali slabe volje; ocenjujem, da sta zato oceni primerljivi. 

Učenec je na 1. vprašanje »Kaj mi je v šoli všeč?« pred izvedbo IP podpore in pomoči 
izpostavil knjižnico, pohvalo učiteljici ter okusnost malice, po izvedbi IP podpore in pomoči 
pa je izpostavil pozitivno mnenje o izvedbi IP podpore in pomoči, opažanja o spremembi 
vedenja (»sem večkrat miren«, »me pohvalijo«) ter zadolžitev v razredu (skrb za rože). 
Opazno je, da se je pri odgovorih po izvedbi IP podpore in pomoči bolj osredotočil na lastno 
vedenje ter na izvajanje IP podpore in pomoči. Pri odgovorih na 2. vprašanje »Česa v šoli ne 
maram?« je učenec izpostavil enake stvari, in sicer učiteljice, ki so tečne in vpijejo, ter ure 
športa, ki ga bremenijo predvsem zaradi iger z žogo, ki jih po njegovem mnenju ne zna igrati. 
Izpostavil je tudi branje in pisanje, vendar je po izvedbi IP podpore in pomoči izpostavil bolj 
pozitivno mnenje (» … ampak mi gre na bolje«), torej je sam zaznal napredek. Pred izvedbo 
IP podpore in pomoči je izpostavil tudi podpise (v beležki v primeru neprimernega vedenja), 
agresivnost v jedilnici ter neupoštevanje pravil pri kartanju, po izvedbi IP podpore in pomoči 
pa tudi, da ne mara, ko ga drugi preveč sprašujejo, kar kaže na težave pri komuniciranju z 
drugimi. Na vprašanje št. 3 »Ali bi v šoli kaj spremenil?« pred izvedbo IP podpore in pomoči 
odgovori, da bi želel bolj mirne učiteljice in da nekaterih sošolcev ne mara najbolj, po izvedbi 
IP podpore in pomoči pa izpostavi navezanost na spremljevalko, saj si želi, da bi ostala na 
njegovi šoli. Na vprašanje št. 4 »Kako se počutim v razredu med sošolci?« učenec pred 
izvedbo IP podpore in pomoči v odgovoru izpostavlja neprimerno vedenje sebe in sošolcev 
(»… se derem pa vpijem pa norim.«, »… eni sošolci kej grdega rečejo.«), hkrati pa tudi 
tolažbo nekaterih sošolcev (»… pridejo k meni pa me potolažijo.«). Omeni tudi igranje 
družabnih iger in postavljanje lastnih pravil, katerih sošolci ne upoštevajo. Omenja tudi svoje 
agresivno vedenje in njegovo obžalovanje ter fizični umik iz razreda. Po izvedbi IP podpore 
in pomoči je odgovor na vprašanje št. 4 bolj pozitiven, saj pravi, da »se počuti lepo«. Omenja 
pravila pri družabni igri, in sicer enkrat jih določi učenec, drugič pa njegovi sošolci, s katerimi 
se bolje razume. V primeru slabega dne se ne pridruži sovrstnikom pri igranju. V primeru 
neprimernega vedenja pa uporabi kartico izhoda in izpostavi, da ne hodi več tolikokrat k 
psihologinji. Razvidno je, da je učenec osvojil nekatere strategije uravnavanja vedenja in da 
se zaveda koristnosti tega. V odgovorih na vprašanje št. 5 »Kako se počutim v šoli?« pred in 
po izvedbi IP podpore in pomoči je razvidno, da učenca motita hrup in gneča, omenja »polno 
glavo«, takrat želi biti sam. Pri tem vprašanju pred izvedbo IP podpore in pomoči ponovno 
omeni ure športa, ki jih ne mara zaradi iger z žogo, všeč pa mu je poslušanje zgodbic ter 
televizija in računalnik. Po izvedbi IP podpore in pomoči pa pri odgovoru na to vprašanje 
izpostavlja jedilnico in zmanjšanje lastnega neprimernega vedenja, knjižnico in knjige ter 
judo, ki mu je še vedno všeč. Izpostavi tudi individualne ure v kabinetu, ki so mu bile všeč 
tudi zaradi miru. Iz njegovega odgovora je razvidno, da se učenec zaveda, kaj ga ovira, in da 
se veseli svojega napredka.  
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11.2 Ček liste učenčevega funkcioniranja v domačem in šolskem okolju po 
izvedbi IP podpore in pomoči in primerjava z začetnim ocenjevanjem 
 

V nadaljevanju predstavljam izpolnjene ček liste učenčevega funkcioniranja v domačem in 
šolskem okolju po izvedbi IP podpore in pomoči, opisne razlage ter moja opažanja in 
opažanja razredničarke, matere in SRP ter tudi primerjave odgovorov vseh ocenjevalk. 
 
Organizacija in načrtovanje dela 

Tabela 12: Odgovori ocenjevalk ček liste začetnega in zaključnega ocenjevanja na področju organizacije in načrtovanja 
dela 

TRDITEV 
 

 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Na začetku 

reševanja nalog si 

pripravi vse 

pripomočke.  

Z  

 

•   

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

• 

K •     •    •  

Učenčev delovni 

prostor je urejen.  

 

Z   •  •     • 

K •   

 

 •    •  

 Učenčevi zvezki so 

pregledni in 

urejeni.  

Z  •    •     • 

K •     •     • 
Učenčeva torba je 

na primernem 

mestu. 

Z  •   •      • 

K •    •     •  

Učenčeva torba je 

pospravljena.       Z  •    •     • 

K •    •     •  

Učenec zapisuje 

navodila za 

domače naloge. 

Z  •    •    •   

K •    •     •   

Učenec domače 

naloge redno 

rešuje. 

Z 
 •     •    • 

K 
 •    •    •  

Za izvedbo 

aktivnosti ali 

naloge si učenec 

primerno 

razporedi čas. 

Z 
  ••••   ••••  

 

  • 

 
K 

  •   •    • 

Učenec naloge 

rešuje 

sistematično. 

Z 
 •    •    •   

K 
 •   •     •   
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TRDITEV  RAZREDNIČARKA MATI SRP 

 pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Učenec izgublja 

šolske 

pripomočke. 

Z •    •    •    

K 
 

•    
•    

•   

Učenec ve, kje 

najde šolske 

pripomočke. 

Z 
 •    

•    •   

K 
 •    

•    •   

Učenec po 

odmoru 

pravočasno pride v 

razred k naslednji 

uri. 

Z 

 

 

 

•        • 

K 
 •      •   

SKUPNO: Z 1 8 2 3 6 2 1 3 7 

K 6 5 1 4 6 1 1 9 2 

LEGENDA (velja za tabele št. 12 do št. 14): 
Z – začetno ocenjevanje  
K – končno ocenjevanje 
 

Socialne in emocionalne spretnosti 

Tabela 13: Odgovori ocenjevalk ček liste začetnega in zaključnega ocenjevanja na področju socialnih in emocionalnih 
spretnosti 

 

TRDITEV 

 

 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Med odmori oz. 
v popoldanskem 
času se druži z 
vrstniki. 

Z 
 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

 
K  •  

 

 •   

 

 •   

 

 

Učenec pogosto 
zahaja v 
konflikte.  

Z •   

 

 

 

 

 

•   

 

•   

 

 

K •    

 

 •    

 

•  

Učenec 
konfliktov ne zna 
reševati na 
primeren način in 
je pogosto 
potrebna pomoč 
tretje osebe.  

Z 
 

 

 

 

••••  

 

 

 

••••  

 

 

 

••••  

 

 

 

 

K   
•   •    

•  
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TRDITEV 

 

 RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Vrstniki ga 
sprejemajo. Z •     

•   •   

K •    •    •   

Učenec je 
egocentričen (pri 
izbiri dejavnosti, 
igre …).       

Z 
 ••••  

 

   

 
••••  

 

••••  

 

  

K 
 •     

 
•  •   

 

Učenec se upira 
spremembam. 

Z •     •   •    

K •     •   •    

Učenec rad 
pomaga drugim 
in tudi prosi za 
pomoč, ko jo 
potrebuje. 

Z 
 ••••  

 

 ••••  

 

  

 

 ••••  

 

 

K  •   •    
•   

Učenec pogosto 
neprimerno 
reagira v 
različnih 
situacijah. 

Z ••••  

 

  

 

 ••••  

 

 

 

••••  

 

 

 
K •     •   

•   

 Učenec se 
situaciji pogosto 
ne prilagodi. 

Z •   

 

  •   •   

 

 

 
K •     •   •    

 

SKUPNO: 

Z 5 3 1 1 7 1 7 2 0 

K 5 3 1 3 5 1 7 2 0 

 

Pozornost 

Tabela 14: Odgovori ocenjevalk ček liste začetnega in zaključnega ocenjevanja na področju pozornosti 

 

TRDITEV 

 

 

RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Učenčeva 

pozornost je 

odkrenljiva. 

Z •    •    •    

K •    •    •    
Zmotijo ga 

nebistveni 

zunanji dražljaji.  

Z •    •    •    

K •    •    •   
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TRDITEV  RAZREDNIČARKA MATI SRP 

pogosto občasno redko pogosto občasno redko pogosto občasno redko 

Dalj časa lahko 

zbrano posluša 

ali rešuje nalogo. 

Z   •   •     • 

K  •    •    •   
Za uspešno 

rešeno nalogo 

potrebuje 

dodatna navodila 

oziroma 

pojasnila. 

Z •  

 

   •  

 

 •    

K  •   •     •  

Šolskih 

dejavnosti se 

hitro naveliča. 

Z •     •  

 

 •    

K  •    •  

 

 •   
Navodilom slabo 

sledi. Z  •    •   •    

K  •    •    •   
Aktivnosti ali 

naloge pogosto 

ne dokonča. 

Z •     •   •   

K  •    •    •  
Zapušča svoj 

prostor, ko se od 

njega pričakuje, 

da bo sedel. 

Z •  

 

   •   •   

K  •   •     •  
Pri dejavnostih, 

ki ga zanimajo, 

dalj časa vztraja. 

 

Z  •   •     •  

 

 

K •    •    •    
Moti, prekinja 

aktivnosti 

drugih. 

Z •    •    •    

K  •   •     •   
Pri branju in 

pisanju vztraja 

dolgo časa. 

Z  •  

 

  •  

 

   • 

K  •    •    •   

SKUPNO: Z 7 3 1 4 7 0 8 1 2 

K 3 8 0 6 5 0 4 7 0 



- 88 - 
 

11.2.1 Primerjava začetnih in končnih ocen ček liste učenčevega funkcioniranja v 
šolskem okolju ter opažanja učenčeve razredničarke  
Ocene trditev, ki jih je ovrednotila učenčeva razredničarka, kažejo na napredek na vseh 
področjih ocenjevanja. Učenec si na začetku učne ure pogosteje pripravi šolske pripomočke, 
ki jih potrebuje za delo, njegov delovni prostor je večkrat urejen, prav tako njegovi zvezki. 
Torba je pogosteje na primernem mestu in je za razliko od ocenjevanja pred izvedbo IP 
podpore in pomoči večkrat pospravljena. Prav tako si učenec pogosteje zapiše navodila za 
domačo nalogo, še vedno pa jih rešuje le občasno. Razredničarka je poudarila, da opaža, da je 
reševanje nalog v veliki meri odvisno od spodbud in motiviranja doma – kadar ima vso 
potrebno pomoč in podporo, jo reši, sicer le delno ali ne. Še vedno ima velike težave s 
primerno razporeditvijo časa, pri tem potrebuje konkretno pomoč, sicer preveč časa porabi za 
pripravo oz. da sploh začne reševati nalogo. Občasno upošteva korake sistematičnega 
reševanja nalog. Po odmoru še vedno občasno nekoliko zamudi k pouku. Šolskih 
pripomočkov ne izgublja več tako pogosto in jih tudi pogosteje najde. 

Na področju socialnih in emocionalnih spretnosti je učenčeva razredničarka opazila precej 
sprememb. Z vrstniki se druži pogosteje in z njimi redkeje zahaja v konflikte. Kljub temu pa 
konfliktov ne zna reševati na primeren način in je pogosto potrebna pomoč tretje osebe. 
Razredničarka je opazila, da v primeru konflikta učenec pokaže interes, da bi ga rešil, vendar 
kmalu obupa in izbruhne, če takoj ne priskoči odrasla oseba in poskuša situacijo pomiriti. Pri 
izbiri različnih dejavnosti je učenec še vedno občasno egocentričen, pri različnih spremembah 
pa opaža manj upiranja (še vedno pa je potrebno spremembe natančno obrazložiti). Učenec 
drugim pogosteje nudi pomoč in zanjo prosi, ko jo potrebuje. Še vedno prihaja do 
neprimernih reakcij v različnih situacijah, vendar ne v taki intenziteti. Težave ima še vedno s 
prilagajanjem različnim situacijam. 

Kljub mnenju razredničarke, da je njegova pozornost pogosto odkrenljiva in ga zmotijo 
nebistveni zunanji dražljaji, pa po njenem mnenju večkrat dalj časa zbrano posluša ali rešuje 
nalogo. Razredničarka je poudarila, da je to zelo odvisno od t.i. dobrih in slabih dni. Za 
uspešno reševanje nalog redkeje potrebuje dodatna navodila oziroma pojasnila, večkrat si sam 
vzame čas in razmišlja, kako bi lahko nalogo rešil. Dalj časa vztraja pri različnih šolskih 
dejavnostih, redkeje tudi prihaja do nedokončanja nalog. Svoj prostor še vedno občasno 
zapušča – predvsem v primeru izbruhov, občasno še vedno moti in prekinja aktivnosti drugih. 

11.2.2 Primerjava začetnih in končnih ocen ček liste učenčevega funkcioniranja v 
domačem okolju ter opažanja učenčeve mame 
Učenčeva mama ocenjuje, da je po izvedbi IP podpore in pomoči prišlo do napredka pri 
organizaciji in načrtovanju dela, pri socialnih in emocionalnih spretnostih večjih sprememb ne 
opaža, na področju pozornosti pa naj bi bile težave celo bolj izrazite.  

Učenec si na začetku reševanja domače naloge pogosteje pripravi vse pripomočke, ki jih 
potrebuje, naloge pa pogosteje rešuje sistematično po korakih. Njegov delovni prostor ter 
zvezki so občasno urejeni in pregledni, enaka ocena je bila tudi na začetku izpolnjevanja ček 
list. Torba je še vedno pogosto na primernem mestu, pogosteje pa je tudi primerno 
pospravljena. Navodila za domače naloge si učenec zapisuje pogosteje, občasno jih tudi rešuje 
– v začetnem ocenjevanju jih je reševal redko. Tudi šolske pripomočke naj bi izgubljal 
redkeje, občasno tudi ve, kje jih najti.  

Kot že omenjeno mama na področju socialnih in emocionalnih spretnosti ne zaznava večjih 
sprememb. V popoldanskem času se sicer pogosteje druži z vrstniki, ki ga tudi pogosteje 
sprejemajo. V konflikte naj bi zahajal občasno, prav tako jih včasih zna rešiti na primeren 
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način, včasih pa je potrebno posredovanje odrasle osebe. Mati ocenjuje, da pri izbiri 
dejavnosti in iger ni egocentričen. Spremembam se občasno upira, pogosto pa nudi in poišče 
pomoč pri drugih. Včasih prihaja do neprimernih reakcij v različnim situacijah, prav tako se 
jim občasno ne zmore prilagoditi. 

Mama ocenjuje, da je učenčeva pozornost odkrenljiva, nebistveni zunanji dražljaji ga pogosto 
zmotijo. Za uspešno reševanje nalog naj bi pogosteje potreboval dodatna pojasnila oziroma 
navodila, tudi prostor večkrat zapusti, ko se od njega pričakuje, da bi sedel. Daljše zbrano 
poslušanje zmore občasno, prav tako se včasih šolskih dejavnosti hitro naveliča in občasno 
slabo sledi navodilom. Pri dejavnostih, ki ga zanimajo, še vedno vztraja dalj časa, še vedno pa 
pogosto moti in prekinja aktivnosti drugih. Branje in pisanje sta spretnosti, pri katerih dalj 
časa vztraja v primerih, ko ima dober dan oziroma mu je čtivo zelo zanimivo. Mama je 
izpostavila, da pri branju in pisanju njegovo pozornost lahko podaljša, če se aktivno vključuje 
tudi sama (nekaj časa piše/bere mati, nekaj časa učenec). 

11.2.3 Primerjava začetnih in končnih ocen ček liste učenčevenga funkcioniranja v 
šolskem okolju ter opažanja specialne in rehabilitacijske pedagoginje  
 

SRP je ocenila, da je učenec napredoval na vseh področjih ocenjevanja.  
 
Učenec si na začetku učne ure večkrat pripravi vse potrebne pripomočke, ki jih potrebuje za 
določen predmet, njegov prostor je pogosteje urejen, tudi torba je pogosteje pospravljena in na 
primernem mestu. SRP ocenjuje, da njegovi zvezki še vedno niso pregledni in urejeni. 
Navodila za domače naloge si zapiše občasno, opravi pa jo pogosteje. SRP je komentirala, da 
domača naloga še vedno pogosto ni opravljena v celoti, vendar pa v primerjavi z začetno 
oceno še vseeno pogosteje. Za izvedbo aktivnosti ali naloge si učenec ne zna primerno 
razporediti časa, naloge pa le občasno rešuje sistematično. Pred izvedbo IP podpore in pomoči 
je učenec redko prišel pravočasno k naslednji uri, po izvedbi pa opaža, da to stori pogosto. 
Pripomočke manjkrat izgubi in občasno tudi ve, kje jih poiskati. SRP meni, da ima učenec 
večji red in boljši odnos do pripomočkov, kot jih je imel pred izvedbo IP podpore in pomoči. 

Tudi na področju socialnih in emocionalnih spretnosti SRP ocenjuje, da je prišlo do pozitivnih 
sprememb. Med odmori se pogosteje druži z vrstniki, v konflikte zahaja redkeje in jih 
občasno zna rešiti na primeren način. Učenec tudi večkrat rad pomaga drugim in prosi za 
pomoč, ko jo potrebuje. Še vedno je egoističen pri izbiri dejavnosti ali iger, spremembam se 
pogosto upira, situacijam se pogosto ne prilagodi, neprimerna reakcija je pogosta. 

Na področju pozornosti SRP opaža, da je še vedno odkrenljiva in ga zmotijo nebistveni 
zunanji dražljaji, omenila pa je, da bolj uspešno preusmerja njegovo pozornost od nebistvenih 
dražljajev k delu oz. aktivnosti. Občasno zmore dalj časa poslušati ali reševati nalogo, za 
uspešno reševanje pa manjkrat potrebuje dodatna navodila oz. pojasnila. Šolskih dejavnosti se 
še vedno hitro naveliča, navodilom sledi bolje. Občasno aktivnosti in nalog ne dokonča. Ko se 
od njega pričakuje, da bo sedel, prostora ne zapušča več tako pogosto. Pri dejavnostih, ki ga 
zanimajo, pogosteje vztraja dalj časa. Občasno še vedno prekinja aktivnosti drugih, večkrat 
tudi vztraja pri pisanju in branju. 

SRP meni, da so izveden IP podpore in pomoči in vse prilagoditve definitivno pomagali pri 
napredku učenca na določenih področjih. Meni, da doma nima vedno zadostne podpore in da 
mu manjkajo jasna in predvsem bolj stroga navodila. Najbolj pozitivno se ji zdi, da je 
izbruhov manj in da je začel uporabljati kartico izhoda, ki jo bo uporabljal tudi v nadaljnje, saj 
je tudi sam izpostavil, da mu zelo pomaga. 
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11.2.4 Opažanja spremljevalke po izvedbi IP glede na področja pomoči in podpore 
Kot njegova spremljevalka, ki sem z njim preživela celoten pouk in del v OPB-ju, sem po 
izvedbi IP podpore in pomoči največji napredek opazila na področju organizacije in 
načrtovanja dela ter pri socialnih in emocionalnih spretnostih. 

• Organizacija in načrtovanje dela 

Učenec si je na začetku učne ure večkrat pripravil vse potrebne pripomočke, ki jih je za delo 
potreboval, brez pregovarjanja oz. upiranja. Njegov delovni prostor je bil pogosteje urejen, 
upošteval je meje barvnega lepilnega traku, prav tako je večkrat poudaril, kam mora dati 
torbo, in na to navajal tudi druge sošolce. Zvezki so bili bolj pregledni in urejeni, seveda pa je 
še vedno večkrat prišlo do upiranja pri zapisu v zvezek – takrat sva imela dogovor, da del 
snovi prepišem jaz, del snovi pa on. Učenec je imel zvezek za zapis domačih nalog zelo rad in 
ga je v šolo redno prinašal. Navodila je v celoti večkrat samostojno zapisal, včasih je 
potreboval pomoč in sem jih morala večkrat ponoviti. Prav tako je bolj redno opravljal 
domače naloge, saj si je zelo želel, da bi bilo v tabeli ocenjevanja domačih nalog več zelenih 
kot rdečih krogcev. Opazila sem, da je v razred večkrat prihajal točno, saj sva bila 
dogovorjena, da je potrebno pripomočke za delo pripraviti pred zvonjenjem. Šolske 
pripomočke je izgubljal manj pogosto, ocenjujem, da tudi zaradi dejstva, da je bila njegova 
miza večkrat urejena.  

• Socialne in emocionalne spretnosti 

Največji napredek sem pri učencu opazila na področju socialnih in emocionalnih spretnosti. 
Njegovo vedenje oziroma reakcije so večkrat povzročile, da je bil nepripravljen za delo še 
nekaj ur, razburjal se je za vsako »malenkost« in zelo težko ga je bilo potolažiti. Poleg 
aktivnosti, ki so v magistrski nalogi opisane, sva se kontinuirano pogovarjala o njegovih 
reakcijah, o njihovi primernosti/neprimernosti, o njegovih občutkih in mnenju. Menim, da se 
je ravno zaradi dejstva, da je bilo neprimernih reakcij manj, tudi večkrat družil s svojimi 
vrstniki tako v šoli kot v popoldanskem času. V konflikte ni več zahajal tako pogosto, večkrat 
jih je uspel rešiti sam. Sicer sem mnogokrat posredovala jaz in ga opomnila na tehnike 
sproščanja, vendar je delovalo in se je dejansko pomiril ter ni prišlo do intenzivnejših 
izbruhov. Kljub njegovemu večkrat neprimernemu vedenju so ga vrstniki zelo sprejemali in 
razumeli. Velja omeniti, da smo se tudi z njegovimi sošolci večkrat pogovarjali o primernih 
načinih sprejemanja drugačnosti. Pri izbiri aktivnosti ali igre je bil učenec še vedno večkrat 
egocentričen, vendar pa je občasno že znal popustiti in se prilagoditi željam drugim. Največje 
težave pa so vztrajale pri odnosu do sprememb in prilagajanju – učenca so nenapovedane 
spremembe še vedno močno prizadele in takoj je izrazil intenzivno stisko (jok ali bes).  

• Pozornost 

Na področju pozornosti je po mojem mnenju tudi zaradi napredka na drugih področjih prišlo 
do pozitivnih sprememb. Predvsem sem opazila, da je pri branju in pisanju vztrajal dalj časa, 
predvsem če so bile upoštevane njegove želje. Prav tako je pri aktivnostih, ki so ga zanimale, 
vztrajal dalj časa in so ga nebistveni zunanji dražljaji zmotili le v tej meri, da je preusmeril 
pogled k nekemu dogajanju, nato pa se spet osredotočil na aktivnost oz. igro. Navodilom je 
večkrat bolje sledil, je pa res, da so morala biti res zelo jasna, kratka in razdeljena na 
posamezne korake. Kadar so bila navodila daljša, pa se je hitro izgubil in posledično 
negativno reagiral. Svoj prostor je zapuščal manjkrat, ravno zaradi večje strukture tako v 
procesu poučevanja (uporaba kartončkov, prilagojena navodila) kot glede njegovega 
delovnega prostora.  
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• Učne spretnosti 

Učenec je tudi v času med izvedbo IP podpore in pomoči ter po izvedbi IP podpore in pomoči 
pri vseh predmetih dosegal vsaj minimalne standarde znanja. Razlika je bila očitna predvsem 
pri opravljanju domačih nalog ter rednem pisanju in branju. Pri omenjenih dveh spretnostih ni 
več tolikokrat prihajalo do upiranja ali vedenjskih izbruhov.  
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12. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V nadaljevanju navajam odgovore na raziskovalna vprašanja. 

RV1: Kateri primanjkljaji ovirajo učenčevo učno in socialno vključevanje v redni VIZ 
proces?  

Učenec ima primanjkljaje na področju socialnih in čustvenih spretnosti, kar je bil glavni 
razlog, da so mu dodelili začasnega in kasneje tudi stalnega spremljevalca. Tudi načrtovanje 
aktivnosti v IP podpore in pomoči je bilo usmerjeno v njegovo neprimerno vedenje, in sicer z 
namenom zmanjšati sprožilce, ki ga privedejo do agresivnega in avtoagresivnega vedenja. V 
skladu s procesom funkcionalne ocene vedenja, kjer se vedenje obravnava v sosledju A-B-C 
(A je predhodnik vedenja, B je vedenje, C pa reakcije oz. posledice vedenja), je pomembno 
vedenje, da z manipuliranjem predhodnikov vedenja (A), lahko vplivamo tudi na spreminjanje 
vedenja (B) (Pulec Lah in Janjuševič, 2011).   

V različnih situacijah učenec ne zna oz. ne zmore primerno reagirati, njegove reakcije so ob 
nerazumevanju situacij navadno pripeljale do agresivnega, avtoagresivnega vedenja ali joka. 
Neprimerno vedenje je pogosto posledica stresa; na stres nekateri učenci z AS reagirajo s 
strahom, drugi postanejo depresivni, nekateri pa jezni in se agresivno odzovejo nad 
vsakodnevnimi dogodki, ki jih frustrirajo (Attwood, 2007). Pogoste so tudi samopoškodbe oz. 
avtoagresivno vedenje kot odgovor na stresno situacijo, kamor spadajo npr. udarjanje z glavo, 
grizenje rok ali ramen, klofutanje obraza ali glave, praskanje kože in močno stresanje glave 
(http://www.autism.org.uk/about/behaviour/challenging-behaviour/self-injury.aspx). Pri 
učencu se je pojavljajo predvsem udarjanje z glavo ter klofutanje obraza ali močno brcanje v 
steno. Ob tem je večkrat poškodoval šolski inventar, prišel v konflikt s sošolci in drugimi 
učenci na šoli in tudi v tem primeru je večkrat uporabil silo, ki ji je sledil močan jok. Učenec 
izraža čustva, vendar pogosto na neprimeren način. Posamezniki z AS so druženju naklonjeni, 
jim pa večkrat primanjkuje spretnosti za uspešno vključevanje v socialne interakcije (Milačić, 
2006). Učenec z učenci na šoli ima stike, je družaben, vendar pa je zaradi neupoštevanja 
njegovih egoističnih želja s strani vrstnikov večkrat užaljen, jezen, žalosten. Na različne 
zahteve se neprimerno odzove, navadno z begom iz razreda/šole ali s kričanjem in agresijo. 
Dejstvo je, da posamezniki z AS ne razumejo kompleksnih socialnih pravil, ki se oblikujejo 
znotraj skupnosti, in da svet vidijo drugače kot povprečna populacija, zato je tudi njihovo 
reagiranje drugačno, nepričakovano ali nenavadno (Bradshaw, 2013). Učenčevi primanjkljaji 
se opažajo tudi pri delu v skupinah oz. pri skupinskih športih. Učenec vztraja pri svojih 
pravilih oz. pobudah, drugih ne upošteva. Mnogim posameznikom z AS je namreč zelo težko 
razumeti pravila socialnih aktivnosti. Pomembno je, da v razredu učitelj ustvari jasna pravila 
za vso skupnost in je pri tem dosleden (Winter in Lawrence, 2011). Učenec se prilagaja le 
redko, pa še to le v primeru, da mu je določena aktivnost res všeč. Kompromisov ne zna/ne 
zmore sprejemati.  

Pri posameznikih z nevrorazvojnimi motnjami, kamor spada tudi AS, se pogosto pojavljajo 
težave z motoriko (Pasini, D'Agati, Pitzianti, Casarelli in Curatolo, 2011). Približno 50–90 % 
posameznikov z AS ima težave z motorično koordinacijo (Klin, McPartland in Volkmar, 
2005b v Kumar, 2014), kar sem v fazi opazovanja učenca opazila tudi sama. Ur športa zaradi 
tega ne mara, saj se pogosto primerja z vrstniki, ki bolje tečejo, skačejo, lovijo žoge in 
podobno, njegove primanjkljaje na tem področju pa opazijo tudi učitelji in sovrstniki. 
Strokovnjaki navajajo, da so pri učencih z AS očitne težave premikanja in koordinacije, kar 
opazijo učitelji športa in tudi sovrstniki. Učenec z AS in tudi Tian ima težave pri lovljenju, 
ujemanju in brcanju žoge (Tantam, 1991 v Attwood, 2007), poleg tega pa pri metu žoge 
pogosto ne pogleda cilja in žogo zgolj vrže (Manjiviona in Prior, 1995 v Attwood, 2007). 
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Izjema je judo, ki ga učenec tudi trenira; pri urah juda je uspešen, izvedba vaj je zelo 
prilagojena sposobnostim posameznika, ni ocenjevanja, pristop je drugačen, saj je skupina 
manjša, kar je učencem z AS navadno bolj všeč (Winter in Lawrence, 2011). Največja 
motivacija pri judu je možnost, da se lahko v primeru napredka udeleži tekmovanj, kjer ga 
spremlja cela družina. Največ težav ima pri športnih aktivnostih, ki zahtevajo ravnotežje, 
moč, koordinacijo in vztrajnost. Vidno-motorična koordinacija je šibka, kar se opaža 
predvsem pri metu in lovljenju žoge ter pri igrah z loparji. Pri aktivnostih, ki zahtevajo 
finomotorične gibe, učenec ne vztraja, saj je pri opravljanju le-teh zelo neroden, hitro kaj 
podre oz. mu naloga ne uspe. 

Načrtovanje in organizacija sta področji, kjer ima učenec veliko težav. To se opaža že pri 
urejenosti delovnega prostora, urejenosti šolske torbe, pripravi pripomočkov za različne 
predmete ali dejavnosti ter na splošno pri aktivnostih, kjer je potrebno stvari načrtovati in jih 
organizirati. Pogosto ne ve, kje naj začne oz. s čim naj začne, kje dobiti potrebne informacije. 
Kot primer naj navedem, da bi včasih moral zgolj vprašati učiteljico, kaj sledi, ampak se v 
tistem trenutku ne spomni tega, zato svojo stisko izrazi z agresivnim vedenjem (razmetavanje 
predmetov, brcanje torbe ali mize, tek po razredu in kričanje).  

Komunikacijo vzpostavi, dalj časa trajajoč očesni stik je redek. Pri komuniciranju z učenci ali 
odraslimi osebami pogosto skače iz teme na temo, najpogosteje začne govoriti o psih, 
predvsem o svojem, ki je poginil že nekaj let nazaj. Pogosta tema so tudi traktorji, o katerih ve 
veliko, saj je večkrat pregledal revijo, ki mu jo je posodil sovrstnik. Velike težave se 
pojavljajo tudi pri razumevanju jezika, predvsem pri besednih zvezah prenesenega pomena. 
Učenec prenesenega pomena ne razume in besede interpretira dobesedno, kar mu večkrat 
predstavlja nesmisel. Njegova stiska zaradi nerazumevanja je tako intenzivna, da začne vpiti 
in jokati in le težko ga je pomiriti. Pri posameznikih z AS je namreč okvarjeno govorno 
razumevanje, ki vključuje dobesedno interpretacijo pomena besed (Milačić, 2006), zato imajo 
težave predvsem z besedami in besednimi zvezami prenesenega pomena. 

Pri usmerjenosti procesov se pojavlja veliko težav predvsem na področju pozornosti in 
motiviranosti. Učenec ima težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti ter s 
koncentracijo. Nebistveni zunanji dražljaji ga navadno zmotijo v tej meri, da ga je težko 
preusmeriti na trenutno aktivnost. Opazi zelo veliko nepomembnih stvari, ki pritegnejo 
njegovo pozornost in posledično pozabi, da opravlja neko nalogo, njegov miselni tok je 
preusmerjen. Več kot 70 odstotkov mladih ljudi z diagnozo SAM ima vsaj eno od pridruženih 
motenj in specifične učne težave (National Autistic Society »You need to Know« campaign, 
2010 v Winter in Lawrence, 2011), med katerimi so najpogostejše motnje ravno motnje 
pozornosti s hiperaktivnostjo (Ghaziuddin idr., 1998 v Schatz, Weimer in Trauner, 2002). Z 
vzdrževanjem pozornosti ima težave predvsem pri pisanju in branju; to sta dve šolski 
spretnosti, ki mu predstavljata izjemen stres, saj ima zaradi močnega odpora do pisanja in 
branja ter premalo vaje v preteklosti veliko težav s samo tehniko, kar potrjujejo tudi različni 
avtorji (Jordan, 2003 v Attwood, 2007; Hippler in Klicpera, 2004 v Attwood, 2007; Reitzel in 
Szatmari, 2003).  

Učenčeve PP se med seboj izrazito povezujejo in prepletajo. Za določene aktivnosti je v 
osnovi zelo motiviran in jih ima rad, vendar pa zaradi neuspeha izgubi vso notranjo 
motivacijo. Pri zunanji motivaciji moram izpostaviti dejstvo, da je učenec pri aktivnostih, 
načrtovanih znotraj IP podpore in pomoči, večkrat sodeloval in vztrajal zaradi mene, saj je 
vedel, da je moje delo z njim na nek način ocenjeno.  

Sicer je pri vseh predmetih s pomočjo prilagoditev uspešen, negativnih ocen ni imel.  
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RV2: Katera so učenčeva močna področja, ki so lahko uporabna pri oblikovanju IP 
podpore in pomoči? 

Winter in Lawrence (2011) navajata, da so posamezniki z AS iskreni, zanesljivi, predani, 
odločni ter da imajo originalno razmišljanje oz. mišljenje. Učenec ima zelo rad naravoslovje, 
judo, različne igre, določene knjige in zabavne aktivnosti. Je zelo iskren in ne zna niti ne 
poskuša lagati, kar je dobro predvsem pri opisovanju določenih konfliktnih situacij, saj 
direktno pove, kaj se je zgodilo (ko se umiri). Individualno delo mu predstavlja obliko dela, ki 
je v celoti prilagojena njemu, kjer ni primerjav s sošolci. Pri oblikovanju IP podpore in 
pomoči sem bila ves čas osredotočena na njegova močna področja, ki so mi zelo olajšala 
samo oblikovanje IP podpore in pomoči. Dejstvo, da ima zelo rad zgoraj naštete stvari, mi je 
omogočilo, da je bila njegova motivacija za branje in pisanje večja. Ker sem poznala teme, ki 
so mu všeč, sem mu ponudila pisanje krajših besedil, katerih teme izbere sam. Torkovo 
knjižnico in bralno hišico sem izbrala ravno zaradi dejstva, da je imel branje v osnovi zelo 
rad, vendar pa je bila okolica navadno prehrupna, teme branja pa v šoli pogosto določene. 
Posledično sem izbrala dan, ko je knjižnica sicer zaprta, vendar pa sva jo midva lahko 
obiskovala. Izbor knjig sem prepustila njemu, kar mu je predstavljalo veliko odgovornost, pri 
branju ni čutil nobenega pritiska, ko ni več zmogel, pa sem knjigo vzela jaz in mu glasno 
brala, nato pa z vprašanji preverila njegovo razumevanje. Ker je oboževal Guinessovo knjigo 
rekordov, sem mu vsak torek rekla, naj v knjigi poišče rekord in mi ga prebere. S tem je bila 
njegova motivacija zelo visoka, počutil se je odgovorno in pomembno, poleg tega pa je uril 
orientacijo, branje in širil splošno razgledanost.  

Avtorji Winter in Lawrence (2011) ter Grimm (2011) navajajo, naj učitelj v razred namesti 
vizualne pripomočke in jih uporablja pri pouku. Zaradi ugotovitve, da učenec potrebuje 
vizualne spodbude, sem tudi izdelala kartončke, saj je bilo bolj učinkovito, da je videl 
preprost kartonček, kot pa da mu je nekdo prigovarjal. Učenec je namreč zelo hitro prepoznal 
vizualne opore. Izrazite težave je imel namreč s spoprijemanjem s stresom in anksioznostjo, 
zelo hitro je preklopil med umirjenim stanjem in visoko stopnjo razburjenosti.  

RV3: Kako učenec doživlja lastno vključenost v razred? 

Doživljanje učenčeve vključenosti v razred sem preverila s kratkim vprašalnikom »Kako se 
počutim v razredu«, z barometrom počutja ter pogovorom z njim. Lastno vključenost v razred 
sem preverila pred izvedo IP podpore in pomoči ter po izvedbi. Učenec se je pred izvedbo IP 
podpore in pomoči počutil sprejetega, vendar ne toliko, kot bi sam želel. Opazil je, da med 
njimi večkrat prihaja do konfliktov, da mu nekateri sošolci v primeru njegovega izbruha 
večkrat rečejo kakšno grdo besedo, da pa so v razredu trije učenci, ki mu stojijo ob strani ter 
ga želijo potolažiti. V pogovoru mi je zaupal tudi, da mu je všeč, ko ima v razredu kakšne 
naloge, ki jih določi učiteljica (zalivanje rož, prinašanje pripomočkov, držanje zemljevida in 
podobno). Grimm (2011) poudarja, naj učitelj v razredu najprej opazi oz. poišče učenčeva 
močna področja ter na podlagi tega učencu z AS ponudi različne naloge in vloge v razredu – 
tako bo poskrbel, da bodo močna področja opazili tudi sovrstniki, učencu z AS pa s tem krepil 
samozavest in samopodobo. Predvsem pri športu pa je opazil, da ga večkrat izberejo kot 
zadnjega, zaradi česar so bile tudi nekatere ure športa izvedene individualno.  

Po izvedbi IP podpore in pomoči je učenec na vprašalnik odgovarjal bolj pozitivno in zaznal 
določene spremembe. Izpostavil je, da se s sošolci ne krega več veliko in da so sprejeli 
določene kompromise (pri kartanju enkrat pravila določijo sošolci, enkrat pa on in tega se 
držijo). Tudi kartica izhoda mu je všeč, saj jo včasih uporabi, da se v mirnem kotičku pomiri 
in posledično nima izbruha v razredu med sošolci. Njegova označba na barometru počutja je 
po izvedbi IP podpore in pomoči boljša, torej se v razredu bolje počuti.  
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RV4: Katerim spretnostim je pri oblikovanju programa podpore in pomoči potrebno 
posvetiti največ pozornosti in katere prilagoditve učenec z AS v VIZ procesu potrebuje? 

Pri oblikovanju IP podpore in pomoči oz. pri načrtovanih aktivnostih sem bila pozorna na več 
področij in pri tem sklepala, da se bo zaradi morebitnih izboljšav na enem področju to 
manifestiralo tudi pri drugih področjih. Kot večkrat poudarjeno sem predvsem želela 
zmanjšati intenziteto njegovega neprimernega vedenja, in sicer na podlagi zmanjševanja 
sprožilcev takega vedenja ter posledično vplivov na samo vedenje (Pulec Lah in Janjuševič, 
2011). Na podlagi opazovanja in spoznavanja učenca ter izpolnjenih ček list staršev, 
razredničarke in SRP ter njihovih ugotovitev sem se osredotočila predvsem na organizacijo 
prostora, na šolski spretnosti branja in pisanja, čustvene spretnosti, razumevanje jezika ter 
motivacijo. Pričakovala sem, da se bo ob morebitnem izboljšanju na zgoraj naštetih področjih 
to poznalo tudi pri njegovih socialnih spretnostih, nadzorovanju čustev, izboljšanju sledenju 
pouka ter pri vedenju. Za spremembe na omenjenih področjih pa učenci z AS potrebujejo 
določene prilagoditve (Attwood, 1998; Končar, 2003; ZUOPP-1, 2011; Grimm, 2011; Winter 
in Lawrence, 2011), ki jih mora upoštevati učitelj v razredu ter morajo biti opredeljene v IP 
podpore in pomoči. Učenec je glede na izhodiščno oceno funkcioniranja potreboval več 
prilagoditev, in sicer pri organizaciji pouka, poučevanju, oblikah dela, pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja, vzgojnem in socialnem vključevanju. Normativ učencev v razredu je bil 
zaradi njegovih posebnih potreb že v osnovi zmanjšan (na podlagi strokovnega mnenja). 
Sedežni red je bil prilagojen; sedel je sam v prvi vrsti pri učiteljici. Kot spremljevalka sem 
bila večino časa jaz zraven njega. Potreboval je spremstvo pri pouku, v OPB in pri kosilu. 
Podajanje navodil je bilo zelo jasno, kratko, z večkratnimi ponovitvami. Pri pouku smo in je 
uporabljal kartončke. Imel je kartico izhoda, ki jo je lahko uporabil po potrebi, med urami mu 
je bilo omogočeno več krajših odmorov v razredu ali izven razreda, če je bilo to potrebno. 
Prilagoditve je imel tudi pri zapisu snovi; večkrat je dobil del snovi fotokopirane ali pa 
vnaprej pripravljen miselni vzorec, kamor je dopisoval podatke. Vsa preverjanja in 
ocenjevanje znanja je pisal izven razreda, v individualni situaciji; upoštevali smo večji 
razmak, enostransko tiskanje. Imel je podaljšan čas pisanja oziroma odgovarjanja na ustna 
vprašanja (pri pisnem delu do 50 %), svoje odgovore je lahko ustno dopolnil. Tekom 
preverjanj in ocenjevanj znanja je imel krajše odmore. V razredu je dobil pomembne 
zadolžitve, s tem smo krepili njegovo pomembnost, odgovornost in vključenost.  

RV5: Kakšen je učenčev napredek po izvedenem IP podpore in pomoči pri izbranih 
spretnostih, vključenih v IP ? 

Učenčev napredek je bil po izvedeni evalvaciji opazen na več področjih; še najbolj pri 
organizaciji dela, pri socialnih in emocionalnih spretnostih ter pri nekaterih postavkah 
pozornosti. Napredek je bil opazen tudi pri lastnemu doživljanju in evalviranju določenega 
vedenja učenca, kar sem ugotovila na podlagi izpolnjenih ček list in opažanj staršev, 
razredničarke in SRP ter mojih opažanj in njegovih odgovorov na vprašalnik »Kako se 
počutim v šoli«. 

Pri organizaciji in načrtovanju dela je napredek viden predvsem pri urejenosti delovnega 
prostora. Delovni prostor je bil ob 7.50 urejen 67-krat, kar predstavlja 83,75 odstotkov. 
Sklepam, da je tekom pouka njegova motivacija za urejenost delovnega prostora padla, saj je 
bil delovni prostor ob 10.40 urejen v 68,75 odstotkih. Navodila za domačo nalogo so bila v 
prvem mesecu izvajanja zapisana 12-krat, v zadnjem mesecu pa 17-krat, torej je prišlo do 
napredka. Domača naloga pa je bila opravljena redkeje, kot je zapisal navodila, in sicer jo je 
opravil povprečno 2,9-krat tedensko, kar predstavlja 58 odstotkov. Šolske pripomočke je 
izgubljal redkeje in jih pogosteje tudi našel, saj je bil delovni prostor urejen v 60 odstotkih 
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ocenjevanega časa. Posledično se je zmanjšalo število izbruhov zaradi boljše urejenosti. Ker 
so bila navodila razdeljena na več manjših sklopov in je v okviru prilagoditev imel več krajših 
odmorov, ko jih je potreboval, je bil tudi bolj uspešen pri reševanju šolskih nalog oz. sledenju 
navodilom.  

Največji napredek sem opazila na področju socialnih in emocionalnih spretnosti. Učenec je 
manjkrat prihajal v konflikte oz. se je posluževal kartice izhoda, še preden je do pravega 
konflikta prišlo. V prvem mesecu je pri učencu prišlo do 16 intenzivnih izbruhov, od tega je 
13-krat uporabil kartico izhoda. V zadnjem mesecu izvajanja IP podpore in pomoči pa se je 
učenec intenzivno razburil 11-krat, od tega je kar 10-krat uporabil kartico izhoda. V razredu 
se je boljše počutil, kar je razvidno tudi iz barometra počutja. Več se je družil s svojimi 
sošolci, njihovih skupnih aktivnosti je bilo več. Pri izbiri dejavnosti, postavljanju pravil je bil 
sicer večkrat egocentričen, vendar pa je tudi znal sprejeti kompromise. Svoja čustva je še 
vedno izražal zelo intenzivno, vendar mu je kartonček s koraki umirjanja pomagal pri tem, da 
se je pomiril, še preden se je pričel agresivno vesti. Poleg tega je prišlo do napredka tudi pri 
učinkovitosti tehnik sproščanja. Za učenca v prvem mesecu strategije sproščanja niso bile 
učinkovite 6-krat, v zadnjem mesecu pa le še 2-krat.  

Napredek je opazen tudi pri razumevanju jezika. Učenec je doumel, kaj so metafore in da jih 
ne moremo razumeti dobesedno. Že dejstvo, da sva jih sproti razlagala, ga je pomirilo in 
posledično ob kakšni novi metafori njegova reakcija ni bila več tako agresivna, redkeje je 
zaradi nerazumevanja tudi jokal. Učenec se je ob besednih zvezah prenesenega pomena v 
prvem mesecu neustrezno odzval 4-krat, v zadnjem mesecu pa le 1-krat.  

RV6: Na katerih področjih so razredničarka, starši, specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja ocenili, da je prišlo do sprememb? 

Razredničarka, starši ter SRP so ocenili, da je prišlo do sprememb na vseh področjih, ki sem 
jih preverjala. Razredničarka ocenjuje, da je največ napredka na področju organizacije ter 
načrtovanja dela, ker je izrazita sprememba predvsem pri urejenosti delovnega prostora in 
torbe, zapisu in izvedbi domačih nalog ter pri pripravi in izgubljanju pripomočkov. 
Spremembe je zaznala tudi na področju socialnih in emocionalnih spretnosti, kjer ima po 
njenem mnenju več stika z učenci šole, se manj upira spremembam in pogosteje pomaga 
drugim, pogosteje se tudi prilagodi različnih situacijam. Še vedno pa ima težave s konflikti oz. 
razreševanjem le-teh. Na področju pozornosti pa ocenjuje, da potrebuje manj dodatnih navodil 
in spodbud, da pogosteje konča aktivnosti in naloge, manjkrat zapušča prostor; težave pa ima 
še vedno z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti. 

Starši ocenjujejo, da je prišlo do sprememb predvsem na področju organizacije in načrtovanja 
dela ter pri nekaterih postavkah pozornosti, na področju socialnih in emocionalnih spretnosti 
pa ocenjujejo, da je stanje pred izvedbo IP podpore in pomoči skoraj identično kot po izvedbi 
IP podpore in pomoči, edina sprememba je, da se v popoldanskem času pogosteje druži z 
vrstniki. Na področju organizacije in načrtovanja dela ocenjujejo, da si pogosteje pripravi vse 
potrebne pripomočke, da navodila za domačo nalogo pogosteje zapiše in jo tudi naredi. Na 
področju socialnih in emocionalnih spretnosti sprememb torej niso opazili, razen pogostejšega 
druženja z vrstniki. Sklepam, da sprememb niso opazili, ker so bili manj vključeni v odnose 
med njim in vrstniki; v šolskem okolju so učenci skupaj vsaj 6 ur, zato menim, da so 
razredničarka in SRP imele več možnosti za realno ocenjevanje odnosov med njimi. Na 
področju pozornosti so opazili, da za reševanje nalog potebuje manj spodbud in dodatnih 
navodil ter da redkeje zapušča prostor, ko se od njega pričakuje, da bo sedel. 
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SRP ocenjuje, da je prišlo do sprememb na vseh področjih, ki sem jih preverjala. Na področju 
organizacije in načrtovanja dela meni, da je prišlo do sprememb tako pri pripravi 
pripomočkov za delo, urejenosti delovnega prostora, pospravljenu torbe kot pri zapisu in 
izvedbi domačih nalog, ki so bile rešene pogosteje. Po odmoru je pogosteje prišel v razred, 
tudi pripomočke je redkeje izgubljal. Na področju socialnih spretnosti in emocionalnih 
spretnosti ocenjuje, da je po izvedbi IP podpore in pomoči redkeje prišlo do konfliktov, prav 
tako jih je reševal na bolj primeren način. Učenec je tudi pogosteje prosil za pomoč druge in 
jo tudi nudil, ko jo je kdo potreboval. Na področju pozornosti ocenjuje, da je prišlo do 
pozitivnih sprememb pri zbranem poslušanju in reševanju naloge, da redkeje potrebuje 
dodatna navodila oz. pojasnila, da navodilom bolje sledi, pogosteje dokonča aktivnosti in 
redkeje zapušča svoj prostor. Pri branju in pisanju vztraja dalj časa, druge prekinja manj 
pogosto in dalj časa vztraja pri aktivnostih, ki ga zanimajo. 

Sama ocenjujem, da je pri učencu največ napredka vidnega na področju socialnih in 
emocionalnih spretnosti ter na področju organizacije in načrtovanja dela. Predvsem sem 
opazila, da je s kartico izhoda samostojno preprečil mnogo možnih konfliktov, da se je 
večkrat v različnih situacijah znal bolj prilagoditi oz. je prostor zapustil, ko je čutil, da 
situacije ne bo zmogel obvladati.  

Glede razlik pri ocenjevanju med razredničarko, starši in SRP ocenjujem, da je prišlo do 
slednjega zaradi časovnih razlik ter spremljanja različnih situacij. Starši so bili recimo manj 
vpleteni v spremljanje odnosov ter dela pri pouku, SRP je manj časa preživela z njim v 
primerjavi z razredničarko.  
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13. SKLEP 
AS je razvojna motnja z nevrološko podlago, ki se pri posameznikih izraža različno, vendar 
pa pri vseh prihaja do določenih primanjkljajev, ki izrazito vplivajo na njihovo dojemanje in 
sprejemanje sveta. Ne glede na to, da se strokovnjaki ne strinjajo vedno glede opredelitev, da 
do sedaj še niso poznani zanesljivi vzroki za AS, da sta identifikacija in zavedanje med ljudmi 
boljša; dejstvo je, da je posameznikov z AS zaradi različnih razlogov več kot v preteklosti oz. 
jih je več odkritih in slednje je razlog, da bomo morali biti še bolj pozorni tudi na to skupino 
učencev, mladostnikov, odraslih in starostnikov. Posamezniki z avtizmom ali AS so pogosto 
predstavljeni s strani medijev, zato imajo ljudje večkrat napačno predstavo o teh motnjah. 
Večkrat je omenjeno, da jih imajo ljudje za rojene genije, ki pa ne znajo osnovnih stvari, ki jih 
potrebujemo za učinkovito in kvalitetno življenje, kar seveda ne drži ravno.  

V teoretičnem delu sem najprej na kratko predstavila SAM, saj AS po mnenju nekaterih 
strokovnjakov spada v omenjeni spekter. V nadaljevanju sem se posvetila AS. Zapisala sem 
značilnosti, ki so pri posameznikih z AS pogoste; večina izmed njih ne njim, ne okolici, ne 
predstavlja olajševalnih okoliščin za dobro delovanje oziroma sprejetje v družbi. Tudi laiki bi 
po mojem mnenju morali nujno poznati značilnosti te skupine, ki se pogosto intenzivno 
manifestirajo v njihovih življenjih in seveda posredno vplivajo tudi na okolje. Tudi to je 
razlog, da sem se odločila napisati magistrsko delo na to tematiko in empirični del zasnovati 
kot študijo primera ter z načrtovanjem, oblikovanjem, izvedbo in evalvacijo IP programa 
podpore in pomoči realno predstaviti kompleksnost vključevanja učenca z AS v vzgojno-
izobraževalni proces. Osredotočila pa sem se tudi na splošne in specifične prilagoditve, ki 
bodo lahko v pomoč učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, ki se srečujejo z učenci z 
AS. Ker pri njih pogosto prihaja do vedenja, ki ga okolica dojema kot neprimerno, sem se 
posvetila tudi preventivnim strategijam, ki bi lahko pomagale, da do takega vedenja sploh ne 
bi prišlo. Vse prilagoditve niso primerne za vse učence z AS; izbrala sem nabor prilagoditev, 
za katere menim, da bi lahko bile najbolj učinkovite. Dejstvo pa je, da jih je potrebno uvajati 
in izvajati glede na posameznika in njegovo delovanje, kar velja tudi za različne oblike 
podpore in pomoči, ki so vključene v teoretični del magistrskega dela. 

Pri celostnem vključevanju učenca z AS v razred in širše v šolo kot prostor se mi zdi izjemno 
pomembno omeniti timski pristop in konstantno sodelovanje med strokovnimi delavci šole. 
Že ena oseba lahko s svojim pozitivnim pristopom in korektnim odnosom izjemno vpliva na 
posameznika z AS, kadar pa je teh oseb več in sodelovanje intenzivno ter delovanje enotno, 
pa je možnost uspeha še večja. Pod uspeh v tem primeru štejem dobrobit učenca, torej zanj in 
z njim ustvariti čim manj stresno okolje, v katerem se bo lahko čustveno, socialno in učno 
razvil v največji možni meri. V pomoč je takemu otroku lahko tudi spremljevalec, ki otroka 
spremlja, vendar pa to področje v Sloveniji še ni ustrezno razvito. Otrokom s SAM se začasni 
spremljevalec dodeli le izjemoma, glede na potrebe otroka s SAM in tudi AS pa bi nekateri 
potrebovali stalnega spremljevalca. Težava je tudi v tem, da spremljevalci lahko postanejo 
tudi osebe, ki imajo najmanj srednjo splošno ali strokovno izobrazbo, nimajo pa nikakršnih 
izkušenj z otroki s SAM ali AS. Šele dobro leto nazaj je bilo organizirano prvo strokovno 
izpopolnjevanje za spremljevalce otrok s SAM in osebne asistente za odrasle osebe s SAM, 
kljub temu da strokovnjaki že dalj časa opozarjajo na težave in neurejenost tega področja. S. 
Bohinec Gorjak iz Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije navaja, da »žal na 
pristojnih ministrstvih namesto strokovnih argumentov velikokrat prevladajo nestrokovni, 
zastareli ali finančni argumenti, češ, da »ni denarja« ter da »gre po mojem mnenju za veliko 
neozaveščenost, neznanje in nezainteresiranost in kot bi temu lahko rekli, ni prave politične 
volje, da bi se kaj uredilo«. Strinjam se z njeno trditvijo, da bi »včasih pomagal tudi pristen 
stik s temi otroki, da se torej iz pristojnih ministrstev in drugih odgovornih državnih organov 
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odpravijo pogledat, kaj ti otroci zmorejo, če so deležni rednih in sistematičnih obravnav. Bili 
bi zelo pozitivno presenečeni.« (v Pfeiffer, 2015). 

 Na drugi strani pa je potrebno nujno omeniti tudi ozaveščanje drugih učencev, ki so 
vsakodnevno v stiku z učencem z AS. Namreč, otroci in mladostniki (pa tudi odrasli) so 
pogosto zaradi strahu pred neznanim ali nepoznanim pogosto nesramni oziroma njihovo 
vedenje do učenca z AS ni primerno. Menim, da je potrebno učencem ta sindrom oziroma kar 
spekter avtističnih motenj približati, jih seznaniti z njihovimi značilnostmi in posebnostmi kar 
se tiče delovanja v družbi. V mislih imam preventivne strategije, ki bi lahko prispevale k manj 
oziroma manj intenzivnim konfliktom med sošolci oziroma učenci šole. Svoja čustva in 
reakcije namreč veliko lažje kontrolirajo učenci brez AS v primerjavi z učenci z AS. 

Magistrsko delo posamezniku ponudi bistvene informacije o AS. Poleg tega pa empirični del 
oziroma rezultati nakazujejo na to, da se z veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in 
razumevanja lahko posamezniku okolje prilagodi v tej meri, da so opazne vidne spremembe 
pri njegovem vedenju, komunikaciji, odnosnem ravnanju, čustvovanju in socialnem 
udejstvovanju. Ljudje delujemo v tej smeri, da poskušamo stvari razumeti. SAM, predvsem 
pa AS je meni predstavljal izziv, ki sem ga poskušala razumeti. Težko je doumeti, zakaj 
besedna zveza, ki ne pomeni točno tistega, kar naj bi pomenila, učenca lahko spravi v tako 
intenzivno stisko, ki jo izraža kot jok ali močno agresivno in avtoagresivno vedenje. Težko je 
razumeti tudi, zakaj se določena hrana ne sme dotikati, če se jo pa tako ali tako poje. 
Ogromno je podrobnosti, ki sem jih kot spremljevalka opazila pri učencu z AS, pa vendar jih 
nisem razumela, ker niso običajne, čeprav sem se trudila. Po šestnajstih tednih intenzivnega 
dela in druženja z njim pa sem sprejela zaključek, da kljub visoki meri empatije nikoli ne bom 
zares razumela, kaj se »dogaja v njegovi glavi«, in da je bolj kot truditi se razumeti 
pomembno, da opazimo, kaj vse bi lahko okolje in okolica spremenili, da bi se učenec 
manjkrat počutil žalostno, jezno, nerazumljeno, in da ga učimo različnih strategij, ki mu bodo 
olajšale to potovanje v našem kaotičnem svetu.    
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Priloga 1: Vprašalnik "Kako se počutim v šoli" 

1. Kaj mi je v šoli všeč?  
 

                
 

 
 
 
 
 

2. Česa v šoli ne maram? 
       

        
 

 
 
 
 
 

3. Ali bi v šoli kaj spremenil? 

    
 

 
 
 
 
 

4. Kako se počutim v razredu med sošolci? 
 

 
 

 
 

5. Kako se počutim v šoli? 
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Priloga 2: Barometer počutja 

 

 

Priloga 3: Ček lista učenčevega funkcioniranja v domačem okolju 

ČEK LISTA UČENČEVEGA FUNKCIONIRANJA V DOMAČEM OKOLJU 

Pred vami je ček lista učenčevega funkcioniranja. Trditve so razdeljene v tri sklope: 
organizacija in načrtovanje dela, socialne in emocionalne spretnosti ter pozornost. Prosim vas, 
da vsako trditev ocenite glede na pogostost pojavljanja: pogosto, občasno, redko/nikoli. Za 
odgovore se najlepše zahvaljujem. 

ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE DELA 

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
Na začetku reševanja domače naloge si 
pripravi vse pripomočke, ki jih 
potrebuje za določen predmet (zvezek, 
delovni zvezek, zemljevid, šestilo …). 

   

Učenčev delovni prostor je urejen.    
Učenčevi zvezki so pregledni in 
urejeni. 

   

Učenčeva torba je na primernem mestu.    
Učenčeva torba je pospravljena.    
Učenec ima zapisana navodila za 
domačo nalogo. 

   

Za izvedbo aktivnosti ali naloge si 
učenec primerno razporedi čas. 

   

Učenec izgublja šolske pripomočke.    
Učenec ve, kje najde šolske 
pripomočke. 

   

Učenec nalogo rešuje sistematično 
(prebere nalogo, podčrta pomembne 
podatke …). 
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SOCIALNE IN EMOCIONALNE SPRETNOSTI  

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
V popoldanskem času se druži z 
vrstniki. 

   

Učenec pogosto zahaja v konflikte.    
Učenec konfliktov ne zna reševati na 
primeren način in je pogosto potrebna 
pomoč tretje osebe. 

   

Vrstniki ga sprejemajo.    
Učenec je egocentričen (pri izbiri 
dejavnosti, igri …). 

   

Učenec se upira spremembam.    
Učenec rad pomaga drugim in tudi 
prosi za pomoč, ko jo potrebuje. 

   

Učenec pogosto neprimerno reagira v 
različnih situacijah. 

   

Učenec se situaciji pogosto ne 
prilagodi. 

   

 

POZORNOST 

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
Učenčeva pozornost je odkrenljiva.    
Zmotijo ga nebistveni zunanji dražljaji.    
Dalj časa lahko zbrano posluša ali 
rešuje nalogo. 

   

Za uspešno rešeno nalogo potrebuje 
dodatna navodila oziroma pojasnila. 

   

Šolskih dejavnosti se hitro naveliča.    
Navodilom slabo sledi.    
Aktivnosti ali naloge pogosto ne 
dokonča. 

   

Zapušča svoj prostor, ko se od njega 
pričakuje, da bo sedel. 

   

Pri dejavnostih, ki ga zanimajo, dalj 
časa vztraja. 

   

Moti, prekinja aktivnosti drugih.    
Pri branju in pisanju vztraja dolgo časa.    
 

Priloga 4: Ček lista učenčevega funkcioniranja v šolskem okolju 

ČEK LISTA UČENČEVEGA FUNKCIONIRANJA V ŠOLSKEM OKOLJU 

Pred vami je ček lista učenčevega funkcioniranja. Trditve so razdeljene v tri sklope: 
organizacija in načrtovanje dela, socialne in emocionalne spretnosti ter pozornost. Prosim vas, 
da vsako trditev ocenite glede na pogostost pojavljanja: pogosto, občasno, redko/nikoli. Za 
odgovore se najlepše zahvaljujem. 
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ORGANIZACIJA IN NAČRTOVANJE DELA 

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
Na začetku učne ure si pripravi vse 
pripomočke, ki jih potrebuje za določen 
predmet (zvezek, delovni zvezek, 
zemljevid, šestilo …). 

   

Učenčev delovni prostor je urejen.    
Učenčevi zvezki so pregledni in 
urejeni. 

   

Učenčeva torba je na primernem mestu.    
Učenčeva torba je pospravljena.    
Učenec si zapiše navodila za domačo 
nalogo. 

   

Učenec domače naloge redno rešuje.    
Učenec izgublja šolske pripomočke.    
Učenec ve, kje najde šolske 
pripomočke. 

   

Za izvedbo aktivnosti ali naloge si 
učenec primerno razporedi čas. 

   

Učenec nalogo rešuje sistematično 
(prebere nalogo, podčrta pomembne 
podatke …). 

   

Učenec po odmoru pravočasno pride v 
razred k naslednji uri. 

   

 

SOCIALNE IN EMOCIONALNE SPRETNOSTI 

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
Med odmori se druži z vrstniki in 
drugimi učenci na šoli. 

   

Učenec pogosto zahaja v konflikte.    
Učenec konfliktov ne zna reševati na 
primeren način in je pogosto potrebna 
pomoč tretje osebe. 

   

Vrstniki ga sprejemajo.    
Učenec je egocentričen (pri izbiri 
dejavnosti, igri …). 

   

Učenec se upira spremembam.    
Učenec rad pomaga drugim in tudi 
prosi za pomoč, ko jo potrebuje. 

   

Učenec pogosto neprimerno reagira v 
različnih situacijah. 

   

Učenec se situaciji pogosto ne 
prilagodi. 
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POZORNOST 

KRITERIJ pogosto občasno redko/nikoli 
Učenčeva pozornost je odkrenljiva.    
Zmotijo ga nebistveni zunanji dražljaji.    
Dalj časa lahko zbrano posluša ali 
rešuje nalogo. 

   

Za uspešno rešeno nalogo potrebuje 
dodatna navodila oziroma pojasnila. 

   

Šolskih dejavnosti se hitro naveliča.    
Navodilom slabo sledi.    
Aktivnosti ali naloge pogosto ne 
dokonča. 

   

Zapušča svoj prostor, ko se od njega 
pričakuje, da bo sedel. 

   

Pri dejavnostih, ki ga zanimajo, dalj 
časa vztraja. 

   

Moti, prekinja aktivnosti drugih.    
Pri branju in pisanju vztraja dolgo časa.    
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Priloga 5: Tabela za ocenjevanje urejenosti delovnega prostora 

 

UREJENOST DELOVNEGA PROSTORA 

 

 

DATUM 7.50 10.40 
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Priloga 6: Tabela za spremljanje zapisa in izvedbe domačih nalog 

 

ZAPIS IN OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG 

 

DATUM ZAPIS DOMAČE 

NALOGE 

REŠENA DOMAČA 

NALOGA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ŠTEVILO ZELENIH KROGCEV: 

ŠTEVILO RDEČIH KROGCEV: 
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Priloga 7: Tabela za spremljanje dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda 

 
TABELA ZA OCENJEVANJE DVIGA ROK, KLEPETANJA IN KARTICE IZHODA 

 

 
DATUM 
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Priloga 8: Tabela za ocenjevanje vedenja v jedilnici in uporabe pribora 

 
TUDI JEDILNICA JE PROSTOR V ŠOLI 

 

 
DATUM VEDENJE PRIBOR 
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Priloga 9: Rezultati urejenosti delovnega prostora (aktivnost "Red je vedno pas pripet") 

 7.50 10.40 

TEDEN/DAN V TEDNU PON TOR SRE          ČET PET PON TOR SRE ČET PET 

1. teden           

2. teden           

3. teden           

4. teden           

1. mesec: U:17                                          N:3 U:12                                          N:8 

5. teden           

6. teden           

7. teden           

8. teden           

2. mesec: U:15                                          N:5 U:14                                          N:6 

9. teden           

10. teden           

11. teden           

12. teden           

3. mesec: U:20                                          N:0 U:17                                          N:3 

13. teden           

14. teden           

15. teden           

16. teden           

4. mesec: U:15                                          N:5 U:12                                          N:8 

Urejen delovni prostor: 67 ×   55 ×  

Neurejen delovni prostor: 13 ×  25 ×  
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Graf 2: Aktivnost "Red je vedno pas pripet" – urejenost delovnega prostora ob 7.50 

 

 

Graf 3: Aktivnost "Red je vedno pas pripet" – urejenost delovnega prostora ob 10.40 
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Priloga 10: Rezultati zapisa in opravljanja domače naloge pri aktivnosti "Pametni pišejo (domače 
naloge)" 

 ZAPIS DOMAČE NALOGE REŠENA DOMAČA NALOGA 

TEDEN/DAN V TEDNU PON TOR SRE          ČET PET PON TOR SRE ČET PET 

1. teden           

2. teden           

3. teden           

4. teden           

1. mesec: Z:12                                          N: 8   R:10                                        N: 10   

5. teden           

6. teden           

7. teden           

8. teden           

2. mesec: Z:17                                          N: 3   R:11                                          N: 9   

9. teden           

10. teden           

11. teden           

12. teden           

3. mesec: Z:18                                          N: 2   R:13                                          N: 7   

13. teden           

14. teden           

15. teden           

16. teden           

4. mesec: Z:17                                          N: 3   R:13                                          N: 7   

Zapisana / rešena domača 

naloga: 

64 ×   47 ×  

Nezapisana / nerešena 

domača naloga: 

16 ×  33 ×  
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Graf 4: Aktivnost "Pametni pišejo (domače naloge)" - zapis navodil 

 

 

Graf 5: Aktivnost "Pametni pišejo (domače naloge)" - reševanje domačih nalog 
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Priloga 11: Rezultati branja (aktivnost "Bralna hišica in torkova knjižnica") 

TEDEN* ŠTEVILO BRANJ TEDENSKO 

1. teden 4  

2. teden 3 

3. teden 3 

4. teden 4 

1. mesec: 14 

5. teden 4 

6. teden 4 

7. teden 1 

8. teden 3 

2. mesec: 12 

9. teden 4 

10. teden 4 

11. teden 4 

12. teden 4 

3. mesec: 16 

SKUPAJ: 42 (od načrtovanih 48 branj) 
*učenec zadnje bralne hišice ni prinesel, zato ocenjujem in prikazujem branje 12-ih tednov 

 

 

Graf 6: Aktivnost "Bralna hišica in torkova knjižnica" - število branj 
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Priloga 12: Rezultati dviga rok, klepetanja in uporabe kartice izhoda (aktivnosti »Med poukom 
sodelujem«) 

 DVIGNEM ROKO NE KLEPETAM KARTICA IZHODA 
 Dvig 

roke 
Govori 

brez 
dviga 
roke 

Ob 
opozorilu 
preneha s 

klepetanjem 

Kljub 
opozorilu 
klepeta še 

naprej 

Razburi 
se, 

vendar 
ne 

uporabi 
kartice 
izhoda 

Ob 
razburjenju 

uporabi 
kartico 
izhoda 

1. teden 4 4 6 2 2 4 
2. teden 0 5 2 3 1 2 
3. teden 6 6 7 5 1 6 
4. teden 3 6 5 1 0 1 
1. mesec: 13 21 20 11 4 13 
5. teden 7 0 5 2 0 0 
6. teden 2 1 3 1 0 1 
7. teden 0 4 7 3 2 4 
8. teden 3 0 2 1 0 2 
2. mesec: 12 5 17 7 2 7 
9. teden 8 7 1 7 0 5 
10. teden 7 1 4 0 0 2 
11. teden 2 8 3 2 0 1 
12. teden 5 1 1 3 2 2 
3. mesec: 22 17 9 12 2 10 
13. teden 2 4 4 1 1 4 
14. teden 2 6 1 7 0 1 
15. teden 5 1 6 3 0 2 
16. teden 0 1 4 2 0 3 
4. mesec 9 12 15 13 1 10 
SKUPAJ: 56 55 61 43 9 40 
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Graf 7: Aktivnost "Med poukom sodelujem" - dvig roke 

 

Graf 8: Aktivnost "Med poukom sodelujem" – klepetanje 
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Graf 9: Aktivnost "Med poukom sodelujem" - uporaba kartice izhoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

P
o

go
st

o
st

Število tednov

Uporaba kartice izhoda

Uporabi kartico izhoda

Ne uporabi kartice izhoda



- 124 - 
 

Priloga 13: Rezultati učinkovitosti tehnik umirjanja (aktivnost "Mirno in počasi") 

  

KARTICA IZHODA 

TEHNIKE SPROŠČANJA 

UČINKOVITE NEUČINKOVITE 

1. teden 4/6 4 2 

2. teden 2/3 2 1 

3. teden 6/7 4 3 

4. teden 1/1 1 / 

1. mesec: 12/17 11 6 

5. teden 0/0 / / 

6. teden 1/1 1 / 

7. teden 4/6 6 / 

8. teden 2/2 2 / 

2. mesec: 7/9 9 0 

9. teden 5/5 4 1 

10. teden 2/2 2 / 

11. teden 1/1 1 / 

12. teden 2/4 2 2 

3. mesec: 10/12 9 3 

13. teden 4/5 4 1 

14. teden 1/1 1 / 

15. teden 2/2 1 1 

16. teden 3/3 3 / 

4. mesec: 10/11 9 2 

SKUPAJ: 40/49 38 11 
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Graf 10: Aktivnost "Mirno in počasi" - učinkovitost tehnike sproščanja  
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Priloga 14: Rezultati razumevanja besednih zvez prenesenega pomena                                               
(aktivnost  »Čudnih besed ne razumem")  

TEDEN »ČUDNE BESEDE« ODZIV 

1. teden  »Danes si točen kot švicarska ura.« Kartica izhoda* 

2. teden »Še malo in bomo na konju!« Kartica izhoda 

3. teden »Vreme je danes prav kislo.« Kartica izhoda 

 Matjaž mu je rekel: »Pojdi se solit!« Kartica izhoda 

4. teden »Pravijo, da je denar sveta vladar.« Prečrtan konj* 

1. mesec: 5 povedi Kartica izhoda: 4 
Prečrtan konj: 1 

5. teden »Rdeč si kot kuhan rak.« Prečrtan konj 

»Boste kar vsi sedeli križem rok?« Prečrtan konj 

6. teden »Pri zboru si pel kot slavček.« Prečrtan konj 

»Moramo iti v korak s časom.« Kartica izhoda 

7. teden »Beseda izgovorjena ne vrne se nobena.« Prečrtan konj 

»Ne hiti! Počasi se daleč pride.« Prečrtan konj 

8. teden »Podarjenemu konju se ne gleda v zobe.« Prečrtan konj 

2. mesec: 7 povedi Kartica izhoda: 1 
Prečrtan konj: 6 

9. teden »Pri tej nalogi vas bom kar vrgla v vodo.« Kartica izhoda 

10. teden »Ena lastovka še ne prinese pomladi.« Prečrtan konj 

11. teden »Učenci, ljubezen je slepa, boste videli.« Prečrtan konj 

»Ti pa si imel krompir danes.« Prečrtan konj 

12. teden »Kaj si nam pa danes spet zakuhal?« Kartica izhoda 

3. mesec: 5 povedi Kartica izhoda: 2 
Prečrtan konj: 3 

13. teden »Same oči so vas bile, pojedli pa niste veliko.« Prečrtan konj 

»Nehajta se že gledati kot pes in mačka.« Kartica izhoda 

14. teden »Vzemite zdravje v svoje roke!« Prečrtan konj 

15. teden »V našem razredu je danes cel cirkus.« Prečrtan konj 

»Kar sejete, to boste želi ob koncu leta.« Prečrtan konj 

16. teden »Vidva sta pa danes kot srajca in rit.« Prečrtan konj 

4. mesec: 6 povedi Kartica izhoda: 1 
Prečrtan konj: 5 

SKUPAJ: 23 povedi Kartica izhoda: 8 
Prečrtan konj:15 

Kartica izhoda* pomeni, da se je učenec ob določeni slišani povedi razburil v tej meri, da sem oz. je učenec uporabil kartico 

izhoda, torej je bil potreben fizični umik. 

Prečrtan konj* pomeni, da sem učencu pokazala kartonček s prečrtanim konjem in se posledično ni razburil, saj je vedel, da gre za 

»čudne besede«, ki jih bova kasneje natančno razložila. 
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Graf 11: Aktivnost "Čudnih besed ne razumem" - ustreznost odziva 
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Priloga 15: Rezultati vedenja in uporabe pribora (aktivnost "Tudi jedilnica je prostor v šoli") 

 VEDENJE PRIBOR 

TEDEN/DAN V TEDNU PON TOR SRE          ČET PET PON TOR SRE ČET PET 

1. teden × × × × × PU PU NU R R 

2. teden × × × × × NU NU PU PU R 

3. teden × × × × × R PU PU R NU 

4. teden × × × × × R PU R PU NU 

1. mesec:  PU:  8        NU: 5          R: 7 

5. teden P P P N P PU NU PU PU R 

6. teden N N P P N* R R NU NU PU 

7. teden × × × × × PU PU R PU NU 

8. teden × × × × × NU R PU PU R 

2. mesec: P:   6          N:  3         N*:  1 PU:  9        NU: 5         R: 6 

9. teden P P P N N NU PU PU NU NU 

10. teden N P N P P NU NU PU PU PU 

11. teden P P P N N PU PU PU R R 

12. teden N P P P P PU NU PU NU NU 

3. mesec: P:   13          N:  7          N*:  0 PU:  10        NU: 8          R: 2 

13. teden P P P N P PU R PU NU NU 

14. teden P N N P P R NU PU PU PU 

15. teden P N P P N PU PU PU NU NU 

16. teden P N P P P NU NU NU PU PU 

4. mesec: P:   14          N:  6          N*:  0 PU:  10        NU: 8          R: 2 

 

SKUPNO: 

 

P:   33           N:  16         N*:  1 

 

PU:  37        NU: 26          R: 17 

 VEDENJE (ocenjevano 50 dni): PRIBOR (ocenjevano 80 dni): 
× - vedenje ni bilo ocenjevano                               PU – pravilna uporaba pribora  
P - primerno vedenje                                    NU – nepravilna uporaba pribora 
N - neprimerno vedenje                              R – je z rokami 
N* -  pretep                              
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Graf 12: Aktivnost "Tudi jedilnica je prostor v šoli" - ocenjevanje vedenja 

 

 

Graf 13: Aktivnost "Tudi jedilnica je prostor v šoli" - uporaba pribora 
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