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POVZETEK 

Avtistične motnje sodijo med razvojno nevrološke motnje, ki trajajo celo življenje. 
Med težave, ki jih imajo osebe z avtističnimi motnjami na različnih področjih 
funkcioniranja, sodita tudi pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost 
komunikacije z okoljem. Ravno pojav neustreznih vedenjskih vzorcev in nezmožnost 
komuniciranja z okoljem pri osebah z avtistično motnjo pomembno vplivata na 
uspešnost vključevanja teh oseb v različne vzgojno-izobraževalne programe. Namen 
kvalitativne študije je ugotoviti, v kakšni meri obravnava osnovana po načelih 
uporabne vedenjske analize (v nadaljevanju ABA), vpliva na pojav neustreznih 
vzorcev vedenja, ob hkratnem spodbujanju spretnosti uporabe nadomestne 
komunikacije in učenja novih funkcionalnih veščin,  tako v individualni kot v skupinski 
učni situaciji (pri delu v paru). V študijo primera sta bila vključena 8-letna dvojčka z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju, s težjo govorno-jezikovno motnjo in avtistično 
motnjo. Celovita funkcionalna ocena vedenja in potrebe po pozornosti je bila 
oblikovana s pomočjo A-B-C opazovalne sheme in z uporabo standardiziranega 
vprašalnika Functional Analysis Screening Tool. Z opazovanjem so bili določeni 
predhodni dogodki in posledice vedenja (otroka in odrasle osebe). Na podlagi opisne 
analize tako pridobljenih podatkov je bil oblikovan načrt pozitivnega programa 
podpore in pomoči vedenju, osnovan na medsebojnem vplivanju predhodnih 
dogodkov in posledic vedenja. Obravnavo, osnovano na načelih metode ABA, sem 
izvajala 8 tednov. Izvedenih je bilo 8 obravnav v individualni učni situaciji, z vsakim 
od otrok, ter 14 obravnav v skupinski učni situaciji. Posamezna obravnava je trajala 
20 minut. Raziskava je pokazala, da ima obravnava po načelih metode ABA 
pomemben vpliv na pojav neustreznih vzorcev vedenja pri obeh dečkih z avtistično 
motnjo, tako v individualni učni situaciji kot pri delu v paru. Pri obeh dečkih z 
avtistično motnjo se je zmanjšala pogostost, intenzivnost in tudi trajanje neustreznih 
vedenjskih vzorcev. Obenem je raziskava pokazala, da so se pri obeh dečkih, 
vključenih v obravnavo po načelih metode ABA, izboljšale spretnosti uporabe 
nadomestne komunikacije.  

KLJUČNE BESEDE: avtistične motnje, vedenje, komunikacija, aplikativna vedenjska 
analiza; 
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ABSTRACT 

Autistic disorders are categorized as neurodevelopmental disorders and are 
considered incurable. People with autistic disorders have issues on various fields of 
operation – one of those is also the occurrence of inappropriate behavioral patterns 
and the ability to communicate with the environment. Especially the occurrence of 
inappropriate behavioral patterns and the inability to communicate with the 
environment have a strong impact on the inclusion of people with autistic disorders in 
different educational programs. The main objective of this qualitative study is to find 
out the level of influence of the treatment, based on Applied Behavioral Analysis 
(hereafter referred to as ABA), on the occurrence of inappropriate behavioral patterns 
and to promote the ability to use both secondary communication and learning of new 
functional skills of individuals or on group sessions. The study case included two 8-
year old twins with a moderate mental disorder, a heavy speech and language 
impairment, and an autistic disorder. The comprehensive behavioral assessment and 
the need for attention is based on the A-B-C data collection and Functional Analysis 
Screening Tool standardized questionnaire. With the help of observation preliminary 
behavioral events and consequences (of both child and grown-up) were defined. A 
plan of positive program of support and behavioral aid based on preliminary 
behavioral events and consequences correlation was formed via a descriptive 
analysis of the collected data. The ABA principles based method was carried out for 
8 weeks. 8 treatments in an individual learning session (with every child present) and 
14 treatments in an group learning session were carried out. An individual session 
lasted 20 min. The results of the analysis show that the ABA principles based method 
indeed has a strong influence on the occurrence of inappropriate behavioral patterns 
with both boys with an autistic disorder (in an individual or group learning session). 
Both boys with an autistic disorder experienced less inappropriate behavioral 
patterns which were also less intense and shorter. The results also prove that both 
boys who participated in the ABA principles based treatment experienced better skills 
of using secondary communication.  

KEYWORDS: autistic disorders, behavior, communication, Applied Behavioral 
Analysis; 
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1 UVOD 
 

V 12-letni praksi v pedagoškem poklicu sem imela priložnost spoznati posamezne 
otroke z različnimi ovirami in primanjkljaji. Otroci z avtistično motnjo pa predstavljajo 
izredno heterogeno skupino in zame velik strokovni izziv. Glede na novejše podatke 
ameriških Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (ang. Centers for Disease 
Control and Prevention), število otrok z avtistično motnjo v zadnjem desetletju 
skokovito narašča (www.cdc.gov). Zaradi vedno večjega števila otrok z avtistično 
motnjo se pedagoški delavci nenehno srečujemo z novimi delovnimi izzivi in s 
prilagajanjem načinov in metod dela. Naše delo je pretežno vezano na delo v skupini. 
V kolikor so v skupino vključeni učenci s težavami na področju prilagoditvenega 
vedenja in zmanjšano sposobnostjo komunikacije, to bistveno vpliva na načine in 
metode vzgojno izobraževalnega dela. Med težave, ki jih imajo osebe z avtistično 
motnjo na različnih področjih funkcioniranja, sodi tudi znižana sposobnost 
komunikacije z okoljem in pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Sama sem se 
novembra 2016 in februarja 2017 udeležila delavnic na temo uporabne vedenjske 
analize (ang. Applied Behavior Analysis - ABA). Na ta način sem se seznanila z 
osnovnimi načeli metode uporabne vedenjske analize ter z njeno uporabo. Ker se v 
praksi srečujem z otroki z avtistično motnjo, sem se odločila, da bo tema magistrske 
naloge obravnava vedenja in komunikacije po osnovnih načelih uporabne vedenjske 
analize pri dvojčkih z avtistično motnjo. Metoda uporabne vedenjske analize sodi 
med najbolj proučevane vedenjske pristope zadnjih let. Je znanstveni pristop, 
osnovan na raziskavah Skinnerja in behaviorističnih teorijah učenja. Metoda 
uporabne vedenjske analize je  strogo individualizirana in izhaja iz trenutnih otrokovih 
potreb in sposobnosti. Cilj  obravnav po načelih metode uporabne vedenjske analize 
je zmanjšanje pojava neustreznih vedenj in hkratno učenje novih funkcionalnih 
veščin ter ustreznih socialnih interakcij. Kadar ima otrok z avtistično motnjo 
pomembne primanjkljaje na področju govora, pa omenjena metoda pogosto poteka v 
kombinaciji z govorno-jezikovno obravnavo s poudarkom na učenju nadomestne 
komunikacije. Z vedenjsko analitičnega vidika sodijo avtistične motnje med 
nevrološko pogojene primanjkljaje, ki jih je s specifičnimi, natančno načrtovanimi in 
okrepljenimi interakcijami z okoljem mogoče do določene stopnje preoblikovati in 
omiliti njihov negativen vpliv na delovanje posameznika. Cilj  izvedene kvalitativne 
raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način lahko obravnava, osnovana na načelih 
metode uporabne vedenjske analize, vpliva na funkcioniranje na področju vedenja in 
komunikacije pri posameznem dečku z avtistično motnjo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdc.gov/
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 AVTISTIČNE MOTNJE  
 

Pojem avtizem izvira iz grške besede ˝autos˝, kar pomeni sam, lasten, usmerjen 
vase. Švicarski psiholog Eugen Bleuler je leta 1911 prvi uvedel izraz avtizem, ko je z 
njim opisal osnovne simptome shizofrenije pri odraslih (Remschmidt, 2009). Ameriški 
psiholog Leo Kanner pa je leta 1943 opisal vedenja enajstih otrok, katerih skupne 
značilnosti vedenja je poimenoval kot avtistične motnje. Besedo ˝avtizem˝ je Kanner 
prvi omenil v strokovni literaturi (Mesibow, 2016). Pri svojem poimenovanju se je 
opiral na predhodno Bleulerjevo delo (Klin, 2006). Skoraj istočasno je avstrijski 
profesor otroške psihiatrije Asperger objavil svoje raziskave o ˝malih profesorjih˝, o 
otrocih z visokim inteligenčnim količnikom in nizko sposobnostjo razvoja socialnih 
veščin (Patterson, 2009). Z obravnavo avtističnih otrok so se začeli ukvarjati 
behavioristi, ki so prvi izpostavili njihovo sposobnost učenja. Šele takrat so avtistični 
otroci dobili priložnost vključevanja v šolske ustanove in ne le v psihiatrične (Jurišić, 
1992). V tem času je bila avtistična motnja prepoznana kot psihotična motnja, 
večinoma povezana s shizofrenijo. Med strokovnjaki je vladala zmeda in ni bilo točno 
določenih diagnostičnih kriterijev, ki bi razlikovali med psihozo, avtizmom, shizofrenijo 
in  tipičnim razvojem. Na temeljne razlike, ki ločijo avtizem od shizofrenije, je v 70-ih 
letih prvi opozoril Michael Rutter. Razlike (začetek, potek, zdravljenje, prognoza in 
družinska anamneza), ki postavljajo jasno mejo med avtizmom in shizofrenijo, ki se 
začne v otroštvu, so kasneje postale osnova za določitev diagnostičnih kriterijev 
(povzeto po Jurišić, 1992). Lorna Wing in Judith Gould sta v svoji epidemiološki 
raziskavi (1979) na osnovi opazovanj otrok mlajših od 15 let, postavili hipotezo 
˝avtističnega spektra˝. Menili sta, da je temelj vseh opazovanih motenj in 
primanjkljajev izražen na treh področjih otrokovega razvoja: socialna interakcija, 
socialna komunikacija in imaginacija. Motnje sta poimenovali kot ˝triado 
primanjkljajev˝. Množinska oblika ˝motnje˝ označuje pojav več motenj z različno 
izraženo simptomatiko (Vodušek, 2006). 
Sam izraz pervazivna motnja, ki je vključevala avtizem in sorodne motnje, je bil prvič 
uporabljen v strokovni literaturi v 80-ih letih. V Sloveniji je bilo v tem obdobju malo 
člankov o avtizmu. Prvi avtistični oddelek je bil ustanovljen leta 1985, v Zavodu za 
usposabljanje Janeza Levca v Ljubljani (Jurišić, 1992). 
Danes avtistične motnje opredeljujemo kot skupino razvojnih motenj, ki trajajo vse 
življenje in imajo pomemben vpliv na način komunikacije osebe z avtistično motnjo z 
drugimi, ter na njihov odnos do ljudi in sveta okoli sebe. Uporabljamo tudi izraz 
spekter avtističnih motenj ali motnje avtističnega spektra, kar pomeni da imajo osebe 
z avtizmom veliko skupnih značilnosti, obenem pa med njimi obstajajo velike razlike v 
pojavnosti in intenzivnosti (Jurišić, 2016). 
 
2.1.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OTROK Z AVTISTIČNO MOTNJO 
 

˝Paul ni izkazoval nobene čustvene povezanosti z drugimi ljudmi. Vedel se je, kot da 
ljudje v njegovi bližini niso pomembni oz. sploh ne obstajajo. Ni se odzival niti na 
njihovo prijazno prigovarjanje, niti na njihove grobo izrečene besede. Nikoli se ni ozrl 
v obraze ljudi. Kadarkoli je bil v kakršnemkoli stiku z ljudmi, se je do njih oz. do 
njihovih delov vedel, kot da so zgolj predmeti, nežive stvari˝ (Kanner, 1943 v Tustin, 
1992). Kannerjev opis dečkovih značilnosti v vedenju zaobjema osnovne 
najpogostejše značilnosti otrok z avtistično motnjo. 
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Poleg odstopanj, ki so pri otrocih z avtistično motnjo značilna na vseh področjih 
delovanja ne glede na njihovo razvojno raven ali mentalno starost, Jurišić (2016) 
navaja tudi možnost soobstoječih zdravstvenih ali genetskih stanj. Med pogoste 
pridružene motnje sodijo: alergije, astma, motnje hranjenja, spanja, senzorne 
posebnosti in drugo (prav tam). 
Jurišić (2016) izpostavlja tako raznolikost kot podobnost otrok z avtistično motnjo, 
znotraj iste skupine. Vedenje vsakega otroka se lahko v različnih okoliščinah in 
starostnih obdobjih razlikuje, obenem pa so si posamezniki z avtistično motnjo 
pomembno različni med seboj. Vsak je svet zase. Ravno zato pogosto uporabljamo 
izraz spekter motenj (prav tam).  
Številni avtorji (Macedoni Lukšič, 2006; Werdonig idr., 2009, Macedoni Lukšič idr., 
2014; Jurišić, 2016) navajajo, da imajo otroci z avtistično motnjo slabše razvite 
sposobnosti predvsem na področju komunikacije, socialne interakcije ter imaginacije 
in prilagodljivega vedenja kot njihovi vrstniki brez avtistične motnje. 
Kodrič (2006) pa dodaja, da imajo otroci z avtistično motnjo pogosto manj razvite 
sposobnosti na področju posnemanja, povezovanja,izražanja in razumevanja 
sporočil, veščin igre in pozornosti. Primanjkljaji na nekaterih od teh področij 
negativno vplivajo na razvoj drugih socialnih in komunikacijskih vedenj, ter na otrokov 
spoznavni razvoj. 
 
2.1.1.1 ZNAČILNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE KOMUNIKACIJE 
 

Beseda komunikacija izhaja iz latinščine in pomeni sporočilo, občevanje, povezanost. 
Komunikacija ima večji pomen kot govor. Je dvosmeren proces značilen za človeška 
bitja in vključuje poleg vsebinskega vidika pomembno socialno emocionalno 
komponento sporočanja. Bogdashina (2005, v Bezenšek 2014) komunikacijo v 
socialnem okolju deli v tri kategorije, kamor uvršča naslednje funkcije: 
instrumentalno, socialno in ekspresivno. Namen instrumentalne funkcije je vplivati na 
vedenje druge osebe, za dosego cilja. Socialna funkcija komunikacije vpliva na 
mentalna stanja drugih oseb, medtem ko je glavni namen ekspresivne funkcije v 
izražanju lastnih mentalnih in čustvenih stanj. 
Komunikacija je proces interakcije in sodelovanja, ki vključuje sporočanje in 
sprejemanje sporočil. Pošiljatelj sporočilo preda prejemniku, ki ga mora zaznati, 
razumeti in oblikovati ustrezno povratno informacijo (odgovor) za pošiljatelja. Skamlič 
(2011) navaja, da je učinkovitost dvosmerne komunikacije odvisna od sporočevalca 
in prejemnika sporočila, od vsebine sporočila in od komunikacijskega namena, ter od 
medija po katerem se sporočilo prenese. V kolikor se v procesu komuniciranja pojavi 
motnja ali t.i. komunikacijski šum, govorimo o neuspelem procesu komunikacije. Izvor 
motnje je lahko pri pošiljatelju ali pri prejemniku sporočila, v vsebini ali obliki 
sporočila, ter v okolju. Skamlič (2011) poudarja, da pri otrocih z avtistično motnjo 
pogosto pride do motenj v procesu komunikacije. Govorimo o motnjah 
instrumentalne, regulacijske in interakcijske funkcije s področja socialne komunikacije 
(prav tam). 
Komunikacija zajema različne oblike prenosa informacij od ene do druge osebe. 
Oblike prenosa informacij pogojuje stopnja otrokovega razvoja, od joka, krika, gest, 
mimike ipd. do sestavljenih oblik, kot je uporaba besede in govora (Levandovski, 
Teodorovič, 1991; v Grilc, 2013). Načini komuniciranja so si različni pri vseh 
posameznikih, pri otrocih z avtistično motnjo pa lahko težave na področju 
komunikacije in govora zaznamo že v zgodnjem jezikovnem razvoju. Ti otroci 
dosežejo različne stopnje v obvladovanju komunikacijskih veščin in strategij, pogosto 
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pa njihovi komunikacijski vzorci bistveno odstopajo od pričakovanih. Pri nekaterih se 
verbalni (besedni) govor in jezik sploh nikoli ne razvijeta. Pri drugih pa se razvijeta 
brez večjega zaostanka, težave so komaj opazne (otroci z Aspergerjevim 
sindromom) in večinoma pridejo do izraza v specifičnih socialnih situacijah (Grilc, 
2013).  
Razvoj komunikacije se v prvem letu otrokovega življenja začne s čebljanjem in s 
prvimi besedami. Otroci s pričakovanim razvojem se v tem obdobju odzivajo na 
sporočila iz okolja, posnemajo glasove, kretnje ter mimiko obraza odraslih ljudi in 
pričnejo izmenjavati vloge v pogovoru. V tem obdobju je izredno pomembna 
interakcija preko očesnega stika, ki predstavlja temelj za razvoj vizualnih veščin, 
motorike in združene pozornosti (Buckley, 2003 v Bezenšek, 2014). Med značilnosti 
komunikacije otrok z avtistično motnjo in njihovega izražanja (ekspresije), ki jih lahko 
opazimo že v zgodnjem obdobju sodijo: odsotnost socialnega nasmeha, slabše 
izražena mimika obraza, odsotnost posnemanja kretenj (mahanje v pozdrav, kazanje 
na predmet, itn.), odsotnost očesnega stika, zmanjšan obseg pozornosti, 
nezanimanje za predmete, osebe in okolje, na svoje ime se otrok ne odzove in 
pomanjkljivo izraža čustva.  
V drugem letu otroci s pričakovanim razvojem besedišče razširijo na okoli 250 besed, 
pričnejo s povezovanjem dveh besed, svoje zahteve po predmetu ali osebi izražajo z 
besedami. Preko socialne interakcije s starši razvijajo veščine socialnega vidika 
komunikacije (pragmatike), razvijajo igro z vrstniki vse do prvih izmenjav v pogovoru 
(očesni stik, gesta, usmerjena pozornost). V tretjem letu starosti pa dodatno obogatijo 
besedišče in začnejo razvijati slovnico. Govor postaja bolj kompleksen, otroci tvorijo 
povedi s tremi besedami. V tem obdobju se začnejo zavedati intonacije, na področju 
receptivnega jezika ustrezno razumejo in se odzivajo na vprašalnice, sledijo tridelnim 
navodilom in razumejo enostavne zgodbe (Buckley, 2003 v prav tam). Med drugim in 
tretjim letom starosti pa se običajno pri otrocih z avtistično motnjo opazijo pomembna 
odstopanja v razvoju govora. Tudi pri posameznikih, ki so v prvih mesecih življenja 
čebljali in kasneje celo izgovorili posamezne zloge ali besede, se govorni razvoj 
upočasni ali celo zaustavi. Poleg težav na področju verbalne komunikacije imajo 
otroci z avtistično motnjo težave tudi na področju neverbalne komunikacije, ter na 
področju razumevanja komunikacije drugih.  
 
2.1.1.2 ZDRUŽENA POZORNOST 
 

Združena pozornost je socialno – kognitivna sposobnost, ki omogoči otroku združiti 
svojo poznost s pozornostjo druge odrasle osebe, na isti predmet ali osebo v okolju 
(Ljubešić, 2001). 
Primanjkljaj v razvoju združene pozornosti je ena od značilnosti, ki jo lahko opazimo 
pri otroku z avtistično motnjo že pred prvim letom starosti. Je vedenjski vzorec, ki ga 
pri večini otrok z običajnim razvojem lahko opazimo pri približno devetemu mesecu 
starosti. Združena pozornost je povezana z jezikovno – socialnim razvojem in s 
socialno – miselnim razvojem, še posebej z domišljijsko igro, igro vlog in 
razumevanjem gledišča drugih ljudi. Poleg različnih oblik združene pozornosti (očesni 
stik ter izmenjava pogleda z drugo osebo, vsakdanje geste in kretnje), poznamo tudi 
različne namene združene pozornosti (druženje in vzpostavitev socialnega odnosa 
ob določenem predmetu, osebi ali dogodku v okolju). Približno leto in pol stari otroci 
sposobnost združene pozornosti uporabljajo z namenom obdržati pozornost odrasle 
osebe. V ta namen kažejo na predmete v okolju, z njimi rokujejo in jih razkazujejo. 
Namen take združene pozornosti je predvsem v vzpostavljanju odnosa in odraža 
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povečano otrokovo razumevanje sveta, dogodkov v okolju in povečano zanimanje za 
osebe v otrokovem okolju. Združena sposobnost se pojavi najprej med otrokom in 
staršem, kasneje pa med otrokom in njemu drugimi pomembnimi osebami (vzgojitelj, 
učitelj, vrstniki) (Jurišić, 2004). 
Otroci z avtistično motnjo večinoma ne uspejo razviti sposobnosti združene 
pozornosti. Zanje je značilno zmanjšano zanimanje za tovrstne odnose, za tovrstno 
izmenjavo. Opazna je zmanjšana motivacija za deljenje lastnih opažanj z opažanji 
drugih. Le otroci z avtistično motnjo imajo v primerjavi z otroki z motnjami v 
duševnem razvoju ali z zaostankom v jezikovnem razvoju, primanjkljaj na področju 
združene pozornosti (Jurišić, 2004). 
  
2.1.1.3 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Komuniciranje lahko poteka na verbalen ali na neverbalen način. Neverbalna 
komunikacija je primaren način človekovega komuniciranja, prisoten že v dobi 
novorojenčka. 
Neverbalno vedenje izraža čustva posameznika, njegova stališča in osebnostne 
lastnosti. Obenem pa spodbuja oz. podpira verbalno komunikacijo (Grilc, 2013). 
Med neverbalna sredstva, ki jih uporabljamo za komunikacijo sodijo: mimika obraza, 
telesna govorica in intonacija (Ljubešić, 2001). Pri otrocih z avtistično motnjo se 
odstopanja na področju neverbalne komunikacije kažejo v odsotnosti očesnega stika, 
v pomanjkljivi govorici telesa in izražanju obrazne mimike, pri težavah v razumevanju 
neverbalne komunikacije drugih oseb, predvsem njihovih gest in govorice obraza. 
Otroci z avtistično motnjo, ki nikoli ne razvijejo govora običajno komunicirajo z 
uporabo različnih komunikacijskih sredstev: vokalizacija, kretnje, mimika obraza ali z 
uporabo nadomestne podporne komunikacije (slike, računalniško podprti programi). 
Greenspan in Weider (1998) za otroke s težavami na govornem področju predlagata 
učenje kretenj in slik (nadomestno komunikacijo), kar omogoča izražanje želja in 
potreb na socialno sprejemljiv način. 
 
2.1.1.4 PREDVERBALNA IN VERBALNA KOMUNIKACIJA 
 
Verbalno sredstvo komuniciranja je govor, ki je običajno podprt z neverbalnimi 
sredstvi komuniciranja. Obdobje predverbalne komunikacije je izredno pomembno za 
zadovoljevanje otrokovih bioloških potreb in za zgodnje učenje, preko katerega se 
otrok psihično oblikuje (Olson, Bates in Baley, 1984, v Ljubešić, 2001).  
Razvoj komunikacije poteka v dveh stopnjah: stopnja predverbalne in verbalne 
komunikacije. Predverbalno stopnjo komunikacije pa lahko razdelimo na obdobje 
predintencijskega in intencijskega komuniciranja. 
V predintencijskem obdobju so sporočila, ki jih otrok oddaja v okolje odraz njegovega 
telesnega in emocionalnega stanja. Okolje se v tem obdobju odziva na sporočila 
otroka, ki niso oddana namerno (Ljubešić, 2001). Ko otrok svoje obnašanje oblikuje z 
namenom poslati sporočilo prejemniku, govorimo o intencijskem obdobju 
komunikacije. Sposobnost združene pozornosti otroku omogoča prehod iz 
predintencijske na intencijsko komuniciranje. V tem primeru so otrokova sporočila 
(čebljanje, jok, vokaliziranje, besede) namerna. Otroci v tem obdobju že razumejo, da 
njihova vedenja vplivajo na pozornost in odzivanje okolja (Ivšac, 2003).  
Verbalna komunikacija temelji na oralno – motoričnem, fonološkem, kognitivnem in 
socialnem vidiku predverbalnega razvoja. Pomembno napovedno vrednost za 
kasnejši razvoj jezika imajo naslednje spremenljivke: brbljanje, razvoj združene 
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pozornosti, leksično razumevanje in simbolna igra (McCathren, Warren in Yoder, 
1996, v Ljubešić, 2001). 
Pri večini otrok z avtistično motnjo je prisoten zaostanek na področju razvoja govora. 
Govor se lahko začne razvijati šele med četrtim in petim letom ali pa se začne 
razvijati v pričakovanem razvojnem obdobju, kasneje pa se pojavi nazadovanje, upad 
ali celo izguba že pridobljenih govorno-jezikovnih sposobnosti. V kolikor je govor 
razvit, je pogosto poseben, neobičajen, uporabljen na neustrezen težko razumljiv 
način. Otroci z avtistično motnjo pogosto govorijo v tretji osebi ednine (neustrezna 
raba zaimkov), oblikujejo nove besede (neologizmi), besede napačno izgovarjajo ali 
jih obračajo, stalno ponavljajo določene besede ali dele povedi (eholalija), na 
zastavljena vprašanja odgovarjajo s ponavljanjem vprašanj (zakasnela eholalija) in 
imajo težave s pravilno uporabo časovnih in prostorskih pojmov. Njihov govor je zelo 
enostaven, konkreten. Značilen je pojav idiosinkratičnega govora. To je govor 
poznan le govorcu, ki izhaja iz določenih preteklih situacij, vendar nima nobene 
povezave s trenutno situacijo, v kateri se govorec nahaja. Običajno se pojavi kadar je 
otrok z avtistično motnjo v stiski, v novi nepoznani situaciji. 
V običajnih situacijah otroci z avtistično motnjo težko začnejo, vzdržujejo in zaključijo 
pogovor. Običajno ne upoštevajo pravil aktivnega poslušanja in dvosmernega 
komuniciranja. Sogovorca med govorom večkrat prekinejo, ne sledijo temi pogovora, 
govorijo izključno o stvareh, ki jih zanimajo. Otroci z avtistično motnjo ne govorijo z 
drugo osebo, temveč govorijo drugi osebi. Zdi se, da ne zmorejo slediti namenu 
komunikacije, to je vzpostavitvi odnosa z drugo osebo.  
Otroci se v različnih razvojnih obdobjih različno odzivajo na verbalno komuniciranje iz 
okolja. Vedenja in odzivanja otrok so tesno povezana z otrokovim razumevanjem 
drugih, z razumevanjem njihovih komunikacijskih namenov in želja. Zato je izredno 
pomembno, da je otrok že v zgodnjem obdobju izpostavljen številnim socialnim 
okoliščinam, iz katerih se uči ustreznega odzivanja na različne socialne pogoje in 
zahteve. 
 
2.1.1.5 ZNAČILNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE INTERAKCIJE 
 
Opis otroka brez prisotnega zanimanja za socialno interakcijo in stika z drugimi je 
vrsto let sodil med najbolj značilne simptome pri opisovanju avtistične motnje. 
Skamlič (2011) med osnovne veščine potrebne za vzpostavljanje socialnih interakcij 
temeljnih za razvoj jezika in govora, uvršča: veščino poslušanja, opazovanja in 
posnemanja. Značilna odstopanja otrok z avtistično motnjo na področju socialne 
interakcije, so lahko opazna že v zgodnjem obdobju: odsotnost očesnega stika in 
socialnega nasmeha. Pri majhnem otroku z avtistično motnjo, ki ima težave z 
govorom in z razumevanjem jezika drugih, ni nič nenavadnega, da opazimo 
izogibanje otroka interakciji in igri z vrstniki. Ravno v zgodnji otroški dobi sta razvoj 
govora in sposobnost komuniciranja pri vključevanju v skupne aktivnosti in igro 
ključnega pomena. Težave na področju socialne interakcije pri otrocih z avtistično 
motnjo so po navedbah avtorjev (Jurišić, 1992; Dobnik Renko, 2005; Macedoni 
Lukšič, 2006) bolj opazne v zmanjšanih sposobnostih samostojnega vključevanja v 
skupinske igre, ki zahtevajo vzajemno komunikacijo in sodelovanje. Posamezni otroci 
z avtistično motnjo so večkrat raje kar v ˝svojem svetu˝, zdijo se brezbrižni do drugih, 
vključevanje v raznolike socialne situacije jim predstavlja stisko in izziv. Nekaterim 
otrokom pa predstavljajo druge osebe v okolju zgolj pripomoček za dosego lastnih 
ciljev, za zadovoljevanje svojih potreb, brez da bi ob tem uspeli vzpostaviti oseben 
odnos. Poznamo tudi otroke z avtistično motnjo, ki lastnih pobud za aktivno 
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vzpostavljanje interakcije sploh ne izražajo, odzivajo se zgolj na spodbude iz okolja. 
Otroke z avtistično motnjo, ki so večinoma visoko motivirani za socialno interakcijo z 
ostalimi, a ne uspejo upoštevati veljavnih pravil, je Wingova (1996) poimenovala za 
˝aktivne, a nenavadne˝. Za ustrezen način vključevanja v družbo vrstnikov pogosto 
potrebujejo vodenje in pomoč odrasle osebe. Tudi sicer se raje družijo z mlajšimi 
vrstniki ali z odraslimi, ki jim predstavljajo manjšo možnost soočanja z 
nepredvidenimi situacijami in spremembami. 
 
2.1.1.6 ZNAČILNOSTI NA PODROČJU VEDENJA, INTERESOV IN AKTIVNOSTI 
 
Otroci z avtistično motnjo imajo pogosto težave na področju vedenja in čustvovanja, 
ter imaginacije oz. domišljije. Težave se izražajo na različne načine, v zgodnji dobi pa 
so najbolj opazne pri igri otrok. Težko na ustrezen način izrazijo ali obvladajo svoja 
čustva, težave imajo pri prepoznavanju in razumevanju čustev drugih ljudi.  
Majhen obseg spontanih aktivnosti in obsesivna želja po vztrajanju v istosti je prav 
tako značilna za njihovo vedenje. Take oblike vedenja za druge osebe nimajo 
smiselne funkcije, zato jih dojemamo kot neobičajne, nekatera vedenja celo kot 
socialno nesprejemljiva (Werdonig idr., 2009). Alpern (1976, v Jurišić, 1992) je 
domneval, da sta nesodelovanje in negativizem otrok z avtistično motnjo povezana z 
zahtevnostjo besedilnih nalog in nista posledica njihovega socialnega odmika. 
Neodzivnost in napadi besa namreč niso bili izraženi, kadar so bile zahteve 
prilagojene razvojni stopnji otrok. Kasnejše raziskave drugih avtorjev so to domnevo 
potrdile (Jurišić, 1992). 
Pri posameznikih z avtistično motnjo, ki ostajajo na nebesedni stopnji komunikacije in 
brez priučenih sposobnosti uporabe nadomestne komunikacije, mnogi avtorji (Carr, 
1985; Durand, 1991; Hagopian, 2001; Jurišić, 2014;) navajajo pogostejši pojav 
neustreznih vedenjskih vzorcev (agresija, avtoagresija, eholalija, idr.). Hannah (2009) 
pa poudarja, da so pogosto najtežje oblike neustreznih vedenj ravno posledica 
slabših komunikacijskih veščin, zaradi česar je potrebno odkriti vzroke oz. 
komunikacijske namene (pozornost, izogibanje zahtevi ali osebi, zahtevanje 
predmeta …) za pojav določenih neustreznih vedenjskih vzorcev. 
 
2.1.1.7 ODNOS DO PREDMETOV IN IGRA 
 
V obdobju od prvega do tretjega leta se pri otrocih poleg motorike intenzivno razvijata 
tudi jezik in govor. V tem obdobju se otroci učijo preko igre. Spoznavajo odnose med 
predmeti in odnose v okolju. Za otroke z avtistično motnjo pa igra z vrstniki 
predstavlja zelo zahtevno dejavnost, saj v igri niso prilagodljivi in niso zmožni 
uporabljati domišljije. V tem obdobju se pri otroku s pričakovanim razvojem 
vzporedno razvija simbolna in domišljijska igra, narašča zanimanje za igre vlog in za 
igre z vrstniki. Buckley (2003, v Bezenšek 2014) poudarja, da se obenem razvija 
otrokova igra, ki pridobiva na socialno emocionalni komponenti. Lahko rečemo, da se 
veščine igre razvijajo v odnosu s spretnostjo socialnih interakcij. Za otroke z 
avtistično motnjo je nasploh značilna šibka motivacija za igro z vrstniki, običajno so si 
v igri samozadostni. Ne zmorejo sodelovanja z drugimi, niti se ne zmorejo igrati v 
skladu z določenimi pravili. Nekateri otroci z avtistično motnjo igro drugih raje 
opazujejo, ali se igrajo z dokaj starejšimi ali mlajšimi vrstniki (Atwood, 1998). V 
druženje z ostalimi privolijo le kadar se igra odvija po njihovih pravilih oz. po njihovi 
rutini. V nasprotnem primeru se na vključevanje vrstnikov ali odraslih v njihovo igro 
lahko odzovejo zelo grobo, celo nasilno. Običajno se raje igrajo sami, odmaknjeni od 
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ostalih. Igra ni sodelovalna in ne vključuje izmenjave in interakcije, temveč je 
vzporedna. Način igre je tog, neradi ga spreminjajo. Potek igre zelo težko spremenijo 
ali prekinejo. Za  otroke z avtistično motnjo je značilna ponavljajoča se, enolična igra. 
Odsotnost domišljijske in simbolne igre, ter igre vlog s predmeti ali drugimi ljudmi je 
najbolj prepoznavna značilnost otrok z avtistično motnjo. Zanje je značilna realistična 
igra, osnovana na določenem zaporedju ponavljajočih se dejavnosti ali rokovanj s 
predmeti, ki so jih videli v svojem okolju. Običajno s predmeti ne ravnajo 
funkcionalno, ne uporabljajo jih glede na njihov namen. V večini primerov jih 
uporabljajo v igri na način, ki zadosti njihovim senzornim potrebam. Opazujejo dele 
predmetov, ki se vrtijo, predmete mečejo na tla ali udarjajo skupaj z njimi, da 
poslušajo proizveden zvok. Pogosto predmete raziskujejo z dajanjem v usta. S 
predmeti rokujejo in se z njimi igrajo vedno na enak način, kar jim omogoča 
predvidljivost povratne senzorne informacije. 
  
2.1.1.8 ODPOR DO SPREMEMB-VZTRAJANJE V ISTOSTI 
 
Vztrajanje v istosti, v rutini in odpor do sprememb omogočajo socialno predvidljivost 
in varnost v vseh življenjskih obdobjih in v različnih življenjskih situacijah. Vpeljava 
rutine tako služi za zagotavljanje reda, lajšanje stresa in anksioznosti (Atwood, 1998). 
Otroci z avtistično motnjo potrebujejo rutine in pogosto vztrajajo v istosti. Zanje sta 
značilna ozek nabor zanimanj in omejenost spontanih aktivnosti. Spremembe v 
okolju in v delovanju okolja jih vznemirijo in spravijo v stisko, na katero se običajno 
odzovejo z neustreznim vedenjem, še posebej če niso zmožni uspešnega 
komuniciranja z okoljem. 
Vztrajanje v istosti in odpor do sprememb pa pogosto predstavljata pomemben 
vedenjski problem. Obsesivno vztrajanje na ponavljanju točno določenih gibov ali 
kretenj (stereotipije) in natančno določeno zaporedje poteka določenih aktivnosti, 
namreč vpliva na kvaliteto življenja celotne družine. Omenjena značilnost otrok z 
avtistično motnjo pa obenem predstavlja tudi oviro pri vzgojno-izobraževalnem delu, 
pri učenju in usvajanju novih znanj. Odpor do sprememb in vztrajanje v istosti se 
namreč odražata v odporu do novih aktivnosti in v neprilagodljivosti mišljenja otroka z 
avtistično motnjo (Jurišić, 1992). 
 
2.1.1.9 PRILAGODLJIVOST MIŠLJENJA 
 
Prilagodljivo mišljenje omogoča razumevanje in predvidevanje vedenja drugih ljudi, 
osmisli dogodke in omogoča predvidevanje nepredvidljivih, novih situacij ali posledic. 
Otroci z avtistično motnjo imajo pogosto težave s kognitivno prilagodljivostjo oz. s 
prilagodljivostjo mišljenja. Njihov način razmišljanja je tog in neprilagodljiv 
spremembam. Določene težave rešujejo vedno na enak način, za iskanje 
alternativnih rešitev pa potrebujejo vodenje in usmeritev. Pogosto težko razumejo 
misli, občutke in dejanja drugih ljudi. Ne zmorejo predvideti zaporedja dogodkov ali 
posledic dejanj, ne zmorejo načrtovati prihodnjih dejanj ali ravnanja v novih 
situacijah. Neprilagodljivost mišljenja posebej močno vpliva na strategijo učenja s 
poskušanjem, oz. na učenje iz lastnih napak. Kljub neučinkoviti uporabi določene 
strategije, jo otrok z avtistično motnjo uporablja vedno znova in znova, čeprav je 
očitno, da s tem ne reši problema. 
Atwood (1998) obenem izpostavlja šibko sposobnost prenosa in posplošitve 
naučenega znanja ali aktivnosti v različne življenjske situacije. Na ta način 
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neprilagodljivost in rigidnost lahko negativno vplivata tudi na vedenje otroka v skupini 
oz. v razredu. 
 
2.1.1.10 ZNAČILNOSTI NA PODROČJU ZAZNAVANJA 
 
Telo vsakega posameznika s čutili zazna dražljaje iz okolja in iz telesa samega. 
Čutila predstavljajo senzorni sistem posameznika, ki je razdeljen na več 
podsistemov: vizualni (vid), taktilni (otip, dotik), olfaktorni (vonj), gustatorni (okus), 
auditivni (sluh), proprioceptivni (temperatura, moč, pritisk in vibracije), ter vestibularni 
(sprememba položaja telesa v prostoru) podsistem. 
Nevrološki proces, ki nam pomaga organizirati sprejete dražljaje iz okolja in oblikovati 
ustrezen odziv telesa nanje, imenujemo senzorna integracija (Ayres, 1972 v Temple, 
2013). Senzorna integracija omogoči posamezniku, da različnim izkušnjam pripiše 
pomen, zaradi česar je osnovni pogoj vsakega učenja in vedenja (Grandin, 2013). 
Približno pri 40 odstotkih otrok z avtistično motnjo se pojavljajo težave na področju 
delovanja čutil, ki običajno postopno izzvenijo v poznem otroštvu ali pa ostanejo 
prisotne vse življenje (Rimland, 1990 v Atwood, 1998). V kolikor se razvojno ne 
vzpostavi primerno visok funkcionalni sistem, ne prihaja do normalnega proženja 
impulzov po nevronskih poteh. Izpadla ali slabše delujoča razvojna funkcija pa vpliva 
na pojav funkcionalnega primanjkljaja (Žgur, 2013). Osnovni proces zaznavanja 
(percepcije) pri otrocih z avtistično motnjo deluje nemoteno, zato so sposobni 
mehanske reprodukcije dražljajev. Zaznavanje celote pa je lahko oteženo zaradi 
centralne kognitivne disfunkcije (Dobnik Renko, 2005).  
Pri otrocih z avtistično motnjo, ki imajo težave na področju zaznavanja oziroma 
senzorike, je posledično ovirana tudi zmožnost razvijanja socialne interakcije. Ker jih 
moti hrup, bližina drugih, vonj, velikost prostora idr., se pogosto raje umaknejo ali se 
vedejo dokaj neobičajno.  
T. Grandin (2013) razvršča posameznike z avtistično motnjo, ki imajo težave na 
področju zaznavanja v tri kategorije: 

1. Senzorno manj občutljivi posamezniki - na običajne, vsakodnevne dražljaje iz 
okolja se odzovejo šibko ali sploh ne. 

2. Senzorno preobčutljivi posamezniki - ti posamezniki so pretirano občutljivi na 
dražljaje, ki jih sprejemajo iz okolja. 

3. Posamezniki, ki nenehno iščejo senzorne dražljaje -  ti ljudje hrepenijo po 
zasičenosti z dražljaji iz okolja ali iz lastnega telesa. Kadar iz okolja prejemajo 
premajhno količino dražljajev, se pomirijo s samostimulacijo (guganje in 
zibanje, vrtenje, mahanje z rokami, vokaliziranje,…). 

 
Težave senzorne integracije, ki jih imajo posamezniki na področju čutil T. Grandin 
(2013) deli na naslednja področja: 

 Občutljivost na zvok - težave slušnega procesiranja se pri nekaterih ljudeh 
lahko odražajo v obliki neobičajnih vedenj: se ne odzivajo na ime ali na 
navodilo, kadar so v množici ljudi, pokrivajo ušesa ob nenadnih ali glasnih 
zvokih (alarm, sirena, ognjemet, pok balona), imajo nenadne izbruhe 
neustreznih vedenj v običajnih prostorih (železniška ali avtobusna postaja, 
telovadnica, gledališče, bazen) 

 Občutljivost na vid - težave vizualnega procesiranja se pri posameznikih lahko 
odražajo v obliki neobičajnih vedenj: miganje s prsti pred očmi, nagib glave v 
stran ob branju, uporaba stranskega vida, izogibanje fluorescentni svetlobi, 
strah pred vožnjo s tekočimi stopnicami, mižanje ob nepoznanih situacijah, 
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izogibanje avtomatskim vrtljivim vratom, izogibanje močnim in svetlim barvnim 
kontrastom, izogibanje bleščeči talni podlagi. 

 Občutljivost na okus in strukturo hrane - pri posameznikih, ki so občutljivi na 
okus in na določeno strukturo hrane, lahko opazimo pojav določenih 
neobičajnih vedenj: izogibanje ali odklanjanje hrane določenega vonja in 
okusa, obsedenost z določeno vrsto hrane. 

 Občutljivost na vonj - pri posameznikih, ki so občutljivi na vonj, lahko opazimo 
pojav določenih neobičajnih vedenj: obsedenost z določenimi močnimi vonji ali 
popolno odklanjanje izrazitih vonjev. 

 Občutljivost na dotik, bolečino in temperaturo - težave na tem področju se pri 
posameznikih lahko kažejo v obliki določenih neobičajnih vedenj: odklanjanje 
objemov in dotikov, odklanjanje določenega kosa oblačila, iskanje občutkov 
globokega pritiska (pokrivanje s težkimi odejami ali blazinami, zavijanje v 
terapevtske blazine, stiskanje in močno objemanje drugih). 

 Sinestezija – težave na tem področju se pri posamezniku kažejo tako, da 
sočasno zazna oziroma poveže enega ali več občutkov. 
 

2.1.1.11 ZNAČILNOSTI NA KOGNITIVNO SPOZNAVNEM PODROČJU 
 
Kognicija je proces razumevanja in zajema razmišljanje, učenje, spomin ter domišljijo 
(Atwood, 1998). Izsledki raziskav, ki jih povzema Grandin (2013) potrjujejo, da so pri 
večini otrok z avtistično motnjo prisotne določene stopnje kognitivnih primanjkljajev. 
Na psiholoških testiranjih otroci z avtistično motnjo običajno dosežejo izredno 
disharmonične rezultate. To pomeni, da na določenih področjih dosežejo 
podpovrečne rezultate, medtem ko na nekaterih drugih področjih lahko dosežejo 
povprečne ali celo nadpovprečne rezultate (Grandin, 2013). 
Značilno za večino otrok z avtistično motnjo je usvajanje znanj v upočasnjenem 
tempu, kar zahteva večje število ponovitev za učenje. Zaradi primanjkljajev na 
področju pozornosti in komunikacije je pogosto težko ustrezno oceniti stopnjo 
kognitivnih sposobnosti otroka z avtistično motnjo. V splošnem velja prepričanje, da 
je stopnja optimalne kognitivne sposobnosti posameznika, ki zaključi šolanje statična, 
kar pomeni da se ne spreminja. Pomembne spremembe opazne v kognitivnih 
sposobnostih pri mlajših otrocih z avtistično motnjo, ki so bili deležni intenzivnih 
obravnav, pa nakazujejo, da rezultati formalnih testiranj v določenem razvojnem 
obdobju čez čas niso več reprezentativni oziroma veljavni v smislu prediktorjev 
dolgoročne optimalne možnosti razvoja na različnih področjih funkcioniranja. To 
domnevo vedno pogosteje potrjujejo tudi pedagogi, ki na podlagi izkušenj pri delu z 
otroci z avtistično motnjo opažajo njihovo nezmožnost doseganja akademskih 
dosežkov, ravno zaradi primanjkljajev na področju komunikacije (prav tam). 
 
2.1.2 VZROKI ZA NASTANEK AVTISTIČNIH MOTENJ 
 
Kljub številnim raziskavam etiologija še ni natančno določena. Možnih vzrokov je več. 
Macedoni Lukšič idr. (2009) navajajo, da gre za kompleksno in heterogeno etiologijo, 
z močno genetsko osnovo. Lahko rečemo, da prevladuje teorija o organskih 
dejavnikih, ki v interakciji z okoljskimi dejavniki povzročijo nepravilnosti v razvoju 
struktur ali funkcije možganov.  
Prav tako lahko z gotovostjo trdimo, da so to nevrobiološke motnje, ki ne izhajajo iz 
neustrezne vzgoje ali travmatičnega dogodka (Jurišić, 2016). 
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2.1.3 DEJAVNIKI TVEGANJA 
 
Ameriški Centri za nadzor in preprečevanje bolezni na svojih spletnih straneh sprotno 
posodabljajo informacije o pogostosti pojavljanja različnih bolezni in motenj, o 
dejavnikih tveganja idr. Za nastanek avtističnih motenj navajajo sledeče podatke in 
dejstva o dejavnikih tveganja (www.cdc.gov): 

 Rezultati raziskav z enojajčnimi dvojčki so pokazale, da je v primeru, da ima 
en otrok avtistično motnjo, verjetnost, da bo imel avtistično motnjo tudi 
sorojenec, 36-95 %. V primeru, raziskav z dvojajčnimi dvojčki je ta verjetnost 
nižja, 0-31 %. 

 Starši otroka z avtistično motnjo imajo 2-18 % možnosti, da bo tudi sorojenec 
imel avtistično motnjo. 

 Pri osebah z določeno genetsko ali kromosomsko okvaro, je pojav avtističnih 
motenj pogostejši. Približno 10 % otrok z avtistično motnjo ima pridružene 
motnje (Downov sindrom, tuberozno sklerozo, fragilni X-kromosom, idr.). 

 Približno 46 % otrok z avtistično motnjo ima povprečne ali nadpovprečne 
intelektualne sposobnosti. 

 Večje tveganje za razvoj avtistične motnje imajo otroci starejših staršev. 

 Prezgodaj rojeni otroci in otroci rojeni z nizko porodno težo imajo večje 
tveganje za razvoj avtistične motnje. 
 

2.1.4 POGOSTOST POJAVLJANJA 
 
Avtistične motnje se pojavljajo ne glede na raso, narodnost ali socialno-ekonomski 
status družine. V zadnjem desetletju se večkrat omenja porast števila oseb z 
avtistično motnjo v različnih delih sveta. Trenutno velja, da je na 10.000 oseb 
približno 147 oseb z avtistično motnjo. Eden od 68 otrok ima avtistično motnjo, med 
njimi je skoraj petkrat več dečkov kot deklic. Raziskave v Južni Koreji kažejo, da ima 
avtistično motnjo 2,6 % prebivalcev; v Aziji, Evropi in Severni Ameriki pa ima 
avtistično motnjo 1 % prebivalcev (www.cdc.gov).  
Skokovit porast števila otrok z avtistično motnjo, strokovnjaki pojasnjujejo s 
spreminjanjem diagnostičnih meril in oznak, z boljšo razpoložljivostjo storitev, z 
ozaveščanjem strokovnjakov, staršev in laične javnosti, ter kot posledico nekaterih 
okoljskih dejavnikov (prav tam). 
 
2.1.5 DIAGNOSTIKA IN OPREDELJENOST AVTISTIČNIH MOTENJ   
 
Spreminjanje izrazov in imen diagnoz, ter diagnostičnih meril povzroča določeno 
zmedo. V literaturi za pojmovanje iste motnje pogosto zasledimo različne strokovne 
izraze. Poznavanje strokovnih izrazov in diagnostičnih oznak nam omogoča iskanje 
informacij  za večje razumevanje in načrtovanje podpore in pomoči, za vsakega 
posameznika z avtistično motnjo (Jurišić, 2016).  
Za zgodnje odkrivanje otrok z  avtistično motnjo je potrebno zgodnje prepoznavanje. 
Avtistično motnjo prepoznamo po vedenju oz. delovanju posameznika, nemogoče jo 
je odkriti z biološkim markerjem (na osnovi medicinskih analiz). Diagnostika je 
klinična in je osnovana po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10, 2015), po zadnji 
izdaji klasifikacije v diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj 
(Diagnostic and Statistical Manual, DSM-V) in na osnovi diagnostičnih meril 
(pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije in interakcije ter 
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prisotnost ozko usmerjenih ponavljajočih se vedenj, interesov, aktivnosti) (Macedoni 
Lukšič, 2013). 
Juršić (2016) poudarja, da diagnoze ne moremo postaviti samo s pregledom lestvice 
značilnosti, niti zgolj z uporabo enega diagnostičnega inštrumenta za oceno 
avtističnih motenj. Dobra diagnostična ocena je rezultat sodelovanja: staršev, tima 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem in diagnostiko otrok in strokovnih 
delavcev v vrtcu ali šoli, ki dobro poznajo običajno odzivanje otroka, v daljšem 
časovnem obdobju (vsaj šest mesecev). 
Diagnostična ocena se izvaja na treh ravneh. Primarna raven  temelji na klinični 
presoji osnovani na spremljanju otrokovega razvoja ter na  presejalnemu razvojnemu 
testu (Denver-II test). Na sekundarni ravni se otroka za katerega obstaja sum za 
avtistično motnjo, napoti v razvojno ambulanto, k strokovnjakom centrov za duševno 
zdravje ali k pedopsihiatru. Na tej ravni ima otrok narejeno razvojno, osnovno 
nevrološko in psihološko oceno ter dodatne presejalne teste (Childhood Autism 
Rating Scale-CARS, idr.). Poleg doseženih kliničnih kriterijev naj bi otrok v postopku 
diagnostike dosegel tudi pozitiven rezultat na opazovalnem diagnostičnem preizkusu 
za avtistično motnjo (Autism Diagnostic Interview-ADOS) oziroma na diagnostičnem 
intervjuju za avtistično motnjo (Autism Diagnostic interview-ADI). Običajno se 
diagnostika uspe zaključiti na sekundarni ravni. Otroka se napoti na terciarno raven 
zgolj v primeru potrebe po dodatnih preiskavah in zahtevnejši diferencialni diagnostiki 
(biokemične, genetske, nevrofiziološke in nevroslikovne  preiskave) ali na željo 
staršev (Macedoni-Lukšič, 2011). 
V slovenskem zdravstvenem sistemu za klasifikacijo in poimenovanje različnih 
motenj uporabljamo MKB-10 (2015), kjer so različne oblike avtistične motnje (otroški 
avtizem, Aspergerjev sindrom, različne oblike pervazivnih razvojnih motenj, Rettov 
sindrom,…) opredeljene kot pervazivne razvojne motnje. Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (2011) to skupino otrok opredeljuje kot otroci z avtističnimi 
motnjami (kamor uvršča vse motnje avtističnega spektra oziroma pervazivne 
razvojne motnje). V kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami (2015) je avtistična motnja opredeljena, kadar so 
primanjkljaji v socialni komunikaciji večji, kot bi jih pričakovali glede na siceršnjo 
otrokovo razvojno raven. Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ločimo otroke z 
avtistično motnjo ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in 
interakciji, ter na otroke, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj na področju 
vedenja, interesov in aktivnosti (prav tam).  
 
2.1.6 TEORIJE O AVTISTIČNIH MOTNJAH 
 
Obstajajo številne teorije, ki skušajo pojasniti avtizem oz. avtistične motnje. 
Strokovnjaki preko kognitivnih teorij poskušajo razložiti kako osebe z avtistično 
motnjo doživljajo in razumejo svet, ter na kakšen način razmišljajo. Ostaja pa dejstvo, 
da nobena teorija sama po sebi ne more v celoti pojasniti avtistične motnje in vseh 
posebnosti, ki se pojavljajo v delovanju oseb (Jurišić, 2016). 
 
2.1.6.1 TEORIJA UMA 
 
Avtor teorije uma je Simon Baron-Cohen, ki s teorijo uma ponazarja nezmožnost 
branja misli pri osebah z avtistično motnjo. Po tej teoriji se primanjkljaj pri osebah z  
avtistično motnjo odraža v težavah z razumevanjem  in dojemanjem čustev, s 
predvidevanjem vedenja drugih oseb, z razumevanjem da vedenje posameznika 
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vpliva na čustva drugih, ter z ločevanjem stvarnega sveta in domišljije, zavajanja ali 
laži (Frith, 1989).  
U. Frith (1989) teorijo uma opisuje kot zmožnost, da preko opazovanja vedenja druge 
osebe vemo, kaj ta oseba razmišlja in kako se počuti. Osebe z avtistično motnjo ne 
morejo dobro sklepati ali predvidevati kaj bo kdo drug naredil ali česa ne bo naredil. 
Pri teh osebah je teorija uma zelo proučevana in obstajajo določene naloge, s 
katerimi se teorijo uma preverja. Značilno za otroke z avtistično motnjo je, da različno 
zahtevne naloge sicer lahko rešijo, vendar v kasnejšem razvojnem obdobju kot 
njihovi vrstniki. S teorijo uma lažje razumemo zakaj imajo osebe z  avtistično motnjo 
težave pri razumevanju ironije, pri zavajanju ali laganju (prav tam). 
 
2.1.6.2 TEORIJA O ŠIBKI CENTRALNI KOHERENCI 
 
Frithova je prva opisala teorijo o šibki centralni koherenci (angl. weak central 
coherence). Osebe s šibko centralno koherenco se težko osredotočijo na stvari, ki so 
pomembne in določijo tiste, ki jih lahko zanemarijo. Pri osebah z avtistično motnjo gre 
v tem primeru za drugačen način obdelave sprejetih informacij (Happe, Briskman in 
Frith, 2001). 
Teorija o šibki centralni koherenci pojasni tudi mnoge značilnosti delovanja oseb z 
avtistično motnjo na različnih področjih: ozek nabor zanimanj in dejavnosti, 
raznolikost kognitivnih sposobnosti s prisotnimi talenti in zmožnostjo pomnjenja 
določenih podrobnosti, natančno razločevanje stvari, ki med seboj niso povezane. 
Osebe z avtistično motnjo dosegajo pri nekaterih nalogah, kjer je pomembna 
osredotočenost na podrobnosti, nadpovprečne rezultate. Nekatere raziskave so 
potrdile, da imajo tudi njihovi svojci pogosto take zmožnosti (prav tam). 
Osredotočenost na podrobnosti pri osebah z avtistično motnjo pride do izraza pri 
odklanjanju sprememb in pri vztrajanju v istosti. 
 
2.1.6.3 TEORIJA O MOTNJAH IZVRŠILNIH FUNKCIJ 
 
S. Ozonoff in Bruce Pennington sta razvila teorijo o motnjah izvršilnih funkcij. 
Izvršilne funkcije zajemajo pobudo, vzdrževanje, prehajanje in prekinitev. Vse našteto 
pa je pomemben element različnih oblik vedenja: načrtovanje, samokontrola, 
organizacija, odločanje, miselna prožnost in ukrepanje. V primeru neučinkovitega 
delovanja izvršilnih funkcij, oseba ne more učinkovito delovati in reševati problemov. 
Pri osebah z avtistično motnjo se motnja izvršilnih funkcij odraža v nezmožnosti: 
nadzorovanja impulzov, pripravljenosti izvajanja enostavnih in poznanih nalog, 
predvidevanju možnih zapletov in načrtovanju nalog, pri katerih so soočeni z 
nepričakovanimi spremembami (Ozonoff idr., 1991). 
 
2.2 POUČEVANJE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
 
Otrok z avtistično motnjo  je lahko usmerjen v katerikoli program vzgoje in 
izobraževanja, skladno z njegovimi individualnimi posebnimi potrebami. Zaradi 
umestitve v skupino avtističnih motenj ti otroci nimajo nobenih omejitev glede 
usmeritve v katerokoli raven programov. Nekateri otroci z avtistično motnjo ne 
potrebujejo usmeritve v programe za otroke s posebnimi potrebami, saj jim zadostuje 
podpora, ki jo prejmejo v vrtcu ali šoli, brez tega statusa (Jurišić, 2016). Ostaja pa 
dejstvo, da so pri poučevanju otrok z avtistično motnjo zaradi značilnosti njihovega 
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funkcioniranja potrebne predvsem prilagoditve učnega okolja in načina poučevanja 
ter prilagoditve učnih ciljev (Jurišić, 2011). 
Opara idr. (2010) iz analize programov in oblik pomoči v okviru vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji povzemajo, da na več ravneh niso zagotovljene enake 
možnosti otrok s posebnimi potrebami. Kot največjo pomanjkljivost izpostavljajo togo 
omejene storitve, točno določene za program, v katerega je otrok vključen. Program 
vzgoje in izobraževanja tako določa vrsto in obliko pomoči katere je otrok deležen, 
namesto da bi ta izhajala iz celostne in prilagodljive analize otrokovih potreb (prav 
tam). 
Poznamo različne učinkovite postopke poučevanja in podpore otrok z  avtistično 
motnjo (Jurišić, 2016). Pri poučevanju teh otrok so se za zelo učinkovite izkazali 
vedenjski pristopi (Bezenšek, 2014). 
  
2.2.1 UPORABNA VEDENJSKA ANALIZA 
 
Skinner je v svojem delu Science and Human Behaviour (1953) postavil temelje na 
katerih je osnovan znanstveni pristop uporabne vedenjske analize (Applied 
Behaviour Analysis, v nadaljevanju ABA). Iz njegovih raziskav (The Behaviour of 
Organism, 1938) je izpeljana znanstvena metoda za raziskovanje vedenja, t.i. 
eksperimentalna analiza vedenja. Vedenjski analitiki se kljub zavedanju pomena 
genetskih dejavnikov, osredotočajo na dogajanje v okolju, kjer se nahaja 
posameznik. Je individualizirana metoda, ki izhaja iz trenutnih otrokovih potreb in 
sposobnosti. Temelji na natančni analizi otrokovega vedenja in okolja, v katerem se 
otrok nahaja (Roanne idr, 2016). Vedenjski pristop uporabljen v metodi poudarja 
vlogo izkušnje iz okolja, ki vpliva na naše vedenje (Papi, 2016). Ivar Lovaas se šteje 
za začetnika metode ABA. Ob izvajanju te metode pri delu z otroki z avtistično 
motnjo, so rezultati njegove najbolj znane raziskave pokazali napredek na področju 
intelektualnega funkcioniranja (Lovaas, 1987).  
ABA metodo lahko izvajajo le usposobljeni terapevti, ki si z usposabljanjem in 
izobraževanjem pridobijo certifikat za vedenjskega analitika (Papi, 2016). V postopku 
metode uporabne vedenjske analize, se najprej določijo vedenja, ki so družbeno 
pomembna za posameznika in povezana s kulturnimi normami okolja, v katerem se 
posameznik nahaja. Skozi celoten proces se uporabljajo empirično-veljavne in na 
raziskavah osnovane metode dela. Izvajane obravnave slonijo na zbranih podatkih in 
predpisanih postopkih v literaturi. Vsi posamezni postopki obravnave morajo biti 
natančno zabeleženi. Glavni cilj metode ABA je preko obravnav omogočiti 
pomembno spremembo za posameznika, prenos naučenih veščin in znanj v njegovo 
širše okolje (Papi, 2017). 
 
Papi (prav tam) povzema 7 značilnosti metode ABA: 
 

1. aplikativna oz. uporabna: nanaša se na družbeno pomembno vedenje; 
2. vedenjska: ciljno vedenje je moč neposredno opazovati in meriti; 
3. analitična: odločitve o poteku obravnave slonijo na zbranih podatkih, pri čemer 

sistematično spreminjamo okolje in povzročamo želene spremembe; 
4. tehnološka: obravnavo je zaradi natančno določenih in opisanih postopkov,  

mogoče kadarkoli ponoviti; 
5. konceptualno sistematična: postopki izhajajo iz osnovnih predpostavk o 

vedenju; 
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6. učinkovita: pomembne so spremembe, ki vplivajo na kakovost življenja 
posameznika; 

7. posplošena: rezultati se ohranjajo skozi čas in se kažejo v različnih okoljih, v 
interakcijah z različnimi osebami, ter se širijo na ostale oblike vedenja; 

 
2.2.2 UPORABNA VEDENJSKA ANALIZA IN OBRAVNAVA OTROK Z 
AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
 
ABA metoda je eden najbolj proučevanih in učinkovitih vedenjskih pristopov za delo z 
otroci z avtistično motnjo (Matson, 2009, v Bezenšek 2014). Kearney (2008) opisuje 
metodo ABA kot znanstveni pristop, pri katerem se načela vedenjske teorije učenja 
načrtno in sistematično uporabljajo za spreminjanje in izboljšanje družbeno 
pomembnih vedenj. Številni avtorji (Henggeler, 1982; Craighead, Meyers, Wilcoxon-
Craighead, 1985; Meyers, Cohen in Schleser, 1989; v Braswell, 1991) vključno z 
Ingersoolom (2010) namreč poudarjajo, da se vsa vedenja razvijejo in vzdržujejo 
zaradi recipročnih vplivov okolja, zaradi česar se novih znanj in vedenj lahko naučimo 
ravno preko manipulacije predhodnih spremenljivk in sistematične uporabe njihovih 
okrepitev. Z vedenjsko analitičnega vidika sodijo avtistične motnje med nevrološko 
pogojene primanjkljaje, ki jih je s specifičnimi, natančno načrtovanimi in okrepljenimi 
interakcijami z okoljem mogoče do določene stopnje preoblikovati in omiliti njihov 
negativen vpliv na delovanje posameznika. 
Izsledki številnih raziskav kažejo, da je ABA metoda učinkovita pri ˝preoblikovanju 
vedenja˝ in pri učenju novih veščin oz. spretnosti posameznika. Med glavne cilje 
uporabe ABA metode pri obravnavi otrok z avtistično motnjo sodijo (National Autism 
Center, 2015) : 
- povečati pogostost pojavljanja ustreznih vedenjskih vzorcev (usmerjenost na 
nalogo, socialne interakcije) in učenje novih veščin (komunikacija, veščine skrbi za 
samega sebe); 
- ohranjati usvojena ustrezna vedenja (samokontrola in procesi samoregulacije, 
socialne veščine); 
- generalizacija in prenos naučenih vedenj iz ene v drugo situacijo, ustrezno 
odzivanje v spremenjenih situacijah (prehod od samostojne izvedbe dejavnosti v 
individualni učni situaciji, do uspešnega sodelovanja v skupini, v razredu); 
- omejiti oz. zmanjšati nabor dejavnikov, ki sprožajo pojav neustreznih vedenjskih 
vzorcev (npr. prostorske prilagoditve učnega okolja ali prilagojen učni material); 
- zmanjšati pojav neustreznih vedenjskih vzorcev (avtoagresija, agresija, eholalija, 
različne oblike stereotipije, idr.) 
 
National Research Council (NCR) je na podlagi pregleda številnih raziskovalnih študij 
leta 2012 izpostavil ključne elemente obravnave otrok z avtistično motnjo po načelih 
ABA metode, ki naj bi jih upoštevali pri postopku obravnave (Kelly, 2017): 
- funkcionalna, spontana komunikacija; 
- učenje socialnih navodil v različnih učnih okoljih (ne nujno individualna učna 
situacija 1:1); 
- učenje veščin igre, pri čemer se spodbuja ustrezna oz. namenska uporaba 
predmeta, igrače; 
- učenje veščin socialne interakcije igre  (igra z vrstniki);  
- navodila usmerjena k generalizaciji in vzdrževanju kognitivnih ciljev v vsakdanjem 
okolju; 
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Poznani so različni modeli izvajanja in implementacije ABA metode v okolje 
(Handelman in Harris, 2001 v Bezenšek, 2014). Strokovnjaki priporočajo individualen 
in dolgotrajen (v razponu 2 do 3 let) pristop po načelih ABA metode, pri čemer za 
optimalen učinek priporočajo 35 – 40 ur obravnave tedensko. Po svetu pa se izvaja v 
različnih okoljih (klinične ustanove, družinsko in šolsko okolje, okolje, ki ga 
zagotavljajo različne organizacije za pomoč osebam z avtistično motnjo) in različno 
intenziteto (prav tam). Sodobni pristopi izvajanja ABA metode niso omejeni zgolj na 
poučevanje v enem okolju, saj je končni cilj obravnave generalizacija in prenos 
naučenih znanj in veščin v vsa okolja kjer posameznik deluje. Generalizacijo pa 
dosežemo s spreminjanjem dejavnikov, ki vplivajo na pojav določenih oblik vedenja 
in s spreminjanjem učnega okolja, kjer poučujemo določene veščine. V tem primeru 
izvajamo v individualni učni situaciji zgolj dejavnosti, za katere je to naravno oz. 
potrebno (delo za mizo omogoča lažje rokovanje z didaktičnimi predmeti, poučevanje 
veščin koncentracije in usmerjene pozornosti, ki jih zahteva šolsko okolje) (Kelly, 
2017). V Sloveniji se na Inštitutu za avtizem izvaja skrajšana oblika nizkointenzivne 
individualne obravnave po načelih ABA metode. Med razloge za izvedbo 
nizkointenzivne obravnave sodijo: obravnavanih je večje število otrok, tako izvedena 
obravnava je manj stresna za otroke in finančno bolj sprejemljiva za družino 
(Bezenšek, 2014). 
Malo je študij o učinkih nizkointenzivne obravnave na različnih področjih. Eldevik, 
Eikeseth, Jahr in Smith (2006, v Bezenšek, 2014) so preučevali učinek modela 
nizkointenzivne obravnave za otroke z avtistično motnjo in pridruženo motnjo v 
duševnem razvoju. Po dveh letih je eksperimentalna skupina pokazala pomemben 
napredek na področju celotnega funkcioniranja (intelektualno funkcioniranje, 
receptivni in ekspresivni jezik, veščine komunikacije in vedenjska odstopanja), v 
primerjavi s kontrolno skupino, ki je bila deležna klasične specialnopedagoške 
obravnave (prav tam). 
V Smernicah za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami (2009) je 
ABA metoda navedena kot učinkovita vedenjska obravnava, katere cilj je zmanjšanje 
pojava neustreznih vedenj in hkratno učenje ustreznih socialnih interakcij. Metoda 
uporabne vedenjske analize pogosto poteka v kombinaciji z govorno-jezikovno 
obravnavo, pri kateri ima pomembno mesto učenje nadomestne komunikacije, kadar 
je govor otroka z avtistično motnjo  nefunkcionalen. 
V Sloveniji ABA metoda ni vpeljana v sistem vzgoje in izobraževanja kot prevladujoča 
metoda pri delu z otroci z avtistično motnjo (Bezenšek, 2014). 
 
2.2.2.1 METODA UPORABNE VEDENJSKE ANALIZE IN TEHNIKE POUČEVANJA 
 
V postopku uporabne vedenjske analize je najprej potrebno zbrati podatke na osnovi 
katerih oblikujemo pozitiven načrt podpore vedenju in določimo strategije ter tehnike 
poučevanja, ki jih bomo uporabili pri obravnavi. Pred začetkom obravnave je 
priporočljivo poskrbeti za primarno vzpostavitev pozitivnega odnosa (ang. Presession 
Pairing) med terapevtom in otrokom. 
V postopku primarnega vzpostavljanja pozitivnega odnosa med terapevtom in 
otrokom, terapevt spontano omogoča otroku dostop do predmetov in aktivnosti, za 
katere je otrok visoko motiviran. Terapevt se nato na igriv način vključi v otrokovo 
igro in preko igre vzpostavi pozitivno socialno interakcijo, preden otroku prvič 
predstavi akademsko zahtevo (Barbera, 2007, 2009; Sundberg in Partington, 1998 v 
Kelly, 2017). 
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Kelly (2017) povzema nekatere izmed tehnik poučevanja osnovanih na temeljnih 
načelih metode ABA, ki so primerne tudi za poučevanje v skupini oz. v razredu: 
- tehnika aktivnega sodelovanja (ang. Active Student Responding): je tehnika 
poučevanja v skupini, ki spodbuja sodelovanje in omili pojavljanje neustreznih 
vzorcev vedenja v okviru aktivnega sodelovanja oz. odzivanja učencev. Učenci imajo 
stalno dostopne kartice s postopnimi navodili za izvedbo določenih dejavnosti, ter 
kartice z možnimi odgovori na zastavljena vprašanja. Prednost tehnike je predvsem v 
omogočanju neformalnega ocenjevanja spretnosti in veščin ter v zagotavljanju visoke 
stopnje priložnosti za odzivanje in sodelovanje učencev (ob prejemanju spodbud in 
okrepitev) (prav tam). 
- urniki dejavnosti oz. aktivnosti (ang. Activity Schedules): ta tehnika z uporabo 
vizualnih ali tekstovnih opor spodbuja vključitev učencev v izvajanje samostojnih, 
prostočasovnih dejavnosti, z namenom učenja funkcionalnih veščin. Obenem 
uporaba urnikov veča ustreznost obsega funkcionalne igre. Urnik posamezne 
dejavnosti ima na vsaki strani prikazan posamezen korak določenega zaporedja oz. 
postopka dejavnosti. Tako lahko otrok samostojno začne in dokonča dejavnost v 
celoti. Kompleksnost (število zaporednih korakov) posamezne dejavnosti pa je 
prilagojena sposobnosti posameznega otroka. S sistematičnim načrtovanjem in 
uporabo urnikov dejavnosti se otroci lažje prostovoljno vključujejo v igro, hkrati pa 
urniki predstavljajo oporo za spodbujanje medvrstniškega druženja (Betz, A., Higbee, 
T.S., Reagan, K.A., 2008 v prav tam). 
- učenje s samostojnim poskušanjem (ang. Discrete Trial Learning - DTL): je 
tehnika eksplicitnega poučevanja veščin, ki izhaja iz osnovnih vedenj. V procesu 
poučevanja najprej podamo navodilo, pojavi se odziv (ki ga lahko spodbudimo ali 
odzivu nudimo oporo) in okrepitev (povratna informacija). Tehnika učenja s 
samostojnim poskušanjem sloni na konceptu, da je nekaterim otrokom potrebno 
sestavljene in obsežne naloge razčleniti na več manjših zaporednih enot oz. korakov 
postopka izvedbe. Sprva vsakega od korakov poučujemo v individualni učni situaciji, 
kasneje pa ga načrtno umestimo k ostalim osvojenim veščinam. V učni situaciji preko 
učenja s samostojnim poskušanjem omogočimo priložnost za večkratno ponovitev 
navodil, za aktivno posnemanje, ter za povratno informacijo in okrepitev. Glavni 
namen te tehnike je v posplošitvi (generalizaciji) in v prenosu naučenih veščin v 
otrokovo širše okolje (Kearney, 2008). 
- neposredno učenje z navodili (ang. Direct Instruction): je tehnika, ki za 
poučevanje in ohranjanje osvojenega znanja uporablja visoko strukturiran pristop. 
Vključuje skrbno oblikovan učni načrt z natančno določenim načinom in zaporedjem 
podajanja navodil, vnaprej načrtovano uporabo učnih pripomočkov in gradiv, vključno 
s strukturiranimi modeli učenja, ki jih učenci morajo osvojiti (samostojna izvedba), 
preden lahko napredujejo na naslednjo, bolj zahtevno stopnjo učenja. To tehniko se 
uporablja za poučevanje v individualni učni situaciji ali v manjših učnih skupinah, kjer 
so učenci združeni glede na stopnjo akademskih sposobnosti (www.asatonline.org). 
- vizualne opore v smislu urnika (ang. Visual Schedule): ta tehnika preko vizualnih 
opor predstavlja otroku lažje predvidevanje socialnih situacij, ki sledijo, kar pri otrocih 
z avtistično motnjo zmanjša občutek negotovosti (Kearney, 2008). 
- tehnika prej – potem (ang. Before – After): je osnovna tehnika kadar otroku 
podamo zahtevo za nalogo ali dejavnost za katero otrok ni motiviran (npr. umivanje 
zob). V tem primeru mora izvedbi naloge ali dejavnosti za katero otrok ni zadosti 
motiviran v hipu slediti naloga ali dejavnost za katero je otrok visoko motiviran (npr. 
igra z najljubšo igračo) in otroku predstavlja pozitivno okrepitev (Cooper, Heron in 
Heward, 2007 v Kelly, 2017). 
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- naključno poučevanje (ang. Incidental Learning): ta tehnika omogoča visoko 
strukturirane priložnosti učenja in pridobivanja izkušenj v naravnem okolju, ob 
upoštevanju otrokovih interesov in njegove notranje motivacije. Tehnika naključnega 
poučevanja je bila osnovana z namenom spodbujanja razvoja govora in socialnih 
odzivov, z uporabo izrazito pomembnih okrepitev in spodbujanja generalizacije (Hart 
in Risley, 1974 v Kelly, 2017). 
- učenje zahteve (ang. Mand Training ): ta tehnika sloni na funkcionalnem vidiku 
namena govora. Govor vedno služi določenemu namenu in je pogosto izražen v 
točno določenem zaporedju. Prvo stopnjo v postopku predstavlja učenje zahteve 
(ang. mand). Terapevt mora učno okolje pripraviti tako, da so stvari in dejavnosti za 
katere je otrok visoko motiviran na vidnem mestu, vendar otroku nedostopne. Otrok 
lahko do njih dostopa le posredno, preko socialne komunikacije s terapevtom. 
Komunikacija ni nujno besedna, lahko je slikovna ali z dogovorjenimi kretnjami (prav 
tam). 
 
2.2.3 POJAV NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV  
 
Vedenje je vse, kar določen posameznik počne (gibanje, govor, mišljenje, …). Vse 
vedenje pa se odraža v nekem okolju (zunanjem ali notranjem), iz katerega 
posameznik nenehno sprejema dražljaje. Dražljaji so tiste spremembe v okolju, ki 
lahko vplivajo na pojav neustreznih vzorcev vedenja. Pojavijo se lahko kot predhodni 
dogodek (tik pred samim vedenjem) ali kot posledica (takoj po njem). Ločimo tri vrste 
posledic: okrepitev (ang. Inforcement), gašenje (ang. Extiction) in kazen (Papi, 2016). 
Okrepitev razumemo kot katerokoli posledico v okolju, ki sledi vedenju in ki v 
prihodnosti lahko stopnjuje ali ohranja pogostost tega vedenja. Poznamo primarne in 
sekundarne okrepitve. Primarne okrepitve (hrana, voda, temperatura) niso pogojene. 
Same po sebi so dovolj močne, posameznik je zanje notranje motiviran. Sekundarne 
okrepitve (različni predmeti in igre, računalniške igre, socialna okrepitev) pa so 
pogojene. Ti dražljaji šele preko povezovanja in vzpostavitve pozitivnega odnosa z 
okrepitvami ki niso pogojene ali z visoko pogojenimi okrepitvami pridobi lastnosti 
okrepitve. Okrepitve so lahko pozitivne in negativne, družbeno pogojene ali 
avtomatične. Kadar govorimo o pozitivni in negativni okrepitvi imamo v mislih zgolj 
predstavitev ali odstranitev določenega dražljaja tik po začetku vedenja. Ta dva 
termina sta brez kvalitativne konotacije (prav tam). 
Pozitivna okrepitev (predmet, dejavnost, hrana)  poveča ali ohrani pogostost 
pojavljanja vedenja v prihodnosti, če se pojavi takoj po določenem vedenju. 
Negativna okrepitev pa v primeru, da je odstranjena takoj po določenem vedenju, v 
prihodnosti poveča pogostost pojavljanja tega vedenja. Da lahko govorimo o 
negativni okrepitvi, mora biti predhodni dražljaj za osebo neugoden (averziven) in 
stresen, odstranitev dražljaja pa okrepitvena (Papi, 2016).  
Pri avtomatični okrepitvi pojav vedenja ni odvisen od dražljajev iz okolja (prisotnost 
drugih oseb). Vedenje je v tem primeru okrepljeno zaradi lastne povratne informacije 
(informacije, ki jo oseba ustvari sama). Družbeno pogojene okrepitve pa so odvisne 
od pojavov v okolju (pozornost, omogočen dostop do priljubljene stvari, izogibanje 
zahtevam). Določitev predhodnega dogodka in posledice nam omogoča predvideti in 
spreminjati opazovano vedenje (prav tam).  
Gašenje sloni na postopnem umiku okrepitev. Ko v celoti odvzamemo okrepitve, ki so 
v preteklosti vzdrževale določeno vedenje, se pogostost tega vedenja v prihodnosti 
zmanjša oz. se to vedenje nikoli več ne ponovi (Papi, 2016). 
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Kot kazen pa definiramo kakršnokoli spremembo v okolju, ki sledi vedenju ali ki 
zmanjšuje pogostost tega vedenja v prihodnosti. Kazen se ne nanaša na osebo, 
ampak zgolj na vedenje te osebe. Definiramo jo na osnovi učinka, sam izraz prav 
tako nima kvalitativne vrednosti. Zavedati se moramo, da kazen ne daje možnosti 
izbire (določi česa ne smeš početi, ne določa kaj lahko počneš) in se uporablja na 
čim bolj nevtralen način, brez čustvenega naboja. Kazen prav tako lahko povzroči 
čustvene odzive osebe in sproži pojav neustreznega vedenja. Ločimo pozitivno 
(zaustavitev odziva, odločno grajanje, idr.) in negativno kazen (premor, ang. Time -
out). Neugoden dražljaj, ki ga dodamo v okolje takoj po začetku vedenja in v 
prihodnosti zmanjša pogostost pojavljanja tega vedenja, predstavlja pozitivno kazen. 
Negativno kazen pa predstavlja dražljaj, ki ga odstranimo iz okolja takoj po začetku 
vedenja in v prihodnosti zmanjša pogostost pojavljanja tega vedenja. O negativni 
kazni lahko govorimo, kadar je  prisoten za otroka zelo zanimiv dejavnik (npr. 
videoigrica), ki je nato odstranjen (prav tam). 
Neustrezni vedenjski vzorci so večinoma družbeno oz. socialno pogojeni. To pomeni, 
da različni dejavniki socialnega okolja (odnosi in komunikacija v družini in v širšem 
okolju) pomembno vplivajo na pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Otrok znotraj 
družine (primarno socialno okolje) v večji meri oblikuje in izraža neustrezne 
vedenjske vzorce kadar je prezrt in ni zadoščeno njegovim potrebam po pozornosti, 
ali pa je pretirano varovan in je stalno v centru pozornosti. V vzgojno izobraževalnih 
ustanovah (sekundarno socialno okolje) pa mora otrok svoje vedenje prilagoditi 
zahtevam in družbenim pravilom (sedenje za mizo, čakanje na vrsto, izmenjava v 
dejavnostih in v komunikaciji, ohranjanje pozornosti in koncentracije,…idr.), ki se 
razlikujejo od zahtev in pravil v domačem okolju. Naloga vrtca in šole je med drugim 
naučiti otroka, da prilagodi svoje vedenje na način, ki mu omogoča optimalno 
usvajanje novih znanj, spretnosti in veščin, glede na svoje zmožnosti. 
 
2.2.3.1 FUNKCIJA NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV 
 
Stopnja razumevanja govora otrok z avtistično motnjo je pogosto sorazmerno boljša 
od stopnje samega izražanja. Primanjkljaji na področju komunikacije so pogosto 
vzrok pojava neustreznih vedenjskih vzorcev in ravno primanjkljaji so tisti, ki lahko 
privedejo do neželjenih vedenjskih izbruhov. Med neustrezne vedenjske vzorce, ki jih 
pogosto izkazujejo otroci z avtistično motnjo, štejemo: agresijo, avtoagresijo, 
izmikanje nalogi oz. dejavnosti, eholalijo, itn. Omenjeni vedenjski odzivi so pogosto 
zgolj nadomestilo besednih odzivov in imajo pogosto namen komuniciranja. Zato je 
potrebno analizirati vedenje in preoblikovati neustrezne vedenjske vzorce oz. jih 
nadomestiti z socialno bolj sprejemljivimi. K bolj prilagojenemu vedenju bistveno 
pripomorejo prav spretnosti s področja socialnega vedenja in socialne komunikacije 
(Jurišić, 2011). 
 
Med najbolj pogoste funkcije neustreznih vzorcev vedenja sodijo (Papi, 2016): 
- pridobitev pozornosti 
- pridobitev dostopa do dejavnosti 
-  pridobitev dostopa do stvari (neustrezno izražena zahteva za stvar, ki je otroku 
sicer dostopna) 
- pridobitev dostopa do senzorne okrepitve, ne-socialne okrepitve ali avtomatične 
okrepitve  
- odklonjena pozornost (npr. sprejemanje zavrnitve - ˝ne˝) 
- odklonjen dostop do dejavnosti (npr. čakanje na vrsto, zamenjava dejavnosti) 
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- odklonjen dostop do stvari (neustrezno izraženo odklanjanje s strani otroka) 
- odklonjen dostop do senzorne okrepitve, ne-socialne okrepitve ali avtomatične 
okrepitve (npr. sodelovanje - ni odgovora na znana vprašanja ali zahteve) 
 
2.2.3.1.1 OPAZOVANJE NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV 
 
Kadar opisujemo vedenje moramo biti osredotočeni na vse, kar lahko opazujemo. 
Neustrezne vedenjske vzorce, ki jih opazujemo pri posameznemu otroku je potrebno 
natančno opisati in zabeležiti. Poleg sprožilnih dejavnikov in dejavnikov, ki krepijo 
pojav opazovanega vedenja, s sistematičnim opazovanjem hkrati ugotavljamo 
funkcijo opazovanega vedenja. Kriteriji, ki jih moramo upoštevati pri beleženju 
zbranih podatkov morajo zadostiti zahtevam po objektivnosti, natančnosti in 
merljivosti.  
Ko določamo predhodne dogodke, ki vplivajo na pojav neustreznih vedenjskih 
vzorcev, se vedno vprašamo (povzeto po Kelly, 2017): 
- KJE se vedenje pojavi, 
- ob KOM se vedenje pojavi, 
- MED katero DEJAVNOSTJO se vedenje pojavi, 
- KAJ DELAJO ostali vrstniki oz. odrasli v skupini/prostoru, v trenutku ko se vedenje 
pojavi. 
 
Pogosto je priporočljivo, da poleg predhodnih dogodkov upoštevamo tudi druge 
dejavnike okolja, ki lahko vplivajo na pojav neustreznih vedenjskih vzorcev (prav 
tam): 
- določeno osebje (družinski člani, strokovni delavci) v prostoru, 
- upoštevanje osebnega prostora opazovanega otroka, 
- nivo hrupa, količina svetlobe, razporeditev opreme v prostoru, 
- dejavniki širšega okolja oz. oddaljeni dejavniki (odnosi in pomembni dogodki v 
družini, sprememba terapije z zdravili, trenutno zdravstveno stanje otroka, idr.). 
 
Pri opisu vedenja je potrebno opredeliti ključne dimenzije, ki jih z opazovanjem lahko 
določimo za vedenje (Kelly, 2017): 
- topografija: podroben opis vedenja, ki ga opazimo (operacionalna definicija 
vedenja), 
- frekvenca: pogostost pojavljanja, 
- trajanje: kako dolgo traja določeno vedenje, 
- intenziteta: pri tem imamo v mislih magnitudo pojavljanja (npr. grizenje nohtov proti 
grizenju podlahti), 
- latenca: čas, ki preteče med predhodnikom vedenja (A) in vedenjem (B), 
- lokus: kraj in okoliščine pojavljanja določenega vedenja (npr. jedilnica proti učilnici 
ali individualna učna situacija proti delu v skupini). 
 
S podrobno analizo zbranih podatkov zajetih v ključnih dimenzijah opisa vedenja, 
lahko določimo funkcijo posameznih vzorcev vedenja. Funkcija vedenja določi 
okrepitev, ki to vedenje pogojuje in vzdržuje.  
 
2.2.3.1.2 FUNKCIONALNA OCENA VEDENJA 
 
Funkcionalna ocena vedenja (ang. Functional Behavior Assesment - FBA) je proces 
reševanja problemov, povezanih s pojavom neustreznih vedenjskih vzorcev. 
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Funkcionalna ocena vedenja presega diagnozo, ki sloni na osnovnih simptomih 
delovanja posameznika in se osredotoča na topografijo (vedenjsko sliko). Osnovni 
namen funkcionalne ocene vedenja je pridobiti podatke potrebne za oblikovanje 
pozitivne podpore vedenja ter s tem učinkovite obravnave pojava neustreznih 
vedenjskih vzorcev (Kelly, 2017). 
Funkcionalna ocena vedenja  je neformalna ocenjevalna tehnika, namenjena zbiranju 
podatkov potrebnih za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za učence z 
neustreznimi vedenjskimi vzorci (Taylor, 2009 v Pulec Lah, Janjušević, 2011; 58). 
Glavni namen funkcionalne ocene vedenja je pridobiti podatke o tem kdaj in kje se 
pojavi neustrezno vedenje, ter ugotoviti zakaj se opazovana oblika vedenja pojavlja 
(namen oz. funkcija vedenja). Razumevanje odnosov med pojavom neustreznih 
vedenjskih vzorcev in dejavniki okolja predstavlja izhodišče za načrtovanje 
pozitivnega načrta podpore in pomoči vedenju. Načrti podpore in pomoči vedenju, 
osnovani na funkcionalni oceni vedenja so bolj učinkoviti in doprinesejo k 
pomembnim spremembam v kakovosti življenja posameznika s težavami na področju 
vedenja (O´Neill idr., 1997 v Kelly, 2017). 
 
Funkcionalno oceno vedenja uporabljamo z namenom: 
- določiti funkcijo, ki jo ima pojav neustreznega vedenjskega vzorca za opazovanega 
posameznika, 
- ugotoviti kateri dejavniki v okolju in na kakšen način pogojujejo, ohranjajo ali 
stopnjujejo neustrezne vedenjske vzorce, 
- na podlagi zbranih podatkov načrtovati obravnavo za zmanjšanje pogostosti in 
intenzitete pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev ali za nadomestitev teh z 
družbeno bolj sprejemljivimi oblikami vedenja; 
(Pulec Lah, Janjušević, 2011; 60-61). 
 
Po priporočilih naj bi funkcionalna ocena vedenja vključevala naslednje elemente 
(povzeto po Kelly, 2017): 
- podpisano soglasje za zbiranje potrebnih podatkov, s strani staršev ali skrbnikov, 
- pregled obstoječe dokumentacije, 
- intervju s starši ali skrbniki, 
- povzetki neposrednih opazovanj otrokovega vedenja (v individualnih in socialnih 
situacijah), 
- povzetki opazovanega vedenja v določeni obliki socialne situacije oz. okoliščine kjer 
se vedenje pojavi, ter posledico (ali okrepitev) vedenja, ki v opazovanih okoliščinah 
ohranja določeno vedenje, 
- priporočila za postopek obravnave opazovanega vedenja, ki izhaja iz strokovne 
literature in sloni na izsledkih raziskav, 
- izvedeni postopki obravnave naj bodo neposredno povezani s funkcijo 
opazovanega vedenja, 
- izvedeni postopki obravnave naj slonijo na pozitivni podpori vedenja, uporaba 
averzivnih postopkov je manj priporočljiva, 
- podpis osebe, ki je izvedla funkcionalno oceno vedenja. 
 
V postopku funkcionalne ocene vedenja podatke pridobivamo predvsem z uporabo 
dveh tehnik: 
- neposredno opazovanje otroka z natančnim, objektivnim opisom opazovanega 
vedenja, 
- intervju z otrokom in osebami, ki dobro poznajo otrokovo vedenje. 
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V določenih primerih pa se za pridobivanje podatkov poslužujemo tudi drugih tehnik: 
pregled obstoječe dokumentacije, analiza nalog in izdelkov, ter ocenjevanje, ki temelji 
na kurikulumu (ang. Curriculum Based Assessements). Specifična tehnika 
pridobivanja podatkov v procesu funkcionalne ocene vedenja je funkcionalna analiza. 
V tem postopku spreminjamo različne dejavnike okolja, z namenom opazovati vpliv 
okolja na spremembe v vedenju opazovanega otroka. Najbolj natančne in podrobne 
podatke pridobimo kadar otroka izpostavimo isti situaciji v različnih učnih okoljih. 
(prav tam; 61). Vedenjska analiza razlaga posameznikovo vedenje tudi s pomočjo 
funkcionalne analize vedenja. To pomeni, da razlikuje odnose med dejavniki, ki 
vplivajo na vedenje, ga spreminjajo in ohranjajo. Funkcionalna ocena vedenja je 
temelj za načrtovanje pozitivnih pristopov k obravnavi vedenja. Ti pozitivni pristopi pa 
izhajajo iz pristopov, ki jih vključuje metoda ABA (Carr in Sidener, 2002, v Pulec Lah, 
Janjušević, 2011; 60-61). 
Funkcionalno oceno vedenja lahko pri svojem delu izvajajo pedagogi, šolski 
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. Strokovni 
delavci za izvajanje funkcionalne ocene vedenja ne potrebujejo specializiranega 
usposabljanja. V proces funkcionalnega ocenjevanja otroka naj bi vključili tudi starše 
ali druge pomembne osebe (prav tam; 59). 
 
2.2.3.1.2.1 NAČRT POZITIVNEGA PROGRAMA PODPORE IN POMOČI VEDENJU 
 
Pozitivni pristopi k obravnavi vedenja izhajajo iz pristopov uporabne vedenjske 
analize. Pozitivni načrt programa podpore in pomoči vedenju naj bi vključeval 
naslednje elemente (Mitchell, 2008 v Pulec Lah, Janjušević, 2011; 66): 
- operativen opis neustreznih vedenjskih vzorcev in opis nadomestnih, ustreznih 
ciljnih vedenj; 
- izbor strategij povezanih z vedenjem in komunikacijo, vključno s potrebnimi 
prilagoditvami učnega okolja; 
- podatke o tem kdo, kako, kdaj, kje bo izvajal obravnavo (operativni načrt izvajanja 
obravnave), ter na kakšen način bomo spremljali in vrednotili napredek otroka 
(opazne spremembe v vedenju). 
 
2.2.3.1.3 TESTIRANJE NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV 
 
Jurišević (1996) za testiranje opazovanega vedenja pred začetkom obravnave 
predlaga testa: 
 
- test »pa kaj potem«  
Pri tem testu se moramo najprej vprašati v kolikšni meri je opazovan vedenjski 
vzorec pomembno neustrezen za otroka in za njegovo okolje. Kot neustrezen 
vedenjski vzorec se opredeli vsaka oblika vedenja, ki trenutno ali zgolj potencialno 
negativno vpliva na emocionalno, socialno, telesno ali akademsko blagostanje 
opazovanega otroka ali oseb v njegovi bližini. 
- test »mrtvak« 
Pri tem testu se moramo vprašati: »Ali to zmore narediti mrtvak?« V kolikor je 
odgovor na vprašanje pritrdilen, potem opazovan vedenjski vzorec ni prestal testa in 
ne sodi med neustrezne vedenjske vzorce. 
 
2.2.3.2 POSTOPKI ZA OBRAVNAVO NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV 
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Vsaka interakcija, ki jo ima oseba z okoljem, oblikuje njeno vedenje. Funkcionalni 
pristopi pri obravnavi neustreznih vedenj izhajajo iz prepričanja, da je vsako vedenje 
oblika komunikacije, ki vodi do določenih posledic in jih lahko tudi ohranja. Iz tega 
sledi, da je vedenje mogoče spremeniti (Papi, 2016). 
Uporabna vedenjska analiza za obravnavo neustreznih vedenjskih vzorcev uporablja 
različne postopke. Apetitivni postopki so osnovani na krepitvi ciljnih (ustreznih) oblik 
vedenja, averzivni postopki pa so osnovani na kaznovanju neustreznih vedenjskih 
vzorcev. Pri averzivnih postopkih obravnave neustreznemu vedenjskemu vzorcu 
neposredno sledi posledica, ki jo predstavlja neugoden dražljaj. Metode sodobne 
uporabne vedenjske analize temeljijo predvsem na uporabi neaverzivnih postopkov 
za preoblikovanje ali zmanjševanje pojava neustreznih vedenjskih vzorcev (prav 
tam). 
  
2.2.3.2.1 DIFERENCIALNA OKREPITEV (ang. Differential Reinforcement) 
 
Kadar se otrok uči novih vedenjskih vzorcev, jih običajno okrepimo kadarkoli in 
kjerkoli jih otrok izrazi. Vendar pa so določene oblike vedenja bolj primerne in 
ustrezne v določenih, specifičnih okoliščinah. Strategija diferencialne okrepitve okrepi 
pojav določenih vedenjskih vzorcev zgolj v določenih okoliščinah (prisotnost ali 
odsotnost določenega dražljaja), ne v vseh (Kearney, 2008, str. 83).  
Strategija diferencialne okrepitve zajema pet postopkov, ki jih lahko uporabimo pri 
obravnavi po načelih uporabne vedenjske analize: 
- diferencialna okrepitev ostalih vedenjskih vzorcev (ang. Differential 
Reinforcement of Other behavior) 
 
Pri tem postopku otroka okrepimo le kadar v določenih časovnih intervalih v nobeni 
obliki ne izrazi neustreznega vedenjskega vzorca ali ga izrazi tik pred koncem 
obravnave). Pri uporabi tega postopka moramo biti previdni, saj sočasno z 
zmanjševanjem pojava določenega neustreznega vedenjskega vzorca, lahko 
okrepimo pojav drugega neustreznega vedenjskega vzorca (Kearney, 2008, str.84). 
 
- diferencialna okrepitev nezdružljivih vedenjskih vzorcev (ang. Differnetial 
Reinforcement of Incompatible behavior) 
 
Pri tem postopku okrepimo oblike vedenja in vedenjske vzorce, različne od ciljnega 
neustreznega vedenjskega vzorca. To pomeni, da otroka okrepimo vedno kadar 
izrazi obliko vedenja, ki ni združljiva s ciljnim neustreznim vedenjskim vzorcem, brez 
da bi v tem časovnem intervalu izrazil neustrezni vedenjski vzorec. V tem postopku 
moramo biti osredotočeni na dva pogoja: neustrezen vedenjski vzorec se med 
izvajanjem določene aktivnosti ne pojavi, ker ga sama narava izvajane aktivnosti ne 
omogoča (prav tam). 
 
- diferencialna okrepitev alternativnih vedenjskih vzorcev (ang. Differential 
Reinforcement of Alternative behavior) 
 
Ta postopek je podoben postopku diferencialne okrepitve nezdružljivih vedenjskih 
vzorcev, le da okrepimo vsak alternativen vedenjski vzorec, ki ni nujno nezdružljiv z 
neustreznim vedenjskim vzorcem. Ko določimo okrepitve, ki ohranjajo in krepijo pojav 
določenih neustreznih vedenjskih vzorcev, ne umaknemo teh okrepitev, temveč jih 
preusmerimo na drug, bolj ustrezen vedenjski vzorec (prav tam). 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

24 
 

 
- diferencialna okrepitev maloštevilnih neustreznih vedenjskih vzorcev  (ang. 
Diferential Reinforcement of Low rates of behavior) 
 
Pri tem postopku otroka okrepimo vedno, kadar v določenem časovnem intervalu ne 
izrazi neustreznega vedenjskega vzorca večkrat, kot je bilo to določeno pred izvedbo 
postopka in v primerjavi z začetnim stanjem (prav tam, str. 86). 
 
- diferencialna okrepitev večjega števila ustreznih vedenjskih vzorcev (ang. 
Differential Reinforcement  of High rates of behavior) 
 
Ustrezni vedenjski vzorci se običajno morajo večkrat ponoviti v relativno kratkem 
časovnem intervalu, da jih okrepimo. Pri tem postopku z okrepitvami spodbujamo 
frekvenco pojava ustreznih vedenjskih vzorcev (prav tam). 
 
2.2.3.2.2 GAŠENJE (ang. Extinction) 
 
Gre za postopek, pri katerem izključimo vsako okrepitev vedenjskega vzorca, ki so 
ga v preteklosti ohranjale okrepitve. Ker okrepitev vedenjskega vzorca ni več 
prisotna, vedenjski vzorec postopno izzveni in se po določenem času ne pojavi več. 
Osnovni pogoj za izvajanje tega postopka je predhodna določitev vseh možnih 
okrepitev, ki so v preteklosti ohranjala pojav neustreznega vedenjskega vzorca in 
popolna odstranitev teh okrepitev. Pri postopku gašenja je posledica, ki sledi ciljnemu 
vedenjskemu vzorcu prikrita, zato otrok nanjo nima vpliva. To je tudi bistvena razlika 
med postopkom gašenja in kaznovanjem, kjer je posledica neposredno pogojena z 
otrokovim vedenjem. Postopek gašenja lahko izvajamo z odstranitvijo katerihkoli 
dražljajev, ki delujejo kot okrepitve, tudi senzornih (senzorno gašenje). Kadar 
ugotovimo, da pojav neustreznega vedenjskega vzorca okrepi pozornost odrasle 
osebe, je izrednega pomena da postopek gašenja izvaja oseba katere pozornost 
deluje kot okrepitev za neustrezen vedenjski vzorec. Prav tako je priporočljivo, da 
postopek gašenja traja le toliko časa kot traja pojav neustreznega vedenjskega 
vzorca. Pri postopku gašenja se moramo zavedati dejstva, da se v večini primerov v 
začetnem delu izvajanja postopka gašenja pogostost, trajanje in intenziteta pojava 
neustreznega vedenjskega vzorca začasno povečajo. Izvajanje samega postopka 
zato poleg natančnega in objektivnega opazovanja in analize vedenja, zahteva 
predvsem dobro samokontrolo, potrpežljivost in vztrajnost izvajalca postopka. Pri 
določenih oblikah neustreznih vedenjskih vzorcev (agresija, avtoagresija) zahteva 
postopek gašenja specifične individualno pogojene prilagoditve ali omejitve v 
izvajanju postopka (Kearney, 2008, str. 44; Papi, 2016). 
 
2.2.3.2.3 IZKLJUČITEV (ang. Time out) 
 
V postopku izključitve je potrebno osebo ob pojavu neustreznega vedenjskega 
vzorca odstraniti od vseh možnih virov okrepitve (odstranimo okrepitve v okolju ali 
osebo iz okolja kjer so okrepitve). V določenih primerih postopek izključitve lahko 
deluje kot pozitivna ali negativna okrepitev, kadar je oseba v naravnem okolju 
preobremenjena različnimi dražljaji. V postopku izključitve moramo upoštevati dva 
ključna elementa: postopek izključitve mora slediti neposredno po pojavu 
neustreznega vedenjskega vzorca in prostor kamor osebo izključimo mora biti brez 
možnih okrepitev za vedenje osebe (Kearney, 2008, str. 89). 
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2.2.3.2.4 POPRAVA (ang. Correction) 
 
V tem postopku pojavu neustreznega vedenjskega vzorca neposredno sledi 
neugoden dražljaj, v smislu odpravljanja oziroma popravljanja posledic. Če oseba ob 
pojavu neustreznega vedenjskega vzorca npr. poškoduje predmete v svoji okolici, jih 
mora posledično popraviti (prav tam, str. 90). Zahtevamo, da oseba v obravnavi toliko 
časa ponavlja neustrezen vedenjski vzorec, da ta zanjo postane neugoden (prav 
tam, str. 91).  
Pri izvajanju postopka nasičenja moramo biti pozorni na časovni interval ponavljanja 
neustreznega vedenjskega vzorca. Oseba ne sme prenehati ponavljati neustrezen 
vedenjski vzorec ko je ta za osebo še ugoden, saj bi tako okrepili pojav neustreznega 
vedenjskega vzorca (Jurišić, 1996). 
 
2.2.3.2.5 ODSTRANITEV POZITIVNE OKREPITVE (ang. Removal of Positive 
Reinforcement) 
 
V tem postopku neposredno po pojavu neustreznega vedenjskega vzorca 
odstranimo dražljaj ki deluje kot pozitivna okrepitev za otroka. Pomembno je, da smo 
pred uvedbo postopka gotovi, da je otrok visoko motiviran za pozitivno okrepitev, ki 
mu jo bomo odvzeli ob primeru neustreznega vedenjskega vzorca. Hkrati je pri 
izvajanju tega postopka naša pozornost večinoma usmerjena na pojav neustreznih 
vedenjskih vzorcev, zato je priporočljivo da postopek uporabljamo skupaj s 
postopkom diferencialne okrepitve ali s postopkom žetoniranja (Kearney, 2008). 
 
2.2.4 UČENJE VERBALNEGA VEDENJA (ang. Verbal Behavior) 
 
Sposobnost komuniciranja in komunikacije je ena najpomembnejših sposobnosti, ki 
jih imamo ljudje. Pri otrocih z avtistično motnjo primanjkljaji na področju komunikacije, 
pomembno vplivajo na razvoj sposobnosti socialne interakcije in komunikacije, ter na 
sposobnost pridobivanja novih znanj. Zelo pomembno je, da otroke z avtistično 
motnjo naučimo komunicirati na socialno sprejemljiv način, ne glede na obliko 
komuniciranja, ki jo ob tem uporabljajo. 
V metodi uporabne vedenjske analize se izraz ˝verbalno vedenje˝ ne uporablja zgolj 
za besedno izražanje, temveč se nanaša tudi na druge oblike komunikacije (branje, 
pisanje, znakovni jezik) (Kearney, 2008; str. 29). 
Prvi korak pri učenju verbalnega vedenja otrok z avtistično motnjo, je učenje  
poimenovanja oseb ali stvari (ang. tact), ter učenje izražanja zahteve (ang. mand) 
(prav tam). 
 
2.2.5 UČENJE NOVIH FUNKCIONALNIH VEŠČIN, SOCIALNO SPREJEMLJIVIH 
VZORCEV VEDENJA 
 

2.2.5.1 TRENIG SAMOSTOJNEGA POIZKUŠANJA (ang. Discrete Trial Training) 
 
Ta postopek je sestavljen iz zelo strukturiranih in intenzivnih tehnik poučevanja. 
Uporablja se za učenje specifičnih oblik vedenja. Posamezni treningi zahtevajo veliko 
število natančnih ponovitev samostojnih poizkusov, pri čemer je potrebno v 
posamezni učni situaciji zagotoviti enak predhoden dražljaj, enako vedenje in enako 
posledico. Pri učenju novih funkcionalnih veščin po tem postopku je stopnja 
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posploševanja in prenosa naučenih znanj v druga okolja majhna, zato je postopek 
priporočljivo kombinirati z ostalimi postopki učenja (Kearney, 2008; str. 88). 
Posamezno učno situacijo sestavljajo štirje zaporedni koraki: 

1. razlikovalni dražljaj (zahteva oziroma navodilo), 
2. odziv, 
3. okrepitveni dražljaj, 
4. odmor. 
 

2.2.5.1.1 RAZLIKOVALNI DRAŽLJAJ (ang. Discriminative stimulus) 
 
Sulzer in Mayer (1972) pravita, da » prisotnost razlikovalnega dražljaja okrepi odziv.« 
(prav tam, str. 31) 
Dražljaj je sprva nevtralen, ko pa je v njegovi navzočnosti dostopna tudi krepitev, 
govorimo o razlikovalnem dražljaju. Razlikovalni dražljaj lahko predstavlja vzrok za 
pojav neustreznega vedenjskega vzorca ali pa zmanjša verjetnost za pojav 
neustreznega vedenjskega vzorca (Papi, 2016). 
Razlikovalne dražljaje delimo na: 
- razlikovalni dražljaj za okrepitev: izzove vedenje, ki je bilo v preteklosti okrepljeno 
v njegovi navzočnosti. Je dražljaj, ki opozori da je okrepitev za določeno vedenje v 
njegovi navzočnosti dostopna. 
- razlikovalni dražljaj za gašenje: omili pojav neustreznega vedenjskega vzorca, ker 
se je v preteklosti ta oblika vedenja prenehala v navzočnosti dražljaja. Je dražljaj, ki 
opozarja, da v njegovi navzočnosti okrepitev za določeno vedenje ni dosegljiva. 
- razlikovalni dražljaj za kazen: zatre pojav neustreznega vedenjskega vzorca, ker 
je bil ta v preteklosti kaznovan v prisotnosti tega dražljaja. Je dražljaj, ki opozarja na 
verjetnost kazni ob pojavu določenega vedenja (prav tam). 
 
2.2.5.1.2 ODZIV (ang. Response) 
 
Odziv se nanaša na vedenje posameznika, ki se zgodi neposredno po dražljaju, po 
spremembi v okolju (Kearney, 2008; str. 28). 
Otrok se lahko na dražljaj odzove ustrezno, neustrezno ali pa se na predstavljeni 
dražljaj sploh ne odzove. Pomembno je, da so kriteriji ki določajo ustreznost odziva 
za posamezni dražljaj vnaprej točno določeni, ter da se vsi odzivi otroka beležijo. 
V začetnih stopnjah učenja novih funkcionalnih veščin lahko otroku nudimo oporo za 
oblikovanje ustreznega odziva. Opore razdelimo na: popolno ali delno fizično oporo, 
besedno oporo, demonstracijo in gesto. Otroku nudimo oporo le toliko časa in v taki 
obliki kot jo nujno potrebuje za oblikovanje ustreznega vedenjskega odziva. Potem 
oporo postopno opuščamo in otroka spodbudimo k samostojnem oblikovanju 
ustreznega vedenjskega odziva na predstavljen dražljaj (Papi, 2016). 
 
2.2.5.1.3 OKREPITVENI DRAŽLJAJ (ang. Reinforcing Stimulus) 
 
Okrepitveni dražljaj je dražljaj oziroma posledica, ki neposredno sledi ustreznemu 
otrokovemu odzivu. Dosledna navzočnost okrepitvenega dražljaja poveča verjetnost 
pojava ustreznih odzivov v prihodnosti. 
Okrepitvene dražljaje delimo na pozitivne in na negativne, ter na primarne (dražljaji 
niso pogojeni) in na sekundarne (pogojene). Primarni okrepitveni dražljaji imajo 
okrepitven značaj sami po sebi (npr. hrana, pijača, materialne dobrine). Sekundarni 
okrepitveni dražljaji pa so sprva nevtralni, okrepitveni značaj pridobijo šele s 
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pogojevanjem. Med sekundarne okrepitvene dražljaje sodijo socialne oblike okrepitve 
(npr. nasmeh, pohvala) ali materialne oblike okrepitve oziroma ˝žetoniranje˝, kjer si 
otrok z ustreznim vedenjskim odzivom pridobi okrepitev oziroma ˝žeton˝ (npr. 
nalepka, figurica). Pozitivni okrepitveni dražljaji pomenijo navzočnost nečesa 
prijetnega za otroka, negativni okrepitveni dražljaji pa pomenijo odstranitev 
neprijetnega dražljaja za otroka (Papi, 2016). 
 
2.2.5.1.4 ODMOR (ang. Inter Trial Interval – iTi) 
 
Po končani učni izkušnji ima otrok do 5 sekund časa oziroma odmora, ki mu 
omogoča pripravo na naslednjo učno izkušnjo. V tem času  izvajalec obravnave 
pripravi potreben material in učno okolje za naslednjo učno izkušnjo, ter zabeleži 
svoja opažanja (Papi, 2016). 
 
2.2.5.2 UČENJE ZAHTEVNEJŠIH OBLIK VEDENJA 
 

2.2.5.2.1 OBLIKOVANJE VEDENJA (ang. Shaping) 
 
Kadar želimo okrepiti ustrezen vedenjski vzorec običajno ne čakamo, da se spontano 
pojavi, zato ga spodbudimo. V postopku oblikovanja vedenja se pogosto uporablja 
metoda diferencialne okrepitve. Postopek pozitivne okrepitve kombiniramo s 
postopkom gašenja. Vse ustrezne oblike vedenjskih vzorcev ali njihovih približkov 
spodbujamo in krepimo toliko časa, dokler ti niso v celoti osvojeni. V postopku 
oblikovanja vedenja se pogosto uporablja metoda diferencialne okrepitve (Kearney, 
2008; str. 72).  
 
2.2.5.2.2 OBLIKOVANJE DRAŽLJAJA (ang. Fading) 
 
V postopku oblikovanja dražljaja postopno spreminjamo razlikovalne dražljaje. Na ta 
način spreminjamo učno situacijo in spodbudimo prenos ter posplošitev naučenega v 
druge učne situacije oziroma v širše socialno okolje. Ob tem moramo biti pozorni, da  
ob spremenjeni učni situaciji ostane otrokov vedenjski odziv enako ali vsaj približno 
ustrezen. Postopek oblikovanja vedenja omogoča spremembo vedenjskih odzivov, 
postopek oblikovanja dražljaja pa spodbudi posplošitev in prenos spremenjenih 
vedenjskih odzivov iz ene v drugo učno situacijo (Kearney, 2008; Papi, 2016). 
 
2.2.5.2.3 VERIŽENJE (ang. Chaining) 
 
V postopku veriženja združimo dva ali več vedenjskih vzorcev v točno določeno 
zaporedje posameznih korakov, ki skupaj tvorijo bolj zahteven vedenjski vzorec. 
Otroka učimo postopno, vsak posamezen korak posebej. Pri tem vsak korak, ki se ga 
otrok  nauči samostojno izvesti predstavlja otroku krepitev za učenje naslednjih 
korakov (Papi, 2016). 
Glede na vrstni red učenja posameznih korakov vedenjskega vzorca ločimo: 
- začetno veriženje (ang. chaining): začnemo z učenjem prvega koraka, pri čemer 
vse ostale korake izvedemo mi. Po potrebi pri učenju otroku omogočimo potrebno 
oporo, dokler ni sposoben samostojno izvesti celotnega koraka. Nadaljujemo z 
učenjem drugega koraka, pri čemer otrok samostojno izvede prvi korak, pri učenju 
drugega koraka mu omogočimo potrebno oporo, ostale korake pa izvedemo mi. 
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Nadaljujemo z enakim postopkom učenja dokler otrok ni sposoben v celoti 
samostojno izvesti vseh zaporednih korakov v celoti (prav tam). . 
- obratno veriženje (ang. backward chaining ali reverse chaining): začnemo z 
učenjem zadnjega koraka, pri čemer vse ostale korake izvedemo mi. Po potrebi pri 
učenju otroku omogočimo potrebno oporo, dokler ni sposoben samostojno izvesti 
celotnega koraka. Nadaljujemo z učenjem predzadnjega koraka, pri čemer otrok 
samostojno izvede zadnji korak, pri učenju predzadnjega koraka mu omogočimo 
potrebno oporo, ostale korake pa izvedemo mi. Nadaljujemo z enakim postopkom 
učenja dokler otrok ni sposoben v celoti samostojno izvesti vseh zaporednih korakov 
v celoti. Postopek obratnega veriženja uporabljamo pri učenju za otroka bolj 
zahtevnih oblik vedenja ali pri učenju vedenja, ki ga otrok odklanja (prav tam). 
 
2.2.5.2.4 ŽETONIRANJE (ang. Token Economy) 
 
V tem postopku otroka okrepimo s sekundarnimi okrepitvami (npr. nalepka, 
štampiljka, figurica), ki jih otrok na koncu učne izkušnje lahko zamenja tudi za 
primarne okrepitve (npr. hrano, sprehod). Pomembno je, da otrok natančno ve s 
katerim vedenjskim odzivom si pridobi okrepitev oziroma ˝žeton˝ in koliko ˝žetonov˝ 
mora zbrati, preden jih lahko zamenja za dogovorjeno okrepitev. V primeru 
neustreznega odziva lahko otroku ˝žeton˝ tudi odvzamemo (Kearney, 2008). 
 
2.3 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami (2015) je motnja v duševnem razvoju opredeljena kot 
nevrološko razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti 
in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih 
prilagoditvenih spretnosti. 
Motnje v duševnem razvoju, se lahko pojavijo tudi skupaj z drugimi razvojnimi 
motnjami. Stopnjo motnje definiramo na osnovi skupnega rezultata ugotovljenih 
intelektualnih sposobnosti in na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih sposobnosti. 
Dosežek na standardiziranih, individualno apliciranih testih za preverjanje splošnih 
intelektualnih sposobnosti, pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več 
kot dve standardni deviaciji od povprečja. Stopnja prilagoditvenih funkcij je 
opredeljena glede na otrokovo kronološko starost ter v povezavi s pomembnim 
odstopanjem na vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, 
konceptualnem in praktičnem. Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo 
otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam). 
 
2.3.1 OTROCI Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 
Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo različno razvite posamezne 
sposobnosti. Pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju je ugotovljena 
pomembno znižana splošna raven intelektualnega funkcioniranja. Znižane so 
sposobnosti učenja, sklepanja in reševanja problemsko naravnanih nalog. Prav tako 
so pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju znižane sposobnosti 
abstraktnega mišljenja in presojanja. Omejitve zaradi znižanih intelektualnih 
sposobnosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju so povezane z učinkovitostjo 
njihovih prilagoditvenih funkcij. Primanjkljaji na področju prilagoditvenih spretnosti se 
pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju odražajo na področjih govora in 
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komunikacije, skrbi za samega sebe, spretnostih samostojnosti in socializacije, učnih 
in delovnih zmožnostih, ter sposobnostih praktičnih znanj. V vzgojno-izobraževalnem 
procesu zmorejo usvojiti osnove branja, pisanja in računanja. Bolj uspešni so lahko 
na področju športa in umetnosti. Pri učenju in poučevanju otrok z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju se uporabljajo strategije podpore, prilagoditev in konkretnih 
ponazoril. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko sporočajo svoje želje in 
potrebe besedno ali preko uporabe podporne in nadomestne komunikacije. 
Usposobijo se lahko za enostavna opravila. Otroci z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju potrebujejo pomoč in podporo na različnih področjih, tudi na področju 
vključevanja v socialno okolje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 
ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) so otroci z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, ki 
se izvaja v oddelkih vzgoje in izobraževanja. V kolikor otroci z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju dosegajo minimalne standarde znanj pri posameznih predmetih, 
so lahko vključeni tudi v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo osnovne šole s prilagojenim programom. 
Proces vzgoje in izobraževanja pa se z vključitvijo otroka z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju v enega od vzgojno-izobraževalnih programov ne sme zaključiti. 
Proces pomoči in podpore se nadaljuje z oblikovanjem individualiziranega programa, 
ki sledi potrebam otroka z zmerno motnjo v duševnem razvoju (Lipec Stopar, 2011; 
str. 70). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Avtistične motnje sodijo med razvojne motnje, ki trajajo celo življenje. Etiologija 
motenj ni točno določena, prav tako za motnjo ne poznamo zdravila v medicinskem 
smislu. Številni avtorji (Macedoni Lukšič, 2006; Werdonig idr., 2009, Macedoni Lukšič 
idr., 2014; Jurišić, 2016) navajajo, da imajo otroci z avtističnimi motnjami zaradi manj 
razvitih sposobnosti na področju komunikacije, socialne interakcije ter imaginacije in 
prilagodljivega vedenja težave pri vzpostavljanju in ohranjanju ustreznih socialnih 
interakcij ter z vključevanjem v vzgojno-izobraževalni proces. Pri otrocih z avtističnimi 
motnjami, ki ostajajo na nebesedni stopnji komunikacije in brez priučenih sposobnosti 
uporabe nadomestne komunikacije, mnogi avtorji (Carr, 1985; Durand, 1991; 
Hagopian, 2001; Jurišić, 2014;) navajajo pogostejši pojav neustreznih vedenjskih 
vzorcev. Poznane so številne z dokazi podprte prakse, ki pozitivno vplivajo na 
funkcioniranje otrok z avtistično motnjo. Med najbolj proučevane metode sodi tudi 
metoda uporabne vedenjske analize. Kearney (2008) jo opredeljuje kot znanstveni 
pristop, pri katerem se načela vedenjske teorije učenja načrtno in sistematično 
uporabljajo za spreminjanje in izboljšanje družbeno pomembnih vedenj.  
Metoda uporabne vedenjske analize naj bi se po priporočilih večine strokovnjakov 
izvajala dolgoročno, z visoko frekvenco ponavljanja ter v individualni učni situaciji. Na 
delavnicah o osnovnih načelih, postopkih in strategijah učenja po metodi uporabne 
vedenjske analize, sem imela priložnost spoznati nekatere od sodobnih pristopov 
izvajanja metode uporabne vedenjske analize. Mednje sodi tudi skrajšana oblika  
nizkointenzivne individualne obravnave, ki jo v Sloveniji izvajajo na Inštitutu za 
avtizem. Pedagogi se v današnjem času zaradi vedno večjega števila otrok z 
avtistično motnjo stalno srečujemo z novimi delovnimi izzivi in s potrebo po uvajanju 
diferenciranih in individualiziranih načinov ter metod dela v skupini oziroma v 
oddelku.  Metoda uporabne vedenjske analize se je v praksi pokazala za učinkovito, 
pri delu z različno populacijo otrok s posebnimi potrebami. 
Ker sodobni pristopi niso več omejeni zgolj na poučevanje v individualni učni situaciji 
in v enem učnem okolju, me je zanimalo,  ali z nizkointenzivno obravnavo, izvedeno v 
individualni in v skupni učni situaciji (delo v paru), prav tako lahko dosežemo 
pomembne spremembe v funkcioniranju otrok z avtistično motnjo na področjih 
prilagoditvenega vedenja in komunikacije. Želela sem ugotoviti, ali bosta dečka z 
avtistično motnjo, ki izkazujeta pojav neustreznih vedenjskih vzorcev, dosegla 
pomembne razlike v funkcioniranju na področju vedenja in komunikacije, po koncu 8-
tedenske obravnave, osnovane na načelih uporabne vedenjske analize. Starši in 
pedagoški delavci namreč poročajo, da njuna zmanjšana sposobnost 
prilagoditvenega vedenja pomembno vpliva na kakovost in uspešnost vključevanja v 
dejavnosti v domačem okolju in v vzgojno-izobraževalno delo v posebnem oddelku 
vzgoje in izobraževanja prve stopnje, kjer sta vključena. 
 
3.2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 
Ob pregledu dokumentarnih virov, pogovoru s starši in preko analize informacij, 
pridobljenih s pedagoškim opazovanjem in neposrednim delom z otrokoma, sem 
želela spoznati, kako dečka funkcionirata na področju socialne komunikacije, 
socialne interakcije in vedenja. Predvsem me je zanimalo, kakšna je pojavna oblika  
neustreznih vzorcev vedenja, kateri so predhodni pogoji pojava neustreznih 
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vedenjskih vzorcev in kakšne so posledice pojava neustreznih vedenjskih vzorcev. 
Na osnovi teh podatkov sem oblikovala individualni program za obravnavo 
neustreznih vzorcev vedenja in razvijanje spretnosti uporabe nadomestne 
komunikacije pri dečkih. Individualni program za obravnavo neustreznih vzorcev 
vedenja je bil oblikovan z namenom izboljšanja njune spretnosti prilagoditvenega 
vedenja, kar bi jima omogočilo lažje in bolj kakovostno vključevanje v vzgojno-
izobraževalno delo ter v vzpostavljanje vsakdanjih socialnih interakcij v okolju. 
Nekatere postopke, ki se uporabljajo za učenje novih funkcionalnih veščin in 
preoblikovanje neustreznih vedenjskih vzorcev po metodi uporabne vedenjske 
analize, sem praktično preizkusila in na ta način preučila učinek 8-tedenske 
obravnave. Obenem sem natančno zabeležila potek načrtovanja, izvajanja in 
evalvacijo izvedenih obravnav. Tako zabeleženi podatki predstavljajo izhodišče za 
nadaljnje delo z otrokoma (za posplošitev in prenos naučenih znanj in veščin v druga 
okolja),  staršem in drugim pedagoškim delavcem.   
 
Na osnovi ciljev raziskave sem oblikovala sledeče hipoteze: 
 

H1: Dečka bosta dosegla pomembne spremembe v obsegu, trajanju in 
intenzivnosti pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev.  
H2: Dečka bosta dosegla pomembne spremembe na področju odzivanja, 
receptivnega jezika in na področju spretnosti uporabe nadomestne komunikacije. 
H3: Dečka bosta dosegla pomembne spremembe na področju sposobnosti 
prilagodljivega vedenja. 
 

3.3 METODA DELA 
 
3.3.1 VRSTA RAZISKAVE 
 
Uporabljena je bila kvalitativna raziskovalna metoda oz. študija primera. Z izrazom 
kvalitativna raziskava označujemo celovit besedni opis posameznega primera in 
njegovo analizo (deskriptivna analiza), tj. besedni opis značilnosti primera ter 
dogajanja in opis procesa odkrivanja teh značilnosti, tj. procesa raziskovanja 
samega. (Mesec, 1998, str. 45). 
Mesec opredeljuje študijo primera kot t.i. idiografski pristop (gr. Idios, poseben, 
lasten, svojski, zaseben), pri katerem poskušamo razumeti delovanje, probleme in 
pojave konkretnega sistema iz njega samega in njegovih interakcij z okoljem ali 
kontekstom. Študijo primera nadalje opredeli kot opis in analizo posameznega 
primera z namenom odkriti variable, strukture, obrazce interakcij in zakonitosti 
interakcij med sodelujočimi v problemu (teoretični namen), bodisi z namenom, da bi 
ocenili uspešnost dela ali napredek v razvoju (praktični namen).  Obenem pa avtor 
dodaja, da lahko ista študija primera koristi obema namenoma hkrati (prav tam, str. 
383). 
Nadalje študije primera poudarjajo razvojne dejavnike, kar pomeni, da primeri 
nastajajo in se razvijajo v določenem časovnem okvirju, pogosto kot niz konkretnih in 
medsebojno povezanih dogodkov, ki celostno gledano predstavljajo primer (ang.  
case). Kot zadnje pa se študije primera osredotočajo tudi na odnos do okolja, tj. 
konteksta (Flyvberg, 2011, str. 301 v Starman, 2013). 
Podobno a bolj natančno definicijo študije primera navaja tudi Sagadin:»S študijo 
primera intenzivno in podrobno analiziramo in opišemo npr. osebe vsako zase (neko 
njeno dejavnost, njene posebne potrebe, življenjsko situacijo, življenjsko zgodovino 
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itn.), skupino oseb (šolski oddelek, skuino učencev s posebnimi potrebami, učiteljski 
zbor itn.), institucijo vsako zase oziroma nek problem (probleme), proces, pojav ali 
dogodek v posamezni instituciji ipd.; pri tem gre za študijo primera kot obliko 
deskriptivne metode, če ostajamo s takimi analizami le na deskriptivni ravni.« 
V okviru kvalitativne raziskave, ki sem jo izvedla sta bila proučevana dva primera, 
zato sodi med pluralne študije. V primeru pluralne študije proučimo vsak primer 
posebej, nato pa primere med seboj primerjamo. (Mesec, 1998). 
 
3.3.2 VZOREC 
 
V vzorec sta bila vključena 2 dečka (enojajčna dvojčka) z avtistično motnjo, stara 8 
let. Oba se prvo leto izobražujeta v posebnem programu vzgoje in izobraževanja in 
sta vključena v isti oddelek, v katerem je skupno 5 učencev. Poglavitni razlog za 
izbiro predstavljenega vzorca izhaja iz dejstva, da dečka živita v istem družinskem 
okolju in v istem šolskem okolju. Večino časa skupaj delujeta in funkcionirata v 
različnih okoliščinah, pri čemer oba izkazujeta pojav neustreznih vedenjskih vzorcev, 
ki bistveno ovirajo njuno zmožnost vključevanja v različne socialne situacije ter 
zmožnost pridobivanja novih znanj in veščin. Zanimalo me je, ali ima obravnava po 
načelih metode uporabne vedenjske analize pomemben vpliv na pojav neustreznih 
vzorcev vedenja ob hkratnem spodbujanju spretnosti uporabe nadomestne 
komunikacije in učenja novih funkcionalnih veščin, tako v individualni kot v skupinski 
učni situaciji (pri delu v paru).  
 
3.3.3 OPIS SPREMENLJIVK 
 
Neodvisni spremenljivki:  

a) starost in 
b) spol otrok. 

 
Odvisne spremenljivke: 

a) vedenje (agresija, avtoagresija, beg) 
b) komunikacija (izražanje zahtev in potreb, odzivnost). 

 
3.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 
 
Postopek pridobivanja in zbiranja podatkov je potekal z uporabo kvalitativnih metod. 
Začetni podatki o značilnostih in funkcioniranju dečkov so bili zbrani s pregledom 
dokumentarnih virov, v intervjujih s starši, s pedagoškim opazovanjem in z 
neposrednim delom z otrokoma. Podatki o zaporednih postopkih posameznih 
izvedenih obravnav, ter o ugotovitvah, ki so iz posameznih obravnav izhajale, so bili 
pridobljeni in zbrani s sistematičnim, objektivnim opazovanjem in beleženjem 
podatkov, kakršne narekuje metoda sama. Zbrani podatki so bili sprotno zabeleženi 
med posamezno izvedeno obravnavo. 
Pred začetnim postopkom pridobivanja in zbiranja podatkov je bilo pridobljeno 
potrebno soglasje staršev. 
 
 
 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

33 
 

 
3.4.1 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTARIJA 
 

3.4.1.1 FUNCTIONAL ANALYSIS SCREENING TOOL (FAST) 
 
Začetni podatki in podatki po končani obravnavi, pridobljeni z namenom funkcionalne 
ocene vedenja in potrebe po pozornosti so bili pridobljeni z indirektno ocenjevalno 
metodo, s standardiziranim vprašalnikom Functional Analysis Screening Tool (Iwata 
in DeLeon, 1996 v Iwata, DeLeon in Roscoe 2013; v nadaljevanju FAST).  
FAST je zasnovan z namenom identifikacije dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojav 
neustreznih vedenjskih vzorcev. Uporablja se zgolj kot predhoden diskriminativen 
merski inštrument, kot del celostne funkcionalne ocene ali pojava neustreznih 
vedenjskih vzorcev. Zbrani podatki predstavljajo izhodišče za načrtovanje in izvedbo 
neposrednega opazovanja v različnih okoljih oziroma situacijah, z namenom 
določitve možnih vzrokov in funkcije opazovanega vedenja (Kelly, 2017). 
Vprašalnik FAST sestavlja 16 vprašanj oziroma postavk o predhodnih dogodkih in 
posledicah, ki so lahko povezane s pojavom neustreznih vedenjskih vzorcev. 
Vsebinsko so vprašanja osnovana na 4 področjih oziroma dejavnikih, ki ohranjajo ali 
krepijo pojav neustreznih vedenjskih vzorcev: potreba po pozornosti (družbeno 
pogojena okrepitev), izogibanje zahtevi/dejavnosti (družbeno pogojena okrepitev), 
avtomatična senzorna okrepitev (avtomatično pogojena okrepitev) in avtomatična 
omilitev občutka bolečine (avtomatično pogojena okrepitev). Avtorji priporočajo da 
vprašalnik FAST izpolnijo osebe, ki otroka dobro poznajo (starši, skrbniki, strokovni 
delavci, itn.), ter da pri izpolnjevanju skušajo biti čim bolj objektivni (Iwata, Deleon in 
Roscoe, 2013). 
 
3.4.1.2 OPAZOVALNA SHEMA A-B-C 
 
Neposredno opazovanje (naravnega) okolja in dejavnikov okolja ob katerih se 
določeno vedenje pojavi, pridobimo opisne podatke o pogostosti, trajanju, jakosti in 
verjetnosti pojavljanja v prihodnosti.  
V osnovi si vsako vedenje lahko razlagamo kot zaporedje dogodkov A-B-C. Pri tem je 
A predhodnik vedenja (antecedent), B je vedenje, C pa pomeni posledice, ki sledijo 
določenim vzorcem opazovanega vedenja (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 62-63). 
Celovita funkcionalna ocena vedenja je bila oblikovana s pomočjo A-B-C opazovalne 
sheme. Z opazovanjem so bili določeni predhodni dogodki in posledice vedenja 
(otroka in odrasle osebe). Na podlagi opisne analize tako pridobljenih podatkov je bil 
oblikovan načrt pozitivnega programa podpore in pomoči vedenju, osnovan na 
korelaciji predhodnih dogodkov in posledic z vedenjem. 
 
3.5 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 
 
Kvalitativna analiza je postopek pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem  
posameznih enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih povežemo med seboj ter 
oblikujemo možne pojasnitve. Namen analitičnih postopkov je odkrivanje struktur, 
obrazcev, pravilnosti in pojasnjevanja. Analiza naj bi pripeljala do oblikovanja 
konceptov hipotez in eksplanacij, to je do teoretičnih formulacij (Mesec, 1998). 
Pridobljeni podatki so predstavljeni opisno, tabelno in grafično. Iz vidika zagotavljanja 
varstva podatkov, sta dečka poimenovana kot otrok 1 in otrok 2. 
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3.6 UGOTOVITVE 
 

3.6.1 OPIS PRIMERA 
 
Primer je opisan na osnovi podatkov pridobljenih z uporabo kvalitativnih metod. 
Podatki so bili pridobljeni in sistematično urejeni z namenom oblikovanja celostne 
ocene vedenja dečkov in funkcioniranja na posameznih področjih, pred začetkom 
obravnave. Na osnovi pridobljenih podatkov so bila določena prioritetna področja 
obravnave, določeni so bili postopki za preoblikovanje neustreznih vedenjskih 
vzorcev  ter učenje novih funkcionalnih veščin ob hkratnem učenju in spodbujanju 
uporabe nadomestne komunikacije (kretnja, uporaba slikovne opore). 
 
3.6.1.2 OPIS OTROK NA OSNOVI DOKUMENTARNIH VIROV 
 
Opis zajema podatke pridobljene iz dokumentarnih virov osnovne šole, ki jo dečka 
obiskujeta. Dokumentarni viri vključujejo strokovno mnenje, ki ga je izdala Komisija 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, dne 8.11.2016 in odločbo o usmeritvi, ki 
jo je izdal Zavod Republike Slovenije za šolstvo, dne 10.1.2017. 
 
SPLOŠNI PODATKI: OTROK 1 
Spol: moški 
Letnica rojstva: 2009 
Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje: otrok z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju, otrok s težjimi govorno – jezikovnimi motnjami, otrok z avtističnimi 
motnjami: s težjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji, s težjimi 
primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti. 
Program usmeritve: posebni program vzgoje in izobraževanja 
Družinski pogoji: živi v petčlanski družini, z obema staršema, bratom in starejšo 
sestro. Družina ima ustrezne bivalne in materialne pogoje za življenje. Deček je v 
družinskem okolju lepo sprejet, deležen je pozitivnih spodbud. 
Posebnosti v razvoju: rojen je bil v 34 tednu gestacijske starosti kot dvojček B. Po 
rojstvu je utrpel hipoksično ishemično encefalopatijo, EEG ni pokazal epileptiformnih 
anomalij. Iz podatkov povzetih iz psihološke dokumentacije je poleg posebnosti v 
vedenju, ki se kažejo na področju komunikacije, socialne interakcije, motorike, 
govora in stereotipnega, rigidnega vedenja, razviden tudi pomembno upočasnjen 
mentalni in celostni razvoj. Resneje bolan ali poškodovan ni bil. 
Dosedanja vključenost v vzgojno izobraževalne programe in obravnave: Deček 
je bil kmalu po rojstvu vključen v fizioterapevstko in delovnoterapevtsko obravnavo, 
obiskuje tudi logopeda. Voden je pri psihiatru zaradi občasne avto- ter hetero-
agresivnosti. Prejema nevroleptik v nizkem odmerku. Pred vstopom v šolo je bil 
vključen v prilagojeni program za predšolske otroke.  
 
SPLOŠNI PODATKI: OTROK 2 
Spol: moški 
Letnica rojstva: 2009 
Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje: otrok z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju, otrok s težjimi govorno – jezikovnimi motnjami, otrok z avtističnimi 
motnjami: s težjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji, s težjimi 
primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti. 
Program usmeritve: posebni program vzgoje in izobraževanja 
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Družinski pogoji: živi v petčlanski družini, z obema staršema, bratom in starejšo 
sestro. Družina ima ustrezne bivalne in materialne pogoje za življenje. Deček je v 
družinskem okolju lepo sprejet, deležen je pozitivnih spodbud. 
Posebnosti v razvoju: rojen je bil v 34 tednu gestacijske starosti kot dvojček A. Po 
rojstvu je utrpel hipoksično ishemično encefalopatijo, EEG ni pokazal epileptiformnih 
anomalij. Iz podatkov povzetih iz psihološke dokumentacije je poleg posebnosti v 
vedenju, razviden tudi pomemben celosten psihosocialen zaostanek v  razvoju. 
Resneje bolan ali poškodovan ni bil. 
Dosedanja vključenost v vzgojno izobraževalne programe in obravnave: Deček 
je bil kmalu po rojstvu vključen v fizioterapevtsko in delovnoterapevtsko obravnavo, 
obiskuje tudi logopeda. Voden je pri psihiatru zaradi hiperkinetične motnje in občasne 
avto- ter hetero-agresivnosti. Prejema nevroleptik v nizkem odmerku. Pred vstopom v 
šolo je bil vključen v prilagojeni program za predšolske otroke.  
 
3.6.1.3 OPIS OTROK S STRANI STARŠEV PRED ZAČETKOM OBRAVNAVE 
 
Opis združuje podatke pridobljene preko odprtega intervjuja s starši, ter preko 
vprašalnika FAST, ki so ga starši izpolnili pred začetkom obravnave. 
 
OTROK 1 
Močna področja, področja interesov: Deček je zelo radoveden in običajno dobro 
razpoložen. Rad se zadržuje v naravi. Vsak dan gre na sprehod v spremstvu brata in 
staršev. Razume vsakdanja enostavna navodila. Dobro opazuje okolje in zazna 
spremembe. Sodeluje pri aktivnostih skrbi za samega sebe, vendar še potrebuje 
fizično pomoč in usmerjanje odrasle osebe. Razume vsakdanja navodila (pridi sem, 
usedi se, obleci majico) in jih v večini primerov tudi izpolne. Odzove se na klic, 
občasno vzpostavi očesni stik. Verbalno se oglaša z zlogi: ma, pi, brrr, ph, aa, uu. 
Velik interes izkazuje za predmete na katerih so ilustracije risanih junakov. Rad se 
igra z vodo in v nizki vodi. 
Področja potrebna pomoči in podpore: Je gibalno manj spreten, strah ga je, kadar 
se sooči z neznanimi gibalnimi aktivnostmi. Za osvojitev novih gibalnih vzorcev 
potrebuje več ponavljanja in utrjevanja. Pri tem potrebuje več spodbude in občasno 
fizično vodenje. Je neverbalen in se privaja na uporabo slikovne komunikacije (ang. 
Picture Exchange Communication System – PECS). Pogosto slabo razume socialne 
situacije, težave ima na področju posnemanja (npr. aktivnosti in zaposlitev). 
Potrebuje več spodbude, samoiniciativno za različne dejavnosti ni motiviran. 
Večinoma se izogiba sodelovanju, predvsem pri skupinskih aktivnostih. Težko vztraja 
pri dejavnostih za mizo. Kadar je vznemirjen, se pogosto pojavi avtoagresivno 
vedenje; tolče se po licih in čelu. Senzorno je občutljiv na dotike. Ima določena 
obdobja, ko odklanja določeno vrsto hrane. V nepoznanih situacijah in v situacijah, 
kjer se ne počuti dobro, se odzove z bruhanjem. Ne predvidi možne nevarnosti (npr. 
v prometu). Občasno nima urejenega ritma spanja. Ponoči ni držen, uporablja 
plenico. 
 
OTROK 2 
Močna področja, področja interesov: Deček je gibalno spreten, bolj je motiviran za 
različne oblike gibanja. Tudi on se rad zadržuje v naravi. Vsak dan gre na sprehod v 
spremstvu brata in staršev. Dobro opazuje okolje in zazna spremembe, na katere se 
odzove s pojavom neustreznih vedenjskih vzorcev (vrti se okoli svoje osi, udarja se s 
pestmi po ličnicah ali ploska z dlanmi pred obrazom). V poznanih prostorih izkazuje 
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močno težnjo po vztrajanju v istosti in odporu do sprememb. Vsa oprema in predmeti 
morajo biti stalno enako razporejeni. V manjši meri sodeluje pri aktivnostih skrbi za 
samega sebe, vendar potrebuje fizično pomoč in usmerjanje odrasle osebe. Pogosto 
se tudi podredi bratu in mu dovoli, da ga vodi ter mu pomaga pri vsakdanjih 
aktivnostih. Na klic se običajno ne odzove, redko vzpostavi očesni stik (pogosteje s 
starši). Velik interes izkazuje za ples in glasbo. Zanimajo ga predmeti, ki se vrtijo. 
Rad se dolgo kopa in igra z vodo, vendar ga motijo mokri predmeti, kadar niso v 
funkciji igre z vodo. Dovoli dotike in masaže, rad se stiska in crklja v naročju. 
Področja potrebna pomoči in podpore: Na vseh področjih potrebuje pomoč in 
usmerjanje odrasle osebe. Težave ima pri razumevanju vsakdanjih navodil. Je 
neverbalen in se privaja na uporabo slikovne komunikacije (ang. Picture Exchange 
Communication System – PECS). Izvablja neartikulirane glasove, predvsem kadar 
želi izraziti neodobravanje (takrat glasovi preidejo v glasno kričanje). Pogosto slabo 
razume socialne situacije, težave ima na področju posnemanja (npr. aktivnosti in 
zaposlitev). Potrebuje več spodbude, večinoma se izogiba sodelovanju, 
samoiniciativno ne izkazuje motivacije za različne dejavnosti. Pogosto se umakne, 
poišče si miren kotiček (poležava na blazini, v garderobi, na mizi). Težko vztraja pri 
dejavnostih za mizo. Kadar se želi izogniti podanim zahtevam, pogosto poskusi 
zbežati iz prostora ali izraža agresivne in avtoagresivne oblike vedenja. V vsakdanjih 
situacijah je opazen motorični nemir (ploska z dlanmi, topota z nogami, vrti se po 
prostoru, tudi v naročju se stalno premika). Izkazuje potrebo po stalni razporeditvi 
predmetov in opreme v prostoru, kjer se veliko zadržuje. Vznemirijo ga tudi nenadne 
spremembe prostora in dejavnosti. Kadar je vznemirjen, se pogosto pojavi 
avtoagresivno vedenje (tolče se po licih) in agresivno vedenje (praska ali ugrizne 
odraslo osebo). Je senzorno občutljiv. Ima določena obdobja, ko odklanja določeno 
vrsto hrane. Pretiran interes izraža za predmete, ki se vrtijo. Stalno išče 
proprioceptivne in vestibularne dražljaje. Ne predvidi možne nevarnosti (npr. v 
prometu). Občasno nima urejenega spanja. Ponoči ni držen, uporablja plenico. 
Starši so pred začetkom obravnave izpolnili tudi vprašalnik FAST. V prvem delu 
vprašalnika so odgovarjali na vprašanja o obliki neustreznih vedenjskih vzorcev, o 
pogostosti pojavljanja in njihovi jakosti, o okoliščinah v katerih se neustrezni 
vedenjski vzorci najpogosteje pojavljajo, ter o predhodnih dogodkih pojava 
neustreznih vedenjskih vzorcev. Pridobljeni podatki so prikazani v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Neustrezni vedenjski vzorci 

 OTROK 1 OTROK 2 

Oblika vedenja Agresija, avtoagresija, 
stereotipni vzorci vedenja. 

Agresija, avtoagresija, 
stereotipni vzorci vedenja, 
uničevanje lastnine. 

Pogostost in jakost 
pojavljanja 

Pojavljajo se dnevno; so 
moteči za okolje, vendar 
brez nevarnosti za lastno 
varnost ali varnost drugih. 

Pojavljajo se dnevno; so 
moteči za okolje in 
predstavljajo možno 
nevarnost za varnost sebe 
in drugih. 

Okoliščine pojavljanja 
vedenja 

V vsakdanjih okoliščinah 
in dejavnostih, ob 
prisotnosti drugih oseb. 

V vsakdanjih okoliščinah 
in dejavnostih, brez 
prisotnosti in ob 
prisotnosti drugih oseb. 

Predhodni dogodki Zahteva/navodilo, Zahteva/navodilo, 
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vedenja prepoved. prepoved. 

 
V drugem delu pa so starši odgovarjali na vprašanja o možnih virih okrepitev, ki 
ohranjajo pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Vsak pritrdilen odgovor na 
zastavljeno vprašanje je ovrednoten z 1 točko. Pridobljeni podatki so prikazani v 
tabeli 2. 
 
Tabela 2: Možni viri okrepitve vedenjskih vzorcev 

MOŽNI VIRI OKREPITVE        OTROK 1 OTROK 2 

družbeno pogojena okrepitev (zahteva po 
pozornosti, po predmetu/dejavnosti) 

4 3 

družbeno pogojena okrepitev (beg, 
odklanjanje zahtev, dejavnosti) 

3 3 

avtomatična okrepitev (senzorna 
stimulacija) 

0 4 

avtomatična okrepitev (avtomatična 
omejitev občutka bolečine) 
 

0 1 

SKUPNO ŠTEVILO ZBRANIH TOČK 7 11 

 
3.6.1.4 OPIS OTROK NA OSNOVI PEDAGOŠKEGA OPAZOVANJA PRED 
ZAČETKOM OBRAVNAVE 
 
Opis združuje podatke pridobljene z neposrednim opazovanjem. Neposredno 
opazovanje je bilo izvedeno v različnih okoljih in pod različnimi pogoji: 
- v šolskem okolju otrok (matična učilnica), med strukturiranimi dejavnostmi, ki so 
potekale v skupini učencev, v katero sta vključena otroka 
- v šolskem okolju otrok (matična učilnica), med nestrukturirano dejavnostjo (v času 
odmora), v skupini učencev, v katero sta vključena otroka  
- v šolskem okolju otrok (prostor za individualne obravnave), med nestrukturirano 
dejavnostjo, v individualni učni situaciji, ob prisotnosti staršev 
- v šolskem okolju otrok (prostor za individualne obravnave), med nestrukturirano 
dejavnostjo, v skupinski učni situaciji (prisotna sta otrok 1 in otrok 2), ob prisotnosti 
staršev 
- v šolskem okolju otrok (prostor za individualne obravnave), med strukturirano 
dejavnostjo, v individualni učni situaciji, ob prisotnosti staršev 
- v šolskem okolju otrok (prostor za individualne obravnave), med strukturirano 
dejavnostjo, v skupinski učni situaciji (prisotna sta otrok 1 in otrok 2), ob prisotnosti 
staršev. 
Tako zbrani podatki so bili za vsakega otroka posebej sprotno objektivno zapisani. 
Opazna vedenja pri posameznem otroku, katera se pomembno razlikujejo od 
opaznih vedenj vrstnikov na posameznih področjih funkcioniranja so bila zbrana in 
urejena na 4  področja: področje motorike, področje prilagoditvenega vedenja 
(socialna komunikacija in interakcija, samostojnost), področje vedenja, sodelovanja  
in aktivnosti, področje razvojnih oziroma učnih dosežkov. 
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Otrok 1 
Motorika 
a) Groba motorika:  
Na področju grobe motorike ni opaznih pomembnih odstopanj od vrstnikov. Otrok je 
gibalno spreten v vsakdanjih aktivnostih, njegovo gibanje je usklajeno, ravnotežje in 
drža telesa sta ustrezni. V nestrukturiranih okoliščinah pogosto hodi po prstkih, teče 
ali poskakuje po prostoru.  
 
b) Fina motorika:  
Na področju fine motorike so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. Otrok 
izkazuje zanimanje za rokovanje z drobnim materialom (žebljički za vtikanje, koruza 
idr.), pri čemer uporablja pincetni prijem. Vijake vstavi v ploščo, vendar jih ne uspe 
priviti ali odviti. Ob spodbudi odrasle osebe in fizični opori za pravilen prijem pisala,  
zadrži pisalo v roki kratek čas (do 10 sekund). Zna odpeti in zapeti zadrgo na hlačah, 
gumbov ne odpne in ne zapne samostojno. Žlico drži v roki s celo dlanjo. Pri 
rokovanju s škarjami potrebuje fizično vodenje. Velik interes izkazuje za odpiranje in 
zapiranje različne embalaže.  
 
Socialna komunikacija 
a) Združena pozornost:  
Na področju združene pozornosti so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok redko vzpostavi očesni stik z odraslo osebo ali z vrstniki. Očesni stik vzpostavi 
z osebami v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah kadar od osebe kaj želi ali za 
kratek čas med pojavom ali po prenehanju pojava neustreznega vedenjskega vzorca. 
Pogleda z odraslo osebo ali z vrstnikom ne izmenja z namenom usmeritve pozornosti 
na določen predmet ali na dogajanje v okolju. Nima usvojenega koncepta združene 
pozornosti v smislu vzpostavitve socialnega odnosa z drugo osebo. Svoja opažanja 
deli z drugo osebo (s starši ali z odraslo osebo) le kadar od nje kaj želi oziroma 
potrebuje pomoč. Otrok zelo dobro opazuje dogajanje v okolju, vendar izkazuje malo 
motivacije za aktivno udeležbo. Predvsem pozorno opazuje kako se vede njegov brat 
in kaj se z njim dogaja.  
b) Verbalna komunikacija:  
Na področju verbalne komunikacije so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok je neverbalen. V obdobjih večje vznemirjenosti, predvsem v strukturiranih 
situacijah kadar je soočen z zahtevo, pogosto vokalizira (a-a-a). Z ostalimi osebami v 
večini primerov komunicira z uporabo kretenj (osebo odrine stran od sebe, osebo 
vleče za roko, kadar želi njeno pomoč). Sistema slikovne podporne nadomestne 
komunikacije ne uporablja dosledno, ob spodbudi odraslega pokaže kar več slik 
naenkrat. Kaže večinoma iste slike (hrana, igrače). 
c) Neverbalna komunikacija:  
Na področju neverbalne komunikacije so opazna pomembna odstopanja od 
vrstnikov. Ima zelo šibko obrazno mimiko. Pogosto ima resen izraz na obrazu. Z 
obrazno mimiko in jokom izrazi tudi občutek žalosti. Zdi se, da slabo razume 
neverbalno govorico in mimiko obraza drugih oseb. 
 
Socialna interakcija 
Na področju socialne interakcije so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok ne izkazuje pobud za vzpostavljanje socialnih interakcij ali za vključevanje v 
socialne interakcije z drugimi osebami (niti ob spodbudi odrasle osebe). Zmanjšana 
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je prisotnost očesnega stika in socialnega nasmeha. Otrok se rahlo nasmehne le 
staršem med igro z njima (ko dobi predmet zanimanja).  
 
Vedenje, sodelovanje in aktivnosti 
a) Odnos do predmetov in igra:  
Na področju odnosa do predmetov in igre so opazna pomembna odstopanja od 
vrstnikov. Otrok predmete v okolju sicer opazuje, pregleduje, z njimi rokuje, vendar jih 
ne uporablja z namenom. Izkazuje ozek nabor interesov in zanimanj za posamezne 
predmete in aktivnosti. V nestrukturiranih situacijah nekatere predmete le prestavlja, 
stresa iz embalaže in namešča nazaj. S predmeti rokuje na tog, enoličen način. Ne 
izraža težnje po vključevanju v vzporedno ali sodelovalno igro vrstnikov, niti se ne 
odzove na spodbude iz okolja. V strukturiranih situacijah v večini primerov zavrne 
dejavnosti s ponujenimi predmeti (predmete odriva, meče na tla). 
b) Odpor do sprememb – vztrajanje v istosti:  
Na področju vztrajanja v istosti so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. Otrok 
izraža željo po istosti predvsem v smislu ohranjanja določenih šolskih rutin (potek 
dnevnih aktivnosti, razporeditev predmetov v prostoru, prisotnost določenih oseb v 
prostoru) in v smislu ponavljanja enakih gibov in aktivnosti (odpiranje pipe v učilnici, 
umikanje zavese, postavljanje stolov k mizi, odpiranje omare, prižiganje in ugašanje 
luči). 
c) Prilagodljivost mišljenja:  
Na področju prilagodljivosti mišljenja so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok ne predvidi možnih nevarnosti in posledic svojih dejanj (uhaja iz prostora, pleza 
na stol in na omare, odpira pipo in škropi z vodo po prostoru, se ne odziva na 
verbalne zahteve: »Ne.«, »Dol.«, »Nazaj.« 
 
Razvojni oziroma učni dosežki 
Na področju zaznavanja je pri otroku opazna senzorna preobčutljivost gustatornega 
sistema. V določenih obdobjih odklanja določeno vrsto hrane. Na področju zaznave 
dotika in bolečine ni opaziti posebnosti. Opazno je samostimulativno vedenje 
(ploskanje z dlanmi pred obrazom, glasno topotanje s stopali, udarjanje s pestmi po 
ličnicah idr.), ki se običajno pojavi kadar je otrok soočen z zahtevo, ki jo odklanja. Na 
področju skrbi za samega sebe potrebuje pomoč in vodenje odrasle osebe 
(zapenjanje gumbov, obuvanje in zavezovanje čevljev, uporaba vilice in noža). Pisalo 
drži z nepravilnim triprstnim prijemom. Ob spodbudi odrasle osebe in fizično oporo 
potegne navpično črto s pisalom. Predmete razvrsti po barvi in po obliki (krog, 
kvadrat). Razume vsakdanja, enostavna navodila, vendar se nanje nedosledno 
odziva (npr: »Usedi se.«, »Pridi.«, »Daj.«). Pozna prostore v šoli (telovadnica, 
učilnica, stranišče, jedilnica, knjižnica, garderoba), vendar pri prehodih iz enega v 
drug prostor potrebuje nadzor odrasle osebe. Kljub besednemu navodilu večkrat 
odide v drug prostor, po lastni izbiri. Na predstavljene zahteve se večinoma odzove z 
neustreznimi vedenjskimi vzorci, aktivnosti v strukturiranih okoliščinah pogosto 
odklanja. Za začetek aktivnosti potrebuje fizično vodenje in demonstracijo odrasle 
osebe. Večino začetih nalog ne dokonča.  
 
Otrok 2 
Motorika  
a) Groba motorika:  
Na področju grobe motorike ni opaznih pomembnih odstopanj od vrstnikov. Otrok je 
gibalno spreten v vsakdanjih aktivnostih, njegovo gibanje je usklajeno, ravnotežje in 
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drža telesa sta ustrezni. V nestrukturiranih okoliščinah pogosto hodi po prstkih, teče 
po prostoru ali se vrti v krogu. Pogosto se skrije/umakne v kotiček za omaro ali pod 
klop, kjer v miru poležava. Rad vozi tricikel. 
b) Fina motorika:  
Na področju fine motorike so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. Otrok 
izkazuje zanimanje za rokovanje s kockami (rad razstavlja sestavljene stolpe). 
Droben material (gumbi, koruza, žebljički) rad presipa iz ene v drugo embalažo. 
Vijake vstavi v ploščo in jih odvije iz plošče. Pogosto si pri odvijanju vijakov pomaga z 
zobmi. Pisala ne zadrži v roki niti ob spodbudi odrasle osebe in fizični opori. Zna 
odpeti in zapeti zadrgo na hlačah, gumbov ne odpne in ne zapne samostojno. Žlico 
drži v roki s celo dlanjo. Rokovanje s škarjami odklanja tako v individualni kot v 
skupinski strukturirani situaciji. Velik interes izkazuje za rokovanje s predmeti, ki se 
vrtijo.  
 
Socialna komunikacija 
a) Združena pozornost:  
Na področju združene pozornosti so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok zelo redko vzpostavi očesni stik z odraslo osebo ali z vrstniki. Očesni stik 
vzpostavi zgolj z osebami v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah kadar od 
osebe kaj želi ali za kratek čas med pojavom ali po prenehanju pojava neustreznega 
vedenjskega vzorca. Pogleda z odraslo osebo ali z vrstnikom ne izmenja z namenom 
usmeritve pozornosti na določen predmet ali dogajanje v okolju. Nima usvojenega 
koncepta združene pozornosti v smislu vzpostavitve socialnega odnosa z drugo 
osebo. Svoja opažanja deli z drugo osebo (s starši) le kadar od nje kaj želi oziroma 
potrebuje pomoč. Otrok zelo dobro opazuje dogajanje v okolju, vendar izkazuje malo 
motivacije za aktivno udeležbo.  
b) Verbalna komunikacija:  
Na področju verbalne komunikacije so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok je neverbalen. V obdobjih večje vznemirjenosti, predvsem v strukturiranih 
situacijah kadar je soočen z zahtevo, pogosto glasno kriči (aaaaaa). Z ostalimi 
osebami v večini primerov komunicira z uporabo kretenj (osebo odrine stran od sebe, 
osebo vleče za roko, kadar želi njeno pomoč). Sistem slikovne podporne 
nadomestne komunikacije uporablja le kadar je izredno motiviran (kadar nekaj želi), 
pri uporabi je nezanesljiv.  
c) Neverbalna komunikacija: 
Na področju neverbalne komunikacije so opazna pomembna odstopanja od 
vrstnikov. Ima šibko obrazno mimiko. Pogosto ima zadovoljen izraz na obrazu. Z 
obrazno mimiko in jokom izrazi tudi občutek žalosti. Zdi se, da slabo razume 
neverbalno govorico in mimiko obraza drugih oseb. 
 
Socialna interakcija 
Na področju socialne interakcije so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok ne izkazuje pobud za vzpostavljanje socialnih interakcij ali za vključevanje v 
socialne interakcije z drugimi osebami (niti ob spodbudi odrasle osebe). Opazno je 
zmanjšana prisotnost očesnega stika in socialnega nasmeha. Otrok se smeji staršem 
med igro z njima (rad se crklja in žgečka).  
 
Vedenje, sodelovanje in aktivnosti: 
a) Odnos do predmetov in igra: 
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Na področju odnosa do predmetov in igre so opazna pomembna odstopanja od 
vrstnikov. Otrok predmete v okolju sicer opazuje, pregleduje, z njimi rokuje, vendar jih 
ne uporablja z namenom. Izkazuje ozek nabor interesov in zanimanj za posamezne 
predmete in aktivnosti. V nestrukturiranih situacijah nekatere predmete le prestavlja, 
stresa iz embalaže po prostoru in namešča nazaj. S predmeti rokuje na tog, enoličen 
način. Ne izraža težnje po vključevanju v vzporedno ali sodelovalno igro vrstnikov, 
niti se ne odzove na spodbude iz okolja. V strukturiranih situacijah v večini primerov 
zavrne dejavnosti s ponujenimi predmeti (predmete odriva, meče na tla). 
b) Odpor do sprememb – vztrajanje v istosti:  
Na področju vztrajanja v istosti so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. Otrok 
izraža željo po istosti predvsem v smislu ohranjanja določenih šolskih rutin (potek 
dnevnih aktivnosti, razporeditev predmetov v prostoru, prisotnost določenih oseb v 
prostoru) in v smislu ponavljanja enakih gibov in aktivnosti (odpiranje pipe v učilnici, 
postavljanje stolov k mizi, prižiganje in ugašanje luči). 
c) Prilagodljivost mišljenja:  
Na področju prilagodljivosti mišljenja so opazna pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok ne predvidi možnih nevarnosti in posledic svojih dejanj (uhaja iz prostora, pleza 
na stol in na omare, odpira pipo in škropi z vodo po prostoru, se ne odziva na 
verbalne zahteve: »Ne.«, »Stop.«, »Pridi.« 
 
Razvojni oziroma učni dosežki 
Na področju zaznavanja so opazna nekatera pomembna odstopanja od vrstnikov. 
Otrok izkazuje posebnosti na področju taktilnega, olfaktornega, gustatornega, 
proprioceptivnega in vestibularnega senzornega sistema.  Pogosto se dotika vseh 
različnih površin z dlanmi, ki jih nato poliže. Večino predmetov in snovi (tekoče milo, 
lepilo v stiku, pasto za zobe) okuša z usti. Druge ljudi spoznava tako, da jih ovohava. 
Kadar je pretirano vznemirjen v smislu neugodnega dražljaja, otrok bruha. Pri otroku 
je opazen pogost pojav samostimulativnega vedenja (ploskanje z dlanmi pred 
obrazom, glasno topotanje s stopali, vrtenje po prostoru, udarjanje s pestmi o 
ličnicah, udarjanje z glavo ob trde podlage), ki se običajno pojavi kadar je otrok 
soočen z zahtevo, ki jo odklanja ali v nestrukturiranih situacijah. Na področju skrbi za 
samega sebe potrebuje pomoč in vodenje odrasle osebe (slačenje majice, 
zapenjanje gumbov, obuvanje in zavezovanje čevljev, uporaba vilice in noža). 
Aktivnosti s pisalom odklanja, pisalo zadrži le ob fizični opori odraslega. Vse 
aktivnosti čečkanja in grafomotorike odločno odklanja, opazen je pojav neustreznih 
vedensjkih vzorcev (odriva pisalo in papir, odriva odraslo osebo, na fizično oporo pri 
drži pisala se odzove s poskusom ugriza odrasle osebe). Predmete razvrsti po barvi  
(rdeča, rumena, modra). Razume vsakdanja, enostavna navodila, vendar se nanje 
pogosto ne odziva (npr: »Usedi se.«, »Pridi.«, »Daj.«). Pozna prostore v šoli 
(telovadnica, učilnica, stranišče, jedilnica, knjižnica, garderoba), vendar pri prehodih 
iz enega v drug prostor potrebuje nadzor odrasle osebe. Kljub besednemu navodilu 
večkrat odide v drug prostor, po lastni izbiri. Na predstavljene zahteve se pogosto 
odzove z neustreznimi vedenjskimi vzorci, aktivnosti v strukturiranih okoliščinah 
večinoma odklanja. Za začetek aktivnosti potrebuje fizično vodenje in demonstracijo 
odrasle osebe. Pri strukturiranih in skupinskih aktivnostih sodeluje večkrat, če pred 
tem pri izvedbi aktivnosti opazuje svojega brata. Začetih nalog ne dokonča.  
Pri obeh opazovanih otrocih je opazen pojav neustreznih vedenjskih vzorcev 
(avtoagresija, agresija, samostimulacija) v vsakdanjih situacijah, ki oba otroka v veliki 
meri ovirajo pri vzpostavljanju in ohranjanju pozornosti, ter pri pridobivanju novih 
znanj in veščin. Pojav neustreznih vedenjskih vzorcev je večinoma opazen v 
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strukturiranih dejavnostih, kadar je otrokoma predstavljena zahteva. Otrok 2 pa 
izraža pojav neustreznih  vedenjskih vzorcev tudi v nestrukturiranih dejavnostih. 
Neustrezno vedenje otroka 2 zelo pogosto posnema tudi otrok 1, kar pomembno 
vpliva na njegovo kakovost sodelovanja tako v vzgojno-izobraževalnem procesu, kot 
tudi v domačem okolju. Kadar sta otroka v individualni učni situaciji, je pojav 
neustreznih vedenjskih vzorcev manj pogost, kot v naravnem okolju, kjer 
funkcionirata drug ob drugem. 
 
3.6.1.5 PREIZKUS OBVLADOVANJA POSAMEZNIH FUNKCIONALNIH VEŠČIN 
PRED ZAČETKOM SISTEMATIČNEGA POUČEVANJA 
 
Pred začetkom obravnave sem za posameznega otroka preverila stopnjo 
obvladovanja posameznih funkcionalnih veščin. Preverjanje sem izvedla 5.4. in 10.4. 
(otrok 1) ter 6.4. in 11.4. (otrok 2), v prostorih osnovne šole s prilagojenim 
programom, ki jo otroka obiskujeta (v prostoru za individualne obravnave). Veščine 
sem preverjala v naključnem vrstnem redu, kot obliko odziva na podano zahtevo 
oziroma navodilo. Za zagotavljane veljavnosti pridobljenih podatkov, sem vsako 
zahtevo ponovila dvakrat in obakrat zabeležila odziv otroka. Pri odzivu otroka sem 
upoštevala tudi možnost upočasnjenega odziva.  
Pri preverjanju obvladovanja posameznih funkcionalnih veščin, sem z uporabo 
simbolov beležila vrsto odziva otroka na podano zahtevo.  
 
Legenda simbolov: 
- ustrezen odziv: + 
- neustrezen odziv: - 
- delno ustrezen odziv: ± 
- ni odziva: / 
 
Rezultati preverjanja posameznih funkcionalnih veščin po posameznih področjih so 
sledeči: 
 
Funkcionalno področje: ODZIVANJE IN SODELOVANJE  
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1), 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 1: Otrok izvede enostavno navodilo. 
Zahteva : Podam navodilo. 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Sedi na stol. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, valja se po 
blazini) 
 

Pridi sem. /  / /  / 

Pomahaj. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, valja se po 
blazini) 
 

Prižgi luč. +  + /  + 

Odpri predal. +  + /  + 

Vzemi barvico. - - (s pestjo se udari po 
čelu, barvico prime in vrže 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, barvico 
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na tla) prime in vrže na tla) 
 

Prinesi balon. ±  ± (gre po balon, sede 
nanj in ga poskuša počiti) 

/  ± (gre po balon in ga 
poskuša pregrizniti) 
 

Postavi na mizo. +  + -  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, prime predmet ga 
vrže na tla in se vrti po 
prostoru, zraven ploska z 
dlanmi) 
 

Nesi v koš. +  + /  + 

 
Funkcionalno področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 2: Otrok me pogleda v oči. 
Zahteva: Otroka pokličem po imenu. 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 
sekundo, medtem ko 
sedim nasproti njega na 
stolu. 

±  ± (najprej zamiži, 
potem me pogleda) 

/  - (glavo skloni v naročje, 
se s pestmi udarja po 
ličnicah; s stopali 
izmenično udarja ob tla) 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 
sekundo, medtem ko 
sediva na blazini. 

±  ± (najprej zamiži, 
potem me pogleda) 

/  ± (leže ne hrbet z 
zaprtimi očmi, s pestmi se 
udarja po ličnicah in se ob 
tem smeji; potem me 
pogleda) 
 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 
sekundo, ko ga pokličem 
iz razdalje 3 korakov. 

/  / /  / 

 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 3: Otrok pogleda imenovani predmet.  
Zahteva: Otroku pokažem predmet in rečem: » Poglej (poimenujem predmet).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

avtomobilček ±  ± (najprej obrne glavo 
stran in miži, potem ga 
pogleda) 

/  - (avtomobilček prime, 
pogleda in vrže na tla, 
udari se po ličnicah) 
 

barvico ±  ± ±  ± (pogleda, zagrabi in 
vrže na tla) 
 

banano ±  ± (z dlanmi si pokrije 
obraz in se nasmiha, 
potem jo pogleda; banano 

-  - (s pestmi se tolče po 
licih in kriči, leže na 
blazino in buta z glavo ob 
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poje) tla) 
 

milne mehurčke ±  ± (pogleda, s pestjo se 
začne tolči po čelu in 
zraven vokalizira) 

±  ± (pogleda, prime, 
odvije pokrov in poskuša 
zliti tekočino ven) 
 

luč  ±  ± (miži in si z rokami 
pokriva oči, steče do luči, 
jo prižge in pogleda) 

±  ±  ( vrti se po prostoru in 
ploska z dlanmi, nato 
prižge luč in jo pogleda) 
 

 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 4: Otrok z roko pokaže na poimenovani 
predmet. na sliki 
Zahteva: Pred otroka položim sliko predmeta. Rečem: »Pokaži (poimenujem 
predmet).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

vlak ±  ± (najprej obrne glavo 
stran in miži, potem ga 
pogleda) 

/  - (avto prime, pogleda in 
vrže na tla, udari se po 
ličnicah) 
 

torbo ±  ± ±  ± (pogleda, zagrabi in 
vrže na tla) 
 

balon /  + /  ±  (pogleda žogo, jo 
nese k ustom in želi 
delček odgrizniti) 
 

kravo ±  ± (pogleda, s pestjo se 
začne tolči po čelu in 
zraven vokalizira) 

±  ± (pogleda, prime, 
odvije pokrov in poskuša 
zliti tekočino ven) 
 

žlico - - (s pestjo se udari po 
čelu, žlico prime in vrže na 
tla) 

/  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, žlico prime 
in vrže na tla) 
 

 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 5: Otrok izrazi zahtevo s kretnjo. 
Zahteva : »Pokaži kaj želiš.« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok s kazalcem ali z 
roko pokaže na predmet 
oziroma na sliko, ki ga želi 
imeti. 

/  / /  / 

 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 6: Otrok izrazi zavrnitev ali nestrinjanje.  



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

45 
 

Zahteva: Funkcionalno veščino izražanja zavrnitve ali nestrinjanja preverjam v 
naravnih okoliščinah, to je ko otrok s svojim vedenjem izraža zavrnitev in nestrinjanje 
s trenutnimi okoliščinami. 
 
a) »Reci, NE!« 
b) »Naredi, NE (demonstriram izražanje s kretnjo – odkimam z glavo).« 
c) »Pokaži, NE (demonstriram izražanje z uporabo slikovne opore – s kazalcem 
pokažem sliko, na kateri je znak NE).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok izrazi zavrnitev ali 
nestrinjanje z besedo ne. 

-  - (s pestjo se udarja po 
čelu in vokalizira, s stopali 
buta ob tla) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in obrača glavo 
levo desno; skuša 
pobegniti iz prostora; ko 
ga zadržim me praska in 
ugrizne v podlaket) 
 

Otrok izrazi zavrnitev ali 
nestrinjanje tako, da 
odkima z glavo. 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in vokalizira) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah, ploska z dlanmi in 
skuša pobegniti iz 
prostora; ko ga zadržim 
me praska in ugrizne v 
podlaket) 
 

Otrok izrazi zavrnitev ali 
nestrinjanje tako, da 
pokaže sliko na kateri je 
znak ne. 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in vokalizira, sliko 
odrine na tla, odriva me 
proč od sebe) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah, steče stran od 
mene in se skrije v omaro; 
ko ga dvakrat pokličem se 
ne odzove; ko se ga 
dotaknem in pokličem, me 
skuša ugrizniti v roko,  
nato me odriva stran od 
sebe) 
 

 
Funkcionalno področje: POSNEMANJE 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 7: Otrok posnema gibalne vzorce grobe 
motorike. 
Zahteva: »Naredi to (demonstriram gibalni vzorec).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Zaploskaj. -  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

/  - (vstaja iz stola in se s 
pestmi tolče po ličnicah, 
miži) 
 

Dvigni roke. /  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, vokalizira) 

/  -  (s pestmi se tolče po 
ličnicah, s stopali 
izmenično udarja ob tla) 
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Pokrij oči. - ± (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, valja se po 
blazini) 
 

Udari po mizi. +  + ±  ± ( s pestmi se udarja 
po ličnicah in sunkovito 
ploska, zraven miži)  
 

Počepni. ±  ± (glavo sklanja v 
naročje, skloni se na tla v 
položaj polža in s pestmi 
udarja po tleh) 

±  ± (skloni se na tla v 
položaj polža in se s 
pestmi udarja po ličnicah) 

Korakaj. - - (s pestjo se udari po 
čelu, s stopali izmenično 
topota ob tla) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, vrti se v 
krogu) 
 

Podrgni dlani. ± ± (miži, vokalizira in 
ploska z dlanmi) 

-  ± (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, vrti se v 
krogu) 
 

Potrkaj. -   ± (miži, vokalizira in 
ploska z dlanmi) 

-   ±  (s pestmi se tolče po 
ličnicah, s čelom udarja ob 
mizo, sunkovito ploska z 
dlanmi) 
 

Dvigni nogo -  - (s pestjo se udari po 
čelu, glavo sklanja v 
naročje) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, vrti se po prostoru 
in ploska z dlanmi) 
 

 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 8: Otrok posnema gibalne vzorce fine motorike. 
Zahteva: »Naredi to (demonstriram gibalni vzorec).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Stisni pest. -  - (s pestjo se udari po 
čelu, glavo sklanja v 
naročje) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, z rokami me 
odriva, sunkovito ploska z 
dlanmi) 
 

Kazalec položi na ustnice. -  - (s pestjo se udari po 
čelu, glavo sklanja v 
naročje) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, vrti se v 
krogu) 
 

Iztegni kazalec. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

- - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, kriči) 

Odpni zadrgo. +  + -  + (ploska z dlanmi in se 
vrti na mestu) 
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Poberi  frnikolo.  +  + + + 
 

 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 9: Otrok posnema gibalne vzorce govoril. 
Zahteva: »Naredi to (demonstriram gibalni vzorec).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Odpri usta. -  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, vokalizira) 

-  - (ploska z dlanmi, s 
stopali izmenično topota 
ob tla) 
 

Pokaži jezik. -  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, vokalizira) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, glavo sklanja v 
naročje) 
 

Našobi ustnice. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

- - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, glavo sklanja v 
naročje) 
 

Pihni. -  + (miži, glavo sklanja v 
naročje, vokalizira) 

-  - (ploska z dlanmi, glavo 
sklanja v naročje) 
 

Oblizni ustnice. -  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, vokalizira) 

-  - (ploska z dlanmi, glavo 
sklanja v naročje) 
 

Ponovi glas (A, E, I, O, U). -  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, vokalizira) 

-  - (ploska z dlanmi, glavo 
sklanja v naročje, s stopali 
izmenično topota ob tla) 
 

Ponovi zlog (ba, 
be,bi,bo,bu; 
ma,me,mi,mo,mu; 
ta,te,ti,to,tu; 
pa,pe,pi,po,pu). 

-  - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, vokalizira) 

-  - (ploska z dlanmi, glavo 
sklanja v naročje, s stopali 
izmenično topota ob tla) 

 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 10: Otrok posnema izvedene dejavnosti s 
predmeti. 
Zahteva: »Naredi to (demonstriram dejavnost).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Pozvoni z zvončkom. +  + /  -  (s pestmi se tolče po 
ličnicah) 
 

Potisne avtomobilček. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, avtomobilček vrže 
na tla) 
 

Položi eno kocko v drugo. + +  - + (s pestmi se tolče po 
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ličnicah, obrača glavo levo 
in desno, kocke odriva po 
mizi) 
 

Čečka z barvico. -  - (s pestjo se tolče po 
ličnicah in čelu, barvice in 
list odriva po mizi) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, obrača glavo levo 
in desno, barvice in papir 
odriva po mizi, kriči) 
 

Pihne v piščal. +  + +  + 

S palčko udari po bobnu. ±  ± (s pestjo se udari po 
čelu; palčko prime in udari 
po bobnu, nato odvrže 
palčko in boben) 

-  ± (s pestjo se udarja po 
ličnicah in kriči, palčko 
prime in vrže na tla; na 
boben udari z roko) 
 

Da kapo na glavo. + +  -  ± (ploska z dlanmi in 
obrača glavo levo in 
desno; vzame kapo jo 
meče in pobira s tal) 
 

Pije iz kozarca. +  + ±  ± (s pestmi se tolče po 
ličnicah, prime kozarec in 
ga grize po zgornjem 
robu) 
 

Nahrani punčko. ±  ± (rokuje s punčko in 
žlico, vendar ločeno; oba 
predmeta odloži) 

-  - (odriva punčko in žlico, 
vrti se po prostoru) 

Položi žeton v hranilnik. +  + ±  + (udarja se s pestmi po 
ličnicah, žeton nosi v usta 
in ga grize) 
 

 
Funkcionalno področje: SOCIALNA INTERAKCIJA 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 11: Otrok posnema izvedeno dejavnost vrstnika, 
ob spodbudi odrasle osebe. 
Zahteva: Otrok opazuje vrstnika pri dejavnosti. »Naredi to (z roko pokažem na 
vrstnika, ki izvaja dejavnost).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Poljubi punčko. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, odrine punčko, 
vokalizira) 

-  - (zgrabi punčko in jo 
vrže na tla, vrti se po 
prostoru in miži) 

Pospravi kocke v škatlo. +  + +  + 

Obriše usta z robčkom. - - (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, robček nese v 
koš) 
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Da piti punčki. -  ± (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu; vzame punčko in jo 
pospravi v predal) 

-  - (odriva punčko in kriči, 
z nogami izmenično topota 
ob tla) 

Pritisne na gumb, da 
prižge zvočno igračo. 

+  + +  + 

 
Datum preverjanja: 10.4. (otrok 1) in 11.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 12: Otrok ob opori odrasle osebe izmenja 
predmete z vrstnikom. 
Zahteva:  
a) »Daj (izgovorim ime vrstnika).« 
b) »Vzemi (poimenujem predmet, ki ga vrstnik drži v roki).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Da vrstniku predmet. ± ± (z dlanmi si pokrije 
obraz, s pestjo se udari po 
čelu, predmet drži in vrže 
proti vrstniku) 

-  - (s pestmi se tolče po 
ličnicah, valja se po blazini 
in se smeji) 

Vzame predmet od 
vrstnika. 

- ± (s pestjo se udari po 
čelu, glavo sklanja v 
naročje, miži; predmet 
prime in odrine od sebe) 

-  - (s pestjo se udarja po 
ličnicah, valja se po blazini 
in se smeji) 

 
Funkcionalno področje: SAMOSTOJNOST 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 13: Otrok uporabi stranišče. 
Zahteva: »Pojdi na stranišče.« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok gre do stranišča. +  + +  + 

Odpre vrata. +  + +  + 

Sleče hlače. +  + +  + 

Sleče spodnje hlače. +  + +  + 

Lula v stranišče. ±  ± (z roko vmes večkrat 
potegne vodo, naslanja se 
z glavo na kotliček) 

±  ± (z roko vmes večkrat 
potegne vodo, počepne ob 
kotliček in se želi igrati z 
vodo v stranišču) 

Obleče spodnje hlače. +  + +  + 

Obleče hlače. + +  + +  

Potegne vodo. ±  ± (z roko vmes večkrat 
potegne vodo, naslanja se 
z glavo na kotliček) 

±  ± (z roko vmes večkrat 
potegne vodo, počepne ob 
kotliček in se želi igrati z 
vodo v stranišču) 

Zaviha rokave. +  + ±  ± (zaviha en rokav, 
drugega zmoči) 

Stisne milo na dlan. ±  ± (stisne preveč mila, 
potem ga spira z vodo in 
se igra s peno) 

±  ± (stisne preveč mila, 
potem ga nanese z dlanjo 
na umivalnik, milo okuša z 
usti, spira ga z vodo, igra 
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se s peno tako, da jo 
okuša in trosi po tleh) 

Odpre pipo. +  + +  + 

Podrgne dlani pod vodo. ±  ± (dlani splakne pod 
vodo, vendar jih ne 
podrgne) 

±  ± (z dlanmi ploska pod 
vodo, da izpere milo) 

Zapre pipo. +  + +  + 

Odviha rokava. +  + +  + 

Obriše roke z brisačko. +  + +  + 

Vrže brisačko v koš. +  + ± ± (z brisačo najprej 
pobriše še ostanke mila na 
tleh, brisačo okuša z usti) 

Zapre vrata ob odhodu iz 
stranišča 

-  - (ne zapre vrat za sabo, 
s stopali glasno topota po 
tleh in ploska z dlanmi) 

-  - (ne zapre vrat za sabo, 
s stopali glasno topota po 
tleh in ploska z dlanmi) 

 
3.6.2 NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN POTEK OBRAVNAVE 
 
Načrt obravnave oblikovane po načelih uporabne vedenjske analize je bil osnovan na 
objektivno zapisanih podatkih, pridobljenih s kvalitativnimi metodami. Iz tako 
pridobljenih podatkov sem  določila prioritetna področja funkcioniranja, kjer 
posamezen otrok potrebuje pomoč in podporo. Individualni program oblikovan po 
načelih metode uporabne vedenjske analize je bil oblikovan za vsakega otroka 
posebej. Obravnava je bila pri obeh otrocih usmerjena na dve glavni področji: 

a) poučevanje novih funkcionalnih veščin in 
b) poučevanje bolj ustreznih oziroma sprejemljivih vzorcev vedenja. 

Obravnava je potekala 8 tednov, od 10.4. do 1.6.2017. Izvajana je bila v prostorih 
osnovne šole s prilagojenim programom (prostor za individualno obravnavo), ki jo 
obiskujeta oba otroka. V tem obdobju sem z vsakim posameznim otrokom izvedla 8 
obravnav v individualni učni situaciji in 14 obravnav v skupni učni situaciji (delo v 
paru). Zaradi praznika (27.4. in 2.5.) nista bili izvedeni 2 obravnavi v skupni učni 
situaciji. Skupno je bilo izvedenih 30 obravnav, od katerih je vsaka posamezna 
obravnava trajala 20 minut. Preverjanje obvladovanja funkcionalnih veščin sem 
izvedla pred začetkom obravnave (5.,6.,10. in 11.4.) in po končani obravnavi (5.,6.,7. 
in 8. 6.). Obravnave so potekale ob ponedeljkih in torkih od 11.50 do 12.10 ure, ter 
ob sredah in četrtkih od 12.50 do 13.10 ure. Z namenom večje preglednosti, so 
datumi posameznih obravnav predstavljeni v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Datumi izvajanj posameznih obravnav 

 Otrok 1 Otrok 2 Otrok 1 in otrok 2  

1. teden 10.4. 11.4. 12. in 13.4. 

2. teden 18.4. 19.4. 20. in 21.4. 

3. teden 24.4. 25.4. 26.4. 
(27.4. praznik) 
 

4. teden 3.5. 4.5. 5.5. 
(2.5. praznik) 

5. teden 8.5. 9.5. 10. in 11.5. 
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6. teden 15.5. 16.5. 17. in 18.5. 

7. teden 22.5. 23.5. 24. in 25.5. 

8. teden 29.5. 30.5. 31.5. in 1.6. 

Skupno število 
izvedenih 
obravnav 

8 8 14 

 
Vse obravnave so bile načrtovane in izvedene ob upoštevanju načel uporabne 
vedenjske analize. Na osnovi celostne ocene posameznega otroka sem za otroka 1 
in otroka 2 določila prioritetne funkcionalne veščine za poučevanje, pri čemer sem 
upoštevala tudi predvideno količino, trajanje in pogoje izvedbe načrtovanih obravnav. 
Ker sem izvedbo obravnav načrtovala tako v individualni kot tudi v skupinski učni 
situaciji (delo v paru), sem za poučevanje prioritetnih veščin določila tiste 
funkcionalne veščine na katere sta se pri preverjanju oba otroka odzvala neustrezno. 
Glede na načrtovano nizkointenzivnost obravnave so prioritetni cilji obravnave 
obsegali učenje bolj ustreznih vzorcev vedenja ter poučevanje 10 funkcionalnih 
veščin iz 4 osnovnih področij funkcioniranja: odzivanje in sodelovanje, socialna 
komunikacija, socialna interakcija in področje posnemanja. Za prioritetne sem 
opredelila veščine, katerih obvladovanje predstavlja osnovo za učenje in usvajanje 
novih znanj, ter za vzpostavljanje socialne interakcije obema otrokoma. Te veščine 
so: veščine odzivanja in sodelovanja, posnemanja, veščine verbalnega vedenja 
(določitev poimenovane osebe/predmeta s pogledom in s kretnjo, izražanje zahteve 
ter izražanje zavrnitve, veščine interakcije na konkretni ravni). Poleg opredelitve 
prioritetnih ciljev poučevanja, sem na osnovi celostne ocene posameznega otroka ter 
ob upoštevanju osnovnih načel, ki jih narekuje ABA metoda, opredelila tudi postopke 
in strategije poučevanja posamezne funkcionalne veščine, število predvidenih 
ponovitev posameznih korakov učenja, načine okrepitve ustreznih odzivov, kriterije 
za realizacijo zastavljenih ciljev, postopke merjenja in beleženja napredka otroka ter 
priporočila za prenos in ohranitev naučenih veščin v vsakodnevne situacije in v širše 
okolje.  
Tekom izvajanih obravnav in po koncu obravnave sem z namenom prenosa 
informacij o poteku izvedenih obravnav in uporabljenih postopkih učenja, ter z 
namenom posplošitve naučenih znanj v širše socialno okolje otrok, izvedla razgovore 
s starši otrok in s pedagoškimi delavci, ki delajo neposredno z otrokoma. Staršem in 
pedagoškim delavcem sem predstavila osnove poučevanja posamezne funkcionalne 
veščine, pri čemer sem posebej izpostavila predstavljeno zahtevo, odziv otroka, ter 
način okrepitve. 
 
3.6.2.1 POUČEVANJE POSAMEZNIH FUNKCIONALNIH VEŠČIN  
 
Za poučevanje novih funkcionalnih veščin sem za otoka 1 in za otroka 2 uporabljala 
strategijo učenja z diferencialno okrepitvijo, pri čemer sem uporabljala postopke 
diferencialne okrepitve ostalih vedenjskih vzorcev, diferencialne okrepitve 
alternativnih vedenjskih vzorcev in diferencialne okrepitve maloštevilnih vedenjskih 
vzorcev. Ustrezne odzive posameznega otroka na podane zahteve, sem poleg 
izbranih virov okrepitve s strani posameznega otroka, neposredno okrepila z 
besedno pohvalo, nasmehom, dotikom z dlanjo »petka«.Poleg omenjenih postopkov 
sem za namen zmanjševanja pojava neustreznih vedenjskih vzorcev uporabljala 
postopek gašenja za oba otroka.  Za otroka 2 pa sem poleg postopka gašenja 
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uporabljala tudi postopek izključitve (otroka sem ˝izključila˝ v miren kotiček, v 
prostoru za individualno obravnavo).  
 
3.6.2.1.1 PROGRAMI POUČEVANJA POSAMEZNIH FUNKCIONALNIH VEŠČIN 
 
3.6.2.1.1.1 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 1 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: ODZIVANJE IN SODELOVANJE 
Poučevana funkcionalna veščina 1: izvedba enostavnih navodil 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok samostojno sedi na stolu. 
Kriteriji ciljnega vedenja: Ustrezen odziv je samostojno sedenje otroka na stolu, ki 
traja določen čas, brez opore. 
Vedenjska objektivnost cilja:  
a) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 10 sekund, z 90% 
pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 30 sekund sedi pri mizi 
do konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj minuto in sedi pri mizi do 
konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo na tretji stopnji (c) 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Stopim bližje k otroku in rečem: »Sedi na stol.« Otroku v istem hipu nudim popolno 
fizično oporo (otrok 1: primem ga za roko, vodim ga do stola in ga posedem; otrok 2: 
obe roki mu položim na rameni, vodim ga do stola in ga posedem). Ko otrok obsedi 
za vsaj 3 sekunde, okrepim njegov odziv z besedno pohvalo in izbranim virom 
okrepitve. Postopno zmanjšujem potrebno stopnjo opore in preidem na delno fizično 
oporo (otroka primem za nadlaket in ga zgolj usmerim proti stolu) v kombinaciji s 
kretnjo (z iztegnjenim kazalcem pokažem na stol ali potrkam s prsti po sedišču stola). 
Pazim, da s pohvalo komentiram otrokovo vedenje (npr. »Dobro sediš.«) in ne otroka 
samega (npr.»Priden si.«). Na možen pojav neustreznega vedenjskega vzorca se  
odzovem s postopkom gašenja pri otroku 1 in otroku 2. V kolikor se pri otroku 2 
pojavi zaporedna epizoda neustreznih vedenjskih vzorcev uporabim strategijo 
izključitve. Če se otrok upira posedanju, kljub temu okrepim ustrezen odziv z oporo. 
Ko otrok preneha z upiranjem posedanju, močno krepim zgolj še samostojne 
ustrezne odzive na izraženo zahtevo, brez opore. V primeru neodzivanja otroka na 
izraženo zahtevo, mu takoj omogočim potrebno oporo, vendar odziva nikakor ne 
krepim. Postopno podaljšujem čas sedenja. 
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b) Stopim bližje k otroku in podam zahtevo. V kolikor se na predstavljeno zahtevo ne 
odzove, mu nemudoma nudim potrebno oporo. Ko otrok sedi, mu ponudim dejavnost 
za katero predvidevam da ga zanima in katero je zmožen samostojno izvesti. Med 
izvajanjem dejavnosti ga spodbujam in krepim z besedami (npr. »Še malo pa boš 
zložil vse kocke.«). Ustrezen odziv otroka okrepim s krajšim odmorom od dejavnosti 
in virom izbrane okrepitve. Odmor je le nekoliko daljši kot je trajala izvedba 
dejavnosti. Če otrok med dejavnostjo ne obsedi za vsaj 30 sekund, mu ne omogočim 
odmora. Pri zahtevi vztrajam toliko časa, da jo izvede. Po potrebi mu nudim oporo. 
c) Stopim v otrokovo bližino in podam zahtevo. V kolikor se na predstavljeno zahtevo 
ne odzove, mu nemudoma nudim potrebno oporo. Ko otrok sedi, mu ponudim 
dejavnost za katero predvidevam da ga zanima. Med izvajanjem dejavnosti ga 
spodbujam in krepim z besedami (npr. »Še malo pa boš nanizal vse kroglice.«). 
Ustrezen odziv otroka okrepim z odmorom od dejavnosti in izbranim virom okrepitve. 
V kolikor otrok med dejavnostjo ne obsedi vsaj za minuto, mu ne omogočim odmora. 
Pri zahtevi vztrajam toliko časa, da jo izvede. Po potrebi mu nudim oporo. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Enako zahtevo predstavijo otroku 
druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 10.4. (otrok 1), 11.4. (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: tekom vsake obravnave 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 1 za otroka 1: 
a) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 10 sekund, z 90% 
pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE DOSEŽEN (13.4.2017); 
b) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 30 sekund sedi pri  mizi 
do konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE 
DOSEŽEN (13.4.2017); 
c) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 1minuto in sedi pri mizi 
do konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE 
DOSEŽEN (21.4.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 1 za otroka 2: 
a) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 10 sekund, z 90% 
pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE DOSEŽEN (19.4.2017); 
b) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 30 sekund sedi pri mizi 
do konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE 
DOSEŽEN (19.4.2017): 
c) otrok se ob besedni zahtevi 10 krat usede na stol, za vsaj 1minuto in sedi pri mizi 
do konca dejavnosti, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav – CILJ JE 
DOSEŽEN (25.4.2017). 
 
Ob uvedbi programa poučevanja je otrok 1 potreboval delno fizično oporo, katero 
sem po 2 izvedenih zaporednih obravnavah nadomestila z oporo s kretnjo (poleg 
besedne zahteve sem s kazalcem nakazala na smer stola). Otrok 1 je v 6 
obravnavah samostojno izvedel zahtevo brez opore in brez pojava neustreznih 
vedenjskih vzorcev. Ob poučevanju samostojnega sedenja na stolu je v prvih dveh 
obravnavah izkazoval neustrezne vzorce vedenja (udarjanje s stopali ob tla, 
vokaliziranje), ki so ob uvedbi postopka gašenja postopno izzveneli. Otrok 2 pa je ob 
uvedbi programa potreboval popolno fizično oporo, ki se je postopoma preko delne 
opore zmanjšala na oporo s kretnjo. V prvih 3 obravnavah po uvedbi programa se je 
otrok 2 na zahtevo odzival z neustreznimi vedenjskimi vzorci (kričanje, poskus 
pobega iz prostora, udarjanje s pestmi po ličnicah, odrivanje stola). Poleg postopka 
gašenja sem zaradi intenzivnosti pojava neustreznih vedenjskih vzorcev izvedla tudi 
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strategijo izključitve. Pri obravnavah, ki so potekale v skupinski učni situaciji (delo v 
paru) je bilo pri otroku 2 opaznih več zaporednih epizod pojavljanja neustreznih 
vedenjskih vzorcev. Ob uvedbi strategije izključitve (otroka sem umaknila v ˶tihi 
kotiček˝, kjer je na blazini čakal, da ga povabim nazaj k dejavnosti), pa se je 
intenzivnost pojava neustreznih vedenjskih vzorcev postopno zmanjšala (kričanje je 
prešlo v vokaliziranje a-a-a, s pestmi se je udaril po ličnicah manj intenzivno in 
manjkrat).  Po 7 obravnavah je otrok 2 samostojno izvedel zahtevo brez opore in   z 
manj intenzivnimi neustreznimi vedenjskimi vzorci (oglašal se je z vokaliziranjem a-a-
a). 
 
3.6.2.1.1.2 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 2 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 2: vzpostavitev očesnega stika 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok me pogleda v oči. 
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok me pogleda takoj, ko ga pokličem po imenu, brez 
opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim nasproti njega, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim ob njem na blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu z razdalje 3 
korakov, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, zabeleženi bodo zadnji 5 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) 1. korak poučevanja: Sedim nasproti otroka in ga pokličem po imenu. Otroku v 
istem hipu nudim  vizualno oporo, tako da nesem predmet, ki otroka zanima (milne 
mehurčke za otroka 1, balon za otroka 2) čez njegovo vidno polje in ga zadržim pred 
svojim obrazom, v višini svojih oči. Počakam, da me otrok pogleda. Če se otrok ne 
odzove in ne pogleda predmeta, mu nudim popolno fizično oporo tako, da s 
kazalcem privzdignem njegovo brado in spodbudim vzpostavitev očesnega stika. V 
trenutku ko me otrok pogleda, ga okrepim tako da mu dam želeni predmet in ga 
pohvalim z besedo in nasmehom. Postopek med obravnavo ponovim petkrat in 
nadaljujem s poučevanjem 2. koraka. 
2. korak poučevanja: Sedim nasproti otroka in ga pokličem po imenu. Če me otrok 
pogleda s časovnim zamikom največ 3 sekund ali takoj vsaj za sekundo, močno 
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okrepim njegov odziv s pohvalo, z nasmehom in z izbranim virom okrepitve. Pazim, 
da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove odzive 
(diferencialna okrepitev). Postopno opuščam  popolno fizično oporo in jo nadomestim 
z delno oporo (iztegnjen kazalec ob očesu). Sčasoma krepim le otrokove samostojne 
ustrezne odzive. Če se otrok ne odzove in me ne pogleda, ponovim postopek 1. 
koraka poučevanja. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim  
z otrokom na blazini in ga med igro pokličem po imenu. Če se otrok ne odzove in me 
ne pogleda, ponovim postopek 1. koraka poučevanja. Ustrezen odziv otroka okrepim 
z besedno pohvalo (»Pogledal si.«), nasmehom in izbranim virom okrepitve. 
Postopno zmanjšujem potrebno stopnjo opore in preidem na delno fizično oporo 
(otroka primem za nadlaket in ga zgolj usmerim proti stolu) v kombinaciji s kretnjo (z 
iztegnjenim kazalcem ob očesu). Močno okrepim zgolj še samostojne ustrezne 
odzive na izraženo zahtevo, brez opore. V primeru neodzivanja otroka na izraženo 
zahtevo, mu takoj omogočim potrebno oporo, vendar odziva nikakor ne okrepim. 
Postopno podaljšujem čas sedenja. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. V 
začetni situaciji se igram z otrokom na blazini, nato pa se oddaljim za približno 3 
korake. Otroka pokličem po imenu z razdalje. Če me otrok pogleda s časovnim 
zamikom največ 3 sekund ali takoj vsaj za sekundo, močno okrepim njegov odziv s 
pohvalo, z nasmehom in z izbranim virom okrepitve. V primeru neodzivanja otroka na 
izraženo zahtevo, mu takoj omogočim potrebno oporo (1. korak), vendar odziva 
nikakor ne okrepim. Pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in 
samostojne otrokove odzive. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Vzpostavljanje očesnega stika 
spodbujam nenehno, med vsako obravnavo. Kadar me otrok ob tem spontano 
pogleda ga okrepim z iztegnjenim kazalcem ob očesu in pohvalo. Kadar pa me otrok 
med igro pogleda, ker želeni predmet zadržim v višini svojih oči, ga prav tako 
pohvalim in okrepim. Enako zahtevo predstavijo otroku druge osebe, v drugem 
okolju. 
Datum začetka poučevanja: 10.4.2017 (otrok 1), 11.4. (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: sprotno, med vsako izvedeno 
obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 2 za otroka 1: 
a) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim nasproti njega, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (13.4.2017), 
b) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim ob njem na blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (13.4.2017), 
c) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu z razdalje 3 
korakov, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ NI DOSEŽEN. 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 2 za otroka 2: 
a) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim nasproti njega, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (19.4.2017); 
b) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu, medtem ko 
sedim ob njem na blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (19.4.2017); 
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c) otrok me 5 krat pogleda v oči za sekundo, ko ga pokličem po imenu z razdalje 3 
korakov, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ NI DOSEŽEN.  
 
Program poučevanja funkcionalne veščine 2 je potekal brez posebnosti pri otroku 1. 
Ob uvedbi je potreboval zgolj delno fizično oporo (iztegnjen kazalec ob očesu), 
katero sem po 1 izvedeni obravnavi lahko opustila. Ob poučevanju vzpostavljanja 
očesnega stika je otrok 1 izkazoval manjšo intenziteto pojava neustreznih vedenjskih 
vzorcev (mižanje, skrivanje obraza v dlani), ki so ob uvedbi postopka gašenja in 
vztrajanju pri izraženi zahtevi v celoti izzveneli tekom 2. obravnave. Otrok 1 je v 3 
obravnavah samostojno izvedel zahtevo brez opore, ob moji neposredni bližini sede 
na stolu ali na blazini. Otrok 1 z razdalje 3 korakov ni dosegel cilja po zahtevanih 
kriterijih. Občasno je vzpostavil očesni stik, vendar se ni dosledno odzival na 
predstavljeno zahtevo. Otrok 2 pa je ob uvedbi programa potreboval popolno fizično 
oporo (nagib brade), ki sem jo glede na njegove odzive postopoma opustila. V prvi 
obravnavi po uvedbi programa se je otrok 2 na zahtevo odzival z neustreznimi 
vedenjskimi vzorci (odrivanje moje roke, mižanje) na katere sem se odzvala z uvedbo 
postopka gašenja. Po 4 obravnavah je otrok 2 samostojno izvedel zahtevo brez 
opore ob moji neposredni bližini sede na stolu ali na blazini. Občasno je ob zahtevi 
najprej zamižal, potem pa vzpostavil očesni stik. Otrok 2 z razdalje 3 korakov ni 
dosegel cilja po zahtevanih kriterijih. Občasno je vzpostavil očesni stik, vendar se ni 
dosledno odzival na predstavljeno zahtevo. 
 
3.6.2.1.1.3 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 3 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 3 za otroka 1 in otroka 2: določanje 
imenovanega predmeta s pogledom 
Ciljno vedenje: Otrok pogleda imenovani predmet.  
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok pogleda predmet takoj (dovoljen časovni zamik 3 
sekund), ko ga imenujem, brez opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri menjavi v 
paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Didaktični material: konkretni predmeti (avtomobilček, banana, milni mehurčki, 
lučka) 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
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Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Sedim pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Poglej (imenujem 
predmet)«. Če otrok pogleda predmet s časovnim zamikom največ 3 sekund ali takoj, 
močno okrepim njegov odziv s pohvalo, z nasmehom in z izbranim virom okrepitve. V 
nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim popolno fizično oporo in okrepim 
odziv. Postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno 
zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in 
samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv,  
ga močno okrepim. Odslej okrepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in ne pogleda predmeta, mu nudim potrebno oporo, 
vendar odziva ne okrepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Poglej (imenujem predmet)«. Po 
odzivu mu pokažem drug predmet in ponovim zahtevo, ter počakam na ustrezen 
odziv. Postopek petkrat ponovim. Nato otroku pokažem drug predmet in ga 
poimenujem. Ob tem ponovim zahtevo za drug predmet: »Poglej (imenujem 
predmet).« Zahteve nato naključno menjam v paru, tako da petkrat predstavim ciljno 
zahtevo za imenovani predmet. Okrepim le otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in ne pogleda predmeta, mu nudim potrebno oporo, 
vendar odziva ne okrepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Poglej (imenujem predmet)«. Po 
odzivu mu pokažem drug predmet in ponovim zahtevo, ter počakam na ustrezen 
odziv. Postopek petkrat ponovim. Nato otroku pokažem drug predmet in ga 
poimenujem. Ob tem ponovim zahtevo za drug predmet: »Poglej (imenujem 
predmet).« Zahteve nato podajam v naključnem vrstnem redu, tako da petkrat 
predstavim ciljno zahtevo za imenovani predmet. Okrepim le otrokove samostojne 
ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne pogleda predmeta, mu nudim 
potrebno oporo, vendar odziva ne okrepim. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Določanje poimenovanih predmetov s 
pogledom spodbujam nenehno, med vsako obravnavo. Kadar otrok med obravnavo 
spontano pogleda imenovani predmet, ga pohvalim in okrepim. Kadar otrok med igro 
spontano pogleda želeni predmet in mene, ga prav tako pohvalim in močno okrepim. 
Enako zahtevo predstavijo otroku druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 10.4.2017 (otrok 1), 11.4.2017 (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: 2 krat tedensko 2 tedna v individualni 
in skupinski učni situaciji, po doseženem kriteriju na stopnji c 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 3 za otroka 1: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(26.4.2017); 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri menjavi v 
paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(26.4.2017); 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(8.5.2017). 
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Realizacija poučevane funkcionalne veščine 3 za otroka 2: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(26.4.2017); 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri menjavi v 
paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(9.5.2017); 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund pogleda imenovani predmet pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ NI DOSEŽEN.  
 
Program poučevanja funkcionalne veščine 3 je potekal za oba otroka dalj časa. Oba 
otroka sta ob uvedbi poučevanja potrebovala popolno fizično oporo. Otrok 1 jo je 
potreboval tekom 2 zaporednih obravnav, otrok 2 pa tekom 4 zaporednih obravnav. 
Oba otroka sta izkazovala pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Otrok 1 je mižal in 
obračal glavo, na stolu je s stopali udarjal ob tla in glavo skrival v dlani. Ob uvedbi 
postopka gašenja so neustrezni vzorci vedenja popolnoma izzveneli do 6 obravnave. 
V 11 obravnavah je otrok 1 samostojno izvedel zahtevo na vseh treh stopnjah 
poučevanja (ob zaporedni ponovitvi zahteve, ob menjavi zahteve v paru ter ob 
naključni menjavi zahteve) brez opore. Otrok 2 pa je samostojno izvedel zahtevo na 
prvih dveh stopnjah (ob zaporedni ponovitvi zahteve in ob menjavi zahteve v paru) 
brez opore, v 11 obravnavah. Zahteve na tretji stopnji (pogleda predmet pri naključni 
menjavi) ni izvedel po določenih kriterijih ciljnega vedenja. Za izvedbo zahteve je 
namreč potreboval  delno oporo (kazalec na imenovanem predmetu). Tekom vseh 
obravnav je tudi izkazoval neustrezne vzorce vedenja (odrival je mojo roko in 
predmete, na stolu je s stopali udarjal ob tla, s pestmi se je udarjal po ličnicah), na 
katere sem se odzvala z uvedbo postopka gašenja. Pri 7 obravnavi je bila opazna 
manjša intenziteta pojava neustreznih vedenjskih vzorcev pri otroku 2 (na stolu je s 
stopali udarjal ob tla, oglašal se je z vokaliziranjem a-a-a). 
 
3.6.2.1.1.4 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 4 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 4: določanje imenovanega predmeta s kretnjo 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok z roko pokaže na imenovani predmet.  
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok z roko pokaže predmet takoj (dovoljen časovni 
zamik 3 sekunde), ko ga imenujem, brez opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri menjavi 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, beleženi so zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

59 
 

mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Sedim pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Pokaži (imenujem 
predmet)«. Če otrok z roko pokaže predmet s časovnim zamikom največ 3 sekund ali 
takoj, močno okrepim njegov odziv s pohvalo, z nasmehom in z izbranim virom 
okrepitve. V nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim popolno fizično oporo 
(primem ga za roko, iztegnem kazalec in roko usmerim na predmet) in okrepim odziv. 
Postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno 
zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in 
samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv,  
ga močno okrepim. Odslej okrepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in ne pokaže predmeta z roko, mu nudim potrebno oporo, 
vendar odziva ne okrepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Pokaži (imenujem predmet)«. Po 
odzivu mu pokažem drug predmet in ponovim zahtevo, ter počakam na ustrezen 
odziv. Postopek petkrat ponovim. Nato otroku predstavim in poimenujem drug 
predmet. Ob tem ponovim zahtevo za drug predmet: »Pokaži (imenujem predmet).« 
Zahteve nato naključno menjam v paru, tako da petkrat predstavim ciljno zahtevo za 
imenovani predmet. Okrepim le otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se 
otrok ne odzove in ne pokaže predmeta z roko, mu nudim potrebno oporo, vendar 
odziva ne okrepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem predmet in rečem: »Pokaži (imenujem predmet)«. Po 
odzivu mu pokažem drug predmet in ponovim zahtevo, ter počakam na ustrezen 
odziv. Postopek petkrat ponovim. Nato otroku predstavim in poimenujem drug 
predmet. Ob tem ponovim zahtevo za drug predmet: »Pokaži (imenujem predmet).« 
Zahteve nato podajam v naključnem vrstnem redu, tako da petkrat predstavim ciljno 
zahtevo za imenovani predmet. Okrepim le otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in ne pokaže predmeta z roko, mu nudim potrebno oporo, 
vendar odziva ne okrepim. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Določanje poimenovanih predmetov s 
kretnjo spodbujam nenehno, med vsako obravnavo. Kadar otrok med obravnavo 
spontano pokaže imenovani ali želeni predmet, ga pohvalim in okrepim. Enako 
zahtevo predstavijo otroku druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 10.5. (otrok 1 in otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: po doseženem kriteriju na stopnji c, 
med vsako izvedeno obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 4 za otroka 1: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (22.5.2017); 
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b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri menjavi 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(22.5.2017); 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (29.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 4 za otroka 2: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (23.5.2017); 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri menjavi 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(30.5.2017); 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže imenovani predmet pri 
naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ NI 
DOSEŽEN.  
 
Ob uvedbi programa poučevanja sta oba otroka potrebovala popolno fizično oporo, 
katero sem postopoma opustila (tekom 3 obravnave za otroka 1 in tekom 5 
obravnave za otroka 2). Pojav neustreznih vedenjskih vzorcev je bil v obeh učnih 
situacijah pri otroku 2 bolj intenziven (odrivanje moje roke, poskus ugriza v nadlaket, 
odrivanje predmetov) kot pri otroku 1 (na stolu s stopali udarja ob tla, s pestjo se 
rahlo udari v čelo, miži). Za otroka 1 sem uvedla postopek gašenja, za otroka 2 pa 
sem poleg gašenja uvedla še strategijo izključitve. Otrok 1 je v 9 obravnavah 
samostojno izvedel zahtevo na vseh treh stopnjah (a, b in c) poučevanja brez opore. 
Otrok 2 pa je samostojno izvedel zahtevo na prvih dveh stopnjah brez opore, v 9 
obravnavah. Zahteve na tretji stopnji ni izvedel po določenih kriterijih ciljnega 
vedenja. Otrok 2 z roko ni pokazal imenovanega predmeta pri naključni menjavi 
predmetov, tekom 4 zaporednih obravnav z 90 odstotno pravilnostjo. 
 
3.6.2.1.1.5 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 5 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Poučevana funkcionalna veščina : izražanje zahteve (ang. mand) 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok izrazi zahtevo s kretnjo.  
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok z roko pokaže na želeni predmet ali na sliko 
predmeta, ki ga želi, brez opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih 
obravnav; 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri menjavi v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
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Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. Poučevanje poteka preko uporabe konkretnih predmetov 
in slik predmetov, ker je glavni cilj metode uporabne vedenjske analize prenos in 
posplošitev naučenih vedenj v druge situacije in v druga okolja. V tem primeru 
pomeni posplošitev naučenega vedenja zmožnost otroka, da z uporabo podpornega 
slikovnega sistema izrazi zahtevo po predmetu, ki ni v njegovem trenutnem vidnem 
polju. Bistvenega pomena pri poučevanju je, da za predstavljene predmete otrok 
izkazuje visoko stopnjo zanimanja. Notranja motivacija otroka je osnova za učenje in 
za oblikovanje ustreznega odziva otroka. Zato poučujem funkcionalno veščino 
sprotno, tekom posameznih obravnav, ko zaznam  kateri so za otroka trenutno želeni 
predmeti. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Sedim pred otrokom, mu pokažem predmet ali sliko in rečem: »Pokaži kaj želiš«. 
Če otrok z roko pokaže želeni predmet ali sliko predmeta s časovnim zamikom 
največ 3 sekund ali takoj, močno okrepim njegov odziv s pohvalo, z nasmehom in z 
izbranim virom okrepitve. V nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim 
popolno fizično oporo (primem ga za roko, iztegnem kazalec in roko usmerim na 
predmet ali na sliko predmeta) in okrepim odziv. V kolikor otrok pokaže na manj 
želeni predmet ali sliko predmeta, mu zahtevani predmet dam in počakam odziv. Če 
otrok izkazuje neodobravanje nad dobljenim predmetom in želi drug predmet, se na 
njegovo vedenje odzovem s postopkom gašenja. Ponovno mu pokažem oba 
predmeta ali slike predmetov in ponovim zahtevo. Počakam na odziv in po potrebi 
otroku omogočim oporo. Celoten postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. 
Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive 
otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede 
ustrezni ciljni odziv, mu dam želeni predmet in ga močno okrepim. Odslej krepim le 
še otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne pokaže 
predmeta ali slike predmeta z roko, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne 
okrepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem želeni predmet ali sliko predmeta in rečem: »Pokaži kaj 
želiš«. Po odzivu mu pokažem želeni predmet ali sliko predmeta in manj želeni 
predmet in sliko predmeta ter ponovim zahtevo. Počakam na ustrezen odziv. 
Postopek petkrat ponovim. Zahteve nato naključno menjam v paru, tako da petkrat 
predstavim ciljno zahtevo za želeni predmet. Okrepim le otrokove samostojne 
ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne pokaže želenega predmeta ali 
slike predmeta z roko, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne okrepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom, mu pokažem želeni predmet ali sliko predmeta in manj želeni predmet 
in sliko predmeta ter rečem: »Pokaži kaj želiš«. Počakam na ustrezen odziv. Po 
odzivu mu pokažem več predmetov med katerimi je tudi želeni predmet ali različne 
slike predmetov ter ponovim zahtevo. Počakam na ustrezen odziv. Postopek petkrat 
ponovim. Zahteve nato naključno podajam, tako da petkrat predstavim ciljno zahtevo 
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za želeni predmet. Okrepim le otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se 
otrok ne odzove in ne pokaže želenega predmeta ali slike predmeta z roko, mu 
nudim potrebno oporo, vendar odziva ne okrepim. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Izražanje zahteve s kretnjo spodbujam 
nenehno, med vsako obravnavo. Kadar otrok ob tem spontano izrazi zahtevo s 
kretnjo ga okrepim. Enako zahtevo predstavijo otroku druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 18.5.2017 (otrok 1 in otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: po doseženem kriteriju na stopnji c, 
med vsako izvedeno obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 5 za otroka 1: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih 
obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (29.5.2017); 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - 
CILJ JE DOSEŽEN (29.5.2017); 
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - 
CILJ JE DOSEŽEN (29.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 5 za otroka 2: 
a) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih 
obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (30.5.2017); 
b) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - 
CILJ NI DOSEŽEN;  
c) otrok s časovnim zamikom 3 sekund z roko pokaže želeni predmet ali sliko 
predmeta pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - 
CILJ NI DOSEŽEN.  
 
Ob uvedbi programa poučevanja funkcionalne veščine 5 je otrok 1 potreboval delno 
fizično oporo, ki sem jo po 2 obravnavah lahko popolnoma opustila. Otrok 1 je v 5 
obravnavah samostojno izvedel zahtevo na vseh treh stopnjah brez opore. Otrok 2 
pa je ob uvedbi potreboval popolno fizično oporo tekom 3 obravnav. Samostojno je 
izvedel zahtevo na prvi stopnji (pokazal je želeni predmet ali sliko predmeta pri 
zaporednih ponovitvah), v 5 obravnavah. Zahteve na drugi in tretji stopnji (otrok 
pokaže želeni predmet ali sliko predmeta pri menjavi v paru ali pri naključni menjavi) 
ni izvedel po določenih kriterijih ciljnega vedenja. Za izvedbo zahteve je potreboval  
delno oporo (kazalec na želenem predmetu). Otrok 2 je tekom poučevanja 
funkcionalne veščine 5 izkazoval večjo intenziteto neustreznih vedenjskih vzorcev  
(poskus ugriza v nadlaket, tolčenje s pestmi po ličnicah, kričanje in udarjanje  s 
stopali v tla) kot otrok 1. Poleg postopka gašenja sem za učenje bolj ustreznih 
vzorcev vedenja uporabila tudi postopek izključitve. 
 
 
3.6.2.1.1.6 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 6 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 6: Izražanje zavrnitve. 
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Ciljno vedenje otroka 1: otrok reče: »Ne.« 
Ciljno vedenje otroka 2: Otrok zavrne zahtevo tako, da z roko pokaže na  sliko s 
simbolom ˶NE˝. 
Kriteriji ciljnega vedenja za otroka 1: Otrok izrazi zavrnitev zahteve z besedo ˶NE˝, 
brez opore. 
Kriteriji ciljnega vedenja za otroka 2: Otrok izrazi zavrnitev zahteve tako, da 
pokaže na sliko s simbolom ˶NE˝, brez opore. 
Vedenjska objektivnost za otroka 1:  
a) otrok 5 krat reče »Ne.«, ob predstavljeni zahtevi, medtem ko sedim nasproti njega, 
z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok 5 krat reče »Ne.« ob predstavljeni zahtevi, medtem ko sedim ob njem na 
blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok 5 krat reče »Ne.« ob predstavljeni zahtevi z razdalje 3 korakov, z 90% 
pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Vedenjska objektivnost za otroka 2:  
a) otrok 5 krat, pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi, medtem ko 
sedim nasproti njega, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok 5 krat pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi, medtem ko 
sedim ob njem na blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
c) otrok 5 krat  pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi z razdalje 3 
korakov, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov tekom posamezne 
obravnave, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Didaktični material: slika s simbolom ˶NE˝ 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. Ciljno vedenje in poučevanje izražanja zavrnitve sta 
diferencirana za vsakega posameznega otroka. Oblikovana sta z ozirom na 
individualne sposobnosti posameznega otroka. Otrok 1 zmore povedati nekaj besed 
in nekaj zlogov, zato zanj načrtovano ciljno vedenje predvideva besedni odziv. Otrok 
2 je na stopnji vokaliziranja, zato zanj načrtovano ciljno vedenje predvideva odziv s 
kretnjo. Poučevanje poteka tekom vsake izvedene obravnave, v naravnih 
okoliščinah. V tem primeru predstavljajo naravno okoliščino pogoji določene zahteve, 
ki jo otrok odklanja na neustrezen, neprilagojen način. Notranja motivacija otroka je 
osnova za učenje in za oblikovanje ustreznega odziva otroka. Zato poučujem 
funkcionalno veščino sprotno, tekom posameznih obravnav, v okoliščinah 
pomembnih za otroka.  
 
Opis postopka poučevanja za otroka 1 :  
a) Sedim pred otrokom, ki se na predstavljeno zahtevo odzove z neustreznim 
vedenjskim vzorcem.  Primem ga za nadlaket, ga zadržim in nemudoma rečem: 
»NE.« Če otrok reče »NE.« s časovnim zamikom največ 3 sekund, močno okrepim 
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njegov odziv z začasnim odlogom podane zahteve, ter z izbranim virom okrepitve. V 
nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim popolno fizično oporo (primem ga 
za roko, iztegnem kazalec in sredinec, ju namestim ob koren nosu in potegnem v 
smeri ušesa) in ponovim:  »NE.«  ter okrepim odziv. V kolikor otrok naprej izkazuje 
neustrezne vzorce, se odzovem s postopkom gašenja, nato ponovim zahtevo in 
postopek poučevanja ter počakam na odziv. Celoten postopek poučevanja petkrat 
zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno 
okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok 
prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, mu omogočim krajši odmor in ga močno 
okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok 
ne odzove in z roko ne pokaže slike, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne 
okrepim. 
b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim  
z otrokom na blazini in mu med igro predstavim naključno zahtevo. Ob neustreznem 
odzivu in pojavu neustreznih vzorcev vedenja, otroka zadržim za nadlaket in takoj 
rečem: »NE.« Če otrok reče »NE.« s časovnim zamikom največ 3 sekund, močno 
okrepim njegov odziv (začasen odlog podane zahteve) in z virom okrepitve. V 
nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim fizično oporo in okrepim odziv. V 
kolikor otrok naprej izkazuje neustrezne vzorce postopek ponovim in počakam odziv. 
Celoten postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno 
zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in 
samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, 
mu omogočim odmor in ga močno okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne 
ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne reče: »NE.«, mu nudim potrebno 
oporo, vendar odziva ne okrepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. V 
začetni situaciji se igram z otrokom na blazini, nato pa se oddaljim za približno 4 
korake in mu predstavim naključno zahtevo. Ob neustreznem odzivu in pojavu 
neustreznih vzorcev vedenja, otroku takoj rečem: »NE.« Če otrok reče »NE«  s 
časovnim zamikom največ 3 sekund, močno okrepim njegov odziv (začasen odlog 
podane zahteve) in z virom okrepitve. V nasprotnem primeru otroku nemudoma 
omogočim potrebno oporo in okrepim odziv. V kolikor otrok naprej izkazuje 
neustrezne vzorce postopek ponovim in počakam odziv. Celoten postopek 
poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in 
pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove 
odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, mu omogočim odmor in 
ga močno okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in ne reče: »NE«, mu nudim potrebno oporo, vendar 
odziva ne okrepim. 
Opis postopka poučevanja za otroka 2 : 
a) Sedim pred otrokom in mu predstavim naključno zahtevo. Ob neustreznem odzivu 
in pojavu neustreznih vzorcev vedenja, otroku takoj rečem: »NE« in obenem 
pokažem sliko s simbolom »NE«. Če otrok z roko pokaže na sliko s časovnim 
zamikom največ 3 sekund, močno okrepim njegov odziv tako, da začasno odložim 
podano zahtevo in mu omogočim odmor, ter z izbranim virom okrepitve. V 
nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim popolno fizično oporo (primem ga 
za roko, iztegnem kazalec in roko usmerim na sliko) in okrepim odziv. V kolikor otrok 
še naprej izkazuje neustrezne vedenjske vzorce postopek ponovim in počakam 
odziv. Po potrebi se odzovem s postopkom gašenja in izključitve. Celoten postopek 
poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in 
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pazim, da različno okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove 
odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, mu omogočim odmor in 
ga močno okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V 
kolikor se otrok ne odzove in z roko ne pokaže slike, mu nudim potrebno oporo, 
vendar odziva ne okrepim. 
b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim  
z otrokom na blazini in mu med igro predstavim naključno zahtevo. Ob neustreznem 
odzivu in pojavu neustreznih vzorcev vedenja, otroku takoj rečem: »Ne« in obenem 
pokažem sliko s simbolom ˶NE˝. Če otrok z roko pokaže na sliko s časovnim 
zamikom največ 3 sekund, močno okrepim njegov odziv (začasen odlog podane 
zahteve) in z virom okrepitve. V nasprotnem primeru otroku nemudoma omogočim 
potrebno fizično oporo in okrepim odziv. V kolikor otrok naprej izkazuje neustrezne 
vzorce postopek ponovim in počakam odziv. Celoten postopek poučevanja petkrat 
zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno 
okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok 
prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, mu omogočim odmor in ga močno 
okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok 
ne odzove in z roko ne pokaže slike, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne 
krepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. V 
začetni situaciji se igram z otrokom na blazini, nato pa se oddaljim za približno 4 
korake in mu predstavim naključno zahtevo. Ob neustreznem odzivu in pojavu 
neustreznih vzorcev vedenja, otroku takoj rečem: »Ne« in obenem pokažem sliko s 
simbolom ˶NE˝. Če otrok z roko pokaže na sliko s časovnim zamikom največ 3 
sekund, močno okrepim njegov odziv. V nasprotnem primeru otroku nemudoma 
omogočim oporo in okrepim odziv. V kolikor otrok naprej izkazuje neustrezne vzorce 
postopek ponovim in počakam odziv. Celoten postopek poučevanja petkrat 
zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno 
okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok 
prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv, mu omogočim odmor in ga močno 
okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok 
ne odzove in z roko ne pokaže slike, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne 
krepim. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Izraženje zavrnitve z besedo ali preko 
uporabe slikovne opore spodbujam stalno, med vsako obravnavo. Kadar otrok ob 
tem spontano izrazi zavrnitev ga okrepim (omogočim mu odmor, nato ponovim 
zahtevo). V primeru, da otrok stalno izraža zavrnitev z ustreznim odzivom, ohranim 
zahtevo. Ob tem uporabim strategijo poučevanja, ki preko slikovne opore predvideva 
zaporedje dejavnosti, v smislu najprej - potem. Enako zahtevo predstavijo otroku 
druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 18.4.2017 (otrok 1), 19.4.2017 (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: sprotno, med vsako izvedeno 
obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 6 za otroka 1: 
a) otrok 5 krat reče »Ne.«, ob predstavljeni zahtevi, medtem ko sedim nasproti njega, 
z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (15.5.2017); 
b) otrok 5 krat reče »Ne.« ob predstavljeni zahtevi, medtem ko sedim ob njem na 
blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(17.5.2017); 
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c) otrok 5 krat reče »Ne.« ob predstavljeni zahtevi z razdalje, z 90% pravilnostjo 
tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (25.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 6 za otroka 2: 
a) otrok 5 krat, pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi, medtem ko 
sedim nasproti njega, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (18.5.2017); 
b) otrok 5 krat pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi, medtem ko 
sedim ob njem na blazini, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE 
DOSEŽEN (25.5.2017); 
c) otrok 5 krat  pokaže na  sliko s simbolom ˶NE˝ ob predstavljeni zahtevi z razdalje, 
z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ NI DOSEŽEN.  
 
Uvedba programa poučevanja funkcionalne veščine 6 je potekala za oba otroka v 
diferencirani obliki. Kriteriji ciljnega vedenja za otroka 1 in za otroka 2 so bili glede na 
različne sposobnosti verbalnega komuniciranja posameznega otroka, različno 
oblikovani za vsakega od njiju. Izkazalo se je, da je bilo poučevanje zavrnitve 
zahteve najtežji zastavljeni cilj programa poučevanja. Otrok 1 je v 16 obravnavah 
samostojno izvedel zahtevo na vseh treh stopnjah poučevanja (pri zaporednih 
ponovitvah zahteve, pri menjavi zahteve v paru in pri naključni menjavi), brez opore. 
Zavrnitev je izrazil besedno, vendar s približkom besedi »Ne«, rekel je namreč »Me.« 
Ob uvedbi poučevanja se je izražal z visoko intenziteto neustreznih vedenjskih 
vzorcev (praskanje moje podlahti, odrivanje roke, tolčenje s pestjo po čelu, oglašanje 
z vokaliziranjem a-a-a). Za učenje bolj ustreznih vzorcev sem uporabila postopek 
gašenja in vztrajanja pri predstavljeni zahtevi. Otrok 2 pa je samostojno brez opore 
izvedel zahtevo na prvi in na drugi stopnji, prav tako v času 16 obravnav. Na tretji 
stopnji pa  zahteve ni izvedel po določenih kriterijih ciljnega vedenja. Ob poučevanju 
veščine izražanja zavrnitve je ob uvedbi izražal visoko stopnjo pojavljanja 
neustreznih vedenjskih vzorcev (poskus pobega iz prostora in ugriza v nadlaket, 
tolčenje s pestmi po ličnicah, udarjanje s čelom ob trdo podlago, kričanje in udarjanje  
s stopali v tla), ki so se postopno manjšali tako po pogostosti, kot po trajanju in 
intenziteti. Poleg postopka gašenja sem za učenje bolj ustreznih vzorcev vedenja 
uporabila tudi postopek izključitve. 
 
3.6.2.1.1.7 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 7 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: POSNEMANJE 
Poučevana funkcionalna veščina 7: dejavnosti s predmeti 
Ciljno vedenje: Otrok posnema izvedeno dejavnost s predmeti. 
Kriteriji ciljnega vedenja za otroka 1 in otroka 2: Otrok s časovnim zamikom do 3 
sekund izvede enako ali zelo podobno dejavnost s predmeti, brez opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
b) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav; 
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c) otrok ob besednem navodilu  »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund,  posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov med vsako izvedeno 
obravnavo, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo v 
paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
 
a) Sedim pred otrokom ter rečem: »Naredi to« in demonstriram ciljno dejavnost s 
predmeti. Otroku takoj omogočim popolno fizično oporo (primem ga za roko in ga 
vodim pri posnemanju dejavnosti) ter okrepim odziv. Postopek poučevanja petkrat 
zaporedoma ponovim. Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno 
okrepim ustrezne odzive otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok 
prvič samostojno izvede ustrezni ciljni odziv,  ga močno okrepim. Odslej krepim le še 
otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne posnema 
ciljne dejavnosti s predmeti, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Naredi to« in demonstriram ciljno dejavnost s predmeti. Po 
odzivu otroka rečem: »Naredi to« in demonstriram drugo ciljno dejavnost s predmeti.    
Zahteve nato naključno menjam v paru, tako da petkrat predstavim ciljno zahtevo za 
imenovani predmet. Okrepim le otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se 
otrok ne odzove ali je njegov odziv neustrezen, mu nudim potrebno oporo, vendar 
odziva ne krepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Naredi to« in demonstriram ciljno dejavnost s predmeti. 
Počakam odziv otroka. Nato v naključnem vrstnem redu demonstriram štiri različne 
dejavnosti z objekti tako, da petkrat predstavim ciljno dejavnost. Okrepim le otrokove 
samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove ali se neustrezno odzove, 
mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Enako zahtevo predstavijo otroku 
druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 24.4.2017 (otrok 1), 25.4.2017 (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: sprotno, med vsako izvedeno 
obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 7 za otroka 1: 
a) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(6.5.2017); 
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b) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(6.5.2017); 
c) otrok ob besednem navodilu  »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund,  posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(8.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 7 za otroka 2: 
a) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih 
ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(6.5.2017); 
b) otrok ob besednem navodilu »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund, posnema ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah 
v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(16.5.2017); 
c) otrok ob besednem navodilu  »Naredi to (demonstriram dejavnost s predmeti).« s 
časovnim zamikom 3 sekund,  posnema ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni 
menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN 
(30.5.2017). 
 
Program poučevanja funkcionalne veščine 7 je za otroka 2 potekal dalj časa kot za 
otroka 1. Otrok 1 je za izvajane dejavnosti s predmeti izkazoval veliko zanimanja. 
Izkazoval je minimalno intenziteto pojava neustreznih vedenjskih vzorcev (mižanje, 
skrivanje obraza v dlani). Otrok 1 je v 5 obravnavah samostojno izvedel zahtevo na 
vseh treh stopnjah (a, b in c) brez opore. Otrok 2 pa je ob uvedbi potreboval popolno 
fizično oporo, ki sem jo po 3 obravnavah postopno nadomestila z delno fizično oporo, 
kasneje pa s ponovnim demonstriranjem dejavnosti. Izkazoval je manjšo intenziteto 
neustreznih vedenjskih vzorcev (oglašal se je z vokaliziranjem a-a-a, rahlo je odrival 
mojo roko), kot pri poučevanju predhodnih veščin. Otrok 2 je samostojno izvedel 
zahtevo na vseh 3 stopnjah (a, b in c) v 14 obravnavah, brez opore. 
 
3.6.2.1.1.8 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE 8 
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA INTERAKCIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 8: izmenjava predmetov z drugo osebo 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok ob zahtevi vzame predmet od druge 
osebi 
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok ob besednem navodilu »Vzemi (poimenujem 
predmet)«, s časovnim zamikom do 3 sekund, vzame imenovani predmet  od druge 
osebe, brez opore. 
Vedenjska objektivnost :  
a) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav; 
b) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav; 
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c) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov med posamezno 
obravnavo, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Sedim pred otrokom ter rečem: »Vzemi« in poimenujem predmet. Otroku takoj 
omogočim popolno fizično oporo (primem ga za roko in ga vodim pri izvedbi 
dejavnosti) ter okrepim odziv. Postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. 
Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive 
otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede 
ustrezni ciljni odziv,  ga močno okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne 
ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne posnema ciljne dejavnosti s 
predmeti, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Vzemi« in poimenujem predmet. Po odzivu otroka rečem: 
»Vzemi« in poimenujem drugi predmet. Zahteve nato naključno menjam v paru, tako 
da petkrat predstavim ciljno zahtevo za imenovani predmet. Okrepim le otrokove 
samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove ali je njegov odziv 
neustrezen, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Vzemi« in poimenujem osebo in predmet. Počakam odziv 
otroka. Nato v naključnem vrstnem redu demonstriram štiri različne dejavnosti s 
predmeti tako, da petkrat predstavim ciljno dejavnost. Okrepim le otrokove 
samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove ali se neustrezno odzove, 
mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Enako zahtevo predstavijo otroku 
druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 15.5.2017 (otrok 1), 16.5.2017 (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: sprotno, med vsako izvedeno 
obravnavo 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 8 za otroka 1: 
a) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (24.5.2017); 
b) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (24.5.2017); 
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c) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (24.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 8 za otroka 2: 
a) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (25.5.2017); 
b) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (25.5.2017); 
c) otrok ob besednem navodilu »Vzemi.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (25.5.2017). 
 
Program poučevanja funkcionalne veščine 8 je prav tako potekal za oba otroka 
enako količino časa. Oba otroka sta ob uvedbi potrebovala delno fizično oporo z 
demonstracijo zahteve. Tekom 2 obravnave sem potrebno oporo postopoma opustila 
za otroka 1, za otroka 2 pa sem potrebno oporo opustila tekom 3 obravnave. Oba 
otroka sta izkazovala minimalno stopnjo pojava neustreznih vedenjskih vzorcev. 
Otrok 1 je pred izvedbo zahteve občasno zamižal in skril obraz v dlani. Otrok 2 pa  je 
pred izvedbo zahteve ploskal z dlanmi pred obrazom ali se je oglašal z 
vokaliziranjem a-a-a. Otrok 1 in Otrok 2 sta samostojno izvedla zahtevo na vseh 3 
stopnjah brez opore, v 5 obravnavah. Oba sta izkazovala veliko mero zanimanja za 
učenje in izvajanje zahteve. Otrok od katerega sta jemala predmete je bil njun vrstnik 
iz skupine, ki jo obiskujeta v posebnem programu. 
 
3.6.2.1.1.9 PROGRAM POUČEVANJA FUNKCIONALNE VEŠČINE  
 
Stopnja poučevanja: začetna 
Področje: SOCIALNA INTERAKCIJA 
Poučevana funkcionalna veščina 9: izmenjava predmetov z drugo osebo 
Ciljno vedenje za otroka 1 in otroka 2: Otrok ob besedni zahtevi poda predmet 
drugi osebi. 
Kriteriji ciljnega vedenja: Otrok ob besednem navodilu »Daj (poimenujem osebo in 
predmet)«, s časovnim zamikom do 3 sekund, da predmet imenovani osebi, brez 
opore. 
Vedenjska objektivnost:  
a) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav; 
b) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri rotacijah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav; 
c) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni rotaciji, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav. 
Merjenje in beleženje napredka: odstotek ustreznih odzivov med posamezno 
obravnavo, zabeleženi bodo zadnji 10 odzivi 
Učna situacija in način poučevanja: individualna in skupinska učna situacija (delo 
v paru); neposredno poučevanje za mizo, na blazini, v prostoru 
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Viri okrepitev: izbere jih otrok med posamezno obravnavo; kot možni viri okrepitev 
so prepoznani: magnetki s Smrkci, frnikole, balon, milni mehurčki, ˶petka˝ (otrok 1); 
mehke žogice za stiskanje, vrtenje v naročju, zibanje v viseči mreži, crkljanje v 
naročju (otrok 2); 
Način okrepitve odziva: neprekinjena krepitev z upoštevanjem načela diferencialne 
okrepitve 
Potek poučevanja: Poučevanje poteka po zaporednih stopnjah težavnosti a, b, c, pri 
čemer je ustrezna osvojitev vsake predhodne stopnje predpogoj za nadaljevanje 
učenja na naslednji stopnji. 
Opis postopka poučevanja:  
a) Sedim pred otrokom ter rečem: »Daj« in poimenujem osebo in predmet. Otroku 
takoj omogočim popolno fizično oporo (primem ga za roko in ga vodim pri izvedbi 
dejavnosti) ter okrepim odziv. Postopek poučevanja petkrat zaporedoma ponovim. 
Stopnjo opore postopno zmanjšujem in pazim, da različno okrepim ustrezne odzive 
otroka ob opori in samostojne otrokove odzive. Ko otrok prvič samostojno izvede 
ustrezni ciljni odziv,  ga močno okrepim. Odslej krepim le še otrokove samostojne 
ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove in ne posnema ciljne dejavnosti s 
predmeti, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
 b) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji a. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Daj« in poimenujem osebo in predmet. Po odzivu otroka 
rečem: »Daj« in poimenujem osebo in drug predmet. Zahteve nato naključno menjam 
v paru, tako da petkrat predstavim ciljno zahtevo za imenovani predmet. Okrepim le 
otrokove samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove ali je njegov odziv 
neustrezen, mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim. 
c) Z učenjem pričnem, ko otrok doseže kriterije ciljnega vedenja na stopnji b. Sedim 
pred otrokom ter rečem: »Daj« in poimenujem osebo in predmet. Počakam odziv 
otroka. Nato v naključnem vrstnem redu predstavim štiri različne dejavnosti s 
predmeti tako, da petkrat predstavim ciljno dejavnost. Okrepim le otrokove 
samostojne ustrezne odzive. V kolikor se otrok ne odzove ali se neustrezno odzove, 
mu nudim potrebno oporo, vendar odziva ne krepim 
Prenos in ohranjanje osvojenega vedenja: Enako zahtevo predstavijo otroku 
druge osebe, v drugem okolju. 
Datum začetka poučevanja: 22.5.2017 (otrok 1), 23.5.2017 (otrok 2) 
Preverjanje obvladovanja osvojene veščine: sprotno, tekom vsake izvedene 
obravnave 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 9 za otroka 1: 
a) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (31.5.2017); 
b) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (31.5.2017); 
c) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (31.5.2017). 
Realizacija poučevane funkcionalne veščine 9 za otroka 2: 
a) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri zaporednih ponovitvah, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ JE DOSEŽEN (1.6.2017); 
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b) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund, posnema 
ciljno dejavnost s predmetom,  pri menjavah v paru, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav - CILJ NI DOSEŽEN;  
c) otrok ob besednem navodilu »Daj.« s časovnim zamikom 3 sekund,  posnema 
ciljno dejavnost s predmetom, pri naključni menjavi, z 90% pravilnostjo tekom 4 
zaporednih obravnav – CILJ NI DOSEŽEN. 
  
Ob uvedbi poučevanja je otrok 1 potreboval fizično oporo v smislu vodenja roke. V 5 
obravnavah je otrok 1 samostojno izvedel zahtevo na vseh treh stopnjah (a, b in c) 
brez opore. Otrok 2 pa je pri učenju  funkcionalne veščine potreboval več spodbude 
in fizične opore. Predmet je sicer prijel v roko, vendar ga ni dal vrstniku, spustil ga je 
pred vrstnika ali ga odvrgel na tla. Samostojno je izvedel zahtevo ob zaporednih 
ponovitvah, v 6 obravnavah. Zahteve na drugi in tretji stopnji (menjava zahteve v 
paru in naključna menjava zahteve) ni izvedel po določenih kriterijih ciljnega vedenja. 
Pojav neustreznih vedenjskih vzorcev se je pomembno zmanjšal tako v pogostosti, 
kot v intenziteti in trajanju pojavljanja (otrok se oglaša z vokaliziranjem, odrine 
predmet). Tudi pri otroku 2 se je pojav neustreznih vedenjskih vzorcev tekom 
obravnav pomembno zmanjšal tako v pogostosti, kot v intenziteti in trajanju 
pojavljanja (otrok se oglaša z vokaliziranjem, miži preden izvede zahtevo). Otrok 
kateremu sta podajala predmete je bil njun vrstnik iz skupine, ki jo obiskujeta v 
posebnem programu. 
Z namenom večje preglednosti  je uvedba in realizacija posamezne funkcionalne 
veščine predstavljena v tabeli 4. 
 
Tabela 4: Uvedba in realizacija posamezne funkcionalne veščine 

Funkcionalna  
Veščina (FV) 

Datum 
uvedbe FV 

Realizacija cilja glede na 
vedenjsko objektivnost (a, b, c) 

Število 
obravnav 

 Otrok 
1 

Otrok 
2 

Otrok 1 Otrok 2 Otrok 
1 

Otrok 
2 

FV1:izvedba 
enostavnih 
navodil 

10.4. 11.4. 13.4.,13.4.,21.4 19.4.,19.4, 25.4 6 7 

FV2:vzpostavitev 
očesnega stika 

10.4. 11.4. 13.4.,13.4., / 19.4., 19.4., / 3 4 

FV3:določanje 
imenovanih 
predmetov s 
pogledom 

10.4. 11.4. 26.4.,26.4.,8.5. 26.4., 9.5., / 11 11 

FV4: določanje 
imenovanih 
predmetov s 
kretnjo 

10.5 10.5. 22.5.,22.5.,29.5. 23.5.,30.5., / 9 9 

FV5:izražanje 
zahteve 

18.5. 18.5. 29.5.,29.5.,29.5. 30.5., /, / 5 5 

FV6:izražanje 
zavrnitve 

18.4. 19.4. 15.5.,17.5.,25.5. 18.5., 25.5., / 16 16 

FV7:dejavnosti s 
predmeti 

24.4. 25.4. 6.5.,6.5.,8.5. 6.5.,16.5.,30.5 5 14 

FV8:izmenjava 15.5. 16.5. 24.5.,24.5.,24.5. 25.5.,25.5.,25.5. 5 6 
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predmetov-otrok 
vzame predmet 

FV9: izmenjava 
predmetov-otrok 
da predmet 

22.5. 23.5. 31.5.,31.5.,31.5. 1.6., /, / 5 6 

 
3.6.2.1.2 OBRAVNAVA NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV 
 
Izvedena obravnava otrok z avtističnimi motnjami po načelih uporabne vedenjske 
analize je bila osredotočena na dve ravni izvajanja. Prvi del obravnave je bil 
usmerjen na  poučevanje novih funkcionalnih veščin, drug del obravnave pa  je bil 
usmerjen na učenje ustreznih vzorcev vedenja. Oba otroka sta izkazovala pojav 
neustreznih vzorcev vedenja, ki so bili vsakodnevno prisotni v različnih situacijah. 
Neustrezne oblike vedenja so tako otroka 1, kot otroka 2 pomembno ovirale v 
vsakdanjem funkcioniranju, pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih interakcij ter pri 
pridobivanju novih znanj in veščin.  
V procesu obravnave in učenja ustreznejših vedenjskih vzorcev je bilo vedenje otroka 
1 in otroka 2 neposredno sistematično opazovano. Pridobljeni podatki so bili 
objektivno zapisani in vneseni v opazovalno shemo ABC, ki omogoča beleženje 
predhodnih dogodkov (A), vedenja (B) in posledic (C) oziroma dogodkov, ki 
pomembno vplivajo na pojavljanje in ohranjanje neustreznih vzorcev vedenja. Za 
namene objektivnega beleženja je bil uporabljen sestavljen postopek beleženja, pri 
katerem beležimo pogostost pojavljanja, trajanje in intenzivnost pojavljanja 
neustreznih vzorcev vedenja. Na osnovi tako zbranih podatkov so bili nato določeni 
dejavniki okolja, ki delujejo kot sprožilci pojava neustreznih vzorcev vedenja. 
Določeni so bili dejavniki v okolju, ki ta vedenja krepijo, ter sama funkcija pojavnih 
oblik vedenja. 
Pozitiven program pomoči in podpore vedenju je bil oblikovan na osnovi ugotovitev o 
predhodnih dejavnikih v okolju, ki sprožajo pojav neustreznih vzorcev vedenj, o 
pogostosti, trajanju in intenzivnosti pojavljanja opazovanih vedenj, ter na osnovi 
celostne ocene posameznega otroka.  
Na podlagi empirično pridobljenih podatkov in funkcionalni oceni vedenja 
posameznega otroka so bili določeni predhodni dogodki oziroma sprožilci vedenja, 
možne krepitve in funkcija pojava neustreznih vzorcev vedenja za posameznega 
otroka. Pridobljene podatke prikazuje tabela 5. 
 
Tabela 5: A-B-C neustreznih vedenjskih vzorcev 
 

 Otrok 1 Otrok 2 

sprožilci predstavljena zahteva, 
prepoved, zavrnjen 
dostop do predmeta ali 
dejavnosti, 
nestrukturirana dejavnost 

predstavljena zahteva, 
prepoved, zavrnjen 
dostop do predmeta ali 
dejavnosti, nestrukturirana 
dejavnost 

krepitve pozornost druge osebe, pozornost druge osebe in 
avtomatična okrepitev 

funkcija vedenja izogibanje zahtevi, 
izražanje zahteve ali 
zavrnitve, sprejemanje 
zavrnitve 

izogibanje 
zahtevi,izražanje zahteve 
ali zavrnitve, sprejemanje 
zavrnitve 
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Natančno so bile zapisane tudi opažene pojavne oblike neustreznih vzorcev vedenj 
za posameznega otroka. Pridobljene podatke prikazuje tabela 6. 
 
Tabela 6: Pojavne oblike neustreznih vedenjskih vzorcev 

Intenzivnost neustreznih 
vedenjskih vzorcev 

Otrok 1 Otrok 2 

1. vokalizira in kriči DA – glasnost je srednje 
jakosti 

DA – glasnost je zelo 
visoka 

2. s pestmi se udarja 
po ličnicah  

DA – s tako silo, da 
odrgne kožo 

DA – s tako silo, da 
odrgne kožo, mesto 
udarca zateče 

3. zbeži iz prostora DA – občasno DA – zelo pogosto 

4. ugrizne odraslo 
osebo v podlaket 

NE DA – s tako silo, da mesto 
ugriza rahlo krvavi 

5. opraska odraslo 
osebo po rokah 

DA – pusti sled na koži, ki 
v kratkem času izgine 

DA – s tako silo, da 
odrgne kožo 

6. vrti se po 
prostoru 

NE DA – zelo pogosto 

7. s čelom udarja ob 
mizo, steno, ob tla 

NE DA – s tako silo, da mesto 
udarca pordi in zateče 

8. s stopali 
izmenično udarja 
ob tla (cepeta) 

DA – občasno in glasno DA – pogosto in zelo 
glasno 

9. s pestmi se udarja 
po čelu 

DA – pogosto, mesto 
udarca občasno pordi 

NE 

 
V tabelah 7, 8, 9 in 10 so predstavljeni podatki o povprečni pogostosti in o 
najpogosteje izraženih oblikah (intenzivnosti) neustreznih vedenjskih vzorcev, za 
posameznega otroka v posamezni izvedeni obravnavi. Obenem je v tabelah 7, 8, 9 in 
10 predstavljen povprečen čas trajanja posamezne epizode neustreznega 
vedenjskega vzorca, izražen v minutah. Z namenom lažje predstavljivosti so 
najpogosteje izražene oblike neustreznega vedenja v tabelah 7, 8, 9 in 10  
ponazorjene s števili (1-8): 
 
1: vokalizira,  
2: kriči in odrine predmet, 
3: s pestmi se udarja po čelu, 
4: vokalizira in se s pestmi udarja po čelu, 
5: poskuša zbežati iz prostora in s stopali izmenično udarja ob tla, 
6: poskuša zbežati iz prostora in se vrti po prostoru, 
7: s čelom udarja ob trdo podlago in se s pestmi udarja po ličnicah, 
8: s pestmi se udarja po ličnicah in skuša ugrizniti odraslo osebo v podlaket. 
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Tabela 7: Pogostost, trajanje in oblike neustreznih vedenjskih vzorcev, v individualnih 
obravnavah za otroka 1 
 

Zaporedna 
številka 
obravnave 

Pogostost (število 
epizod) 

Povprečno 
trajanje (min) 

Najpogosteje 
izražene oblike 
vedenja 

1. 13 9,35 5 

2. 11 8,05 5 

3. 11 8,15 4 

4. 8 5,45 3 

5. 13 9,45 4 

6. 10 7,30 3 

7. 6 3,20 1 

8. 4 1,55 1 

 
Tabela 8: Pogostost, trajanje in oblike neustreznih vedenjskih vzorcev, v individualnih 
obravnavah za otroka 2 

Zaporedna 
številka 
obravnave 

Pogostost (število 
epizod) 

Povprečno 
trajanje (min) 

Najpogosteje 
izražene oblike 
neustreznega 
vedenja 

1. 15 12,10  8 

2. 13 10,05 8 

3. 11 8,40 8 

4. 12 8,35 7 

5. 10 7,20 6 

6. 11 6,25 7 

7. 8 5,15 2 

8. 9 4,40 2 

 
Tabela 9: Pogostost, trajanje in oblike neustreznih vedenjskih vzorcev, v skupinskih 
obravnavah za otroka 1 
 

Zaporedna 
številka 
obravnave 

Pogostost (število 
epizod) 

Povprečno 
trajanje (min) 

Najpogosteje 
izražene oblike 
neustreznega 
vedenja 

1. 13 9,35 4 

2. 12 9,00 4 

3. 10 8,15 3 

4. 10 7,45 4 

5. 13 11,15 5 

6. 14 9,40 5 

7. 10 6, 20 4 

8. 10 6,25 4 

9. 8 4,35 3 

10. 8 4,30 3 

11. 7 3,50 3 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

76 
 

12. 8 4,05 1 

13. 6 3,45 1 

14. 6 2,05 1 

 
Tabela 10: Pogostost, trajanje in oblike neustreznih vedenjskih vzorcev, v skupinskih 
obravnavah za otroka 2 
 

Zaporedna 
številka 
obravnave 

Pogostost 
(število epizod) 

Povprečno 
trajanje (min) 

Najpogosteje 
izražene oblike 
neustreznega 
vedenja 

1. 15 14,30 8 

2. 15 13,40 7 

3. 13 11,15 7 

4. 11 10,50 6 

5. 12 10,55 7 

6. 13 11,40 8 

7. 15 10,55 8 

8. 13 11,05 8 

9. 12 10,30 7 

10. 10 8,45 6 

11. 10 8,05 6 

12. 8 6,30 2 

13. 8 6,05 2 

14. 8 5,15 2 

 
Ob izvajanju obravnave po načelih uporabne vedenjske analize se beležijo tudi 
epizode pojavljanja neustreznih vzorcev vedenja. Epizode so bile sprotno zapisane 
ob vsaki izvedeni obravnavi, za vsakega otroka posebej. Zbrani podatki so 
predstavljeni v obliki grafov, ki prikazujejo pogostost pojava neustreznih vzorcev 
vedenj, za posameznega otroka v različnih učnih situacijah. 
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Graf 1 :Graf vedenja za otroka 1  (individualna učna situacija) 
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Zaporedna številka obravnave

POGOSTOST POJAVLJANJA NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV V INDIVIDUALNI UČNI SITUACIJI - OTROK 1

 
 
Za učenje ustreznih vzorcev vedenja za otroka 1 sem uvedla strategijo diferencialne 
krepitve in postopek gašenja. Iz grafa 1 je razvidno, da se je pri otroku 1 pogostost 
pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev od prve obravnave v individualni učni 
situaciji do četrte obravnave, postopno zmanjševala. Tekom prve obravnave so se 
neustrezni vedenjski vzorci pojavili 13, tekom četrte obravnave pa so se neustrezni 
vedenjski vzorci pojavili le 8. Tekom pete obravnave se je pogostost pojava 
neustreznih vedenjskih vzorcev povečala nazaj na 13. Postopek gašenja uporabljen 
za učenje ustreznih vzorcev vedenja zahteva prenehanje krepitve tistih vedenj, ki so 
v preteklosti ohranjale pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Kadar določeno 
vedenje prenehamo krepiti, se njegova intenzivnost, trajanje in/ali pogostost 
pojavljanja ob predstavljenih zahtevah iz okolja sprva poveča. Šele ob vztrajanju pri 
predstavljenih zahtevah in doslednem izvajanju izbranih strategij in postopkov 
poučevanja, se intenzivnost pogostost in trajanje neustreznih vedenjskih vzorcev 
pričnejo postopno zmanjševati. Postopno zmanjševanje neustreznih vedenjskih 
vzorcev je pri otroku 1 ponovno opazno tekom zadnjih treh izvedenih obravnav. 
Tekom zadnje obravnave v individualni učni situaciji so se neustrezni vedenjski vzorci 
pri otroku 1 pojavili zgolj 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                               Barbara Berlot; magistrsko delo 

78 
 

Graf 2: Graf vedenja za otroka 2  (individualna učna situacija) 
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Zaporedna številka obravnave

POGOSTOST POJAVLJANJA NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV V INDIVIDUALNI UČNI 

SITUACIJI - OTROK 2

 
 
Za učenje ustreznih vzorcev vedenja za otroka 2 sem uvedla strategijo diferencialne 
krepitve, postopek gašenja in strategijo izključitve. Iz grafa 2 je razvidno, da se je pri 
otroku 2 pogostost pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev od prve obravnave v 
individualni učni situaciji do tretje obravnave, postopno zmanjševala. Tekom prve 
obravnave so se neustrezni vedenjski vzorci pojavili 15, tekom tretje obravnave pa so 
se neustrezni vedenjski vzorci pojavili le 11. Tekom četrte obravnave se je pogostost 
pojava neustreznih vedenjskih vzorcev povečala na 12. Postopek gašenja uporabljen 
za učenje ustreznih vzorcev vedenja zahteva prenehanje krepitve tistih vedenj, ki so 
v preteklosti ohranjale pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Kadar določeno 
vedenje prenehamo krepiti, se njegova intenzivnost, trajanje in/ali pogostost 
pojavljanja ob predstavljenih zahtevah iz okolja sprva poveča. Podatki pridobljeni z 
vprašalnikom FAST pri otroku 2 kot možne vire okrepitve neustreznih vedenjskih 
vzorcev določajo tako družbeno kot tudi avtomatično pogojene okrepitve. Zato je bil 
uporabljen postopek gašenja kombiniran s strategijo izključitve. Šele ob vztrajanju pri 
predstavljenih zahtevah in doslednem izvajanju izbranih strategij in postopkov 
poučevanja, se intenzivnost pogostost in trajanje neustreznih vedenjskih vzorcev 
pričnejo postopno zmanjševati. Postopno zmanjševanje neustreznih vedenjskih 
vzorcev je pri otroku 2 ponovno opazno tekom zadnjih dveh izvedenih obravnav. 
Tekom predzadnje obravnave v individualni učni situaciji so se neustrezni vedenjski 
vzorci pri otroku 2 pojavili 8, tekom zadnje izvedene obravnave v individualni učni 
situaciji pa so se neustrezni vedenjski vzorci pojavili 9. 
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Graf 3: Graf vedenja za otroka 1 in za otroka 2 (skupinska učna situacija) 
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Zaporedna številka obravnave

POGOSTOST POJAVLJANJA NEUSTREZNIH VEDENJSKIH VZORCEV V SKUPINSKI UČNI 

SITUACIJI - OTROK 1 in OTROK 2

Otrok 1 Otrok 2

 
 
Za učenje ustreznih vzorcev vedenja za oba otroka sem uvedla strategijo 
diferencialne krepitve in postopek gašenja. Za otroka 2 pa sem postopek gašenja 
kombinirala s strategijo izključitve. Iz grafa 3 je razvidno, da se je pri otroku 1 
pogostost pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev od prve obravnave v skupinski 
učni situaciji do četrte obravnave postopno zmanjševala. Tekom prve obravnave so 
se neustrezni vedenjski vzorci pojavili 13-krat, tekom četrte obravnave pa so se 
neustrezni vedenjski vzorci pojavili le 10-krat. V času šeste obravnave se je 
pogostost pojava neustreznih vedenjskih vzorcev pri otroku 1 povečala na 14. 
Postopno zmanjševanje neustreznih vedenjskih vzorcev je pri otroku 1 ponovno 
opazno v času zadnjih šestih izvedenih obravnav. Tekom zadnje obravnave v 
skupinski učni situaciji so se neustrezni vedenjski vzorci pri otroku 1 pojavili zgolj 6-
krat. Pri otroku 2 pa se je  pogostost pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev od 
prve obravnave v skupinski učni situaciji do četrte obravnave prav tako postopno 
zmanjševala. Med prvo obravnavo so se neustrezni vedenjski vzorci pojavili 15-krat, 
med četrto obravnavo pa so se neustrezni vedenjski vzorci pojavili le 11-krat. V času 
sedme obravnave se je pogostost pojava neustreznih vedenjskih vzorcev pri otroku 2 
ponovno povečala na 15. Postopno zmanjševanje neustreznih vedenjskih vzorcev je 
pri otroku 2 znova opazno tekom zadnjih sedmih izvedenih obravnav. V času zadnje 
obravnave v skupinski učni situaciji so se neustrezni vedenjski vzorci pri otroku 2 
pojavili le 8-krat. 
 
Med izvajanjem obravnav sta bila oba otroka v okviru učnih situacij izpostavljena 
določenim dejavnikom, podobnim tistim iz vsakdanjega življenja, ki so delovali kot 
sprožilci neustreznih vedenjskih vzorcev. Vsaka posamezna izvedba obravnave je 
temeljila na uvedbi proaktivnih postopkov v kombinaciji z reaktivnimi postopki 
obravnave. Proaktivni postopki so temeljili na prilagajanju predhodnih dogodkov in 
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posledic, pomembnih za učenje nadomestnih oblik vedenja. Reaktivni postopki pa so 
temeljili na spreminjanju posledic pri obravnavanju neustreznih vedenjskih vzorcev 
ter zmanjševanju števila in jakosti možnih okrepitev ob pojavu neustreznih vedenjskih 
vzorcev. Proaktivni postopki obravnave družbeno pogojenih neustreznih vzorcev 
vedenja, uporabljeni pri delu z otrokoma, so vključevali vzpostavljanje pozitivnega 
odnosa pred začetkom vsake posamezne obravnave (ang. pairing) z okrepitvami, 
prilagoditev ustrezne težavnostne stopnje zahteve, poučevanje izražanja zavrnitve in 
zahteve. Reaktivni postopki, uporabljeni pri delu z otrokoma pri obravnavi družbeno 
pogojenih neustreznih vedenjskih vzorcev, pa so vključevali začasno prekinitev 
dejavnosti oziroma opustitev zahteve (odmor) kot del okrepitve ustreznega odziva ter 
ohranitev zahteve. Pri vedenjih, katerih funkcija je avtomatična okrepitev, moramo 
vedno presoditi, kakšen vpliv ima opazovano vedenje na osebo in na njeno okolje. 
Pri obravnavi avtomatično pogojenih neustreznih vedenjskih vzorcev, izraženih zgolj 
pri otroku 2, sem zato uporabila tako proaktivne kot reaktivne postopke  obravnave. 
Proaktivni postopki so vključevali pogojni dostop do drugih odzivov oziroma okrepitev 
z enako senzorno vrednostjo ter poučevanje novih funkcionalnih veščin s področja 
socialne interakcije. Reaktivni postopki pa so zajemali zaustavitev agresivnih oblik 
vedenja v obliki fizične opore (otroka primem za nadlaket in rečem: »Ne.«) ter z 
uvedbo strategije izključitve. 
 
Za učenje ustreznih vzorcev vedenja za otroka 1 in otroka 2 sem uvedla strategijo 
diferencialne krepitve in postopek gašenja. V postopku diferencialne krepitve vedenj 
krepimo tista vedenja, ki so različna od ciljnega neustreznega vedenja. V postopku 
gašenja pa ne krepimo vedenj, ki so jih ohranjale krepitve v preteklosti. Postopek 
diferencialne okrepitve ostalih vedenj za otroka 1 in za otroka 2 je zajemal 
diferencialno krepitev alternativnih vedenj, diferencialno krepitev maloštevilnih vedenj 
neustreznih vzorcev vedenja in diferencialno krepitev večjega števila ustreznih 
vzorcev vedenja. Za otroka 2 pa sem poleg navedenega uporabila tudi postopek 
izključitve, ki se priporoča za posameznike, ki so v naravnem okolju preobremenjeni 
z različnimi dražljaji.  
 
3.6.3 EVALVACIJA 
 
Zajema različne opise in ocene funkcioniranja posameznega otroka, pridobljene ob 
zaključku izvedene obravnave. 
 
3.6.3.1 OPIS OTROK NA OSNOVI INTERVJUJA S STARŠI PO ZAKLJUČENI 
OBRAVNAVI 
 
Opis zajema podatke pridobljene preko odprtega intervjuja s starši, ter iz vprašalnika 
FAST, ki so ga starši izpolnili ob zaključku obravnave. 
 
OTROK 1 
Starša sta ob zaključku obravnave navedla naslednje pomembne spremembe v 
vsakdanjem funkcioniranju otroka 1:  v domačem okolju se pogosteje odziva na 
enostavna navodila, večja je stopnja sodelovanja pri aktivnostih skrbi za samega 
sebe, pogosteje vzpostavi očesni stik in se odzove na svoje ime.  Občasno izrazi 
svoje želje z uporabo slik, najpogosteje kadar je lačen, kadar želi v šolo ali mora na 
stranišče. Manj intenzivno in manj pogosto odklanja sodelovanje, predvsem pri 
skupinskih aktivnostih. Napredek je opazen pri dejavnostih za mizo, v domačem 
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okolju. Po končani obravnavi otrok obsedi za mizo skoraj ves čas obroka. Kadar je 
vznemirjen se avtoagresivno vedenje pojavi manj pogosto, je manjše jakosti in 
intenzitete.  
 
OTROK 2 
Starša sta ob zaključku obravnave navedla naslednje pomembne spremembe v 
vsakdanjem funkcioniranju otroka 2:  v domačem okolju se je pričel odzivati na 
enostavna navodila, večja je stopnja sodelovanja pri aktivnostih skrbi za samega 
sebe, pogosteje vzpostavi očesni stik in se odzove na svoje ime.  Manj intenzivno in 
manj pogosto odklanja sodelovanje, predvsem ob vodenju odrasle osebe. V 
splošnem je otrok manj motorično nemiren. Napredek je opazen pri dejavnostih za 
mizo, v domačem okolju. Po končani obravnavi otrok obsedi za mizo ves čas obroka. 
Kadar je vznemirjen se avtoagresivno vedenje pojavi manj pogosto, je manjše jakosti 
in intenzitete.  
Starši so ob koncu obravnave ponovno izpolnili vprašalnik FAST. V prvem delu 
vprašalnika so odgovarjali na vprašanja o obliki neustreznih vedenjskih vzorcev, o 
pogostosti pojavljanja in njihovi jakosti, o okoliščinah v katerih se neustrezni 
vedenjski vzorci najpogosteje pojavljajo, ter o predhodnih dogodkih pojava 
neustreznih vedenjskih vzorcev. Pridobljeni podatki se ne razlikujejo od podatkov 
pridobljenih ob začetku obravnave, predstavljenih v tabeli 1. 
V drugem delu vprašalnika FAST pa so starši odgovarjali na vprašanja o možnih virih 
okrepitev, ki ohranjajo pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Tudi ta del pridobljenih 
podatkov je enak pridobljenim podatkom prikazanim v tabeli 2, zbranim ob začetku 
obravnave. 
Ocena funkcioniranja otroka 1 in otroka 2 s standardizirano obliko vprašalnika FAST 
ni pokazala pomembnih razlik v funkcioniranju, ker so bili na ta način pridobljeni zgolj 
podatki o obliki neustreznih vedenjskih vzorcev in o predhodnih dogodkih pojava 
neustreznih vedenjskih vzorcev.  
 
3.6.3.2 OPIS OTROK NA OSNOVI PEDAGOŠKEGA OPAZOVANJA PO 
ZAKLJUČENI OBRAVNAVI 
 
Opis združuje podatke pridobljene z neposrednim opazovanjem ob koncu obravnave. 
Neposredno opazovanje je bilo izvedeno v enakih okoljih in pod enakimi pogoji kot 
pred začetkom obravnave. Pridobljeni podatki so bili sprotno objektivno zapisani za 
vsakega otroka posebej in urejeni na 4 področja funkcioniranja: 
 
Otrok 1 
Motorika 
a) Groba motorika:  
Na področju grobe motorike ob koncu obravnave ni opaznih pomembnih sprememb. 
b) Fina motorika:  
Na področju fine motorike so ob koncu obravnave opazne pomembne spremembe. 
Otrok izkazuje zanimanje za rokovanje z različnimi vrstami drobnega materiala 
(žebljički za vtikanje, koruza, frnikole, gumbi, elastike, idr.), pri čemer uporablja 
pincetni prijem. Pri rokovanju z materiali uporablja obe roki. Vijake vstavi v ploščo, 
uspe jih priviti in odviti. Ob spodbudi odrasle osebe in fizični opori za pravilen prijem 
pisala,  zadrži pisalo v roki dalj časa (do 1 minute). Zna odpeti in zapeti zadrgo na 
hlačah, gumbov ne odpne samostojno. Samostojno odpne gumb na hlačah. Pri 
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rokovanju s škarjami še vedno potrebuje fizično vodenje, vendar pri izvedbi aktivnosti 
vztraja dalj časa. Velik interes izkazuje za odpiranje in zapiranje različne embalaže.  
Socialna komunikacija 
a) Združena pozornost:  
Na področju združene pozornosti so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok bolj pogosto vzpostavi očesni stik z odraslo osebo in z vrstniki. 
Očesni stik vzpostavi z osebami v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah kadar 
od osebe kaj želi in kadar odrasla oseba kaj želi od njega (predstavi zahtevo). Pogled 
z odraslo osebo izmenja tudi z namenom usmeritve pozornosti na želeni predmet ali 
na dogajanje v okolju, ki pritegne njegovo pozornost. Opazen je pojav koncepta 
združene pozornosti v smislu vzpostavitve socialnega odnosa z drugo osebo. Otrok 
izkazuje več motivacije in pripravljenosti za sodelovanje v različnih aktivnostih v  
njegovem okolju. Še vedno je pozoren na vedenje svojega brata, vendar je opazna 
pomembno manjša količina posnemanja neustreznih vzorcev vedenj, ki jih v 
določenih situacijah izkazuje njegov brat.  
b) Verbalna komunikacija:  
Na področju verbalne komunikacije so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok je neverbalen, vendar bolj pogosto uporabi nadomesten način 
komunikacije (kretnjo ali slikovno oporo, besedo »BE ali ME«, kot približek besedi 
»NE«) za izražanje svojih želja in potreb. Na ta način tudi odkloni predstavljeno 
zahtevo, na katero se je pred začetkom obravnave odzval z neustreznimi vzorci 
vedenja. Sistem slikovne podporne nadomestne komunikacije uporablja bolj 
dosledno in natančno. Instrumentalno obliko komunikacije uporablja v kombinaciji z 
ekspresivno obliko komunikacije. V vzgojno-izobraževalni skupini kamor je vključen 
izraža svoje želje po aktivnostih z uporabo slik (pokaže, da želi na igrišče, stranišče 
ali v knjižnico).  
c) Neverbalna komunikacija:  
Na področju neverbalne komunikacije so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Pogosteje spreminja izraz na obrazu, opazen je socialni nasmeh. Z 
obrazno mimiko poleg občutka žalosti izrazi tudi občutek veselja in zaskrbljenosti. Zdi 
se, da bolje razume neverbalno govorico in mimiko obraza drugih oseb. 
 
Socialna interakcija 
Na področju socialne interakcije so ob koncu obravnave opazna pomembne 
spremembe. Otrok bolj pogosto izkazuje pobude za vzpostavljanje socialnih interakcij 
in za vključevanje v socialne interakcije z drugimi osebami (predvsem ob spodbudi 
odrasle osebe). V skupini poboža vrstnika, ko se ta zjutraj priključi skupini. V kolikor 
je omenjeni vrstnik odsoten, pokaže na njegovo sliko na razrednem urniku 
prisotnosti.  
 
Vedenje, sodelovanje in aktivnosti 
a) Odnos do predmetov in igra:  
Na področju odnosa do predmetov in igre so ob koncu obravnave opazne 
pomembne spremembe. Otrok predmete v okolju opazuje, jih pregleduje, z njimi 
rokuje, in jih naučeno uporablja z namenom. Izkazuje večji nabor zanimanj za 
posamezne predmete in aktivnosti. V nestrukturiranih situacijah se zaposli z 
dejavnostmi, ki so bile posebej poučevane. S predmeti rokuje v smislu raziskovanja. 
Večkrat na ustrezen način (s kretnjo) izrazi težnjo po vključevanju v vzporedno ali 
sodelovalno igro vrstnikov (pri čemer potrebuje usmerjanje s strani odrasle osebe). 
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Pogosteje se odzove na spodbude iz okolja. V strukturiranih situacijah v večini 
primerov sprejme dejavnosti s ponujenimi predmeti. 
b) Odpor do sprememb – vztrajanje v istosti:  
Na področju vztrajanja v istosti so ob koncu obravnave pazne pomembne 
spremembe v zmanjšani intenziteti in jakosti vztrajanja v istosti (čevlje v garderobi 
pusti na drugem mestu, v učilnici se usede tudi na stol svojih vrstnikov, na prisotnost 
nepoznanih odraslih oseb v skupini ne odreagira s pojavom neustreznih vedenjskih 
vzorcev).  
c) Prilagodljivost mišljenja:  
Na področju prilagodljivosti mišljenja so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok ne uhaja več iz prostora, odziva se na verbalne zahteve: »Ne.«, 
»Dol.«, »Nazaj.« 
 
Razvojni oziroma učni dosežki 
Neustrezni vedenjski vzorci opazni pred začetkom obravnave (ploskanje z dlanmi 
pred obrazom, glasno topotanje s stopali, udarjanje s pestmi po ličnicah idr.), ki se 
običajno pojavijo kadar je otrok soočen z novo zahtevo, je še vedno občasno 
prisotno. Pomembne spremembe pa so opazne pri pogostosti, trajanju in obliki 
pojava neustreznih vedenjskih vzorcev. Vsi trije opazovani elementi vedenja so se 
zmanjšali oziroma so manjše intenzitete. Na področju skrbi za samega sebe še 
vedno potrebuje pomoč in vodenje odrasle osebe (zapenjanje gumbov, zavezovanje 
čevljev, uporaba noža). Pisalo drži z nepravilnim triprstnim prijemom. Samostojno 
drži pisalo s triprstnim prijemom in ob demonstraciji odrasle osebe potegne navpično 
črto s pisalom. Samostojno tudi riše krožne črte. Predmete razvrsti po barvi in po 
obliki (krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik). V večini primerov se odzove na  
vsakdanja, enostavna navodila (npr: »Usedi se.«, »Pridi.«, »Daj.«). Pozna prostore v 
šoli in je ob navodilu podkrepljenem z vizualno oporo (slika prostora in besedno 
navodilo: »Pojdi na stranišče.«). popolnoma zanesljiv in samostojen pri prehodu iz 
enega v drug prostor. Na predstavljene zahteve podkrepljene z demonstracijo ali s 
kretnjo se večinoma ustrezno odzove. Aktivnosti v strukturiranih okoliščinah redko 
odkloni. Za začetek aktivnosti potrebuje vizualno podporo (urnik aktivnosti: najprej in 
potem) in/ali demonstracijo odrasle osebe. Večino začetih nalog samostojno 
dokonča.  
 
Otrok 2 
Motorika  
a) Groba motorika:  
Na področju grobe motorike ob koncu obravnave ni opaznih pomembnih sprememb. 
b) Fina motorika:  
Na področju fine motorike so ob koncu obravnave opazne pomembne spremembe. 
Otrok še vedno izkazuje zanimanje za rokovanje s kockami. Ob demonstraciji odrasle 
osebe ali brata, kocke sestavi v stolp. Z bratom tudi skupaj sestavita stolp, pri čemer 
se izmenjujeta pri postavljanju kock eno na drugo. Vijake vstavi v ploščo in jih odvije 
iz plošče. Pri odvijanju vijakov si pomaga z obema rokama. Ob spodbudi odrasle 
osebe s pisalom povleče navpično in vodoravno črto. Samostojno riše krožne črte po 
veliki površini papirja. Odpne gumb na hlačah. Velik interes izkazuje za rokovanje s 
škarjami, pri čemer s kretnjo prosi za fizično oporo odrasle osebe.  
 
Socialna komunikacija 
a) Združena pozornost:  
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Na področju združene pozornosti so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok bolj pogosto vzpostavi očesni stik z odraslo osebo. Očesni stik 
vzpostavi predvsem z osebami v strukturiranih situacijah kadar od osebe kaj želi. 
Pogled z odraslo osebo izmenja tudi z namenom usmeritve pozornosti na želeni 
predmet ali na dogajanje v okolju, ki pritegne njegovo pozornost. Opazen je pojav 
koncepta združene pozornosti v smislu vzpostavitve socialnega odnosa z drugo 
odraslo osebo. Otrok izkazuje več motivacije in pripravljenosti za sodelovanje v 
različnih aktivnostih v  njegovem okolju.  
b) Verbalna komunikacija:  
Na področju verbalne komunikacije so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. V obdobjih večje vznemirjenosti, predvsem v strukturiranih situacijah 
kadar je soočen z zahtevo, pogosteje izrazi samostimulativne oblike vedenja (vrtenje 
po prostoru). Ta oblika vedenja je bolj sprejemljiva za okolje kot kričanje s katerim je 
pred začetkom obravnave izražal svoje nestrinjanje.  Z ostalimi osebami v večini 
primerov komunicira z uporabo kretenj, ki so po zaključeni obravnavi bolj 
funkcionalne (npr: pred začetkom obravnave je odrinil roko odrasle osebe, po 
končani obravnavi pokaže predmet ali sliko aktivnosti, ki jo želi). Sistem slikovne 
podporne nadomestne komunikacije uporablja le kadar je izredno motiviran (kadar 
nekaj želi), pri uporabi je nedosleden.  
c) Neverbalna komunikacija: 
Na področju neverbalne komunikacije so ob koncu obravnave opazne spremembe. 
Zdi se, da bolje razume neverbalno govorico in mimiko obraza drugih oseb. Z 
nasmehom se odzove na spodbudo in na pohvalo odrasle osebe. 
 
Socialna interakcija 
Na področju socialne interakcije so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok vedno večkrat izkazuje pobude za vzpostavljanje socialnih 
interakcij ali za vključevanje v socialne interakcije z drugimi odraslimi osebami 
Pogosteje vzpostavi očesni stik in se smeji v ustreznih situacijah, v različnih 
okoliščinah. 
 
Vedenje, sodelovanje in aktivnosti: 
a) Odnos do predmetov in igra: 
Na področju odnosa do predmetov in igre so ob koncu obravnave opazne 
pomembne spremembe. Otrok opazuje predmete v okolju, jih pregleduje, z njimi 
rokuje, in jih pogosteje uporablja z naučenim namenom. Izkazuje večji nabor 
interesov in zanimanj za posamezne predmete in aktivnosti. Večkrat izrazi težnjo po 
vključevanju v vzporedno ali sodelovalno igro vrstnikov, posebej pod vplivom 
spodbud iz okolja. V strukturiranih situacijah v večini primerov sprejme dejavnosti s 
ponujenimi predmeti. 
b) Odpor do sprememb – vztrajanje v istosti:  
Na področju vztrajanja v istosti so ob koncu obravnave pomembne spremembe 
opazne v zmanjšani intenziteti in jakosti vztrajanja v istosti.  
c) Prilagodljivost mišljenja:  
Na področju prilagodljivosti mišljenja so ob koncu obravnave opazne pomembne 
spremembe. Otrok ne uhaja več iz prostora, odziva se na verbalne zahteve: »Ne.«, 
»Dol.«, »Nazaj.« 
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Razvojni oziroma učni dosežki 
Neustrezni vedenjski vzorci opazni pred začetkom obravnave  (ploskanje z dlanmi 
pred obrazom, glasno topotanje s stopali, udarjanje s pestmi po ličnicah idr.), ki se 
običajno pojavijo kadar je otrok soočen z novo zahtevo, je še vedno občasno 
prisotno. Pomembne spremembe pa so opazne pri pogostosti, trajanju in obliki 
pojava neustreznih vedenjskih vzorcev. Vsi trije opazovani elementi vedenja so se 
zmanjšali oziroma so manjše intenzitete. Na področju skrbi za samega sebe še 
vedno potrebuje pomoč odrasle osebe (zavezovanje čevljev, uporaba noža za 
rezanje). Samostojno drži pisalo. Aktivnosti prostega čečkanja in grafomotorike ne 
odklanja več. Predmete razvrsti po barvi in po obliki (krog, kvadrat, trikotnik, 
pravokotnik). V večini primerov se odzove na  vsakdanja, enostavna navodila (npr: 
»Usedi se.«, »Pridi.«, »Daj.«).  Pozna prostore v šoli in je ob navodilu podkrepljenem 
z vizualno oporo (slika prostora in besedno navodilo: »Pojdi v telovadnico.«). 
zanesljiv in samostojen pri prehodu iz enega v drug prostor. Na predstavljene 
zahteve podkrepljene z demonstracijo ali s kretnjo se večinoma ustrezno odzove. 
Aktivnosti v strukturiranih okoliščinah redko odkloni. Za začetek aktivnosti potrebuje 
vizualno podporo (urnik aktivnosti: najprej in potem) in/ali demonstracijo odrasle 
osebe. Večino začetih nalog samostojno dokonča. Spremembe ob koncu obravnave 
so opazne tudi  na področju zaznavanja. Še vedno se pogosto dotika različnih 
površin z dlanmi, vendar dlani ne liže več. Opazna je zmanjšana težnja po okušanju 
večine predmetov z usti. Pri otroku je opazen pojav samostimulativnega vedenja 
manjše jakosti, intenzitete in trajanja. 
 
3.6.3.3 PREIZKUS OBVLADOVANJA POSAMEZNIH FUNKCIONALNIH VEŠČIN 
PO ZAKLJUČENEM SISTEMATIČNEM POUČEVANJU 
 
Ob koncu obravnave sem izvedla preverjanje le  tistih funkcionalnih veščin, ki sem jih 
tekom obravnav poučevala. Rezultati preverjanja posameznih funkcionalnih veščin 
ob koncu obravnave so sledeči: 
Funkcionalno področje: ODZIVANJE IN SODELOVANJE  
Datum preverjanja: 5.6. (otrok 1), 7.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 1: Otrok izvede enostavno navodilo. 
Zahteva : Podam navodilo. 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Sedi na stol. +  + +  + 

 
Funkcionalno področje: SOCIALNA KOMUNIKACIJA 
Datum preverjanja: 5.6. (otrok 1) in 7.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 2: Otrok me pogleda v oči. 
Zahteva : Otroka pokličem po imenu. 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 
sekundo, medtem ko 
sedim nasproti njega na 
stolu. 

+  +  +  + 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 

+  + +  + 
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sekundo, medtem ko 
sediva na blazini. 

Otrok se odzove tako, da 
me pogleda v oči za 1 
sekundo, ko ga pokličem z 
razdalje. 

±  ± (najprej zamiži, potem 
me pogleda) 

±  ± (najprej se vrti po 
prostoru, potem me 
pogleda) 

 
Datum preverjanja: 5.6. (otrok 1) in 7.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 3: Otrok pogleda imenovani predmet.  
 
Zahteva : Otroku pokažem predmet in rečem: » Poglej (poimenujem predmet).« 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

avto +  + +  + 

barvico +  + +  + 

banano +  + +  + 

mehurčke +  + +  + 

luč +  + +  + 

 
Datum preverjanja: 6.6. (otrok 1) in 8.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 4: Otrok z roko pokaže na poimenovani predmet 
na sliki. 
Zahteva : Pred otroka položim sliko predmeta. Rečem: »Pokaži (poimenujem 
predmet).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

vlak ±  ± (najprej samo gleda, 
potem se dotakne slike z 
dlanjo) 

- (najprej nagne glavo 
naprej in miži, potem ga 
pogleda) 

torbo ±  ± (najprej samo gleda, 
potem se dotakne slike z 
dlanjo) 

 - (najprej nagne glavo 
naprej in miži, potem ga 
pogleda) 

balon +  + -  - 

kravo +  + -  - 

žlico +  + /   / 

 
Datum preverjanja: 6.6. (otrok 1) in 8.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 5: Otrok izrazi zahtevo s kretnjo. 
Zahteva : »Pokaži kaj želiš.« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok s kazalcem ali z 
roko pokaže na predmet, 
ki ga želi imeti. 

+  + -  - 

 
Datum preverjanja: 5.4. (otrok 1) in 6.4. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 6: Otrok izrazi zavrnitev ali nestrinjanje.  
Zahteva: Funkcionalno veščino izražanja zavrnitve ali nestrinjanja preverjam v 
naravnih okoliščinah, to je ko otrok s svojim vedenjem izraža zavrnitev in nestrinjanje 
s trenutnimi okoliščinami. 
a) »Reci, NE!« (otrok 1) 
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a) »Pokaži, NE (demonstriram izražanje z uporabo slikovne opore – s kazalcem 
pokažem sliko, na kateri je znak NE).« (otrok 2) 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Otrok izrazi zavrnitev ali 
nestrinjanje z besedo ne. 

+  +  

Otrok izrazi zavrnitev ali 
nestrinjanje tako, da 
pokaže sliko na kateri je 
znak ne. 

 +  + 

 
Funkcionalno področje: POSNEMANJE 
Datum preverjanja: 6.6. (otrok 1) in 8.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 10: Otrok posnema izvedene dejavnosti s 
predmeti. 
Zahteva : »Naredi to (demonstriram dejavnost).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Potisne avtomobilček. +  + +  + 

Položi eno kocko v drugo. + +  + +  

Čečka z barvico. ±  ± (barvico prime in 
odloži na papir; zraven 
vokalizira a-a-a) 

+  + 

Pije iz kozarca. +  + + +  

 
Funkcionalno področje: SOCIALNA INTERAKCIJA 
Datum preverjanja: 6.6. (otrok 1) in 8.6. (otrok 2); 
Preverjanje funkcionalne veščine 12: Otrok ob opori odrasle osebe izmenja 
predmete z vrstnikom. 
Zahteva :  
a) »Daj (izgovorim ime vrstnika).« 
b) »Vzemi (poimenujem predmet, ki ga vrstnik drži v roki).« 
 

Zahteva Otrok 1 Otrok 2 

Da vrstniku predmet. +  + ±  ± (predmet odloži pred 
vrstnika, ploska z dlanmi 
pred obrazom in miži) 
 

Vzame predmet od 
vrstnika. 

+  + +  + 
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4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
H1: Dečka z avtistično motnjo bosta dosegla pomembne spremembe v obsegu, 
trajanju in intenzivnosti pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev – HIPOTEZA JE 
SPREJETA.  
 
Hipotezo sem preverjala z indirektno ocenjevalno metodo, z uporabo 
standardiziranega vprašalnika Functional Analysis Screen Tool, ki sta ga izpolnila 
starša pred začetkom in po končani obravnavi. Vprašalnik FAST je bil uporabljen kot 
predhoden diskriminativen merski instrument z namenom identifikacije dejavnikov, ki 
lahko vplivajo na pojav neustreznih vedenjskih vzorcev. Zbrani podatki pred 
začetkom obravnave so predstavljali izhodišče za načrtovanje in izvedbo 
neposrednega opazovanja vedenja. Podatki, pridobljeni z vprašalnikom FAST, niso 
pokazali spremembe v predhodnih dogodkih, ki lahko vplivajo na pojav neustreznega 
vedenja, v možnih virih krepitve določenih vedenj in v funkciji pojava neustreznih 
vzorcev vedenja za posameznega otroka. Možni viri krepitve pojava neustreznih 
vedenjskih vzorcev ostajajo družbeno in avtomatično pogojeni, zato je pomembno da 
pri delu s posameznim otrokom z avtistično motnjo, delujemo proaktivno. Pozorni 
moramo biti na sistematičen način odzivanja in prilagajanja okolja v smislu 
spodbujanja pojava ustreznih vedenjskih vzorcev. Z namenom celovite funkcionalne 
ocene vedenja in potrebe po pozornosti sem hipotezo preverjala tudi s pomočjo A-B-
C opazovalne sheme. S sistematičnim postopkom beleženja neposredno pridobljenih 
podatkov z opazovanjem je bila zabeležena pogostost pojavljanja, trajanje in 
najpogostejše oblike pojava neustreznih vzorcev vedenja za posameznega otroka, v 
različnih situacijah (individualna in skupinska učna situacija). Tako zbrani podatki so 
predstavljali osnovo za določitev dejavnikov okolja, ki delujejo kot sprožilci pojava 
neustreznih vzorcev vedenja ter samo funkcijo pojavnih oblik vedenja. Predhodni 
dejavniki, krepitve iz okolja in funkcija vedenja se tekom obravnav niso spremenili. Iz 
kvalitativno pridobljenih podatkov pa je moč razbrati pomembne spremembe v 
pogostosti pojavljanja, v povprečnem trajanju in v najpogosteje izraženi obliki 
pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev. Pogostost pojavljanja neustreznih 
vedenjskih vzorcev pri otroku 1 se je v individualni učni situaciji zmanjšala iz 13 med 
prvo izvedeno obravnavo, na 4 v času zadnje izvedene obravnave. Pri otroku 2 pa se 
je pogostost zmanjšala iz 15 med prvo izvedeno obravnavo, na 8 med zadnjo 
izvedeno obravnavo. Povprečno trajanje pojava neustreznih vedenjskih vzorcev, 
izraženo v minutah, se je za otroka 1 v individualni učni situaciji zmanjšala iz 9,45 
minut tekom prve izvedene obravnave na 1,45 minut med zadnjo izvedeno 
obravnavo. Pri otroku 2 pa se je povprečno trajanje neustreznih vedenjskih vzorcev 
zmanjšalo iz 12,10 minut med prvo izvedeno obravnavo na 4,40 minut med zadnjo 
izvedeno obravnavo. Intenziteta oziroma jakost izraženih oblik pojavljanja 
neustreznih vedenjskih vzorcev se je pri otroku 1 v individualni učni situaciji prav tako 
pomembno zmanjšala. Iz prvotnih najpogostejših oblik neustreznih vedenjskih 
vzorcev v obliki poskusa bega iz prostora in glasnega topotanja s stopali se je 
intenziteta neustreznih vedenjskih vzorcev ob koncu individualnih obravnav 
zmanjšala na obliko vokaliziranja (otrok se na predstavljeno zahtevo odzove z 
približkom besedi ne, reče:»Be.«). Tudi pri otroku 2 se je povprečna intenziteta 
pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev ob začetku individualnih obravnav, v 
smislu udarjanja s pestmi po ličnicah in poskusa ugriza odrasle osebe v podlaket, 
zmanjšala na obliko kričanja in odrivanja predmetov, povezanih z zahtevo. 
Pomembne spremembe pri pojavu neustreznih vedenjskih vzorcev so opazne tudi v 
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skupinski učni situaciji. Pogostost pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev pri 
otroku 1 se je v skupinski učni situaciji iz 14 v času prve izvedene obravnave 
zmanjšala na 6 v zadnji obravnavi. Pri otroku 2 pa se je pogostost zmanjšala iz 15 na 
8 tekom zadnje izvedene obravnave. Povprečno trajanje pojava neustreznih 
vedenjskih vzorcev izraženo v minutah, se je za otroka 1 v skupinski učni situaciji 
zmanjšala iz 11,15 minut med prvo izvedeno obravnavo na 2,05 minute med zadnjo 
obravnavo. Pri otroku 2 pa se je povprečno trajanje neustreznih vedenjskih vzorcev 
zmanjšalo iz 14,30 minut na 5,15 minut med zadnjo obravnavo. Povprečna 
intenziteta pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev se je pri otroku 1 v skupinski 
učni situaciji prav tako pomembno zmanjšala. Iz prvotnih najpogostejših oblik 
neustreznih vedenjskih vzorcev v obliki poskusa bega iz prostora in glasnega 
topotanja s stopali se je intenziteta neustreznih vedenjskih vzorcev ob koncu 
skupinskih obravnav zmanjšala na obliko vokaliziranja. Tudi pri otroku 2 se je 
povprečna intenziteta pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev ob začetku 
obravnav, v smislu udarjanja s pestmi po ličnicah in poskusa ugriza odrasle osebe v 
podlaket, zmanjšala na obliko kričanja (otrok se na predstavljeno zahtevo odzove z 
zavrnitvijo zahteve, reče:»Aaaa.«) in odrivanja predmetov, povezanih z zahtevo. 
 
H2: Dečka z avtistično motnjo bosta dosegla pomembne spremembe na področju 
odzivanja, receptivnega jezika in na področju spretnosti uporabe nadomestne 
komunikacije – HIPOTEZA JE SPREJETA. 
 
Hipotezo sem preverjala z direktno ocenjevalno metodo s preverjanjem obvladovanja 
posameznih funkcionalnih veščin. Pred začetkom obravnave sem v individualni učni 
situaciji za vsakega dečka posebej izvedla preverjanje obvladovanja posameznih 
funkcionalnih veščin. Po zaključeni obravnavi pa sem izvedla zgolj preverjanje 
funkcionalnih veščin, ki sem jih v času obravnav poučevala. Preverjanje 
obvladovanja funkcionalnih veščin je po končani obravnavi obsegalo preverjanje 9 
veščin. Preverjane funkcionalne veščine so obsegale področje odzivanja in 
sodelovanja, socialne komunikacije, posnemanja ter socialne interakcije. 
Obvladovanje veščin sem preverjala s podajanjem 19 zahtev. Otrok 1 se je izrazil s 
16 ustreznimi, 3 delnimi in z nobenim neustreznim odzivom na predstavljene 
zahteve. V celoti je otrok 1 dosegel 8 (od 9) individualno načrtovanih ciljev 
obravnave, vezanih na poučevanje posameznih funkcionalnih veščin. Glede na 
dosežene individualno načrtovane cilje na področju odzivanja in sodelovanja, 
socialne komunikacije, posnemanja in socialne interakcije, je otrok 1 dosegel 
pomembne spremembe na omenjenih področjih funkcioniranja. Po končani obravnavi 
se je ustrezno odzval na zahtevo »Usedi se.«, vzpostavil je očesni stik ob neposredni 
bližini odrasle osebe,  pogledal je imenovani predmet in ga pokazal z roko, s kretnjo 
ali s sliko je izrazil zahtevo, z besedo je zavrnil predstavljeno zahtevo, posnemal je 
izvedene dejavnosti s predmeti, izvedel je aktivnosti izmenjave predmetov z 
vrstnikom (ob besedni opori odrasle osebe). Otrok 1 je dosegel 1 individualno 
načrtovan cilj (vzpostavitev očesnega kontakta) le na prvi in drugi stopnji poučevanja. 
Na tretji stopnji poučevanja otrok 1 ni uspel vzpostaviti očesnega stika z odraslo 
osebo na razdalji 3 korakov, glede na določene kriterije. Otrok 2 pa se je izrazil z 12 
ustreznimi, 1 delnim in 6 neustreznimi odzivi na predstavljene zahteve. V celoti je 
otrok 2 dosegel 3 (od 9) individualno načrtovanih ciljev, vezanih na poučevanje 
posameznih funkcionalnih veščin. Glede na dosežene individualno načrtovane cilje 
na področju odzivanja in sodelovanja, socialne komunikacije, posnemanja in socialne 
interakcije, je otrok 2 dosegel pomembne spremembe na omenjenih področjih 
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funkcioniranja. Po končani obravnavi se je ustrezno odzval na zahtevo »Usedi se.« in 
vzpostavil je očesni stik ob neposredni bližini odrasle osebe. Imenovani predmet je 
pogledal in ga pokazal z roko pri zaporedno izraženih zahtevah ter pri zahtevah 
zamenjanih v paru (menjava zahteve predstavljene pri poučevanju posamezne 
funkcionalne veščine in naključno predstavljeno zahtevo). S kretnjo ali s sliko je 
izrazil zahtevo pri zaporednih ponovitvah zahteve. Predstavljeno zahtevo je zavrnil s 
kretnjo (pokazal je na sliko, ki pomeni ne). Otrok 2 je ustrezno posnemal izvedene 
dejavnosti s predmeti, izvedel je aktivnosti jemanja predmetov  vrstniku (ob besedni 
opori odrasle osebe). 2 cilja je dosegel le na prvi stopnji poučevanja (izražanje 
zavrnitve in podajanje predmetov vrstniku), ob zaporednih ponovitvah zahteve. 4 od 
individualno načrtovanih ciljev (vzpostavitev očesnega stika, določanje imenovanega 
predmeta s pogledom in s kretnjo, izražanje zavrnitve s kretnjo) pa otrok 2 ni dosegel 
na tretji stopnji poučevanja, ob oddaljenosti odrasle osebe in naključni menjavi 
zahtev. 
  
H3: Dečka z avtistično motnjo bosta dosegla pomembne spremembe na področju 
sposobnosti prilagoditvenega vedenja – HIPOTEZA JE SPREJETA. 
 
Hipotezo sem preverjala z uporabo kvalitativnih metod raziskovanja, preko pogovora 
s starši in neposrednega opazovanja z namenom celostne ocene posameznega 
otroka. Starši so po zaključeni obravnavi za otroka 1 in za otroka 2 navedli naslednje 
pomembne spremembe na področju prilagoditvenega vedenja: večja stopnja 
odzivanja in sodelovanja v vsakdanjih situacijah (predvsem pri skrbi za samega 
sebe), manj pogosto in manj intenzivno pojavljanje agresivnega vedenja in ostalih 
neustreznih vedenjskih vzorcev. Za otroka 1 sta starša poudarila, da pogosteje 
uporablja slikovno podporo za izražanje svojih zahtev in želja, posebej kadar je za to 
visoko motiviran. Otrok 2 pa se staršem zdi na splošno manj motorično nemiren. 
Starša sta povedala, da se je stopnja prilagoditvenega vedenja po končani obravnavi 
tako povečala, da sta oba dečka lahko vključena v vsakdanja opravila in dejavnosti 
družine v širšem socialnem okolju (npr: nakupovanje v trgovini, daljši družinski izleti, 
obisk kopališča, idr.). Pred začetkom obravnave sta starša iz varnostnih razlogov 
dosledno zaklepala vsa vrata v hiši, saj je pri obeh dečkih obstajala nevarnost 
pobega iz hiše. Po končani obravnavi to ni več potrebno. Oba otroka namreč po 
poročanju staršev upoštevata slikovno oporo (znak »Stop.«) na vratih. Starša tudi 
povesta, da se tako otrok 1 kot otrok 2 v večini primerov odzoveta na svoje ime in na 
enostavna navodila (»Počakaj.« in »Pridi nazaj.«), kar se jima zdi še posebej 
pomembno, kadar so v novem okolju, v novih socialnih situacijah ali v prometu. 
Obenem starša poročata, da so omenjene pozitivne spremembe potrdili tudi 
pedagoški delavci, ki delajo z obema otrokoma, in strokovnjaki, ki izvajajo 
fizioterapevtsko, logopedsko in psihiatrično obravnavo. Iz neposrednega opazovanja 
pred izvedbo obravnave je bilo razvidno, da sta oba otroka izkazovala pojav 
neustreznih vzorcev vedenja, ki so bili  prisotni v različnih situacijah. Neustrezne 
oblike vedenja so tako otroka 1 kot otroka 2 pomembno ovirale v vsakdanjem 
funkcioniranju, pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih interakcij ter pri pridobivanju 
novih znanj in veščin. Iz neposrednega opazovanja in beleženja podatkov tekom 
izvedenih obravnav je ob koncu obravnave razvidno, da so se pogostost, trajanje in 
intenzivnost pojavnih oblik neustreznih vedenjskih vzorcev zmanjšali. Bistveno pa se 
je izboljšalo funkcioniranje obeh otrok na področju socialnih interakcij z vrstniki v 
skupini in pri individualnem delu z odraslimi osebami. Pedagoški delavci, ki delajo z 
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otrokoma so poročali, da se oba otroka po končani obravnavi pogosteje in za dalj 
časa vključujeta v skupinske aktivnosti, ob spodbudi in vodenju odrasle osebe. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Kvalitativno izvedena raziskava je bila izvedena z namenom ugotoviti, na kakšen 
način nizkointenzivna obravnava, osnovana na načelih metode uporabne vedenjske 
analize, vpliva na  področje vedenja in na področje socialne komunikacije. V vzorec 
raziskave sta bila zajeta dvojčka z avtistično motnjo, s težjo motnjo na področju 
komunikacije in socialne interakcije. Neustrezne oblike vedenja so pred začetkom 
obravnave oba otroka pomembno ovirale v vsakdanjem funkcioniranju, pri 
vzpostavljanju in ohranjanju socialnih interakcij ter pri pridobivanju novih znanj in 
veščin. Izvedena obravnava je bila individualno načrtovana in usmerjena na dve 
ravni dela z otrokoma: na učenje ustreznih vedenjskih vzorcev ter na učenje 
posameznih funkcionalnih veščin. Ker pojav neustreznih vzorcev vedenja pogosto 
sovpada z znižanimi sposobnostmi komunikacije, je potrebno primanjkljaje na tem 
področju najprej odpraviti. Osnovni cilji učenja novih funkcionalnih veščin so tako 
izhajali iz potrebe po zmanjšanju primanjkljajev, ki sta jih izkazovala oba otroka na 
področju socialne komunikacije in interakcije. Temeljili so na vzpostavitvi očesnega 
stika, receptivnem jeziku, izražanju zahtev in zavrnitev ter na učenju posnemanja. 
Oblikovani cilji učenja novih funkcionalnih veščin so predstavljali temelj za učenje 
spretnosti bolj kompleksne komunikacije. Pozitiven program pomoči in podpore 
vedenju je bil oblikovan na osnovi ugotovitev o predhodnih dejavnikih v okolju, 
možnih okrepitvah in funkciji vedenja. Vključeval je kombinacijo proaktivnih in 
reaktivnih postopkov obravnave. Pomembne razlike v funkcioniranju otroka 1 in 
otroka 2 pred vključitvijo in po koncu obravnave so v raziskavi pokazale 
nestandardizirane oblike ocenjevanja. Predvsem celostna ocena vedenja in potrebe 
po pozornosti obeh otrok je pokazala pomembne spremembe v pogostosti, 
povprečnem trajanju in izraženih oblikah pojavljanja neustreznih vedenjskih vzorcev. 
Po končani obravnavi so se vsi omenjeni elementi opazovanega vedenja zmanjšali 
pri obeh otrocih, tako v individualni kot tudi v skupinski učni situaciji (pri delu v paru). 
Starši so ob koncu raziskave prav tako poročali o manj pogostem in manj 
intenzivnem pojavu neustreznih vedenjskih vzorcev v vsakdanjih življenjskih 
situacijah. Mnenje staršev so podprli tudi pedagoški delavci in zunanji strokovni 
delavci, ki so v času izvajanja obravnav delali z otrokoma. Ravno stopnja 
prilagoditvenega vedenja, ki jo posameznik uspe razviti, je ključni dejavnik, ki vpliva 
na stopnjo izražene samostojnosti posameznika v različnih razvojnih obdobjih. 
Menim, da je  nizkointenzivna 8 tedenska obravnava, osnovana na načelih metode 
uporabne vedenjske analize, doprinesla pomembne spremembe v splošnem 
funkcioniranju obeh otrok vključenih v raziskavo. Oba otroka sta dosegla predvsem 
pomembne spremembe na področju odzivanja in sodelovanja, na področju socialne 
komunikacije, posnemanja in na področju socialne interakcije. Rezultati izvedene 
kvalitativne raziskave prav tako potrjujejo uspešno implementacijo obravnave, 
osnovane na načelih aplikativne vedenjske analize, tako v individualni kot tudi v 
skupinski učni situaciji. Pogostost pojavljanja, trajanje in intenzivnost pojavnih oblik 
neustreznih vedenjskih vzorcev se je postopno zmanjšala v obeh oblikah izvedenih 
učnih situacij. V nadaljnjih raziskavah bi bilo priporočljivo izvesti longitudinalno študijo 
z reprezentativnim vzorcem otrok z avtistično motnjo, v katerega bi bila vključena tudi 
v izvedeni raziskavi obravnavana otroka. Na osnovi kvalitativno izvedene obravnave 
namreč ni možno posploševati pridobljenih rezultatov in ustvarjati teoretičnih 
eksplanacij. Obravnava vedenja in komunikacije, osnovana na načelih uporabne 
vedenjske analize, je bila pri dvojčkih z avtistično motnjo učinkovita predvsem zaradi 
upoštevanja individualnih potreb posameznega otroka pri načrtovanju programa 
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pomoči in podpore. Poučevanje posameznih veščin je bilo diferencirano ter sprotno 
prilagojeno spremembam v vedenju posameznega otroka pri interakciji z okoljem. 
Oblikovan individualni program obravnave je bil prilagojen stopnji funkcioniranja ter 
posebnim potrebam, ki jih otroka vključena v obravnavo, imata. Staršem in drugim 
pedagoškim delavcem, ki so delali z otrokoma, sem v času obravnav in ob koncu 
obravnave z namenom posploševanja naučenega znanja in veščin v druga okolja, 
poročala o izvajanih načinih in strategijah dela z otrokoma. Podala sem jim tudi 
predloge za nadaljnje delo z otrokoma (strategije vizualnih opor za podkrepitev 
predstavljenih zahtev, za razumevanje posameznih korakov poteka posameznih 
aktivnosti ter za predvidevanje aktivnosti načrtovanih tekom dneva). Tako starši kot 
pedagoški delavci so pri svojem delu z otrokoma upoštevali nekatera priporočila za 
delo z otrokoma (uvedba slikovnega urnika dejavnosti, uporaba postopka gašenja in 
strategije diferencialne okrepitve vedenj, možni viri okrepitev), ki so se tekom 
izvedenih obravnav izkazala za najbolj uporabna in učinkovita.  
Ugotavljam, da so omejitve izvedene raziskave v trajnosti in prenosljivosti naučenih 
veščin in znanj v druga okolja. Vprašanje je, v kolikšni meri bosta otroka vključena v 
raziskavo, uspela ohraniti naučena znanja in veščine ter jih prenesti v širše socialno 
okolje. Doprinos k razvoju področja specialno-rehabilitacijske pedagogike, je 
predvsem v smislu uporabe raznolikih metod in načinov dela. Obravnava osnovana 
po načelih uporabne vedenjske analize omogoča bolj učinkovito vzgojno-
izobraževalno delo z otroci z avtističnimi motnjami, ki izkazujejo pojav neustreznih 
vedenjskih vzorcev. 
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