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Povzetek 
 

Najpogostejša oblika avtizma je Aspergerjev sindrom. Zanj so značilne težave s 

socialno komunikacijo in interakcijo in težave na področju fleksibilnosti mišljenja, 

značilna je nenavadna komunikacija, slabša, okornejša motorika, in počasnejše 

izvajanje fino motoričnih opravil. To motnjo pogosto opisujejo kot avtizem brez motnje 

v duševnem razvoju.  

Nadvse pomembno je zgodnje odkrivanje, saj učinki zgodnje obravnave prispevajo k 

boljšemu izidu in kakovosti življenja celotne družine. Otroci z Aspergerjevim 

sindromom so v povprečju diagnosticiran pri šestih letih in dveh mesecih, čeprav bi 

lahko bili že pred četrtim letom. Deček, katerega uspešnost se v diplomskem delu 

primerja, ima diagnozo postavljeno dve leti in je usmerjen v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

V empiričnem delu naloge je prikazana uspešnost dečka. Primerjan je bil z vrstniki 

starimi od 5-6 let na področjih gibanja, matematike in jezika. Uspešnost je bila 

preverjana s pomočjo avtorsko sestavljenega testa petnajstih nalog. Deček je bil v 

globalu v povprečju z vrstniki. Njegovi močni področji sta matematika in jezik, ki 

pomembno prispevata h globalni uspešnosti v celoti. Več težav ima z motoriko, kjer je 

šibkejši pri koordinacij, eksplozivni moči in ravnotežju, medtem ko je dober pri fini 

motoriki in preciznosti. Tekom izvajanja nalog je bilo razvidno, da je bila uspešnost 

dečka odvisna od predhodnega poznavanja naloge, če mu je bilo nekaj vsaj malo znano, 

je bil pri izvajanju naloge uspešnejši. 

Ključne besede: Aspergerjev sindrom, predšolsko obdobje, diagnoza, strategije 

dela, uspešnost; 
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Abstract: 

The most common form of Autism is Asperger’s syndrome. It is characterized by social 

communication and social interaction difficulties, problems in the field of the flexibility 

of thinking,  unusual use of language, cumbersome motoric and slower execution tasks 

that require fine motor skills. Asperger’s Syndrome is often described as a type of 

Autism without a mental disorder.  

Since the effects of early treatment contribute to better outcome and quality of life for 

the whole family early detection is crucial. On average children with Asperger's 

Syndrome are diagnosed at the age of six years and two months, although they could 

have been already at the age of four. The boy whose performance is compared in the 

thesis has been diagnosed two years ago and is included in a program with adapted 

implementation and receives additional professional assistance. 

The empirical part of the thesis shows the boy's performance as he was compared to 5-6 

years old peers in the fields of motoric, mathematics and language skills. Children’s 

performance was tested through fifteen tasks using a test, designed by the author. All in 

all the boy’s result was average compared to his peers, his strong areas are in the field 

of mathematics and language, which significantly contribute to his entire performance 

and functioning. Comparing to peers he had more problems with motoric, he is facing 

difficulties in coordination, explosive power and balance, however, he was good in the 

field of fine motor skills and precision. In the testing process when performing tasks it 

became evident that the boy’s performance depended on prior knowledge or 

information of the task meaning he was more successful while performing the task if 

something in the task was at least a little known to him.  

 

Keywords: Asperger’s Syndrome, pree-school period, diagnosis, working 

strategies, performance 
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1 UVOD 

Avtistične motnje (AM) so skupina razvojnih motenj, ki trajajo vse življenje. Osebe z 

avtizmom imajo mnogo skupnih značilnosti, hkrati pa so med njimi velike razlike glede 

na pojavnost in intenzivnost, zato rečemo tudi spekter avtističnih motenj ali motnje 

avtističnega spektra. Te motnje vplivajo na to, kako osebe z avtizmom komunicirajo z 

drugimi ter kakšen odnos imajo do drugih ljudi in sveta. 

»Uradni podatki v razvitem zahodnem svetu kažejo, da ima eden izmed sto današnjih 

otrok več ali manj tipičnih znakov avtizma. V primerjavi izpred dvajsetih let za 

desetkrat več. Podatki kažejo tudi, da je med avtisti štirikrat več dečkov kot deklic. 

Avtizem torej v razmeroma kratkem času postaja vedno bolj problematičen« (Kušar, 

2009, v Patterson, 2009, str. 5). 

Znaki avtizma se navadno pokažejo zelo zgodaj, že v prvem letu starosti in najkasneje 

do tretjega leta in obsegajo odstopanja na več področjih. Pomembno je, da se začnejo 

težave obravnavati čim bolj zgodaj, saj učinki zgodnje obravnave prispevajo k boljšemu 

izidu in kakovost življenja celotne družine (Jurišić, 2016). 

Pri obravnavi ocene tveganja za razvoj motenj avtističnega spektra (MAS) imajo 

pediatri na razpolago dve glavni orodji, kot sta spremljanje otrokovega razvoja in 

presejalno razvojno testiranje. Napotitev na nadaljnjo diagnostično obravnavo so 

primanjkljaji na področju komunikacije in predgovorni primanjkljaji, kot so smiselni 

pogledi, izrazi zadovoljstva… (Macedoni Lukšič, 2009). 

Kasnejša diagnoza pa je značilna za eno izmed zgoraj naštetih motenj avtističnega 

spektra, za katero obstajajo dokazi, da je mnogo bolj razširjen od klasičnega avtizma, to 

je Aspergerjev sindrom (AS). Otroci z AS so v povprečju diagnosticirani pri starosti 

šest let in dva meseca. Nekaterim pa diagnozo postavijo šele v obdobju pubertete. Od 

otroškega avtizma se razlikuje v tem, da so pri otrocih z AS jezikovne in miselne 

zmožnosti otroka v prvih treh letih razmeroma dobro ohranjene, imajo pa težave s 

socialno komunikacijo in interakcijo in na področju fleksibilnosti mišljenja. Zanje je 

značilna nenavadna komunikacija, slabša, okornejša motorika, počasnejši so pri fino 

motoričnih opravilih. To motnjo pogosto opisujemo kot avtizem brez motnje v 

duševnem razvoju ali kot blagi avtizem z visokimi sposobnostmi. AS se kaže v tem, 

kako posameznik razume svet okoli sebe, procesira informacije in vzpostavlja odnose z 

drugimi ljudmi. 



 

  2  

Otroci z motnjo AS na nekaterih področjih izstopajo v pozitivnem smislu, na drugih 

področjih pa v razvoju zaostajajo. Pri delu je zato potrebno izhajati iz otrokovih močnih 

področij, delati v tej smeri in na tej podlagi krepiti šibka področja. V literaturi je 

zapisanih mnogo načinov dela, ki otrokom z AS pomagajo do boljšega in lažjega 

funkcioniranja v družbi (Jurišić, 2016). 

Kot orientacija za delo v skupini z otrokom z MAS se uporablja publikacija Smernice 

za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra (2009), ki se 

uporablja s Kurikulom za vrtce (1999). Tam najdemo cilje in iz njih izpeljana načela in 

temeljna vedenja o razvoju otroka in učenja v predšolskem obdobju. Delimo ga na šest 

področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Ob 

upoštevanju Kurikuluma in Smernic lahko strokovni delavci primerneje izvajajo 

vzgojno-izobraževalni program. Obravnava otroka z MAS zahteva multidisciplinarni 

pristop s timsko obravnavo strokovnjakov različnih strok. Na podlagi tega se izdela 

individualizirani načrt dela z otrokom, ta upošteva vse značilnosti otroka. Ta pristop 

lahko maksimalno vpliva na kognitivni, emocionalni in socialni razvoj otroka (Smernice 

za delo, 2009). 

Otroci z avtistično motnjo (AM) potrebujejo ustrezne prilagoditve izvajanj dejavnosti 

na vseh področjih dejavnosti Kurikuluma za vrtce. Pri načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega dela je zaradi značilnosti, specifičnosti in potreb otrok z AM, treba še 

posebej upoštevati izpostavljene cilje posameznih področij dejavnosti (Dopolnitev 

Kurikuluma, 2016). 

1.1 Znaki avtizma 

David Patterson (2009) navaja naslednje tipične znake: 

1.1.1 Čustveno-socialne motnje: 

• pogosto zre v prazno, 

• ne mara ljubkovanja, 

• ne vzpostavlja očesnega kontakta, 

• ne boji se nikogar in ničesar, 

• je neobčutljiv na bolečino, 

• ne reagira na klic, 

• ovohava in okuša nenavadne predmete, 

• njegov obraz je skoraj brez mimike, 
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• rad je sam, opazuje, a ne posnema, 

• ne mara množice ljudi, 

• ne zna izražati čustev (smeji ali joče se brez razloga). 

1.1.2 Vedenjske motnje 

• je hiper-ali hipoaktiven, 

• želje izraža z gestami (kaže s prstom), 

• je navezan na nenavadne predmete, ki niso igrače, 

• ne kaže želje po učenju, 

• vztraja pri istosti (vedno enaka vprašanja in enaki odgovori), 

• spremembe ga vznemirijo, 

• vede se nenavadno, 

• na splošno ima mnogo neobičajnih navad (ureja stvari po točno določenem 

redu), 

• ima izjemen spomin – za številke, glasbo, orientacijo v prostoru ali času, 

• ima izbruhe togote brez pravega razloga. 

1.1.3 Govorne motnje 

• zaostaja v govornem razvoju, 

• sploh ne govori, 

• je že govoril, a je prenehal, 

• o sebi govori v drugi ali tretji osebi, 

• govori sam pri sebi, 

• odgovarja nelogično, 

• tvori nove besede, 

• govori monotono, 

• izgovarja besede, ki nimajo nobenega pomena, 

• ne zna izraziti, kaj želi. 

Poleg tega imajo avtisti še druge težave. Lahko imajo težave s spanjem in sicer spijo 

zelo malo. Veliko jih ima prehranjevalne težave, muči jih driska, zaprtje in napet trebuh. 

Pogoste so tudi alergije, epileptični napadi in pogosta vnetja ušes in dihal. 
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1.2 Diagnosticiranje avtizma 

Za zgodnje odkrivanje otrok z avtizmom je pomembno zgodnje prepoznavanje. Dobra 

diagnostična ocena je rezultat več oseb: staršev, tima strokovnjakov, ki se ukvarjajo z 

ocenjevanjem in diagnostiko otrok, in strokovnjakov v vrtcu/šoli, ki dobro poznajo 

običajno odzivanje otroka v okolju skozi daljšo časovno obdobje. Diagnozo redko 

postavi en strokovnjak, vsekakor pa lahko strokovnjak pove mnenje o tem, ali meni, da 

gre pri otroku za AM, in svoje mnenje utemelji s svojimi izsledki, diagnostična ocena 

obsega šest elementov: intervju s starši ali skrbniki, pregled ustrezne medicinske, 

psihološke ali pedagoške dokumentacije, razvojna ocena oziroma ocena sposobnosti, 

opazovanje otroka med igro, ocena prilagoditvenih spretnosti in zdravstveni pregled 

(Jurišić, 2016). 

Marta Macedoni-Lukšič navaja tristopenjsko obravnavo otrok s spektroavtistično 

motnjo (SAM). Na primarni stopnji imajo pri oceni tveganja za razvoj SAM pediatri 

dve glavni orodji: spremljanje otrokovega razvoja in presejalno razvojno testiranje. 

Pediater spremlja otrokov gibalni razvoj v prvih dveh letih in enako pomemben razvoj 

komunikacijskih in socialnih interakcij. Če pride do odstopanj na področju 

komunikacije, otroka napoti na nadaljnjo diagnostično obravnavo. Eden prvih znakov, 

ki kaže na avtistično motnjo je namreč predgovorni primanjkljaj. V Sloveniji se kot 

presejalni razvojni test uporablja test Denver-II. 

Če se na primarni stopnji posumi na SAM, se otroka napoti v razvojno ambulanto ali 

center za dušeno zdravje ali k pedopsihiatru (sekundarna stopnja). Na tej ravni naj bi 

bila obravnava otroka s tveganjem za motnjo v razvoju celostna in multidisciplinarna. 

Žal strokovnjaki, ki naj bi bili vključeni v obravnavo, običajno delujejo v različnih 

organizacijskih enotah. Na tej ravni bi bilo potrebno opraviti razvojno, nevrološko in 

psihološko obravnavo ter presejalno testiranje na SAM. 

Če na sekundarni ravni ne pridemo do zanesljive diagnoze, ali če je potreba po dodatnih 

terapevtskih obravnavah, se otroka s sumom SAM napoti na nadaljnjo terciarno 

obravnavo. Od leta 2009 na terciarni ravni deluje multidisciplinarni tim v okviru 

Ambulante za avtizem Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno 

nevrologijo. 

V povprečju otroci dobijo diagnozo AM med četrtim letom in pol in petim letom in pol, 

čeprav ima večina teh otrok (51-91%) izrazite težave že pred tretjim letom starosti. 

Otroci z AS so v povprečju diagnosticirani pri starosti šest let in dva meseca. Povsem 
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zanesljivo bi lahko AM diagnosticirali pri otrocih v drugem letu starosti, kar bi jim 

omogočilo tudi učinkovitejšo zgodnjo obravnavo in s tem boljši izid. Starši prepoznajo 

razvojna odstopanja pri otrocih do prvega leta starosti, in sicer na področju socialnega 

razvoja, komunikacije in motoričnih spretnosti od šestega meseca naprej. AM se 

pogosto pojavljajo z drugimi razvojnimi, psihiatričnimi, nevrološkimi, kromosomskimi 

in genetskimi diagnozami. Sopojavnost ene ali več diagnoz skupaj je 83%. Sopojavnost 

z eno ali več psihiatričnimi diagnozami je 10%. Približno 40% otrok z AM nima 

razvitega besednega govora (Jurišić, 2016). 

1.3 Teorije o avtizmu 

Branka Jurišić (2016) navaja tri teorije o avtizmu. S temi strokovnjaki poskušajo AM 

bolje pojasniti. To so kognitivne teorije (teorija uma, teorija o šibki usklajenosti in 

teorija o motnjah izvršilnih funkcij) s katerimi se poskuša razumeti, kako osebe z AM 

razmišljajo in kako vidijo svet. Nemogoče je, da bi katera teorija pojasnila posebnosti in 

odstopanja oseb z AM.  

1.3.1 Teorija uma 

Teorija uma je najbolj preučevana in raziskana v povezavi z AM. Njen avtor je Simon 

Baron-Cohen, ki teorijo ponazarja z nezmožnostjo branja misli. Primanjkljaj se po 

teoriji uma odraža v težavah z razumevanjem čustev, s pojasnjevanjem čustev, 

predvidevanjem vedenja drugih oseb, z razumevanjem, da vedenje vpliva na čustva 

drugih ter ločevanjem stvarnosti in domišljije, zavajanja in laži. Teorija uma je zelo 

preučevana pri osebah z AM; obstaja veliko nalog, s katerimi se preverja teorijo uma. 

Praviloma se uporabljajo naloge različne zahtevnosti in jih lahko rešijo otroci brez 

avtizma v določeni starosti. Te naloge lahko rešijo tudi osebe z AM vendar mnogo 

kasneje. Raziskave iz teorije uma so pokazale, da otroci z AM manj pogosto kažejo s 

prstom nek predmet ali dogajanje, manj pogosto pri tem gledajo v obraz druge osebe in 

manj pogosto sledijo pogledu drugega, medtem ko je vse obratno značilno vedenje 

otrok z značilnim razvojem pri starosti 14 mesecev. Igra vlog in igra pretvarjanja je pri 

otrocih z AM manj pogosta, medtem ko je pri 24 mesecev staremu otroku to značilna 

igra in se tudi zavedajo, da druga oseba ve, da gre za igro pretvarjanja in igro vlog. 

Otrokom z AM pri treh letih ne uspe rešiti preizkusa »videti, pomeni vedeti«, ki 

pomeni, da če želimo vedeti, kaj je v škatli, moramo vanjo tudi pogledati. Otroci pri 

štirih letih so uspešni pri preizkusu s frnikolo. To je naloga napačnega prepričanja oz. 
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prevzemanje perspektive nekoga drugega ali sprememba lokacije, otroci z AM jo rešijo 

veliko kasneje. Prav tako štiriletnik prepozna zavajanje, otroci z AM pa predvidevajo, 

da vsi govorijo resnico. Neuspešni so tudi pri reševanju nalog drugega reda branja misli, 

ki jih rešijo otroci z značilnim razvojem pri šestih letih. Devetletniki razumejo, kaj 

nekoga čustveno prizadene in kaj je zato bolje zadržati zase in ne izreči. Otroci z AM s 

povprečnimi inteligentnimi sposobnostmi, so pri tem na ravni triletnega otroka. Tudi 

prepoznavanje čustev osebe iz izrazov na obrazu, zlasti iz pogleda, je normalno pri 

devetletniku. S tem načinom branja obrazov imajo težave tudi mnogi odrasli z AM. 

1.3.2 Teorija o šibki osrednji usklajenosti  

Ta teorija pomaga razumeti težave otrok z avtizmom, da bi videli celoto in ne le 

podrobnosti, ki jim otroci z avtizmom namenijo največ pozornosti. Otroci z AM 

drugače predelujejo informacije. Šibka osrednja usklajenost pomeni, da se oseba težko 

osredotoči na to, kar je pomembno in kaj naj zanemari. Ta teorija pojasnjuje tudi 

nesocialni primanjkljaj osebe z AM - njihova ozka in toga zanimanja in dejavnosti, 

raznolikost kognitivnih sposobnosti z izjemnimi talenti in zmožnostjo pomnjenja 

nekaterih podrobnosti, razločevanje z neverjetno natančnostjo, ko stvari med seboj niso 

povezane. Pri mnogih nalogah, kjer je pomembna osredotočenost na podrobnosti, osebe 

z avtizmom dosegajo nadpovprečne dosežke. Osredotočenost na podrobnosti pomeni 

tudi odpor na spremembe, majhna sprememba lahko pri osebi z AM pomeni, da je vse 

drugače. Pri šolskih otrocih se lahko pojavijo težave pri bralnem razumevanju, tudi 

branju med vrsticami in pri posploševanju usvojenih spretnosti v drugih okoliščinah.  

1.3.3 Teorija o motnjah izvršilnih funkcij 

Osebe z AM imajo lahko motnjo izvršilnih funkcij, ki zajemajo: pobudo, prehajanje in 

prekinitev. Vse to je vključeno v različnih oblikah vedenja: načrtovanju, samokontroli, 

organizaciji, odločanju, miselni prožnosti in ukrepanju. Te težave so opazne pri 

vsakodnevnih dejavnosti kot so oblačenje, slačenje, pospravljanje, nakupovanje, 

kuhanje. To je neke vrste delovanje – opraviti moramo zelo veliko korakov nekega 

procesa, da ga na koncu opravimo. Ne moremo učinkovito reševati problemov, če 

izvršilne funkcije ne delujejo učinkovito. Lahko imamo neko zamisel, ki pa je ne 

moremo izpeljati zaradi šibkih izvršilnih funkcij in tako ostane le zamisel, problem ni 

rešen.  
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1.4 Vzroki za avtizem 

Branka Jurišić (2016) pravi, da vzrok za AM ni poznan, verjetno ni samo eden, ve se pa, 

da gre za nevrobiološke motnje, ki niso posledica neprimerne vzgoje ali travmatičnega 

dogodka. 

Prav tako Marta Macedoni-Lukšič (2011) dejavnike tveganja označuje kot v večini 

primerov nepojasnjene. V članku navaja mnenje epidemiologa Erica Fobnonneja, ki 

pravi, da je malo verjetno, da bi SAM povzročali okoljski dejavniki, saj so izrazit porast 

zabeležili v različnih okoljih. Prav tako ni mogoče dokazati povezav med pojavnostjo 

SAM in cepljenjem. Po drugi strani pa z novimi strategijami na področju genetskega 

raziskovanja odkrivajo čedalje več t. i. »rizičnih« genov, ki predstavljajo tveganje za 

SAM. Med prenatalnimi okužbami je najpomembnejši dejavnik tveganja za razvoj 

SAM še vedno virus rdečk. Tudi višja starost staršev, predvsem matere, pomeni večje 

tveganje za razvoj SAM. 

Patterson (2009) navaja, da je vzrokov za avtizem veliko in da je koristno razumeti 

nekatere poti, ki vodijo do spektroavtističnih motenj. To so: genetika in okolje, imunski 

sistem in disbioza, prehrana, malabsorpcija in sindrom povečane prepustnosti črevesja, 

strupenost težkih kovin in cepiva. 

1.4.1 Genetika in okolje 

Mnogi otroci, pri katerih se razvije SAM, so podedovali poškodovane gene svojih 

staršev. Ti geni namreč po oploditvi pri nastajanju otrokovega organizma in pozneje po 

rojstvu pri nadaljnjem razvoju otrokovim celicam ne »naročajo«, kako naj čim bolje 

nevtralizirajo in izločijo iz telesa potencialno strupene kemične snovi, kakršne so 

aluminij, živo srebro, svinec in druge, ali toksine, ki jih organizem sam razvije v borbi s 

patološkimi povzročitelji. Naše okolje je vedno bolj onesnaženo, in mi smo temu ves 

čas izpostavljeni. Nekaterim ti onesnaževalci še ne povzročajo težav, če pa je organizem 

od nekoga manj sposoben se znebiti teh odpadkov, se lahko sčasoma nakopičijo v telesu 

in dosežejo raven, ko začnejo posegati v normalen celični razvoj. Prav zaradi 

globalnega onesnaževanja je bolezni, ki so posledica presnovnih motenj v celicah, 

vedno več. Pri avtizmu je vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje celotnega organizma 

otroka s SAM, vedno bolj prisotno.  
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1.4.2 Imunski sistem  

Imunski sistem nas varuje pred mikrobi iz okolja in pred patološkimi celicami znotraj 

telesa. »Notranji« in »zunanji« del imunskega sistema komunicirata drug z drugim in s 

specializiranimi organi v našem telesu (črevesje, jetra, ledvice). V črevesju imamo 

»dobre« bakterije, ki iz živil jemljejo hranila in nam dajejo snovi, ki jih telo potrebuje. 

Nekateri ljudje se rodijo z okvarami tega mehanizma, pri drugih se okvare razvijejo 

pozneje, nekateri zunanji vplivi pa lahko še dodatno okvarijo tako šibek imunski sistem. 

Kadar imunski sistem ne more opraviti svoje nadzorovalne in varovalne vloge, lahko 

zbolimo in »slabe« bakterije se namnožijo. V črevesju avtističnih otrok se pogosto 

odkrije nenormalne količine škodljivih bakterij in glivic kvasovk. Imunski sistem ima 

pri avtizmu vlogo tudi v načinu, kako telo sprejema različna užita živila. 

1.4.3 Prehrana 

V povezavi z avtizmom so živila pomembna iz več razlogov. Živila, ki jih telo ne more 

prebaviti do osnovnih sestavnih delcev, dražijo notranjost črevesja in povzročajo vnetja, 

kar lahko še dodatno poruši ravnovesje bakterij v črevesju. Delno prebavljena hrana, ki 

zmore preiti skozi črevesno steno, se lahko vsrka v kri in se z njo kot neprimerna hrana 

neposredno prenese do celic, kjer lahko povzroči okvaro. Še posebej ogroženi so najbolj 

občutljivi organi, kot je osrednji živčni sistem in periferni živčni sistem, ki posreduje 

prenos živčnih dražljajev do centrov in prenaša odgovore po vsem telesu. Druga težava 

ljudi s SAM je, da ne morejo v celoti vsrkati potrebnih hranljivih snovi iz prehrane 

(malabsorbcija) ali pa vsrkavajo nezaželene toksine, produkte patoloških bakterij in 

kvasovk ali delno predelanih beljakovin, predvsem iz pšenice (gluten) in mlečnih 

izdelkov (kazein). 

1.4.4 Strupenost težkih kovin 

Težke kovine so lahko strupene za naše celice. V prekomernih količinah so najpogosteje 

prisotni aluminij, živo srebro, svinec, kadmij, kositer, arzen, srebro, nikelj in titan. Te 

kovine so sicer povsod v našem okolju že od nekdaj, a ne v tako visokih koncentracijah 

kot danes. Od vseh naštetih sta pri patologiji avtizma še posebej pomembna aluminij in 

živo srebro. Raziskave kažejo, da utegne avtizem povzročiti kombinacija genske 

šibkosti in izpostavljenost težkim kovinam. 
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1.4.5 Cepiva 

Večina staršev začetek patološkega nevrološkega razvoja povezuje s cepljenjem. 

Raziskovalci so bili posebej pozorni na cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam; v 

tem cepivu je bilo namreč v vezni snovi prisotno živo srebro. Vpliva cepljenja na 

avtizem ni mogoče posplošiti, saj je med otroki, cepljenim na ta način, veliko več otrok 

brez posledic kot pa takšnih, pri katerih se pojavi avtizem. Poleg tega nekateri otroci z 

diagnozo avtizma, nikoli niso bili cepljeni.  

1.5 Oblike avtizma 

Motnja avtističnega spektra vključuje več oblik različnih motenj: avtizem, Aspergerjev 

sindrom, Rettov sindrom, sindrom lomljivega kromosoma X, otroško dezintegrativno 

motnjo, nespecifično razvojno motnjo. Vse te motnje spadajo v skupino »pervazivnih 

razvojnih motenj«. Raziskave kažejo, da imajo vse pogosto enak profil simptomov, 

vendar so ti pri otrocih z neavtističnimi razvojnimi motnjami manj številni in manj resni 

kot pri otrocih z avtizmom (Žagar, 2012). 

Branka Jurišić (2016) navaja naslednje Motnje avtističnega spektra oz. pervazivne 

razvojne motnje: otroški avtizem, Aspergerjev sindrom, atipični avtizem, drugačna 

pervazivna motnja, pervazivna razvojna motnja, ki ni opredeljena drugje, pervazivna 

motnja, povezana z motnjo v duševnem razvoju in s sterotipnimi gibi, Rettov sindrom in 

dezintegrativna motnja v otroštvu.  

Najbolj prepoznavni in pogosti motnji sta otroški avtizem in Aspergerjev sindrom. 

Najbolj opazni zgodnji razliki med otroškim avtizmom in Aspergerjevim sindromom sta 

zaostanki na področju govora in jezika ter bolje razvite gibalne spretnosti. 

1.5.1 Otroški avtizem 

Odstopanja, ki so značilna za otroški avtizem, lahko opazimo že v prvem letu razvoja, 

največkrat do tretjega leta, najpogosteje pa so te motnje diagnosticirane v predšolskem 

obdobju. Za otroški avtizem so značilni primanjkljaji v razvoju socialnih stikov in 

komunikacije ter zelo omejen nabor dejavnosti in interesov. Ti primanjkljaji se kažejo 

tudi kot razvojni zaostanek z določenimi posebnostmi. Pri spretnostih, ki so povezane z 

njihovimi interesi so uspešnejši. Neizravnan profil sposobnosti in dosežkov je 

značilnost vsakega otroka v tej skupini. Nekateri otroci v tej skupini ne razvijejo 

besednega govora, drugi pa se naučijo govoriti, vendar govora ne uporabljajo za 

učinkovito sporočanje in sporazumevanje. Značilno je urejanje stvari v neko zaporedje, 
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red, ponavljanje istega stavka, s tem se lahko zberejo in umirijo. Pogosto imajo osebe z 

otroškim avtizmom še težave s spanjem, hranjenjem, različne strahove, vedenjske 

izbruhe in samopoškodovalno vedenje. Značilna je tudi drugačna igra, stereotipna igra, 

kar pomeni, da otroci določene vzorce v igri ponavljajo, težave imajo z vključevanjem 

drugih v igro, s prekinjanjem svojega načina igre. Lahko se ukvarjajo z delom igrače in 

pri tem niso pozorni na to, kako se ta predmet sicer uporablja (vrtenje kolesa na 

tovornjaku, vrstniki pa npr. uprizarjajo odvoz smeti) (Jurišić, 2016). 

1.6 Aspergerjev sindrom 

Aspergerjev sindrom je razvojna motnja, ki sodi v skupino avtističnih motenj. Od 

otroškega avtizma se razlikuje po razmeroma dobro ohranjenih jezikovnih in miselnih 

zmožnosti otrok v prvih treh letih razvoja (Attwood, 2007). 

Attwood (2007) uporabi analogijo »sestavljanja« puzzlov iz tisoč kosov brez slike na 

škatli. Sčasoma so sestavljena majhna področja sestavljanke, celostna slika pa še ni 

jasna. Naenkrat pa je sestavljenih »otočkov« dovolj, da postane celota razumljiva. AS je 

namreč razvojna motnja in oseba sčasoma izboljša svoje sposobnosti socializacije, 

pogovarjanja, razumevanja misli in čustev drugih ter se nauči bolj precizno izražati 

svoje misli in čustva.  

1.6.1 Zgodovina Aspergerjevega sindroma 

Ime je dobil po dunajskem pediatru Hansu Aspergerju, ki je v svoji doktorski dezertaciji 

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

sposobnostih zelo nenavadni. Takrat je sam uporabil izraz »avtistična psihopatija«. A 

njegovo delo je v Evropi ostalo neopazno še nadaljnjih 30 let, razlog je verjetno v tem, 

ker je bil članek v nemškem jeziku. Izraz Aspergerjev sindrom je v svojem članku, leta 

1981, prva uporabila LornaWing. V članku je opisala skupino otrok in odraslih, katerih 

značilnost so močno spominjale na tiste, ki jih je opisal Hans Asperger (Attwood, 

2007). 

Leta 1991 je Uta Frith napisala knjigo z naslovom Avtizem in Aspergerjev sindrom in 

prevedla izvirni opis otrok Hansa Aspergerja. V diagnostičnih priročnikih je bila 

diagnoza Aspergerjev sindrom prvič leta 1992, v priročniku z diagnostičnimi merili 

MKB-10 (mednarodna klasifikacija bolezni: uporabljajo v Združenem kraljestvu) 

(Jurišić 2016). 
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1.6.2. Diagnoza 

Za AS je značilna kasnejša diagnoza kot pri drugih avtističnih motnjah, ki so v 

povprečju diagnosticirani med četrtim letom in pol in petim in pol. Otroci z AS so v 

povprečju diagnosticirani pri starosti šest let in dva meseca. Nekaterim pa diagnozo 

postavijo šele v obdobju pubertete. Značilno je tudi, da ima diagnozo AS štirikrat več 

dečkov kot deklic (Jurišić, 2016). 

Ni nikakršnih posebnih medicinskih preiskav s katerimi bi lahko dokazali obstoj AS v 

telesu. Večinoma diagnozo postavijo s skrbnim opazovanjem in pogovorom s starši in 

učitelji – to so usmerjeni intervjuji, vprašalniki, ocenjevalne lestvice. Inteligentnost in 

besednjak, ki ga izkazujejo mnoge osebe z AS, lahko zamegli motnjo. Številni so 

napačno umeščeni v skupino otrok z učnimi ali vedenjskimi težavami, tudi kot otroci z 

motnjo pozornosti. Ni pa pomembna samo diagnoza, še bolj je pomembna ocena, da se 

otroku z AS lahko pomaga. Ocena zajema njegove učne in razvojne dosežke, učne 

sposobnosti, prilagoditvene spretnosti, komunikacija, socializacija, samostojnost, 

moteče vedenje. Velikokrat je potreben izkušen tim strokovnjakov, ki lahko tako oceno 

opravi. Ključno pa je, da sploh kdo napoti starše v tak tim. Sodelovanje šolskih 

strokovnjakov ali osebja v vrtcu, ki staršem posredujejo vsak zaznan sum na odstopanje 

v razvoju, je izjemno pomembno (Klemenc, 2012). 

Diagnozo AS se navadno postavi v dveh korakih. V prvem starši ali učitelji izpolnijo 

vprašalnik, ki morda kaže, da bi otrok lahko imel sindrom. V drugem koraku sledi 

diagnostična ocena zdravnika, izkušenega pri delu z otroki z motnjami razvoja, ki z 

uporabo uveljavljenih kriterijev poda jasen opis sindroma. 

Standardne lestvice za oceno avtizma niso prilagojene za otroke z AS, zato sta bili 

razviti dve novi lestvici, ki sta posebej namenjeni testiranju otrok, pri katerih opažamo 

značilnosti, ki jih imajo otroci s tem sindromom. Namenjeni sta staršem in učiteljem. 

Prvo so razvili na Švedskem, drugo pa v Avstraliji. Lestvici temeljita na strokovnih 

diagnostičnih kriterijih, raziskovalni literaturi, ki je povezana s temi značilnostmi in na 

mnogih kliničnih izkušnjah (Attwood, 2007). 

1.6.2.1 Avstralska lestvica za Aspergerjev sindrom (A.S.A.S.) 

A.S.A.S. zajema vprašalnik namenjen identifikaciji vedenjskih vzorcev in sposobnosti 

značilnih za AS pri otrocih v zgodnjih letih šolanja. Pri teh letih so namreč nenavadni 

vzorci vedenja in sposobnosti najbolj očitni. Lestvica zajema 24 vprašanj iz področij 

socialnih in emocionalnih sposobnosti, komunikacijskih sposobnosti, kognitivnih 
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veščin, posebnih zanimanj, motoričnih sposobnosti.  Vsako vprašanje se vrednosti na 

lestvici od 0 do 6. Z 0 je označena stopnja, ki je običajna za otroka te starosti. Poleg 

vprašanj se označi še druge značilnosti. 

a.) Socialne in emocionalne sposobnosti 

1. Ali otrok ve, kako se igrati z drugimi otroki? Ne pozna, na primer, nenapisanih pravil 

vedenja. 

2. Ali se v prostem času, ko bi se lahko igral z drugimi otroki (npr. v času kosila), 

izogiba druženju z njimi? Raje se, na primer, umakne v knjižnico oziroma najde kak 

drug samoten prostor. 

3. Ali se otrok ne zaveda pravil vedenja v odnosih z drugimi ljudmi (splošne olike) in 

daje neprimerne pripombe ter se obnaša neustrezno? Ne zaveda se, da je komentar, ki 

ga nekomu nameni, lahko tudi žaljiv. 

4. Ali otroku primanjkuje empatije in intuitivnega razumevanja občutij druge osebe? Ne 

razume, na primer, da bi opravičilo pripomoglo k boljšemu počutju osebe, ki bi ji 

opravičilo namenil. 

5. Ali se zdi, da otrok pričakuje, da drugi poznajo njegove misli, izkušnje ali stališča? 

Ne razume, da njegovega doživetja ne poznate, če niste bili prisotni, ko je doživel neko 

izkušnjo. 

6. Ali otrok potrebuje veliko opogumljanja, hrabrenja, pomirjanja, če pride do 

sprememb ali kadar dogodki ne potekajo v želeni smeri? 

7. Ali otroku primanjkuje subtilnosti pri izražanju čustev? Otrok, na primer, izraža 

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

8. Ali otroku primanjkuje natančnosti pri izražanju čustev? Ne razume, na primer, 

stopenj emocionalnega izražanja v odnosu do različnih ljudi. 

9. Ali otrok ne kaže interesov sodelovati v tekmovalnih športih, igrah in aktivnostih? 

10. Ali je otrok neobčutljiv na pritisk sovrstnikov? Ne zanimajo ga, na primer, trenutno 

najbolj popularne igrače in modne smernice. 

b) Komunikacijske sposobnosti 

11. Ali otrok razume določene fraze, besedne zveze, opazke preveč dobesedno? 

Zmedejo ga, na primer, fraze, kot so »dobro se odreži«, zida gradove v oblakih ali »hiter 

kot strela«. 

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

ima nek tuj naglas ali pa monotono, brez poudarjanja ključnih besed? 
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13. Ali se zdi, kot da otroka ne zanima vaša stran zgodbe? Na vpraša vas za mnenje o 

temi pogovora, oziroma vašega mnenja ne komentira? 

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

15. Ali je otrokov govor zelo pedanten (izbran in natančen)? Otrok govori, na primer, 

zelo uradno, formalno ali pa kot »živ slovar«. 

16. Ali ima otrok težave z ohranjanjem pogovora? Če ga nekaj zmede, ne vpraša za 

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

domisli odgovora. 

c) Kognitivne veščine 

17. Ali otrok bere knjige predvsem zaradi pridobivanja informacij in ne kaže zanimanja 

za leposlovna dela' Rad prebira enciklopedije, ne mara pa brati, na primer, pustolovskih 

romanov? 

18. Ali ima otrok izjemen dolgoročni spomin za dejstva in dogodke iz svoje preteklosti? 

Zapomni si, na primer, registrsko številko sosedovega avtomobila izpred nekaj let ali se 

zelo natančno spominja dogodkov, od katerih je preteklo že več let? 

19. Ali otroku pri igranju primanjkuje domišljije? V njegovih domišljijskih igrah ne 

nastopajo drugi otroci ali pa ga domišljijske igre drugih otrok zmedejo? 

d) Posebna zanimanja 

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

pregleduje statistike? Postane, na primer, govoreča enciklopedija znanja o prevoznih 

sredstvih, zemljevidih ali športnih rezultatih. 

21. Ali je otrok pretirano razburjen ob spremembi rutine, oziroma, če se stvari odvijajo 

drugače, kot je pričakoval? Razburi ga, na primer, če se v šolo pelje po drugi poti kot 

običajno. 

22. Ali otrok razvija natančne rituale, ki jih mora redno izvajati? Preden gre spat, na 

primer, vedno razvrsti igrače na točno določen način. 

e) Motorične sposobnosti 

23. Ali je otrokova motorična koordinacija slaba? Težave ima, na primer, z lovljenjem 

žoge. 

24. Ali je otrokova drža pri teku nenavadna, neobičajna? 

f) Druge značilnosti 

Označite karakteristike, ki so značilne za otroka. 

a) V otroku vzbudijo nenavaden strah ali razburjanje: 

- razni običajni zvoki, na primer, zvok električnih kuhinjskih pripomočkov, 
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- rahel dotik kože ali las, 

- nošenje določenih kosov oblačil, 

- nepričakovan hrup, 

- videnje določenih predmetov, 

- hrupna mesta, kjer je veliko ljudi. 

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

c) Otrok kaže pomanjkanje na občutljivosti na šibke bolečine (ima visok bolečinski 

prag). 

d) Otrok spregovori kasneje kot drugi otroci. 

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

Če je odgovor na večino vprašanj da, ocena pri teh vprašanjih pa med 2 in 6 (sumljivo 

nad običajnim nivojem), to še ne pomeni, da ima otrok AS. Obstaja pa možnost, zato je 

napotitev na strokovno diagnozo upravičena.  

1.6.2.2 Diagnostična ocena Aspergerjevega sindroma 

Drugi korak diagnoze je diagnostična ocena, ki traja vsaj eno uro. Vsebuje pregled 

specifičnih vidikov socialnih, govornih, umskih in motoričnih sposobnosti ter 

kvalitativno analizo otrokovih interesov. Postopek lahko vsebuje tudi uporabo 

formalnih psiholoških testov. Informacije o otrokovem razvoju in njegovem obnašanju 

v določenih situacijah se dobi ob pogovoru s starši in pa tudi vzgojitelji oziroma učitelji. 

Med diagnostično oceno skuša specialist vzpostaviti situacije, ki izzovejo določena 

dejanja in reakcije in si zapisuje opaženo. Včasih se terapevt domeni, da otroka opazuje 

tudi v razredu, na igrišču, kjer je v stiku s sovrstniki. Tako lahko poda oceno o polnem 

razponu otrokovih socialnih veščin. Med procesom diagnostičnega ocenjevanja se 

preveri, koliko in kakšne napake dela otrok pri uporabi jezika v smislu primerne rabe v 

določenem socialnem kontekstu. Preveri se sposobnosti razmišljanja in učenja. Preveri 

se, kako dobro lahko otrok razume čustva drugih, kar se testira s pomočjo niza zgodb. 

Preveri se tudi otrokova posebna zanimanja, ali so ta zanimanja tipična za starost, 

koliko prostora zavzemajo in zgodovina teh zanimanj. Preverjajo se tudi motorične 

sposobnosti. Otroka se opazuje pri brcanju in lovljenju žoge, teku, pri risanju in pisanju. 

Zabeleži se vsake nenavadne gibe rok, pozibavanje telesa, nenadzorovane trzljaje, krče 

in obrazne grimase, še posebej kadar je otrok vesel ali razburjen. Starša opišeta 

morebitne nenavadne občutljivosti. Nazadnje zdravnik ugotovi še, če se pri otroku 

pojavljajo znaki anksioznosti, depresije ali če gre pri njem za motnjo pozornosti. 
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Razišče se, če so se na katerikoli strani družine kdaj že pojavili otroci s podobnimi 

znaki. Poizve se o večjih zdravstvenih težavah v času nosečnosti, rojstva ali zgodnjega 

otroštva.  

Pri diagnostični oceni ni nujno, da se pojavi vsi znaki Aspergerjevega sindroma. 

Stopnja karakterističnih znakov na naštetih področjih je pri otrocih različna (Attwood, 

2007). 

1.6.3 Značilnosti otrok z Aspergerjevim sindromom 

Hans Asperger je leta 1944 opisal 4 otroke v starosti 6 do 11 let; ti otroci so imeli veliko 

težav s socialnim druženjem, težko so se vključevali v skupino vrstnikov, čeprav so 

imeli ustrezne kognitivne in govorne spretnosti (Klemenc, 2012). 

 

1.6.3.1 Socialno vedenje 

Oseba z AS se od ostalih ne loči po fizičnem izgledu, vendar jo ljudje dojemajo kot 

drugačno zaradi nenavadnega socialnega vedenja. Leta 1989 sta na osnovi raziskav na 

Švedskem Carina in Christoper Gillberg osnovala šest kriterijev, od katerih se dva 

nanašata na aspekte socialnega vedenja. Prvi se imenuje socialna nepravilnost in pri 

otroku se po tem kriteriju opažajo vsaj dve od naslednjih značilnosti; nezmožnost 

interakcije s sovrstniki, nezainteresiranost za interakcijo s sovrstniki, nerazumevanje 

nenapisanih socialnih pravil, socialno in čustveno neobičajno vedenje. Drugi kriterij 

obravnava neverbalno komunikacijo, ki kaže na napake v socialnem vedenju, če je za 

otroka značilna vsaj ena od sledečih nenavadnosti; omejena uporaba kretenj, nerodna 

govorica telesa, pomanjkljivo izražanje z obrazno mimiko, neprimerni obrazni izrazi ali 

nenavaden, zijoč pogled (Attwood, 2007). 

Čeprav so osebe z AS socialno izolirane, pa se za razliko od oseb z avtizmom, ne 

izogibajo socialnim stikom in v navzočnosti drugih ne delujejo zaprto vase. Pogosto 

pristopijo k drugim in izrazijo željo po kontaktih na nenavaden način, socialno so 

neprilagodljivi in okorni. Pogovor začnejo o temi, ki jih zanima. Izražajo željo in 

potrebo po prijateljstvu in druženju z drugimi, ki pa je omejeno zaradi nenavadnega 

pristopa, neobčutljivosti za čustva drugih in zaradi nerazumevanja nebesednih sporočil 

drugih. Ne opazijo dolgočasenja, nezanimanja za temo, tudi ne prikritih znakov, da se 

nekdo šali (Klemenc, 2012). 
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Svetovna zdravstvena organizacija (1990) je v svojih diagnostičnih kriterijih za AS 

poudarila, da v socialni igri otroku s tem sindromom primanjkuje vzajemne delitve 

interesov, aktivnosti, čustev in prilagajanja vedenja socialnemu kontekstu. 

Nekateri otroci z AS se raje družijo z mlajšimi otroki ali odraslimi kot pa s svojimi 

vrstniki. Razlog za to dejstvo je, da mlajšim lažje vsilijo aktivnost po svojem izboru in 

da imajo odrasli v nasprotju z vrstniki več potrpljenja in se bolj prilagajajo otrokovim 

zahtevam. Otrok z AS sebe ne doživlja kot člana skupine. Takšen otrok ne sledi 

interesom skupine, temveč le svojim lastnim, prav tako ga ne zanimajo skupinski športi 

ali igre. Ne razumejo, da je v eni igri lahko član ene ekipe, v drugi pa druge. Lahko se 

zgodi, da pri nogometu poda žogo nasprotniku. Ne razume, zakaj ena in druga ekipa v 

igri ne dosežeta enakega števila golov in zakaj se otroci veselijo svoje zmage ter poraza 

nasprotnika. 

V odraščanju se pojavijo težave v razumevanju t.i. nepisanih socialnih pravil. Osebe z 

AS lahko drugi osebi v obraz povedo neprijetno resnico, npr. da je debela. Pri tem ne 

razumejo, zakaj se je oseba, nenadoma umaknila. Zaradi takšnega vedenja lahko pride 

do tega, da drugi mislijo, da je oseba z AS nevzgojena.  

Socialni primanjkljaj, kot so slabo razumevanje socialnih pravil, pomanjkanje 

vzajemnosti, težave pri razumevanju humorja in omejen repertoar načinov vedenja, 

lahko pri osebah z AS izvirajo iz različnih dejavnikov. Lahko izvirajo iz okvar na 

čustvenem področju (pomanjkanje zanimanja za socialno okolje in ravnodušnost, 

specifičnih socialno-kognitivnih primanjkljajev (težave prepoznavanja glasov in 

obraznih izrazov ali razumevanja zapletenih socialnih interakcij), vse do splošnejših 

kognitivnih primanjkljajev, ki vključujejo integracijo informacij in reševanje 

problemov. Pri normalnih otrocih se kognitivni in čustveni razvoj prepletata v kontekstu 

socialnih odnosov. Pri avtističnih otrocih je mogoče ugotavljati, kako lahko čustveni, 

kognitivni in socialni razvoj potekajo ločeno (Milalić, 2006). 

 

1.6.3.2 Govor 

Melodija govora pri otrocih z AS je nenavadna (ni tako rigidna in monotona kot pri 

avtizmu). Govorno izražanje ima omejen razpon intonacijskih vzorcev, ki niso skladni z 

vsebino pripovedi (poudarek določenega dejstva, smešne opazke). Tempo govora je 

lahko nenavaden ali pa ritem govora, pogosto je tudi odstopanje v glasnosti govora 

(Klemenc, 2012). 



 

  17  

Raziskave so pokazale da 50 odstotkov otrok z AS  spregovori kasneje, kot je običajno, 

toda do petega leta starosti se pri njih razvije tekoč govor. Usvajanje fonologije in 

sintakse poteka podobno kot pri otrocih brez motenj, bistvena težava se pojavi pri 

uporabi jezika v socialnem kontekstu, pomenu besed in ritmu ter višini govora. 

Težave v pogovoru obsegajo težave pri vzpostavljanju dialoga, vzdrževanju vrstnega 

reda v pogovoru in zaključevanju le-tega. Pogosto se pojavi vtis, kot da otrok ne posluša 

sogovornika in ne ve, kako reagirati na sogovornikov komentar ali občutenje. Pojavi se 

lahko posebej izrazni verbalni faktor, lahko neprekinjeno govori o svoji najljubši temi, 

pri tem pa popolnoma zanemari dejstvo, da sogovornika tema ne zanima. Kljub dolgim 

monologom se lahko zgodi, da ne izrazi bistva povedanega, ne pride do zaključka.  

Osebe z AS težijo k dobesedni interpretaciji povedanega, namesto, da bi razumele 

sogovornikov namen. Težave imajo pri razumevanju jezikovnih figur (razumejo 

dobesedno), metafor in ironije, saj zahtevajo razumevanje sogovornikove imaginacije in 

analogij, ki so potrebne za oblikovanje metafor. Težko tudi razumejo sogovornikove 

glasovne spremembe, ki so pomembne za razumevanje različnih pomenov povedanega. 

V obdobju odraščanja lahko postane govor najstnika pedanten, natančen, izbran ali 

preveč uraden. Izbor besed lahko spominja na odraslo osebo in sogovornik dobi vtis, da 

se pogovarja z odraslim in ne otrokom (Milalić, 2012). 

Otrok ima sposobnost izumljanja novih besed ali novih pomenov, v rabi jezika je lahko 

izviren in idiosinkratičen. Včasih zven ali pomen določenih besed izzove nebrzdan 

krohot ali hihetanje. Humor je lahko očiten samo otroku. Ta sposobnost drugačnega 

pogleda na jezik je ena najbolj fascinantnih in prikupnih ter kreativnih značilnosti AS.  

Glasno razmišljanje ob igri z drugimi je značilno za vse majhne otroke. Do vpisa v šolo 

se naučijo svoja razmišljanja obdržati zase. Otroci z AS razmišljajo na glas še dolgo po 

tistem, ko bi pričakovali, da se bodo tega odvadili.  

Osebe z AS imajo lahko težave z osredotočenjem na glas ene osebe, kadar govori več 

ljudi hkrati. Tudi svoj glas lahko dojemajo kot popačen (Attwood, 2007). 

 

1.6.3.3 Omejena področja zanimanja in rutine 

Otroci z AS lahko vedo izjemno veliko o določeni temi; ta se sčasoma spreminja, 

pogosto pa je prevladujoča v socialnih stikih. To zanimanje je nenavadno v tem, da ima 

oseba z AS zelo veliko informacij o določeni ozki temi, hkrati pa je opaziti neko 

pomanjkanje razumevanja konteksta in širšega pogleda na ta pojav. Ta simptom ni 
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vedno lahko prepoznati pri otrocih z AS, ker imajo podobna zanimanja tudi drugi otroci 

z značilnim razvojem. Osebe z AS izstopajo v tem, da jih njihovo ozko zanimanje tako 

zaposluje, da omejuje druga področja učenja, ker je vsa njihova pozornost in motivacija 

usmerjena le na eno temo. To lahko dodatno omejuje druženje in komunikacijo z 

drugimi, ker to ozko področje njihovega zanimanja tako prevladuje v komunikaciji, da 

ne zmorejo izmenjave drugih informacij (Klemenc, 2012). 

Razvoj posebnih zanimanj sledi nekakšnemu zaporedju in stopnja, ki sledi zbiranju 

predmetov,  je ponavadi obsedenost z neko temo. Pogosta tema zanimanja je transport, 

dinozavri, elektronika in znanost. Oseba pridobi enciklopedično znanje o tem, o njej 

vseskozi išče nove informacije in nenehno postavlja vprašanja. Ponavadi gre za temo, ki 

ni povezana s trendi med sovrstniki. Pogoste so fascinacije s statistiko, redom in 

simetrijo. Majhni otroci se lahko začnejo vneto pretvarjati, da so neka druga oseba ali 

žival. Lahko se tudi pretvarjajo, da so električarji, policisti ali zidarji, tako z veliko mero 

kreativnosti spoznavajo življenjske sloge ali poklice. S temi aktivnostmi se otroci 

samostojno ukvarjajo večino svojega časa. Zadnja stopnja pa je verjetno romantično 

zanimanje za resnično osebo, ki nastopi med ali po puberteti in je podobna najstniški 

zagledanosti.  

Če oseba ni dober govorec, če ima morda težave z opažanjem namigov, če ji občasno 

zmanjka besed, potem ji pogovor o temi njenega posebnega zanimanja zagotavlja 

samozavest in tekoč govor.  

Za ljudi z AS je zelo privlačen računalnik, saj se z njimi ni potrebno pogovarjati ali 

socializirati. Računalniki so logični in ne spreminjajo svojega razpoloženja. 

Klinične izkušnje kažejo, da je stopnja zanimanja sorazmerna s stopnjo stresa. Bolj kot 

je oseba pod stresom, bolj intenzivno se ukvarja s svojimi posebnimi zanimanji.  

Osebi z AS je ukvarjanje s posebnimi zanimanji prinaša pristno zadovoljstvo, katere 

stopnja navdušenosti je lahko tako velika, da oseba dobesedno skače od zadovoljstva.  

Diagnostični kriteriji omenjajo značilnost, ki je lahko povezana s posebnimi zanimanji. 

Če je majhen otrok z AS nagnjenj k razvijanju in izvajanju rutin, je potrebno temu 

ugoditi, saj sprememba ali nedokončanje rutine otroka lahko privede v hudo stisko in 

povzroča anksioznost. Ko se vzorec enkrat razvije, ga je potrebno redno izvajati. Te 

trdne rutine in določene poti pomagajo vnesti nekaj reda v življenje avtista, za katerega 

je resnični svet nepregledna zmeda dogodkov, ljudi, prostorov, zvokov in prizorov. 

Deluje, kot da ni nobenih natančnih meja, nobena stvar nima reda in pomena. Rutine so 

pogosto reakcije na strah in stres (Attwood, 2007). 
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1.6.3.4 Motorična nespretnost 

Osebe z AS so pogosto motorično okorne, imajo nenavadno držo telesa, šibko 

koordinacijo gibov in težave ravnotežja. Lahko odstopajo tudi v fino motoriki oziroma 

motoriki rok; šibka je njihova vizualno-motorična integracija in grafomotorika. Zaradi 

svojih težav kasneje usvoji zahtevnejše motorične spretnosti kot vrstniki in ga ovirajo 

pri vsakodnevnih opravilih, športu in šolskem delu, ki ga ne more opraviti v istem času 

kot vrstniki (Klemenc, 2012). 

Nekateri otroci z AS shodijo nekaj mesecev kasneje, kot je pričakovano, kar je eden 

prvih motoričnih znakov. Ko oseba hodi ali teče, se zdijo gibi nerodni ali podobni lutki. 

Nekateri otroci hodijo brez zibanja rok. Opazno je pomanjkanje koordinacije med 

zgornjimi in spodnjimi okončinami. Raziskave kažejo, da ima težave s koordinacijo 

med 50 in 90 procentov otrok in odraslih z AS. Težave imajo pri igrah z žogo. 

Natančnost pri metanju in lovljenju žoge je, kot kaže, še posebej prizadeta. Pri lovljenju 

žoge z obema rokama prihaja do težav s časovnim usklajevanjem, roki se sicer zapreta v 

pravilen položaj, vendar delček sekunde prepozno. Študije so tudi pokazale, da otrok 

preden vrže žogo ponavadi ne pogleda v smer tarče. Koordinacija je slaba tudi pri 

brcanju žoge. Otrok ima lahko težave tudi z ravnotežjem. Ročne spretnosti, ki 

vključujejo spretnost uporabe obeh rok, na primer pri oblačenju, zavezovanju vezalk ali 

uporabi jedilnega pribora, so naslednje področje motoričnih spretnosti, ki otrokom z AS 

predstavljajo težavo. Podobno velja tudi za koordinacijo nog in stopal. Ta značilnost 

motoričnih veščin se lahko nadaljuje tudi v obdobju odraslosti.  

Raziskava Manjiviona in Priora (1995) je pokazala, da velik delež otrok z AS pri 

aktivnostih, ki zahtevajo motorične spretnosti, kot je izrezovanje likov iz papirja, zelo 

hiti. Delujejo impulzivno, ne znajo ubrati počasnega in premišljenega pristopa in zaradi 

takega hitenja prihaja do napak.  

Značilne težave otrok z AS so tudi težave s posnemanjem raznih ritmov in gibov. 

Običajno osebi, ki hodita drug ob drugem nezavedno uskladita ritem hoje, osebi z AS 

hojo narekuje ritem nekega drugega bobna. Prav tako med pogovorom dveh oseb 

obstaja naravna nagnjenost k posnemanju drže, kretenj in navad sogovornika. Oseba z 

AS pa ima težave s sinhronizacijo ali posnemanjem gibov druge osebe (Attwood, 2012). 

 

1.6.3.5 Kognicija 
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Kognicija je proces razumevanja in vključuje razmišljanje, učenje, spomin in domišljijo. 

Pomembna ugotovitev Ute Frith in kolegov je, da imajo osebe z AS prizadeto temeljno 

sposobnost »branja misli«. Približno pri starosti štirih let se začnejo otroci zavedati, da 

imajo drugi ljudje misli, znanje, prepričanja in želje, ki vplivajo na njihovo vedenje. 

Ljudje z AS imajo probleme z razumevanjem in upoštevanjem misli in čustev druge 

osebe. Ne zavedajo se, da s pripombo lahko drugega užalijo, spravijo v zadrego in, da 

opravičilo pripomore k boljšemu počutju prizadetega. Razumevanje kratkih zgodbic ali 

enostavnih govornih figur je pri osebah z AS drugačno. Ne uspejo razumeti zapletenih 

prevar v zgodbah, njihovo razumevanje jezikovnih figur pa je preveč dobesedno. Zanje 

je značilno, da rajši berejo knjige iz katerih pridobivajo informacije, kot pa leposlovne. 

Otroci z AS imajo dober dolgoročni spomin, zelo dobro se lahko spomnijo svojega 

zgodnjega otroštva. Spomini so v glavnem vizualni. Sposobnost natančnega pomnjenja 

je lahko tako dobra, da si oseba zapomni cele strani knjige.  

Oseba z AS ima pogosto težave s kognitivno prilagodljivostjo, njihova pamet je 

»enostranska«. Njihovo razmišljanje je ponavadi togo in se ne prilagodi morebitni 

spremembi ali neuspehu. Do določenega problema imajo le en pristop. Ena od 

neprijetnih posledic te neprilagodljivosti je slabša sposobnost učenja iz lastnih napak. 

Ko se otrok z AS neke aktivnosti nauči pa ima težave s prenosom in posplošitvijo tega 

znanja na drugačne, sorodne primere in situacije.  

Zmožnosti značilnega deleža otrok z AS padejo na področju branja, črkovanja in dela s 

števili v eno od skrajnosti. Pri nekaterih se kažejo znaki hiperleksije, to je visoko razvite 

sposobnosti prepoznave besed, sočasno pa zelo slabo razumevanje besed ali zgodbe. 

Drugi imajo težave z branjem. Po drugi strani pa so nekateri že kot majhni fascinirani s 

števili in znajo šteti že zelo zgodaj. Zanimiva značilnost AS je, da otrok znanja ne 

pridobiva po običajnem, ustaljenem redu in v nekaterih primerih potrebuje več časa za 

učenje osnovnih veščin ali pa jih obvlada že zelo kmalu, vendar na neobičajen način. 

Otrok ima samosvoj način razmišljanja in reševanja problemov. Druge posebne 

značilnosti so, da se otroci zelo bojijo doživeti neuspeh, kritiko ali nepopolnost, zato se 

ne želijo preizkusiti v novi aktivnosti, če obstaja sum, da mu bo spodletelo. Otroci z AS 

so po naravi bolj individualisti, zato jim delo v skupini predstavlja težavo in je za njih 

tudi stresno. Za ljudi z AS je značilno, da imajo zelo vizualne način razmišljanja. 
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1.6.3.6 Občutljivost čutov 

Pri otrocih z AS je eden ali več čutil prizadetih, tako da oseba povsem običajne občutke 

doživlja kot neznosne. Že samo pričakovanje nekega občutja lahko privede v 

doživljanja hudega stresa ali panike. Na srečo ta občutljivost v poznem otroštvu 

ponavadi postopoma izgine, pri nekaterih posameznikih pa ostaja celo življenje. 

Najpogosteje se preobčutljivost nanaša na zvok in dotik, v nekaterih primerih pa tudi na 

okus, jakost svetlobe, na barve in vonj. Nasprotno pa lahko pokažejo minimalno 

reakcijo na stopnjo bolečine in temperature, ki sta za ljudi brez sindroma neznosni.  

Zvok, ki ga osebe z AS zaznajo kot izredno intenziven, delimo na nenadne, 

nepričakovane zvoke, visoke, trajajoče zvoke in pomešane, zapletena ali večslojne 

zvoke. Eden od značilnosti akutne slišne občutljivosti je tudi velik razpon občutljivosti. 

Ob nekaterih dneh se zvoki zdijo nevzdržno glasni, ob drugih pa sicer nadležni, vendar 

se jih da prenašati. Osebe so lahko izjemno občutljive na določene intenzivnost dotika 

ali dotikov določenih delov telesa, kot so teme, nadlaket in dlani. 

1.6.4 Pričakovana uspešnost otroka z AS na področjih kurikuluma 

Glede na prejšnje poglavje, ki govori o značilnostih otrok z AS lahko sklepamo, da bo 

imel otrok z AS težave na področju jezika, saj je zanje značilno, da je njihov način 

govora nenavaden in da težko sodelujejo v pogovoru. Področje fonologije in sintakse 

ponavadi obvladajo kot drugi otroci, težave imajo na področju semantike, saj težko 

razmišljajo o tem, da imajo besede lahko več možnih pomenov in pa na področju 

prozodije, saj je njihov ton nenavaden in prav tako tudi naglas in ritem govora. Za 

otroke z AS je značilen tudi zapoznel govor a ponavadi do petega leta starosti začnejo 

tekoče govoriti. Značilna je tudi dobesedna interpretacija slišanega, saj se ne zaveda 

skritih, impliciranih in alternativnih pomenov, to zadeva tudi razumevanje običajnih 

fraz, pregovorov in metafor. Imajo težave z osredotočanjem na glas ene osebe, kadar 

govori več ljudi hkrati. Otroci z AS imajo lahko težave pri razumevanju zgodb, ki 

vsebujejo zapletene prevare, zato je zanje velikokrat značilno, da raje kot leposlovne 

knjige berejo knjige v katerih se pridobiva informacije. 

Prav tako lahko pričakujemo težave na področju gibanja, predvsem zaradi značilne 

motorične nespretnosti. Kot prvo je za otroke z AS značilno, da shodijo nekaj mesecev 

kasneje, kot je pričakovano. V zgodnjem otroštvu je lahko opazna nespretnost pri igrah 

z žogo in nenavadna drža telesa med hojo ali tekom. Prav tako lahko pričakujemo 

težave pri fino motoričnih opravilih, npr. zavezovanju vezalk, striženju s škarjami…, pri 
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vajah iz koordinacije in ravnotežja. Velik delež otrok z AS ima težave pri aktivnostih, ki 

zahtevajo motorične spretnosti zato, ker pri tem zelo hitijo. Delujejo impulzivno in zato 

pride do napak.  

Uspeh lahko pričakujemo pri nalogah, ki zahtevajo znanje o pomenu besed, poznavanje 

dejstev, znanje matematike in prepoznavanje vzorcev, težave pa pri problemskih 

nalogah, saj je zanje značilno, da imajo pogosto težave s kognitivno prilagodljivostjo, 

njihovo razmišljanje je togo, do določenega problema imajo le en pristop. Uspešnost na 

področju branja, črkovanja in pri spretnosti s števili pa je odvisna od posameznika. 

Nekateri lahko kažejo visoko razvite sposobnosti prepoznavanja besed, sočasno pa 

slabo razumevanje besed ali zgodbe. Nekateri že kot majhni kažejo veliko zanimanje za 

števila in lahko znajo šteti in računati že zelo zgodaj. Težave imajo lahko tudi zato, ker 

znanja ne pridobivajo po ustaljenem vrstnem redu, imajo samosvoj način razmišljanja in 

reševanja problemov. Prav tako pa je lahko težava tudi to, da se otroci bojijo doživeti 

neuspeh, kritiko in nepopolnost in se zato kakšne aktivnosti nočejo udeležiti, ker se 

bojijo tega.  

Težave lahko pričakujemo pri delu v velikih skupinah, saj so otroci z AS po naravi bolj 

individualisti in jim delo v skupinah predstavlja težavo in je za njih še posebej stresno. 

Značilno je tudi pomanjkanje motivacije za aktivnosti, ki se otroku zdijo nezanimive 

(Attwood, 2007). 

 
1.7 Kurikulum za vrtce in Aspergerjev sindrom 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga vzgojitelji uporabljajo pri svojem 

delu. V Kurikulumu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih 

izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter 

globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Kurikulum za vrtce 

vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Za doseganje ciljev dejavnosti Kurikuluma za vrtce je pri otrocih z MAS potrebno 

zagotoviti vsakodnevno in intenzivno izvajanje dejavnosti po metodah, ki so v skladu s 

teorijo in prakso specialne in rehabilitacijske pedagogike, izvajanje specialno 

pedagoških dejavnosti v skupini in individualno, ob upoštevanju specifičnih potreb 

vsakega posameznika. Izvajati je potrebno tudi individualno terapijo, dinamični 

diagnostični postopek sprotne evalvacije in temu prilagajati metode, skladno z 
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napredkom otroka. Omogočati je potrebno tudi prehodnost med programi, dati možnost 

vključevanja v druge programe, če pride do izboljšanja in napredka pri otroku. 

Preprečuje se dodatne socialne in emocionalne motnje, se izvaja dodatne dejavnosti, da 

se s celovitimi in kompleksnimi vzgojnimi postopki pride do preprečevanja, 

zmanjševanja in odpravljanja težav (Smernice za delo, 2009). 

1.7.1 Metode dela  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) je v ciljih vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebam (OPP) opredeljeno, da je vsem OPP zagotoviti obravnavo in 

poučevanje z najučinkovitejšimi metodami in pristopi.  

Otroci z AS običajno obiskujejo program redne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ker večina nima kognitivnih primanjkljajev. Potrebujejo pa 

prilagoditev pouka in pomoč zaradi drugih specifičnih težav. S primernim poučevanjem 

lahko osebe z avtizmom dobro pripravimo na prihodnost (Jurišić, 2016). 

1.7.1.1 Strukturirano poučevanje 

Uporaba dnevnega urnika, iz katerega je razvidno, kaj je potrebno opraviti in kaj sledi, 

ko je naloga končana, pripomore k izključitvi nasprotovanja in upiranja. Urejenost 

delovnega prostora pripomore, da ne pride do težav s šibko pozornostjo. Če se omogoči 

zadostno predvidljivost tega, koliko nalog je potrebno opraviti pa lahko nadziramo 

težave s pomanjkanjem motivacije. Osebe z AS imajo lahko mnogokrat težave z 

vztrajnostjo, so celo preveč vztrajni (drgnjenje tal s krpo, ko naročimo naj temeljito 

pobriše tla, kjer je polil), vzrok je v tem, da navodilo razume dobesedno, zanj temeljito 

pomeni res temeljito. Ne more presoditi, kdaj je nekega opravila konec (kar včasih 

pomeni, da nadaljuje z delom ali pa vmes odneha, ker se zdi, da naloge ne bo nikoli 

konec), ne vidi smisla v opravljanju naloge, ne ve, kaj tej nalogi sledi, ali je to še več 

takih nalog ali nekaj prijetnega. Če želimo otroka nekaj naučiti, da vztraja do konca, je 

dobro vedeti, kdaj je konec, včasih je to časovna omejitev, drugič pa število nalog. 

Vsekakor je motivacija večja, če ve, kaj neki nalogi sledi.  

Strukturirano poučevanje je temelj pristopa TEACCH, ki so ga pred več kot 50 leti 

začeli razvijati v ZDA. Njegovo bistvo je v visoko strukturiranem okolju in učenju. 

Obsega prepoznavanje in upoštevanje oseb z avtizmom in tudi raven spretnosti vsakega 

posameznika, njegova posebna zanimanja, osebnost, močna področja, občutke… Pri 

vsakem posamezniku se upošteva njegove potrebe po vizualnih ali/in napisanih 
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informacijah, ki so podpora ustnim navodilom in tako omogočiti potrebno raven 

organizacijske podpore v okolju. Pristop omogoča osebam podporo, ki jo lahko 

uporabljajo na vseh področjih življenja, vključno s komunikacijsko in vedenjsko 

podporo, kognitivnimi spretnostmi, spretnostmi samostojnosti pri vsakodnevnih 

opravilih skrbi zase in udeležbo v značilnih dejavnostih skupnosti. Pristop nudi 

strategije, ki so prilagojene osebam z avtizmom in preprečujejo, da bi sploh prišlo do 

težav vedenja, in učinkovito ravnanje v primerih, ko do takšnega vedenja pride 

(Klemenc, 2015). 

1.7.1.2 Izboljšanje socialnih veščin 

Pristopi, s katerimi razvijamo otrokovo socialno funkcioniranje, morajo biti predvsem 

prilagojeni otrokovim trenutnim komunikacijskim sposobnostim. Otroka, ki je še v 

predverbalni fazi, bomo učili, kako primerno fizično začeti in vzdrževati stik z vrstniki. 

Otroka, ki že obvlada nekaj govora, pa bomo učili, kako naj verbalno začenja stike z 

vrstniki, izraža želje in potrebe. Prioritete razvoja socialnih spretnosti pri otrocih z MAS 

so razvoj specifičnih spretnosti, ki bodo omogočale socialno interakcijo z odraslim. Te 

situacije lahko nastopijo med igro, ko so otroci starejši pa si interakcije z odraslimi 

vezane na delo v skupini, zato je potrebno razviti socialne spretnosti, da bo lahko otrok 

sledil navodilom, samostojno sodeloval pri rutinah, izražal potrebe ter prosil odraslega 

za pomoč. V otrokovem socialnem razvoju, so pomembne tudi interakcije z vrstniki. Te 

postanejo po otrokovem tretjem letu starosti zelo pomembne za otrokov razvoj. Razviti 

je potrebno pobude za vzpostavljanje socialnega stika, pomoč drugim, čustvovanje in 

prepoznavanje čustvovanja, predlagati igro, deliti stvari, komentirati, zabavati se, 

ustrezno neverbalno reagirati. Pomembno je zlasti, da otroku pomagamo razviti 

ustrezno igro, saj je igra tista, ki vzdržuje interakcije med otroki v predšolskem 

obdobju. Namenjena je tudi preprečevanju in blaženju neželenih oblik vedenja. 

Otrokovo socialno funkcioniranje ocenjujemo in posledični postavljamo cilje z 

ocenjevalnimi lestvicami, opazovanjem otrokove igre ter opazovanjem in primerjanjem 

otroka z MAS z otroki njegove starosti (Smernice za delo, 2009). 

Pri vzpostavljanju odnosov se mu lahko pomaga tako, da se mu razloži, kaj bi v 

določeni situaciji moral storiti. Spodbujati ga k igri z drugimi otroki. Naučiti ga 

opazovati in posnemati druge, kadar ne ve, kaj bi storil. Spodbujati tekmovalno in 

kooperativno igro. Pokazati mu, kako naj se približa drugemu otroku. Mu razložiti, 

kako se poišče pomoč. Spodbujati perspektivna prijateljstva. Za razumevanje namigov 
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in dejanj določenih socialnih situacij mu pomagati z uporabo raznih socialnih zgodb. 

Pomagamo mu lahko tudi tako, da socialne veščine otroku predstavimo z demonstracijo, 

tudi neprimerne, saj s tem spoznavajo in vadijo primernejša vedenja in pa tudi 

spoznavajo in vadijo telesno govorico. Poskrbeti je potrebno tudi za dejavnosti, ki 

ponazarjajo lastnosti dobrega prijatelja. Da bi otrok z AS bolje razumel čustva, se mu 

lahko pomaga tako, da se vsako čustvo posebej raziskuje, se uči prepoznavanje le-tega 

in nato ustreznega reagiranja na različne stopnje izraženih čustev. Za boljše izražanje 

čustev nam je lahko v pomoč »merilo« kot vizualni pripomoček, uporaba videokamere 

in igranje vlog za učenje in izražanje bolj natančnih in finih čustev in uporaba vprašanj 

za spodbujanje samorazkrivanja (Attwood, 2007). 

1.7.1.3. Razvoj govornih veščin 

Otroka je potrebno naučiti pragmatike, in sicer primernih izjav na začetku pogovora in 

ga naučiti, da prosi za pomoč ali pojasnilo v primeru zmedenosti. Spodbujati in 

opogumljati ga reči in priznati »Tega ne vem«. Naučiti ga znakov in namigov, kdaj je v 

pogovoru primeren trenutek za odgovor, prekinitev ali spremembo teme. Naučiti ga 

primerov sočutnih izjav; lahko tako, da se otroku na uho šepeta, kaj naj reče drugi osebi. 

Obvladovanje umetnosti pogovora lahko izboljša z recitatorskimi in dramskimi 

aktivnosti. Za pisno ali slikovno reprezentacijo različnih nivojev komunikacije pa lahko 

uporabljamo socialne zgodbe. 

Pomoč je potrebna tudi pri dobesednem interpretiranju, zato mu je potrebno razložiti 

metafore in figure. Pri podajanju navodila moramo biti pozorni na to kaj navodilo 

izraža, kako bi si ga lahko otrok razlagal. 

Otrok potrebuje pomoč tudi pri prozodiji. Naučiti ga je potrebno uporabljati 

naglaševanje, ritem in ton za poudarjanje ključnih besed in dodajanje čustvenega 

prizvoka. 

Izogibati se moramo abstrakciji in pomanjkanju natančnosti pri govoru. 

Spodbujati je potrebno idiosinkratično rabo besed, ki je kreativna značilnost AS. 

Zanje je značilno tudi glasno razmišljanje, zato mu lahko pomagamo tako, da ga 

spodbujamo, da si misli šepeta in tiho razmišlja, kadar so v bližini drugi ljudje. 

Velikokrat pride tudi do slušne diskriminacije in popačitve, zato otroka spodbujamo, da 

prosi za ponovitev ali poenostavitev navodila. Prosi naj, da se navodilo izrazi z drugimi 

besedami ali, da se poda v pisni obliki. Med dajanjem navodila naj se dela premore. 
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1.7.1.4 Zanimanja in rutine 

Posebna zanimanja olajšajo pogovor, nakazujejo inteligenco, so vir reda in doslednosti, 

užitka in relaksacije. Pri tem je potrebno razvijati nadzorovan pristop, ki časovno 

omejuje trajanje ukvarjanja z aktivnostjo in razvijati konstruktivno aplikacijo, ki poveča 

motivacijo ter lahko vodi do zaposlitve in socialnega kontakta.  

Rutine se izoblikujejo, da je življenje bolj predvidljivo. Pri tem je potrebno doseči nek 

kompromis in pri tem vztrajati. Otroka je potrebno poučiti o konceptu časa in urnikov, 

ki pojasnjujejo potek dnevnih dogodkov.  

1.7.1.5 Motoričnih nespretnosti 

Motorični razvoj ima pomembno vlogo pri izobraževanju, saj otroci raziskujejo okolje, 

sodelujejo v socialnih odnosih, se udeležujejo telovadnih aktivnosti in razvijajo osnovne 

šolske veščine. Otroci imajo veliko težav pri načrtovanju sestavljenih in včasih tudi 

motoričnih akcij (kako vreči žogo, striči s škarjami…). Potrebno je upoštevati otrokove 

posebnosti na senzornem in motoričnem področju. Pomembno je, da poskrbimo za 

strukturirane in ponavljajoče se situacije. Za manj odzivne otroke je dober igriv pristop, 

usmerjen k otroku, vedeti moramo, da vsi otroci ne bodo sprejeli metod, s katerimi jim 

pomagamo razvijati motorične gibe (Smernice za delo, 2009). 

Potrebno je izboljšati koordinacijo zgornjih in spodnji udov pri hoji in teku. Spodbujati 

igre z žogo in tako izboljšati sposobnost lovljenja in metanja žoge, da se bo otrok lahko 

vključil v igre na šolskem igrišču. Za izboljšanje ravnotežja je potrebno čim več delati 

na tem in pri tem uporabljati igrala in opremo za gimnastiko. Izboljšati ročne spretnosti 

z učenjem »dlan na dlan«. Za otroke z AS so značilna hitra gibanja, zato mu pri tem 

lahko pomagamo tako, da aktivnost nadzorujemo in ga spodbujamo pri zmanjševanju 

tempa ter pri upočasnjevanju gibov (Attwood, 2007). 

1.7.1.6 Kognicija 

S pomočjo igre vlog ga lahko naučimo razumeti perspektivo in misli drugih ljudi. 

Spodbujati ga je potrebno, da se ustavi in pomisli, kako se bo drugi počutil, preden kaj 

stori ali reče. Z uporabo raznih iger in kvizov lahko izkoristimo in spodbujamo uporabo 

dobrega spomina za dejstva in vsakdanjih informacij. 

Spodbujati ga k prilagodljivosti razmišljanja tako, da vadi razmišljanje o alternativnih 

strategijah. Pri tem ga lahko naučimo, da prosi za pomoč, lahko s pomočjo skrivnega 

znaka. 
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Pri branju, črkovanju in rabi števil najprej preverimo, če otrok uporablja nenavadno 

strategijo, če ta deluje, jo je potrebno sprejeti in razvijati, potem pa ga naučiti še 

običajne strategije. Pri tem se je potrebno izogibati kritiki ali izražanju sočutja.  

Za otroke z AS je značilno vizualno razmišljanje, zato je potrebno vizualizacijo 

spodbujati s pomočjo diagramov in vizualnih pristopov.  

1.7.1.7 Občutljivosti čutov 

Otroci so lahko občutljivi na zvok, zato se je potrebno izogibati tem določenim zvokom. 

Moteče zvoke lahko prekrijemo tako, da se otroku da poslušati glasbo. Pomagamo mu 

lahko s treningom slušnega povezovanja. Čim bolj zmanjšati zvok v ozadju, še posebej 

govorjenje več ljudi hkrati. Značilna je tudi občutljivost na dotik, pri tem lahko pomaga 

terapija integracije čutov. Preobčutljivost posameznih območij se lahko zmanjša s 

pomočjo masaže in vibracije. Občutljivosti na okus in strukturo hrano je manj pogosta, 

a še vedno se je pri tem potrebno izogibati hranjenju na silo ali programom stradanja, 

otroku omogočamo, da liže in okuša novo hrano, namesto da jo žveči in pogoltne, lahko 

si pomagamo tako, da ga pri okušanju nove hrane s čim zamotimo. Pri vizualno 

občutljivih se je potrebno izogibati močni svetlobi in omogočiti uporabo sončnih očal. 

Pri občutljivosti na bolečino moramo biti pozorni na to, kakšne so spremembe v 

vedenju, ki jih morda povzroča bolečina in otroka spodbujati, da pove, če ga kaj boli 

(Attwood, 2007). 

1.7.1.8 Specialno-pedagoške dejavnosti za otroke z MAS 

Specialno pedagoške dejavnosti naj prežemajo vse dejavnostim, ki jih predvideva 

Kurikulum in sicer v skladu s pervazivno naravo motnje. Predšolsko obdobje je 

najpomembnejše za razvoj socialnih veščin, komunikacije, govora, jezika in 

imaginacije. Tudi, če otrok, pri katerem se pojavljajo znaki avtizma, še nima dokončno 

postavljene diagnoze, je pomembno, da se vključi v redno in sistematično delo. 

Pomembno je, da se njegova motnja prepozna čim prej in se ga takoj vključi v 

obravnavo. Zgodnje intervencije so usmerjene v vzpostavljanje očesnega kontakta, 

spodbujanje komunikacije, razvijanje socialnih spretnosti, kognitivno-socialni razvoj in 

odpravljanje vedenjskih odklonov. Potekale naj bi doma, v vzgojno-varstvenih 

ustanovah ali specializirani ustanovi. Če pri otroku z MAS že v predšolskem obdobju z 

ustreznimi metodami in oblikami dela razvijamo socialne interakcije in komunikacijo, 

mu omogočimo kvalitetno integracijo v socialno okolje. Obravnava in program, ki bo 
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otroku omogočil optimalen razvoj, ne moreta biti enoznačna, ampak prilagojena 

posamezniku. Dokazano je, da izobraževanje, učni ter vzgojni programi in metode, ki so 

prilagojeni posebnim potrebam vsakega posameznika in uvedeni v čim nižji starosti, 

močno izboljšajo njihovo sposobnost učenja, komunikacije in odnosa z okoljem.  

1.7.1.9  Pomen igre  

Vloga igre pri otrocih z MAS je ključnega pomena. Posebno pozornost je potrebno 

posvetiti učenju in vodenju otroka skozi različne oblike igranja, saj otrok sam spontano 

ne razvije vseh oblik igre. Opazovanje otroka v spontani igri, še bolj pa strukturirane 

igralne sekvence, je potrebno za zgodnjo detekcijo in diagnosticiranje. Pri strukturirani 

igri lahko ocenjujemo veščine socialne interakcije, komunikacije in domišljijske igre. 

Pri večini otrok z MAS domišljijske igre ni, igra je stereotipna in ponavljajoča se. Pri 

igri gre pogosto zgolj za manipulacijo s predmeti. Opazna so kompulzivna in obsesivna 

vedenja. Sposobni so se naučiti enostavnih sekvenc igre ali posnemanja igre, četudi ne 

razumejo njenega pomena. Tudi v igri je opazen odpor do sprememb oziroma vztrajanje 

v istosti. Močna točka otrok z MAS so konstrukcijske igre. Otrokove igre pogosto 

izražajo njihove omejene, ponavljajoče se, specifične interese. Značilna je uporaba igrač 

na neobičajen ali celo nefunkcionalen način. Najbolj opazna je njihova nezmožnost 

vključevanja v skupinske igre, ki zahtevajo vzajemno komunikacijo in sodelovanje. 

Otroci z MAS imajo težave pri učenju igre, zanje je lažje uspešno učenje kot uspešna 

igra. Področja dejavnosti Kurikuluma za vrtce se za otroke z MAS dopolnijo s 

specifično dejavnostjo – igro. Prilagoditve izvajanja ciljev pri igri se začnejo že zgodaj, 

razvijanje socialne igre  že pri obrazni igri dojenčka, nato do imitacije in interakcije. 

Postopno se razvija igra z igračami za učenje igre tipa vzrok-posledica in igra z 

igračami, ki nimajo očitnega efekta in jasnega namena. Postopno se razvija tudi učenje 

vključevanja dveh različnih igrač v isto aktivnost. Pomembno je razvijanje igre z 

vrstniki, pri kateri je poudarjena delitev skupne pozornosti, zamenjava vrstnega reda -

trening socialnih veščin. 

1.7.2 Individualizirani program 

Za vsakega otroka je potrebno izdelati individualizirani program, pri katerem sodelujejo 

vsi izvajalci, člani tima ter starši. V individualiziranem programu je potrebno upoštevati 

otrokove senzorne in motorične posebnosti, prednosti in pomanjkljivosti ter z njimi 

povezane razvojne im mentalno higienske težave. Potrebno je ustrezno prilagoditi 
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prostor, opremo ter izvajanje programa. V program vključimo tudi otrokove posebne 

spretnosti in visoko razvite spodobnosti, ki nam lahko služijo kot motivacija za 

doseganje težje dosegljivih ciljev. Predvideti moramo tudi način sodelovanja s starši, ki 

so v veliko pomoč pri doseganju generalizacije in splošne uporabe usvojenih spretnosti. 

Oceniti moramo potrebe družine in identificirati možnosti za zadovoljevanje otrokovih 

potreb (Smernice za delo, 2009). 

Vsi cilji in primeri dejavnosti šestih področij dejavnosti Kurikuluma za vrtce veljajo 

tudi v prilagojenem programu za predšolske otroke. 

Izvedbeni kurikulum pomeni praktično izpeljavo ciljev kurikulima s specialno 

pedagoškimi metodami in oblikami dela, ob upoštevanju posebnih potreb otrok, ki so 

usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke.  

Otroci z AM potrebujejo ustrezne prilagoditve izvajanja na vseh področjih dejavnosti 

Kurikuluma za vrtce. Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela pa je, zaradi 

značilnosti, specifičnosti in potreb otrok z AM, treba še posebej upoštevati izpostavljene 

cilje posameznih področij dejavnosti. 

1.7.3 Področja dejavnosti kurikula in Aspergerjev sindrom 

 
Pri otrocih z AM pri naravnih in preprostih oblikah gibanja praviloma ne opažamo 

večjih odstopanj. Otroci z AM radi gibljejo, pogosto pa so njihova gibanja stereotipna in 

jih je težko usmeriti v vodene oblike gibanja. Lahko so prisotni nepravilni gibalni 

vzorci, ki so večinoma posledica specifičnega razvoja senzorične integracije. 

Primanjkljaji se pokažejo pri razvoju in prakticiranju sestavljenih in zahtevnejših oblik 

gibanja, saj imajo otroci z AM primanjkljaj na področju izvršilnih funkcij, kar se pri 

gibanju kaže s slabšo sposobnostjo izvajanja kompleksnih gibov. Zato otroci z AM pri 

razvijanju gibalnih spretnosti in usvajanju gibalnih shem potrebujejo vodenje, pomoč ter 

členitev kompleksnih gibanj na posamezne elemente. Zaradi specifičnega socialnega in 

emocionalnega razvoja otroci z AM težko usvajajo smisel in pomen upoštevanja pravil 

igre, zato morajo biti načrtovane elementarne igre zelo preproste. Cilji s področja 

gibanja pri otroku z AM so, da se jim omogoča pridobivanje raznolikih gibalnih 

izkušenj in uporabe pravilnih gibalnih vzorcev. Pozornost se usmerja na gibanja pri 

njem in drugih in vzdrževanje le-teh. Cilj je pridobivati ustrezne ravnotežnostne 

reakcije in vizualno-motorične koordinacije. Pri izvajanju gibalne dejavnosti je 

pomembno pridobivanje ritma in sistematičnosti. Pomembno je tudi kakovostno 
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finomotorično gibanje od drže pisala, pravilnega sedenja pri mizi, ustreznega pritiska na 

podlago in usvajanje grafomotoričnih spretnosti. Pri otroku naj bi se preko gibalnih iger 

spodbujalo komunikacijo in socialne stike in razvijalo senzomotoriko in psihomotoriko 

(Dopolnitev Kurikuluma, 2016). 

 

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj 

govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, 

seznanjanje s pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne 

književnosti - lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, 

čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi 

jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko (in 

pragmatično), razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa področja dejavnosti. Zlasti od 

tretjega leta starosti dalje je pomemben tudi razvoj predpisalnih in predbralnih 

sposobnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Področje specifičnega razvoja govora in jezika je eden izrazitejših primanjkljajev otrok 

z AM. Ti so prisotni tako na področju razumevanja verbalnih in neverbalnih oblik 

socialnega sporočanja kot na področju verbalnega in/ali neverbalnega izražanja svojih 

potreb, primernega vstopanja, vzdrževanja in zaključevanja komunikacije. Otroka z AM 

je najprej potrebno naučiti strategij, kako vstopiti v stik z odraslo osebo in sporočati 

svoje potrebe in želje. Potrebno je načrtovati specifične cilje na področju razvoja 

govora, jezika in komunikacije. Za lažje razumevanje pogosto potrebuje nadomestno 

komunikacijo, to je vizualni sistem simbolov, gest, s katerimi se uči komunicirati 

(Dopolnitev Kurikuluma, 2016). 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 

otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir 

inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti. O otroški dejavnosti na 

področju umetnosti govorimo kot o umetniški dejavnosti otroka in o otroških 

umetniških delih. Taka dela nastajajo, ko ima otrok pri delu svobodo in se od njega 

pričakuje neposrednost, drugačnost, izvirnost. Prav to so odlike otroške umetnosti, ki jih 

gojimo in cenimo in po katerih jo tudi vrednotimo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otroci z AM so nagnjeni k ponavljajočim se, rutinskim in stereotipnim dejavnostim, 

zato težje spontano izkazujejo ustvarjalnost. Imajo težave na področju senzorične 

integracije, zato jih lahko nekateri materiali pretirano pritegnejo, do nekaterih pa bodo 

kazali odpor. Potrebno je načrtovati aktivnosti, pri katerih se bodo otroci z AM seznanili 
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s čim več materiali in jih spodbujati, da jih uporabijo v različnih situacijah. Tudi na 

področju glasbe in plesa lahko pride do tega, da so nekatere vsebine zanje izjemno 

moteče ali privlačne ali pa zanje ne pokažejo nikakršnega interesa in se vanje brez 

vodenja odraslega ne vključujejo (Dopolnitev Kurikuluma, 2016). 

Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima na 

primer pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, 

meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, 

opisuje, se o njih pogovarja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otroci z AM so lahko nad številkami, matematičnimi pojmi itd. fascinirani ali pa se za 

te vsebine ne zanimajo in jih je treba v dejavnost načrtno usmerjati ((Dopolnitev 

Kurikuluma, 2016). 

Za otroka je pomembno spoznavanje družbenega okolja v katerem živi, saj bo le tako 

lahko sodeloval z okoljem, vplival nanj in ga pozneje aktivno spreminjal. Otroci 

spoznajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tod živeli v prejšnjih 

časih, hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi 

in svetu. Potrebno je tudi zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami, ki 

nudijo osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti. Poleg tega 

obstaja kultura, ki se razvija tako, da se otroci učijo od otrok. To so igre, pesmi, rime, 

šaljivke, izštevanke, uganke, besedne igre, pravljice,ki so preživele kot skupna 

dediščina skozi generacije in tvorijo pomembno sestavino življenja, dela in dejavnosti v 

vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otroci z AM se težje učijo kulture okolja, v katero so rojeni, saj imajo primanjkljaje na 

področju učenja s posnemanjem, skupne pozornosti in vživljanja v druge. Potrebno je 

načrtovati cilje povezane z otrokovim neposrednim okoljem. Pomembno je predvsem 

spoznavanje in usvajanje vsakdanje strukture in dnevnega reda ter ponavljanje 

aktivnosti, ker to otroku omogoča občutek varnosti, predvidljivosti in mu posledično 

omogoča, da samostojno opravi neko dejavnost (Dopolnitev Kurikuluma, 2016). 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega 

in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi 

bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno 

razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za 

uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranja, iskanja in 

povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo 
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nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju (Kurikulum za 

vrtce,1999). 

Naravo otroci z AM spoznajo predvsem v povezavi z gibanje, pridobivanjem novih 

senzoričnih izkušenj in v luči specifičnih interesov. Spoznavajo sebe in svoje telo, 

raznoliko prehrano, sprejemajo nove okuse in pridobivajo navade zdravega 

prehranjevanja. Razvijajo orientacijo na sebi, v prostoru in času (Dopolnitev 

Kurikuluma, 2016). 

2 CILJ 

Preveriti uspešnost dečka, ki ima dve leti postavljeno diagnozo Aspergerjevega 

sindroma in je usmerjen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v oddelku 5-6 let starih otrok, na področjih matematike, gibanja in jezika. 

2.2 Hipoteze 

H1: Na področju matematike ni razlik v uspešnosti med dečkom z Aspergerjevim 

sindromom in drugimi otroki.  

H2: Na področju gibanja ni razlik v uspešnosti med dečkom z Aspergerjevim 

sindromom in drugimi otroki.  

H3: Na področju jezika ni razlik v uspešnosti med dečkom z Aspergerjevim sindromom 

in drugimi otroki.  

3 METODOLOGIJA 

Kvantitativna metoda bo uporabljena pri ocenah uspešnosti dečka na področjih 

matematike, gibanja, in jezika, ki bo primerjana z vzorcem 19 otrok starih od 5-6 let. 

Imena otrok v razpredelnicah so izmišljena. Otroci ne kažejo znakov kakršnih koli 

motenj. Uspešnost bo primerjana preko petih načrtovanih dejavnosti iz področij 

matematike, jezika in gibanja. 

3.1 Vzorec 

V vzorec je vključenih dvajset otrok drugega starostnega obdobja, starih od pet do šest 

let. Devetnajst otrok ne kaže znakov kakršnih koli motenj. Eden od otrok pa ima 

odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Deček ima diagnozo Aspergerjevega sindroma. Ker je otrok vključen v 
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program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so vsebinska 

pričakovanja do njega enaka kot do ostalih otrok, in ga lahko upravičeno primerjamo z 

vrstniki v skupini. 

3.2 Spremenljivke 

3.2.1 Kriterijska spremenljivka  

Aspergerjev sindrom, ki otroka zaradi svojih specifičnih značilnosti razlikuje od ostalih 

otrok. 

3.2.2 Eksperimentalne spremenljivke 

Sposobnosti na treh področjih Kurikuluma za vrtce (1999). Zajeto bo področje gibanja, 

jezika in matematike. 

KURIKULARNA USPEŠNOST predstavlja vsoto ocen gibanja, jezika in matematike. 

GIBANJE  predstavlja vsoto ocen iz nalog: 

− ravnotežja, ki predstavlja uspešnost realizacije 1. naloge v testu, 

− koordinacije, ki predstavlja uspešnost realizacije 2. naloge v testu, 

− eksplozivne moči, ki predstavlja uspešnost realizacije 3. naloge v testu, 

−  preciznosti, ki predstavlja uspešnost realizacije 4. naloge v testu, 

−  fino motorike, ki predstavlja uspešnost realizacije 5. naloge v testu. 

JEZIK predstavlja vsoto ocen iz nalog: 

− tvorjenja besed, ki predstavlja uspešnost realizacije 6. naloge v testu, 

− grafomotorike, ki predstavlja uspešnost realizacije 7. naloge v testu, 

− pripovedovanja, ki predstavlja uspešnost realizacije 8. naloge v testu, 

−  prepoznavanja črk, ki predstavlja uspešnost realizacije 9. naloge v testu, 

−  uganjevanja, ki predstavlja uspešnost realizacije 10. naloge v testu. 

MATEMATIKA predstavlja vsoto ocen iz naloge  

− preštevanja, ki predstavlja uspešnost realizacije 11. naloge v testu, 

−  razvrščanja, ki predstavlja uspešnost realizacije 12. naloge v testu, 

− sestavljanje po načrtu, ki predstavlja uspešnost realizacije 13. naloge v testu, 
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−  iskanja razlik, ki predstavlja uspešnost realizacije 14. naloge v testu, 

− relacij, ki predstavlja uspešnost realizacije 15. naloge v testu. 

 

3.3 Način vrednotenja spremenljivk 
 
Vsaka naloga je vrednotena numerično. Področje gibanja sestavlja pet nalog, 

maksimalen dosežek točk je 25. Prva naloga iz ravnotežja je vrednotena glede na čas, ki 

ga otrok potrebuje, da prehodi »kačo«. Vsaki izguba ravnotežja pomeni +3 sekunde. 

Druga naloga iz koordinacije je vrednotena glede na čas, ki ga je otrok potreboval, da je 

opravil zadano nalogo (0-5 točk). Tretja naloga iz eksplozivne moči je bila vrednotena 

glede na število centimetrov, ki jih otrok dosegel pri skoku v daljino z mesta. Vsak 

otrok je skočil trikrat, pri vrednotenju se je upošteval najdaljši skok, s točkami od 0-5. 

Četrta naloga iz preciznosti je bila vrednotena glede na število zadetkov pri brcanju 

žoge v cilj (10 poskusov), vsak zadetek se je vrednotil z 0,5 točke. Peta naloga iz fino 

motorike (striženje kroga po črti) se je vrednotila glede na natančnost odstriženega 

kroga, s točkami od 0 do 5. 

Področje jezika sestavlja pet nalog, maksimalen dosežek točk je 25. Prva naloga iz 

tvorjenja 10 besed (besednih zvez, nadpomenk), vsaka pravilno tvorjena beseda je 

vrednotena z 0,5 točke. Naloga iz grafomotorike je vrednotena glede na natančnost črte. 

Zajema pet vaj, vsaka vaja se vrednoti z 1 točko za natančno, 0,5 točk za delno natančno 

in 0 točk za nenatančno. Naloga iz pripovedovanja se vrednoti s točkami od 0-5, glede 

na število pravilno tvorjenih stavkov o dogajanju na sliki. Poznavanje črk je vrednoteno 

glede na število črk, ki jih je otrok pravilno poimenoval s točkami od 0-5. Naloga iz 

uganjevanja je vrednotena glede na število pravilno rešenih petih ugank. Področje 

matematike sestavlja pet nalog, maksimalen dosežek je 25 točk. Prva naloga je 

vrednoteno od 0-5 točk, glede na to, do koliko je otrok preštel brez napake. Druga 

naloga iz razvrščanja desetih likov je bila vrednotena z 0,5 točke za vsak pravilno 

razvrščeni lik. Tretja naloga iz sestavljanja po načrtu je bila vrednotena s točkami od 0-

5 točke, glede na število pravilno sestavljenih kosov v času 30sekund. Četrta naloga iz 

iskanja razlik je bila vrednotena s točkami od 0-5, glede na število poiskanih razlik. Peta 

naloga iz relacij je bila vrednotena s točkami od 0-5, glede na število pravilnih povezav. 

 

3.4 Instrumentarij 
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Instrumentarij zajema osnovne podatke o posameznem otroku. Sestavljen je avtorsko iz 

treh kurikularnih področij gibanja, jezika in matematike. Vsako področje zajema pet 

nalog, kar je skupno petnajst nalog. Načrtovane so v skladu s starostjo otrok in s cilji iz 

Kurikuluma za vrtce: 

− Področje GIBANJA je sestavljeno iz petih dejavnosti, ki so poimenovane 

glede na vsebino:  ravnotežje, koordinacija, eksplozivna moč, preciznost in 

fina motorika (v prilogi). 

− Področje JEZIKA sestavlja pet dejavnosti, ki so poimenovane glede na 

vsebino: tvorjenja besed, grafomotorike, pripovedovanje, prepoznavanje črk 

in uganjevanje (v prilogi). 

− Področje MATEMATIKE sestavlja pet dejavnosti, ki so poimenovane glede 

na vsebino: preštevanje, razvrščanje, sestavljanje, relacije in iskanje razlik (v 

prilogi). 

 
3.5 Način izvedbe 

Testiranje je bilo izvedeno v znanem vrtčevskem okolju. Nekatere naloge so bile 

izpeljane individualno, druge v manjših skupinah. Izvedla jih je vedno ista otrokom 

znana oseba, ki je uporabila natančno določena navodila o določeni nalogi, tako da so se 

kriteriji ocenjevanja ohranjali pri vseh testiranih otrocih.  Otroci niso vedeli, da se jih 

testira. Navodila so bila kratka in jasna. 

3.6 Statistična obdelava podatkov 

Za analiziranje podatkov je bil uporabljen program Microsoft Excell. Rezultati so 

prikazani tabelarično in grafično in so interpretirani. Za vsako od treh področij je 

določeno povprečje in za vsa tri področja skupaj je določeno povprečje, prav tako je za 

vsa področja izračunan standardni odklon. Rezultati dečka z Aspergerjevim sindromom 

so primerjani s pomočjo Z-testa.  



 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4. 1 Globalni prikaz rezultatov

Graf 1: Kurikularna uspešnost de

Iz grafa je razvidno, da je Rožletova kurikularna uspešnost s podro

matematike, v primerjavi z devetnajstimi vrstniki v oddelku vrtca,višja. Dosegel je 51 

točk od skupno 75. Povprečje skupine je za približno 4 to

rezultata.  

Tabela 1: Globalni rezultati otrok s treh podro

Ime otroka matematika
Simon 15 
Peter 25 
Matej 21 
Petra 22,5 
Zala 18 
Anže 19 
Gašper 11 
Teja 20,5 
Krištof 17,5 
Janez 21 
Žan 16 
Maj 13,5 
Nina 11,5 
Drejc 20,5 
Barbara 16 
Nejc 15,5 
Andrej 22 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4. 1 Globalni prikaz rezultatov 

uspešnost dečka Rožleta proti povprečju ostalih otrok. 

Iz grafa je razvidno, da je Rožletova kurikularna uspešnost s področij gibanja, jezika in 

devetnajstimi vrstniki v oddelku vrtca,višja. Dosegel je 51 

k od skupno 75. Povprečje skupine je za približno 4 točke nižje od njegovega 

Tabela 1: Globalni rezultati otrok s treh področij kurikula in kurikularna uspešnost.

matematika jezik gibanje 
kurikularna 
uspešnost 

9,5 14 38,5 
22,5 13,5 61 
23 19 63 
13,5 7 43 
15,5 15 48,5 
12 7 38 
8 14,5 33,5 
15,5 14,5 50,5 
14,5 13 45 
14,5 20 55,5 
7,5 11,5 35 
9,5 15 38 
9 12 32,5 
19,5 20 60 
22 13,5 51,5 
15,5 13 44 
21 15,5 58,5 
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Tian 19 
Mateja 19,5

vsota 344

povprečje 18,10
standardni odklon 3,76
Rožle 22 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, kakšne rezultate so dosegli otroci na podro

jezika in gibanja in kakšna je kurikularna uspešnost v celoti. De

uspešnejši od povprečja skupine za približno 4 to

rezultat od njegovega. Povpre

manj kot 40 točk. K boljšemu rezultatu od povpre

področju matematike, delno jezika, šibkejši pa je pri gibanju. De

poznavanje res sodi v program s prilagojenim izvajanjem.

Pri področju matematike je R

dva otroka dosegla višji rezultat kot on.

Prav tako je višji rezultat dosege na podro

rezultat od njega, kar osem otrok pa je doseglo rezultat nižji o

Področje gibanja je Rožletu predstavljalo najve

rezultat nižji od ostalih otrok, od tega so štirje otroci dosegli nižji rezultat od njega. 
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 20 17 56 
19,5 13,5 12,5 45,5 

344 286 267,5 897,5 

18,10 15,05 14,08 47,24 
3,76 4,96 3,44 9,61 

 16 13 51 

Iz Tabele 1 je razvidno, kakšne rezultate so dosegli otroci na področ

jezika in gibanja in kakšna je kurikularna uspešnost v celoti. Deč

čja skupine za približno 4 točke. Sedem otrok je doseglo višji 

rezultat od njegovega. Povprečje znižujejo predvsem rezultati petih otrok, ki so dosegli 

čk. K boljšemu rezultatu od povprečja, največ doprinaša uspešnost na 

ju matematike, delno jezika, šibkejši pa je pri gibanju. Deček glede na znanje in 

poznavanje res sodi v program s prilagojenim izvajanjem. 

ju matematike je Rožle dosegel višji rezultat, iz tabele je razvidno, da sta le 

dva otroka dosegla višji rezultat kot on. 

Prav tako je višji rezultat dosege na področju jezika, kjer je pet otrok doseglo boljši 

rezultat od njega, kar osem otrok pa je doseglo rezultat nižji od Rožleta.

je gibanja je Rožletu predstavljalo največ težav, le na tem podro

rezultat nižji od ostalih otrok, od tega so štirje otroci dosegli nižji rezultat od njega. 

Graf 2: Prikaz rezultatov Rožleta proti povprečju ostalih otrok s treh podro

jezik gibanje
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s treh področij kurikula. 

Rožle

povprečje



 

  38  

Iz grafa je razvidno, da je Rožle dosegel višji rezultat na področju matematike in jezika, 

na področju gibanja pa je dosegel nižji rezultat. 

4. 2 Uspešnost po področjih 

4.2.1 Gibanje 

 
Tabela 2: Rezultati otrok, dobljeni s področja gibanja 

Ime otroka ravnotežje koordinacija 
eksplozivna 
moč preciznost 

fino 
motorika vsota 

Simon 5 2 3 3 1 14 
Peter 0 4 4 0,5 5 13,5 
Matej 4 5 3 3 4 19 
Petra 1 3 0 1 2 7 
Zala 5 3 1 3 3 15 
Anže 3 1 0 3 0 7 
Gašper 5 1 4 1,5 3 14,5 
Teja 4 4 1 3,5 2 14,5 
Krištof 3 4 3 3 0 13 
Janez 4 3 4 4 5 20 
Žan 3 2 0 1,5 5 11,5 
Maj 5 5 2 3 0 15 
Nina 5 2 3 2 0 12 
Drejc 5 4 4 3 4 20 
Barbara 5 3 1 2,5 2 13,5 
Nejc 5 2 2 3 1 13 
Andrej 4 3 2 2,5 4 15,5 
Tian 4 2 4 3 4 17 
Mateja 0 3 5 1,5 3 12,5 

Vsota 70 56 46 47,5 48 267,5 
Povprečje 3,68 2,95 2,42 2,50 2,53 14,08 
standardni odklon 1,67 1,18 1,56 0,91 1,81 3,52 
Rožle 3 1 2 3 4 13 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, kakšne rezultate so otroci dosegli na področju gibanja, pri 

nalogah iz ravnotežja, koordinacije, eksplozivne moči, preciznosti in fino motorike. 

Naloga iz ravnotežja otrokom ni povzročala težav, otežena je bila tako, da je bila zavita. 

Kar osem otrok je doseglo vse točke, Rožle pa je pri nalogi zelo dobesedno razumel 

navodilo, da naj hodi po ozki poti in naj pazi, da čim manjkrat stopi dol, pri izvajanju 

naloge niti enkrat ni izgubil ravnotežja, je pa potreboval več časa, da je nalogo končal. 

Dobesedno razumevanje navodil je značilno za otroke z avtizmom.  
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Naloga iz koordinacije je bila vsem otrokov nova. Otroci so imeli kar nekaj težav pri 

izvajanju naloge, saj so morali hkrati sonožno skočiti in se tudi pravilno zasukati s 

telesom. Le 2 otoka sta pri tej nalogi dosegla vse točke. Rožle je pri tej nalogi dosegel le 

eno od petih možnih točk, imel je težave pri tem, kako obrniti telo, da bodo stopala v 

pravilnem položaju, pri vsakem skoku si je vzel nekaj časa in gledal postavitev stopal, 

potem pa je šele skočil. Rezultat me ni presenetil, saj Rožletu naloge, ki so zanj nove, 

velikokrat predstavljajo izziv, ko pa nekajkrat poskusi, doseže dober rezultat. Slabša 

koordinacija je ena od značilnosti otrok z AS. 

Pri nalogi iz eksplozivne moči, so otroci skakali v daljino z mesta. V telovadnici smo 

pripravili preprogo za skok v daljino z mesta, na kateri so označeni centimetri. Otroci so 

skakali na taki preprogi prvič, so pa skoke z mesta pri dejavnostih že večkrat izvajali. V 

prvem razredu naj bi otrok za doseganje cilja dosegel 120 cm, ker so v skupini otroci, ki 

gredo drugo leto v šolo, je bila 120 cm meja za dosego vseh točk. Pri nalogi je samo ena 

deklica dosegla vseh 5 točk, večina otrok je skakala okoli 100 cm, trije otroci pa so 

dosegli 0 točk, saj so skočili manj od 80 cm. Rožle je pri tej nalogi dosegel 2 točki, imel 

je kar nekaj težav pri odrivu, tako se mu je mudilo, da ni odskočil, ampak je kar tekel 

čez blazino. Potreboval je dodatna navodila, naj stopi za črto, naj si pri skoku pomaga z 

rokami, ko odskoči, velika motivacija zanj je bila, da naj skoči kot Peter Prevc. Ena od 

značilnosti otrok z Aspergerjevim sindromom je, da imajo težave pri skladnosti zgornjih 

in spodnjih udov, kar je pri skoku z mesta vsekakor potrebno. 

Naloga iz preciznosti večini otrok ni predstavljala težav, saj so otroci že večkrat brcali 

žogo v cilj. Nobeden izmed otrok ni dosegel vseh zadetkov, kar 10 otrok je zadelo po 6 

krat od 10 poskusov. Tudi Rožle je zadel 6 krat, dober rezultat je po mojem mnenju 

dosegel zato, ker mu je naloga znana, velikokrat meče in brca žogo, tudi pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči izvajajo dejavnosti z žogo, zato je z žogo zelo spreten. Je pa 

za otroke z AS značilno, da so pri lovljenju, brcanju žoge v cilj manj spretni. 

Naloga iz fino motorike je bila zastavljena tako, da so otroci strigli krog po črti in pri 

tem poskušali biti čim bolj natančni. Kar 4 otroci so krog odstrigli tako, da ni imel več 

oblike kroga, prav tako 4 otroci pa so krog strigli tako, da je bil odstrižen popolnoma po 

črti. Rožle je pri tej nalogi dosegel dober rezultat, saj je krog odstrigel skoraj 

popolnoma po črti, le z nekaj odstopanji. Dober rezultat je posledica tega, da pri 

individualnem delu z Rožletom, dajejo veliko poudarka na fino motorična opravila, kot 

je striženje s škarjami, saj je za otroke z AS značilna slabša fino motorika in značilno je 

tudi to, da lahko preveč hitijo. 



 

 

Graf 3: Prikaz rezultatov Rožleta proti povpre

Iz grafa je razvidno, da je imel Rožle najve

ravnotežja in eksplozivne moč

fino motorike pa je dosegel boljši rezultat od povpre

4.1.2 Jezik 

Tabela 3: Rezultati otrok, dobljeni s podro
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leta proti povprečju ostalih otrok s področja gibanja.

Iz grafa je razvidno, da je imel Rožle največ težav pri nalogi iz koordinacije

splozivne moči je bil slabši od povprečja, pri nalogah iz preciznosti in 

fino motorike pa je dosegel boljši rezultat od povprečja. 

Tabela 3: Rezultati otrok, dobljeni s področja jezika. 

grafomotorika pripovedovanje 

prepoznavanje 

črk 

0,5 2 1 

4,5 4 5 

4 4 5 

2,5 3,5 5 

4 1,5 3 

1 3 0 

1 2 0 

4,5 3,5 0 

3 2,5 2 

3 2,5 1 

3,5 2 0 

3 4 2 

2 3 1 

3,5 2,5 5 

4 4 5 

4 5 0 

4 3,5 5 

4 3,5 4 

4 2,5 1 

60 58,5 45 
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čja gibanja. 

 težav pri nalogi iz koordinacije, pri nalogah 

iz preciznosti in 

prepoznavanje 

uganjevanje vsota 

4 9,5 

5 22,5 

5 23 

0 13,5 

4 15,5 

4 12 

3 8 

3 15,5 

3 14,5 

3 14,5 

0 7,5 

0 9,5 

0 9 

4 19,5 

4 22 

4 15,5 

4 21 

5 20 

3 13,5 
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standardni 

odklon 1,264679882 1,22534158 0,916866007 2,113725682 1,74717818 5,093282 

Povprečje 3,39 3,16 3,08 2,37 3,05 15,05 

Rožle 5 3 3 2 4 17 

 
Iz Tabele 3 je razvidno, kakšne rezultate so dosegli otroci na področju jezika, pri 

nalogah iz tvorjenja besed, grafomotorike, pripovedovanja, prepoznavanja črk in 

uganjevanja. 

Področje jezika je močno področje Rožleta, saj ima zelo bogat beseden zaklad, že nekaj 

časa ga učijo pravilnega izražanja in učenja govornega vedenja v različnih situacijah, saj 

je za otrok z AS značilno, da potrebujejo veliko izkušenj, da znajo govorno odreagirati 

v določenih situacijah. Značilno je tudi dobesedno razumevanje. 

Prva naloga pri kateri so otroci tvorili besede je Rožle dosegel vse možne točke, kar je 

poleg njega uspelo le še 3 otrokom. Otroci so imeli kar nekaj težav pri tvorjenju 

nadpomenk (drugi del naloge), kar me je presenetilo. Rožletu in ostalim otrokom, ki so 

dosegli vse točke, sem nalogo le prebrala in takoj so vedeli odgovor. 

Druga naloga in grafomotorike je otrokom predstavljala kar nekaj težav. Nihče izmed 

otrok ni dosegel vseh možnih točk, se je pa 9 otrok približalo temu z dosego 4,5 ali 4 

točkami. Rožle je dosegel 3 točke, kar je zanj dober rezultat, saj ima z grafomotoriko 

težave. Vaje iz grafomotorike redno izvaja pri urah individualne pomoči, saj je za 

otroke z Aspergerjevim sindromom značilno, da imajo lahko težave pri pisanju in 

grafomotoričnih vajah, saj je njihova fino motorika slabša. 

Naloga pripovedovanja je obsegala tri sličice deklice, ki si umiva zobe. Otroci so imeli 

kar nekaj težav povedati o sličicah več kot en stavek, potrebovali so veliko spodbude, 

saj so bile sličice preveč »dobesedne«, niso dopuščale veliko uporabe domišljije. Rožle 

je dosegel 2 točki, kar je slabši rezultat od povprečja, ker me je presenetilo, saj ima 

Rožle sicer veliko povedati o določenih temah. Prepričana sem, da bi ob izbiri teme, ki 

ga zanima, dosegel visoko nadpovprečen rezultat, kar je tudi ena od značilnosti otrok z 

AS. 

Naloga iz prepoznavanja črk je bila drugačna od ostalih, odvisna od tega, koliko 

poudarka dajo doma na to, da otrok že pred vstopom v šolo pozna črke. Kar 6 otrok je 

znalo poimenovati vse črke abecede, 5 otrok pa nobene. Zanimivo se mi je zdelo to, da 

vseh 5 otrok, ki ni prepoznalo nobene črke, sicer vedno zapiše svoje ime na risbo ali 

izdelek. Videlo se je, da so naučeni zapisa svojega imena, črk svojega imena pa ne 

znajo poimenovati. Rožle je prepoznal tretjino črk. 



 

 

Naloga iz uganjevanja je obsegala 5 ugank, ena izmed teh je bila težja, kar je razvidno 

tudi iz rezultata, saj so jo uganili le 3 otroci, in še ti so potrebovali ponovno zastavljanje 
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Graf 4: Prikaz rezultatov Rožleta proti povpre
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Naloga iz uganjevanja je obsegala 5 ugank, ena izmed teh je bila težja, kar je razvidno 

tudi iz rezultata, saj so jo uganili le 3 otroci, in še ti so potrebovali ponovno zastavljanje 

uganke. Rožle je dosegel 4 točke, kar je boljši rezultat od povprečja, poleg njega je 4 

uganke uganilo še 7 otrok. Presenetilo me je, da kar 4 otroci niso uganili nobene uganke

kratnim ponovitvam. Za otroke z AS je značilno, da so slabši pri tovrstnih 

č »dobesedni«, Rožle pa pri uganjevanju nima težav, č

ene stvari razume zelo dobesedno.  

Graf 4: Prikaz rezultatov Rožleta proti povprečju ostalih otrok s področja jezika.

e razvidno, da je Rožle pri nalogah iz tvorjenja besed in uganjevanja dosegel 

čja. Pri nalogah grafomotorike in pripovedovanja je bil rezultat 

le malo slabši, prav tako pri nalogi iz prepoznavanja črk. To pomeni, da je na podro

ika razmeroma nehomogen, in da na visok rezultat vpliva predvsem tvorjenje besed 

in uganjevanje. To je morda posledica drila in vaj, ki jih je deležen. 

Tabela 4: Rezultati otrok, dobljeni s področja matematike. 
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Janez 4 5 5 2 5 21 
Žan 3 3 4 2 4 16 
Maj 3 2,5 1 2 5 13,5 
Nina 2 2,5 2 2 3 11,5 
Drejc 5 2,5 5 4 4 20,5 
Barbara 4 1 2 4 5 16 
Nejc 1 4,5 5 2 3 15,5 
Andrej 5 4 5 5 3 22 
Tian 4 5 5 3 2 19 
Mateja 3 2,5 5 4 5 19,5 

Vsota 63 64 81 61 75 344 
Povprečje 3,32 3,37 4,26 3,21 3,95 18,11 
standardni odklon 1,42 1,09 1,28 1,27 1,22 3,76 
Rožle 5 3 5 4 5 22 

 

Iz tabele 3 je razvidno kakšne rezultate so otroci dosegli na področju matematike, pri 

nalogah preštevanja, razvrščanja v Carollov diagram, sestavljanja po načrtu z omejenim 

časom, iz iskanja razlik in pravilno povezanim relacijam. 

Pri prvi nalogi je kar 6 otrok preštevalo preko števila 100, zanimivo je, da je med temi 

otroki samo ena deklica, ostali so dečki. Dečki kažejo veliko zanimanje za preštevanje, 

računanje v vsakodnevnih situacijah. Tudi dečku Rožletu so števila zanimiva, rad šteje, 

prešteva, računa, sprašuje koliko je tisoč plus tisoč… Trije izmed otrok so preštevali le 

do pet. Zanimanje za števila je ena od značilnosti otrok z Aspergerjevim sindromom. 

Druga naloga razvrščanja likov po Carollovmu diagramu je bila zahtevnejša. Izpeljana 

je bila z vsakim otrokom posebej. Dva dečka sta brez težav razvrstila vseh 10 likov. 

Rožle jih je pravilno razvrstil 6. Zanimivo je bilo, da so trikotnik rdeče barve, ki je bil 

večji razvrstili pravilno, manjši rdeči trikotnik pa so razvrščali pod like, ki niso trikotni. 

Tretja naloga je bila vzeta iz igre Naredi in podri. Otrok je moral po načrtu sestaviti 

neko kompozicijo iz osmih barvnih kock, omejeni so bili s časom peščene ure in sicer 

30 sekund. Pri reševanju te naloge so bili večina uspešni, saj je kar 14 otrok postavilo 

kocke po načrtu pred iztekom časa. Tudi Rožle je sestavil vseh 8 kock. Izmed ostalih 6 

otrok le enemu ni uspelo sestaviti nič. 

Četrta naloga iz iskanja razlik je zahtevala koncentracijo in dobro opazovanje. Sličici 

sta se razlikovali na sedmih mestih. Tri razlike so bile zelo dobro vidne, ostale štiri pa 

so zahtevale boljše opazovanje on primerjanje sličic. Le štirje otroci so poiskali vseh 

sedem razlik, Rožle jih je poiskal šest, prav tako še pet drugih otrok. Ostalih enajst 

otrok jih je opazilo po tri ali štiri. Naloga je pokazala kakšna je koncentracija otrok. Za 



 

 

otroke z Aspergerjevim sindromom je namre

občutljivi na druge zvoke in da se zato težje zberejo.
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indromom je namreč značilno, da je koncentracija slabša, da so 

utljivi na druge zvoke in da se zato težje zberejo. 

Peta naloga iz relacij je vsebovala sliko, ki so jo morali opazovati in nato ustrezno 

povezati v skladu z navodili. Desetim otrokom je uspelo pravilno povezati vseh šest 

o s katero se igrajo na sliki, tudi Rožle je pravilno rešil celotno nalogo. 

č težav povzročala igra Človek ne jezi se, s katero so se igrali 

trije otroci in so zato tri otroke morali povezati z eno igračo. 

Graf 5: Prikaz rezultatov Rožleta proti povprečju ostalih otrok s področja matematike.

Iz zgornjega grafa je razvidno, da je Rožle le pri nalogi iz razvrščanja dosegel rezultat, 

ki je malo slabši od povprečja, pri vseh ostalih nalogah je dosegel boljši rezultat od 

4. 3 Preverjanje hipotez 
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Graf 6: Hipoteza 1 

Rožletova Z-vrednost na področju matematike znaša 1,03. To pomeni, da lahko 

Rožletov rezultat uvrstimo v območje povprečnih vrednosti in s 5% tveganjem 

hipotezo sprejmemo, da med dečkom z diagnozo Aspergerjevega sindroma in 

ostalimi otroki v skupini ni statistično pomembnih razlik. 

 

Matematika je Rožletovo močno področje, kar je razvidno pri rezultatih, ki jih je 

dosegel pri nalogah. Pri prosti igri veliko sestavlja po načrtu. Števila ga 

zanimajo. Za otroke z Aspergerjevim sindromom je značilno, da kažejo 

zanimanje za matematično področje in da so uspešnejši pri dejavnosti, ki jih 

zanimajo. 

 

- H2: Na področju gibanja ni razlik v uspešnosti med dečkom z Aspergerjevim 

sindromom in drugimi otroki.  

 

Graf 7: Hipoteza 2 

Rožletova Z-vrednost na področju gibanja znaša -0,31. To pomeni, da lahko 

Rožletov rezultat uvrstimo v območje povprečnih vrednosti in s 5% tveganjem 

hipotezo sprejmemo, da med dečkom z diagnozo Aspergerjevega sindroma in 

ostalimi otroki v skupini ni statistično pomembnih razlik. 

 

Področje gibanja je glede na teorijo za otroke z Aspergerjevim sindromom lahko 

težavno. Rožle je dosegel rezultat v območju povprečnih vrednosti. Razlog za to 

je, ker Rožle dvakrat na teden s pomočjo socialne pedagoginje in pedagoginje 

izvaja razne gibalne dejavnosti. Prav tako vzgojiteljica v skupini dvakrat na 

teden dejavnost izvaja v telovadnici. Rožle prihaja iz zelo spodbudnega 
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domačega okolja, kjer dajejo velik poudarek na gibanju. Rožle redno obiskuje 

plavalni tečaj, v zimskem času hodi tudi na smučarski tečaj. Vse to pripomore k 

povprečnemu rezultatu dečka in izboljšanju njegovih gibalnih sposobnosti. 

 

- H3: Na področju jezika ni razlik v uspešnosti med dečkom z Aspergerjevim 

sindromom in drugimi otroki.  

 

Graf 8: Hipoteza 3 

Rožletova Z-vrednost na področju jezika znaša 0,19. To pomeni, da lahko 

Rožletov rezultat uvrstimo v območje povprečnih vrednosti in s 5% tveganjem 

hipotezo sprejmemo, da med dečkom z diagnozo Aspergerjevega sindroma in 

ostalimi otroki na področju jezika ni statistično pomembnih razlik. 

 

Rožle je tudi na področju jezika dosegel rezultat, ki je v območju povprečnih 

vrednosti. Razlog za to je prav tako v tem, da Rožle dvakrat na teden s 

pedagoginjo in socialno pedagoginjo dela na področju jezika. Govorne spodbude 

so močne tudi v domačem okolju. Z Rožletom se veliko pogovarjajo, rešujejo 

uganke in ga »učijo« ustreznega besednega izražanja v različnih situacijah.  

5 ZAKLJUČEK 

 
Deček z diagnozo Aspergerjevega sindroma je v primerjavi z ostalimi otroki v oddelku 

vrtca, na podlagi nalog s področij matematike, jezika in gibanja, ki so bile zastavljene 

tako, da so primerne tej starosti otrok, dosegel rezultate v območju povprečnih 

vrednosti. Razlog, da je deček kljub motnji za katero so značilne predvsem motorične in 

jezikovne težave, v območju povprečnih vrednosti v primerjavi z vrstniki v vrtcu, 

predvsem v tem, da so dečku že pred dvema letoma, pri 4 letih (povprečje za 
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diagnosticiranje je 6,2 let), diagnosticirali Aspergerjev sindrom in posledično mu je že 

toliko časa nudena individualna pomoč socialne pedagoginje in pedagoginje v vrtcu. 

Prav tako se že toliko časa prilagaja delo v oddelku vrtca. Deček prihaja iz spodbudnega 

domačega okolja,kjer dobiva veliko pozitivnih  spodbud, predvsem govornih in 

gibalnih, v popoldanskem času pa tudi obiskuje dodatne dejavnosti, kot so plavanje, 

glasbene delavnice in smučarki tečaj.  

Vse te ugotovitve kažejo, da deček napreduje, predvsem na gibalnem in jezikovnem 

področju. Kljub napredku pa je pomembno, da se nadaljuje delo v tej smeri. Področja, 

kjer še rabi pomoč so groba in fina motorika, grafomotorika, pozornost, koncentracija, 

natančnost in vztrajnost. Spretnejši je pri dejavnostih, ki jih pozna in jih je že zvadil. Pri 

novih in njemu neznanih gibalnih dejavnosti pa je še zelo previden in okoren. Jeseni gre 

Rožle v šolo. Za otroke z Aspergerjevim sindromom je značilno, da slabše pišejo, zato 

bo v prihodnje potrebno delati predvsem na grafomotoričnem področju. Prav tako je 

značilna slabša koncentracija in usmerjanje in ohranjanje pozornosti pri dejavnostih za 

katere otroci z Aspergerjevim sindromom ne kažejo velikega zanimanja. Rožle nima 

preveč rad striženja, barvanja, lepljenja, zato pri tovrstnem delu potrebuje več pozitivne 

spodbude. 

Rezultate testiranja bi bilo smiselno upoštevati pri izdelavi individualnega načrta za 

dečka, ki ga vsako leto oblikujeta socialna pedagoginja in pedagoginja, ki dečku nudita 

individualno pomoč in tako nadomestiti primanjkljaje, ki jih je testiranje pokazalo. 

Glede na to, da deček gre jeseni v šolo, bi bilo smiselno rezultate predstaviti učiteljici, 

da bi lahko tako na »hitro« spoznala dečkova močna in šibka področja, kje potrebuje 

več spodbude in dodatnega dela. 

Tekom testiranja sem ugotovila, da je deček uspešnejši pri nalogah, ki sem jih z njim 

izvajala individualno, v drugem prostoru, brez motečih faktorjev. Naloge, kjer je bilo 

več otrok skupaj je opravljal slabše. V prihodnje bi bilo pri tem dečku smiselno izvesti 

raziskavo, ali je moje opažanje pravilno, ali res bolje dela individualno. Ugotovitve bi 

tako pokazale, v kakšni meri je zanj pomembna individualna pomoč, ki mu je nudena. 

Rezultate, ki so bili dobljeni, ne moremo posploševati na celotno populacijo otrok z 

Aspergerjevim sindromom, saj je vsak otrok z Aspergerjevim sindromom ali drugo 

obliko avtizma zgodba zase. Pomembno pa je zgodnje prepoznavanje motnje in 

posledična zgodnja obravnava takega otroka, saj učinki zgodnje obravnave prispevajo k 

boljšemu izidu in kakovost življenja otroku in ostali družini. 
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7 PRILOGA 

Test 1: Področje gibanja 

1. naloga: ravnotežje: Hoja po zaviti 6 metrski »kači«. Vsaka izguba ravnotežja (ko stopi s 

»kače«) pomeni +3 sekunde. 

Do 15 sekund: 5 točk 

16-20 sekund: 4 točke 

21-25 sekund: 3 točke 

26-30 sekund: 2 točki 

21-35 sekund: 1 točka 

2. naloga: koordinacija: na 20cm široki »preprogi« nalepljenih 10 stopal, ki so obrnjeni v 

različne smeri. Otrok je sonožno skakal iz enega na drugega, pri tem se je moral obrniti tako, 

kot so kazala stopala. Če je doskočil narobe, se je vrnil k prejšnjemu in ponovil. 

Do 15 sekund: 5 točk 

16-20 sekund: 4 točke 

21-25 sekund: 3 točke 

26-30 sekund: 2 točki 

21-35 sekund: 1 točka 

3. naloga: eksplozivna moč: skok v daljino z mesta, 3 poskusi, upošteva se najdaljši. 

110cm ali več: 5 točk 

100-109cm: 4 točke 

90-99cm: 3 točke 

80-89cm: 2 točki 

70-79cm: 1 točka 

4. naloga: preciznost - brcanje v cilj: Cilj predstavlja blazina dolžine 1,5 metra in 1 meter 

višine. Vsak 10 poskusov, vsak zadetek je vrednoten z 0,5 točke. 

5. naloga: fino motorika - striženje kroga: krogi razvrščeni v šest skupin glede na natančnost 

odstriženega kroga. 

1. skupina: zelo natančni: 5 točk 



 

 

2. skupina: natančni: 4 točke 

3. skupina: srednje natančni: 3 toč

4. skupina: delno natančni: 2 točki

5. skupina: četrtina po črti, ostalo ne: 1 to

6. skupina: ni več oblike kroga: 0 to

Test 2: področje jezika 

Naloga 6: Tvorjenja besed (besednih zvez, nadpomenk), vsaka pravilno tvorjena beseda je 

vrednotena z 0,5 točke. 

Tisti, ki kuha  
Tisti, ki šiva  
Tisti, ki zdravi  
Tisto s čimer hodiš  
Tisto s čimer pišeš  
  
Banana, hruška, jabolko  

Avto, avtobus, tovornjak  

Bela, črna, rdeča, zelena  

Cvetača, brokoli, korenje  

Zvončki, tamburin, 
boben, strgalo 

 

 
Naloga 7: Grafomotorika 

Kriterij: Vrednotena glede na natanč

točk za delno natančno in 0 točk za nenatan

 
 

Naloga 8: Pripovedovanje. Toč

stavkov. 

 
 

Naloga 9: Prepoznavanje črk 

 ii  

čni: 3 točke 

č čki 

črti, ostalo ne: 1 točka 

 oblike kroga: 0 točk. 

(besednih zvez, nadpomenk), vsaka pravilno tvorjena beseda je 

na natančnost črte. Vsaka vaja se vrednoti z 1 točko za natan

čk za nenatančno. 

Naloga 8: Pripovedovanje. Točkovanje z 0-5 točk, glede na število pravilno tvorjenih 

(besednih zvez, nadpomenk), vsaka pravilno tvorjena beseda je 

čko za natančno, 0,5 

k, glede na število pravilno tvorjenih 
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5 točk – več kot 21 črk 
4 točke – od 16-20 črk 
3 točke – od 11-15 črk 
2 točki – od 6-10 črk 
1 točka –od 1 - 5 črk 
 

Naloga 10: uganjevanje. Vsaka pravilno rešena uganka je vrednotena z 1 točko. 
 

Kaj si obuješ, ko hodiš po hiši, 

da noge so tople, korak se ne sliši? 

(copate) 

Včasih je črn, včasih je bel, 

Kdor ni presit, ga je zmeraj vesel. 

Zunaj je skorja, notri sredica, 

Nima nadeva kakor potica. 

(kruh) 

Če pihaš vame,  

Se debelim, 

 tudi v nebo lahko poletim.  

Vendar pazljivo, lahko počim,  

Če na ostri rob poskočim. 

(balon) 

Včasih je postlana, 

Včasih razmetana, 

Če na njej ležimo, 

Prej ko slej zaspimo. 

(postelja) 

 

Brez vrvi, celo brez rok, 

Spleta mreže krog in krog 

V njih čepi ves miren, tog- 

Kdo je mojster dolgonog? 

(pajek) 

 

Test 3: Področje matematike 

Naloga 11: Preštevanje 

Kriterij: 

- manj od št. 5 (0 točk), 

- do št. 5 (1 točka), 



 

 

- do št. 10 (2 točki), 

- do št. 15 (3 točke), 

- do št. 20 (4 točke), 

- do št. 25 (5 točk); 

Naloga 12: Razvrščanje desetih likov v Carrolov diagram

vrednoti z 0,5 točko. 

Naloga 13: Sestavljanje po nač

vrednoti z 0,5 točke. Za sestavljanje imajo 30 sekund 

Naloga 14: Iskanje razlik.  

7 razlik: 5 točk 

6 razlik: 4 točke 

5 razlik: 3 točke 

3-4 razlike: 2 točki 

1-2 razliki: 1 točka 

 

Vir: https://cdn.freeprintablecoloringpages.net/samples/Find_The_Differences/FTD
2. 12. 2017 

 Naloga 15: Relacije.  

6 relacij: 5 točk 

5 relacij: 4 točke 

4 relacije: 3 točke 

3 relacije: 2 točki 

1-2 relaciji: 1 točka 

Vir: Hodnik Čadež, T. (2005) Cicibanova matematika. Priro

 iv  

anje desetih likov v Carrolov diagram. Vsak pravilno razvrš

Naloga 13: Sestavljanje po načrtu, 10 barvnih kock. Vsak pravilno postavljen element se 

ke. Za sestavljanje imajo 30 sekund časa. 

https://cdn.freeprintablecoloringpages.net/samples/Find_The_Differences/FTD

 

adež, T. (2005) Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelja. Ljubljana, DZS

. Vsak pravilno razvrščen lik se 

, 10 barvnih kock. Vsak pravilno postavljen element se 

https://cdn.freeprintablecoloringpages.net/samples/Find_The_Differences/FTD, pridobljeno 

nik za vzgojitelja. Ljubljana, DZS 
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