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POVZETEK 

 

Priročnik, ki je pred Vami, je namenjen obravnavi učenca 6. razreda, pri katerem 

se sopojavljajo primanjkljaji motnje pozornosti in aspergerjevega sindroma.  

 

V prvem delu priročnika so zbrana teoretična izhodišča, v katerih so na kratko 

predstavljene bistvene značilnosti težav z obeh področij. Motnje pozornosti običajno 

intenzivirajo težave aspergerjevega sindroma, zaradi česar je motnja pozornosti 

lahko hitro spregledana.  

 

V nadaljevanju sledi predstavitev konkretnega učenca, za katerega so 

predstavljene tudi različne strategije in prilagoditve dela, ki jih lahko učitelj upošteva 

in uporablja pri učni uri, da bo učenec lažje sledil in bo učinkovitejši pri učenju. Poleg 

tega smo predstavile tudi strategije dela, ki jih v sklopu dodatne strokovne pomoči 

lahko upošteva in uporablja specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 

Na podlagi pregledane literature in medsebojnega sodelovanja med 

ustvarjanjem priročnika lahko zaključimo, da je pri obravnavi učenca, ki ima 

diagnosticirano sopojavljanje motenj pozornosti in aspergerjevega sindroma, zelo 

pomembno povezovanje različnih znanj in timsko delo različnih strokovnjakov, z 

upoštevanjem značilnosti in posebnih potreb posameznega učenca.  
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1 PREDGOVOR 

Motnje se v praksi precej pogosto sopojavljajo in v veliki meri otežujejo otrokov 

napredek. Prav tako je to tudi izziv za strokovne delavce, saj se s kombinacijo motenj 

spremeni specifika težav, kar vpliva na način, s katerim bomo pomagali otroku. Tako 

se pri delu lahko znajdemo v težavah, saj strategije, ki smo jih uporabljali pri enem 

otroku, pri drugem otroku niso več tako učinkovite. V priročniku smo zato predstavile 

nekaj konkretnih strategij, prilagoditev in priporočil za otroke, pri katerih se pojavljata 

motnji avtističnega spektra (aspergerjev sindrom) ter pozornosti. 

 

Najprej smo predstavile nekaj teoretičnega ozadja o aspergerjevem sindromu in 

motnji pozornosti. Opisale smo tudi značilnosti konkretnega učenca – njegova 

močna področja, primanjkljaje in posebne potrebe. Za učenca smo v nadaljevanju 

predstavile nekaj strategij, ki bi jih lahko uporabili pri urah dodatne strokovne pomoči, 

ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski pedagog. 

 

V nadaljevanju smo na konkretnem primeru šolske ure prikazale priporočila za 

delo v razredu pri predmetu tehnika in tehnologija v 6. razredu, ki so lahko v pomoč 

učiteljem. Predstavile smo tudi prilagoditve učnega okolja, ki učencu omogočajo 

učinkovitejše šolsko delo in vključevanje v razred. 
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2 KRATKA PREDSTAVITEV TEORETIČNEGA OZADJA 

2.1 KAJ JE MOTNJA POZORNOSTI? 

Pozornost je osnovna kognitivna sposobnost, ki je prisotna pri večini aktivnosti. 

Povezana je z zdravstvenim stanjem, fiziološko aktivacijo, razvojno stopnjo, 

zmožnostjo inhibicije informacij, motivacijo, počutjem, doživljanjem in čustvenim 

stanjem posameznika (Barkley, 2013, v Rotvejn Pajič).  

 

S. Pulec Lah in L. Rotvejn Pajič sta jo opredelili kot zavestno usmerjanje psihične in 

psihomotorične aktivnosti k določenim vsebinam (Rotvejn Pajič, 2015). 

 

KAKO PREPOZNAMO MOTNJO POZORNOSTI? 

2.2 KAJ JE ASPERGERJEV SINDROM? 

Aspergerjev sindrom je del motenj avtističnega spektra. To pomeni, da se simptomi 

lahko razprostirajo od zelo blagih do zelo težkih, poleg tega pa se različni simptomi pri 

istem otroku lahko izražajo različno intenzivno (Emmons, 2005, v Kopun, 2015). To je 

običajno prirojena motnja, ki se pojavi zaradi poškodbe možganov med porodom ali 

v prvem letu življenju. Zelo redko se pojavi kot posledica poškodbe možganov, 

pridobljene kasneje v življenju. Simptomi običajni ne postanejo vidni do otrokovega 

četrtega leta ali celo kasneje, posledično pa se tudi diagnoza ne postavi, dokler otrok 

ne vstopi v šolo (Gillberg, 2002).  

Motnja pozornosti se lahko kaže kot primanjkljaj na različnih vidikih pozornosti 

(Rotvejn Pajič, 2011): 

• selektivna pozornost – otrok ima težave pri osredotočanju na bistvene 

informacije v določeni situaciji in ignoriranju nepomembnih oziroma 

motečih dražljajev; 

• deljena pozornost – otrok ima težave pri usmerjanju in vzdrževanju 

pozornosti na več kot eno informacijo ali na več vidikov iste informacije; 

• izmenjujoča pozornost – otrok ima težave pri premeščanju pozornosti ali 

premeščanju med nalogami; 

• vzdrževana pozornost – otrok ima težave z vzdrževanjem pozornosti dlje 

časa. 
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KAKO PREPOZNAMO ASPERGERJEV SINDROM? 

 

Področja primanjkljajev, ki so prisotna pri učencih z aspergerjevim sindromom (v 

nadaljevanju AS) (Košak Babuder, 2017):  

 

1. SOCIALNE INTERAKCIJE: 

• učenci so lahko socialno izolirani; 

• napeti postanejo pri soočanju s socialnimi zahtevami in ob približevanju 

drugih ljudi; 

• med odraščanjem opazijo, da so brez prijateljev (kljub želji jih ne znajo 

pridobiti, saj nimajo ustrezno razvitih strategij za sklepanje in vzdrževanje 

prijateljstev); 

• težave imajo z razumevanjem socialnih namigov; 

• odzivajo se na socialno nesprejemljiv način in s tem spravljajo okolico v 

zadrego. 

 

2. SOCIALNA KOMUNIKACIJA: 

• za njih je značilno formalno, jezikovno pravilno izražanje; 

• njihov glas je monoton, brez prave ekspresije; 

• težave imajo pri uporabi in prepoznavanju neverbalne komunikacije; 

• so dobesedni misleci; 

• ne razumejo prenesenih pomenov in namigov. 

 

3. SOCIALNA PREDSTAVLJIVOST IN FLEKSIBILNOST MISLI: 

• imajo intenzivno zanimanje za določene, specifične stvari, področja; 

• vztrajajo pri tem, da se sledi določenim rutinam; 

• imajo omejeno sposobnost kreativnega razmišljanja in igranja; 

• težave imajo pri uravnavanju in prilagajanju svojega vedenja, glede na 

ustreznost različnih situacij; 

• težave imajo s sklepanjem in z deduktivnim razmišljanjem; 

• težko prepoznajo in sprejmejo stališče drugih; 

• težave imajo s prenosom veščin iz enega okolja v drugega. 
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Bolj netipični področji težav, ki se lahko pojavljata pri otrocih z AS (Košak Babuder, 

2017): 

 

 

 

 

1. MOTORIČNA NESPRETNOST: 

• gibi otrok so nerodni, okorni; 

• pogosto imajo lahko težave z organizacijo (težko se znajdejo v 

prostoru, težave imajo z organizacijo stvari, ki jih potrebujejo); 

• lahko se pojavijo težave z lepopisjem in natančnim risanjem ali 

• težave s preoblačenjem in z gibanjem pri športu. 

 

2. SENZORIČNE TEŽAVE: 

• pri učencih se lahko pojavi hipersenzitivnost ali hiposenzitivnost na 

vseh področjih senzoričnega funkcioniranja; 

• če se pojavlja hipersenzitivnost, si pokrivajo ušesa, glasno mrmrajo, 

da preglasijo hrup ...; 

• če se pojavlja hiposenzitivnost, povzročajo hrup, da se pomirijo, 

nagnjeni so k iskanju intenzivnih občutkov, guganju, zibanju, lahko se 

pojavi pomanjkanje občutka za bolečino, vroče, mrzlo ...; 

• pretirano lahko odreagirajo na določene parfume, vonje hrane ali 

odklanjajo določeno hrano zaradi teksture, izbirajo medlo hrano ali 

hrano z zelo izrazitim okusom; 

• ne prenesejo oblek, ki dražijo, ali etiket na oblačilih; 

• izogibajo se določenim aktivnostim, kot so umivanje zob, las, striženje 

nohtov ...; 

• težave imajo pri športih, ki se hitro odvijajo; 

• imajo slabo zavedanje telesne sheme. 
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2.3 SOPOJAVNOST ASPERGERJEVEGA SINDROMA IN MOTENJ POZORNOSTI 

Aspergerjev sindrom in motnja pozornosti sta dve različni motnji, ki se lahko 

pojavljata tudi skupaj.  

 

Gillberg je s kolegi na Švedskem preučeval otroke z motnjami pozornosti, 

motorične koordinacije in zaznavanja. Med njimi je odkril tudi otroke z AS (Gillberg, 

1983, v Attwood 2007).  

 

Tudi nedavne raziskave kažejo, da ima vsak šesti otrok z AS jasne znake motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti (Eisenmajer idr., 1996, v Attwood, 2007). Ti dve motnji 

imata specifične razlike, toda obstajajo tudi skupne značilnosti; otrok pa ima lahko 

dvojno diagnozo ter tako potrebuje obravnavo za obe motnji. 

 

Pri učencu z aspergerjevim sindromom opazimo (Attwood, 2007):  

• nenavaden profil socialnega in čustvenega vedenja; 

• nenavadna in samotarska zanimanja;  

• čas koncentracije je različen (od zelo kratkega pri socialnih aktivnostih 

do izredno dolgega pri aktivnostih, področjih, ki otroka zanimajo); 

• težava se pojavlja bolj v motivaciji kot pa v omejenem trajanju 

koncentracije; 

• nenavadni aspekti organizacijskih veščin (neobičajno reševanje 

problemov, neprilagodljivost); 

• so bolj logični, odločeni dokončati aktivnosti, imajo dober spomin za 

podatke. 
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Pri učencu z motnjo pozornosti opazimo (Attwood, 2007): 

• zmanjšano sposobnost kooperativnega in konstruktivnega igranja z 

ostalimi (kljub temu se znajo igrati in tudi kažejo željo po igri z ostalimi 

otroki); 

• lahko so moteči, uničevalni, brezbrižni; 

• imajo različne lingvistične sposobnosti in interese; 

• njihova zanimanja so bolj neobičajna za otroke njihovih let; 

• koncentracijo lahko vzdržujejo le omejen čas (se tudi spreminja glede 

na aktivnost, motivacijo, okoliščine – problem je še vedno dolgotrajna 

koncentracija); 

• težave z organizacijskimi veščinami (težko začne z eno aktivnostjo, 

nedokončano aktivnost zamenja za naslednjo, je pozabljiv). 

 

 

Skupne značilnosti: 

• oboji so nagnjeni k rutinam, predvidljivosti; 

• lahko so preobčutljivi za določene čutne dražljaje; 

• imajo težave z motorično koordinacijo; 

• obe motnji lahko povežemo z impulzivnostjo (pri AS je to še vedno 

manjši problem)(Attwood, 2007). 
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3 PREDSTAVITEV ZNAČILNOSTI UČENCA 

Predstavljamo značilnosti učenca, ki ima diagnosticirano motnjo avtističnega 

spektra ter motnjo pozornosti. Njegova močna področja in področja primanjkljajev 

so predstavljena na dveh ravneh: 

• manifestni ravni, kjer gre za značilnosti, ki se kažejo navzven, zato jih hitreje 

opazimo in prepoznamo (npr. gibanje, branje, pisanje, vedenje …), in 

• kognitivni in metakognitivni ravni, kjer gre za bolj skrita področja, ki so v ozadju 

in so povezana s psihološkimi procesi. 

 

Kratka predstavitev otroka 

Deček je šestošolec in je bil obravnavan pri klinični psihologinji in specialnem 

pedagogu. Dvakrat je bil tudi pri pedopsihiatrinji. Njegove intelektualne sposobnosti 

je težje oceniti, saj so zelo velike razlike med njegovimi verbalnimi in neverbalnimi 

sposobnostmi. Na besedni lestvici dosega skrajno visoke rezultate, pri nebesedni pa 

povprečne. Njegova močna področja se kažejo pri branju, jeziku in računanju. Je 

tudi dobro splošno poučen in ima dobre sposobnosti vidno-prostorske analize. 

Težave se pojavljajo na področjih usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, vizualno-

motorične koordinacije, senzorne preobčutljivosti ter na socialnem, emocionalnem in 

komunikacijskem področju.   

 

1. Močna področja 

 

Kognitivna raven (kaj je v ozadju?) Manifestna raven (kaj opazimo?) 

• nadpovprečna raven besednih 

sposobnosti 

• avtomatizacija veščin, povezanih z 

branjem 

• dobro besedno in bralno 

razumevanje 

• prebere veliko knjig 

• dobra splošna poučenost • uspešen pri tvorjenju pojmov 

• bogat besedni zaklad 

• dobre sposobnosti vidno- prostorske 

analize in sinteze 

• uspešen pri vidnem pregledovanju 

nebesednega materiala 

 • pri miselnem računanju dosega 

visoke rezultate 
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• avtomatizirana poštevanka in 

računanje do 100 

 • ustrezno razumevanje in reševanje 

socialnih problemov 

• sodelovanje v individualni situaciji 

 

2. Primanjkljaji 

 

 
Kognitivna raven (kaj je v ozadju?) Manifestna raven (kaj opazimo?) 

Z
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č
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o
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• nihajoča pozornost v storilnostni 

situaciji 

• vzdrževanje pozornosti pri 

pouku 

• omejena kapaciteta 

kratkotrajnega in delovnega 

pomnjenja 

• prisoten drobni motorični nemir 

• nihajoč tempo reševanja nalog 

• težave pri hkratnem pomnjenju in 

izvajanju miselnih operacij 
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• šibka vidno-motorična 

koordinacija 

• šibka grafomotorika 

• počasno, okorno pisanje 

• manj spreten pri tehniki in športni 

vzgoji 

• kolo vozi počasi, previdno, 

nespretno 

• motorično manj spreten in 

počasen 

• senzorična preobčutljivost • je zelo selektiven pri izbiri hrane, 

na krožniku mora biti ločena  

• ne mara striženja, umivanja las, 

tesnih oblačil in umazanih rok 

• občutljiv na določena oblačila, 

ne prenese dotikov 

• težave na področju 

komunikacijskih, socialnih in 

emocionalnih spretnosti 

• slabša samopodoba 

• počasen, monoton govor 

• šibka neverbalna komunikacija 

• šibko vzpostavljanje očesnega 

stika 

• težave pri recipročnih 

interakcijah 

• izogibanje socialnim stikom 
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• slabo se odziva na različna 

čustva 

• prisotni specifični interesi 

 • težave na področju izvršilnih 

funkcij (načrtovanje in 

organizacija dejavnosti in 

prostora, fleksibilnost, delovno 

pomnjenje) 

• vedno išče stvari 

• težja prilagodljivost na raznolike 

situacije 

• rigidnost v vedenju 

• spremembe ga vznemirijo 

  • težave pri angleščini 

 • motnje spanja  
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3. Posebne potrebe 

 

Glede na učenčeva močna področja in primanjkljaje smo določile posebne 

potrebe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri poučevanju in obravnavi tega otroka. 

 

Močna področja Posebne potrebe 

• dobra splošna poučenost • problemsko naravnan pouk 

• povezovanje snovi s predznanjem in z 

vsakdanjim življenjem 

• dobre sposobnosti vidno- prostorske 

analize in sinteze 

• veččutno/multisenzorno poučevanje 

(poudarek na vidnih dražljajih) 

• dobre besedne sposobnosti 

• avtomatizirano branje 

• dobro besedno in bralno 

razumevanje 

• učenje z branjem 

• pisna gradiva 

• miselno računanje, avtomatizirana 

poštevanka 

• dodatne naloge, če učenec prej 

konča 

• kompleksnejše naloge, problemske 

naloge 

• sodelovanje v individualni situaciji • individualna pomoč 

• individualen pristop pri poučevanju 

 

 

Primanjkljaji Posebne potrebe 

• nihajoča pozornost v storilnostni 

situaciji 

• vzdrževanje pozornosti pri pouku 

• prisoten drobni motorični nemir 

• nihajoč tempo reševanja nalog 

 

• več odmorov 

• razdelitev nalog na korake 

• več učenja s pomočjo gibanja 

• možnost gibalnih aktivnosti med 

odmori 

• odstranitev motečih dejavnikov 

(plakati, sedenje ob oknu, hrup …) 

• prilagojena gradiva (razdelitev na 

manjše dele, manjši obseg, 

poudarjanje pomembnih delov …) 
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• omejena kapaciteta kratkotrajnega 

in delovnega pomnjenja 

• uporaba mnemotehnik 

• uporaba pripomočkov (kartončkov, 

opor) 

• šibka vidno-motorična koordinacija 

• šibka grafomotorika in groba 

motorika 

• manj spreten pri tehniki in športni 

vzgoji 

 

• uporaba IKT tehnologije 

• več časa za izvedbo motoričnih in 

pisnih nalog 

• fotokopiranje zapiskov 

• prilagoditve pri pisnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja (manj pisanja, 

večji tisk, več časa, manj nalog, 

pisanje v dveh delih …) 

• prilagoditve pri ocenjevanju pri 

tehniki in športni vzgoji (drugačni 

načini ocenjevanja, naj se ne 

upošteva napak zaradi slabše 

motorike, uporaba pripomočkov pri 

tehniki) 

• senzorična preobčutljivost • izogibanje dotikom 

• izbira manj motečih oblačil 

• zagotovimo, da učenec ni lačen 

(npr. od doma prinese svojo malico 

…) 

• zmanjšanje hrupa 

• težave na področju komunikacijskih, 

socialnih in emocionalnih spretnosti 

• počasen, monoton govor 

• šibka neverbalna komunikacija 

• šibko vzpostavljanje očesnega stika 

• težave pri recipročnih interakcijah 

• izogibanje socialnim stikom 

• slabo se odziva na različna čustva 

• učenje prepoznavanja in izražanja 

čustev in neverbalnih znakov 

• socialne zgodbe 

• urjenje socialnih in komunikacijskih 

veščin v skupini 

• pojasnimo prenesene pomene, 

metafore 

• slabša samopodoba • sprotne pozitivne povratne 

informacije 

• ne grajamo osebe, ampak dejanja 
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• prisotni specifični interesi • povezovanje pouka z interesnimi 

področji 

• težave na področju izvršilnih funkcij 

(načrtovanje in organizacija 

dejavnosti in prostora, fleksibilnost, 

delovno pomnjenje) 

• težja prilagodljivost na raznolike 

situacije 

• vznemirjenje ob spremembah 

• treningi in strategije za organizacijo in 

načrtovanje učenja 

• izdelovanje koledarjev, urnikov 

• strategije za spoprijemanje z novimi 

situacijami 

• ustvarjanje rutine, predvidljivosti v 

razredu 

• motnje spanja • ustrezen urnik spanja 

• več gibalnih dejavnosti čez dan 

• umirjanje pred spanjem 
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4 PREDSTAVITEV KONKRETNIH STRATEGIJ OBRAVNAVE  

V nadaljevanju sledi načrt svetovanja učitelju za obravnavo učenca (ki smo ga 

predstavile v prejšnjem poglavju) na prvi stopnji petstopenjskega modela pomoči ter 

specialno-pedagoške obravnave na peti stopnji. Načrt zajema konkretne 

prilagoditve pri učenju in poučevanju ter prilagoditve učnega okolja. Predstavljene 

so v obliki učne priprave, ki obravnava učni sklop iz učnega načrta za tehniko in 

tehnologijo. 

 

Na koncu poglavja je predlaganih in opisanih še nekaj strategij za obravnavo 

učenca pri urah dodatne strokovne pomoči (DSP). Posebej so izpostavljene 

specifične strategije za razvijanje socialnih ter organizacijskih veščin. 

4.1 PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI 

Učitelj z učenci preživi največ časa, zato ima zelo pomembno vlogo pri 

odkrivanju učnih težav učencev. Ko so težave odkrite, je učiteljeva odgovornost, da 

poskuša učencu pomagati. Zato je koristno, da učitelj pozna svoje naloge v okviru 

izvajanja pomoči po petstopenjskem modelu.  
 

Za delo z učencem z učnimi težavami se ravnamo po petstopenjskem modelu 

pomoči (Magajna idr., 2008): 

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 

bivanja; 

2. pomoč šolske svetovalne službe; 

3. dodatna individualna in skupinska pomoč; 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 

Pomembno je, da je na vsaki stopnji izvedena evalvacija učenčevega napredka 

in učinkovitosti pomoči izbranega strokovnega delavca, ki vključuje mnenje glede 

nadaljevanja pomoči na naslednji stopnji (Magajna idr., 2008). 

 

V priročniku so predstavljene strategije za obravnavo učenca na prvi ter peti 

stopnji.  
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4.2 STRATEGIJE NA 1. STOPNJI: POMOČ UČITELJA PRI POUKU, DOPOLNILNEM POUKU 

IN PODALJŠANEM BIVANJU 

Učitelj je prvi, ki opazi in po odkritju učnih težav tudi pomaga učencu. Delo z 

učencem z učnimi težavami ustrezno načrtuje, dokumentira ter evalvira (Magajna 

idr., 2008). 

 

Za namen pomoči učitelj individualizira in diferencira učno snov, naloge, učne 

pripomočke ter se pri pouku prilagaja učenčevim zmožnostim. Pomembna je dobra 

poučevalna praksa, ki je namenjena vsem učencem v razredu (Magajna idr., 2008). 

 

PRILAGODITVE ZA UČENCA S ASPREGERJEVIM SINDROMOM IN MOTNJO POZORNOSTI 

NA 1. STOPNJI MODELA POMOČI 
 

Učitelj, ki poučuje učenca s sopojavnostjo AS in motnje pozornosti, mora biti 

pozitivno naravnan do učenca. Pomembno je, da prepozna, katera so učenčeva 

močna področja in jih tudi krepi. Le-ta so namreč med pomembnejšimi dejavniki, ki 

vplivajo na samopodobo in sprejetost učenca med vrstniki.  
 

Priporočljivo je, da učitelj iz razreda odstrani moteče dejavnike, ki bi učenca 

lahko ovirali. Lahko oblikuje manjše skupine za delo v razredu.  
 

Učenje naj poteka multisenzorno in po korakih; učencu je treba omogočiti, da 

pridobiva informacije skozi različne čute, kot so vid, tip, okus ter sluh. Poudarek naj bo 

na gibanju in na vidnih dražljajih. Pri razlagi snovi naj učitelj zato uporablja vizualne 

metode poučevanja v obliki konkretnega materiala, slik ter pisnih navodil. Učenec s 

predstavljeno sopojavnostjo motenj namreč težje sledi ustni razlagi, zato je potrebno, 

da se snov predstavi preko pisnih navodil in informacij, v besedilu pa so ustrezno 

označeni (ali podčrtani ali pobarvani ali odebeljeni) pomembni podatki, ki si jih mora 

učenec zapomniti (Kopun, 2015). 
 

Poleg tega naj učitelj učencu omogoči dodatni čas pri reševanju nalog ali pa 

zaradi težavnosti nalog zmanjša njihovo število. Po potrebi naj se učencu nudi tudi 

odmor. Pri poučevanju je pomembno sprotno preverjanje razumevanja in dajanje 

sprotnih povratnih informacij. Navodila učitelja naj bodo jasna in razumljiva. Ker ima 

učenec težave z grafomotoriko in vidno-motorično koordinacijo, naj se učencu 

omogoči fotokopiranje zapiskov. Učitelj naj v svoje poučevanje vnese rutino, ki 
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učencu z omenjenima motnjama prinaša predvidljivost in varnost. Ena izmed oblik 

vnašanja rutine v razred so razredna pravila ter izražena pričakovanja (Kavkler, 2008). 

 

Poleg predstavljenih načel je za vzpostavitev varnosti pomembno, da pouk 

poteka po načelih direktnega poučevanja. 
 

Direktno poučevanje je sistematično in načrtno poučevanje s pogostim 

spremljanjem napredka, preverjanjem ter ocenjevanjem. Poučevanje je dobro 

strukturirano; poteka gladko in v primernem tempu ter učencem omogoča 

doživljanje uspeha. Učitelj tako poučuje ob pomoči vnaprej pripravljenih učnih 

načrtov oz. priprav ter zaporedij nalog z razlago in obenem uporablja primeren 

tempo in zahtevnost nalog. Poskuša se doseči samostojnost učencev (Košir, 2011). 

 

Elementi direktnega poučevanja so: 

 
 

  

1. Izbor in predstavitev točno določenega cilja, ki opisuje, kaj bo učenec po 

končanem učenju sposoben. 

2. Aktivacija predhodnega znanja. 

3. Usvajanje konceptov, ki so vključeni v opis končnega cilja (razlaga in 

konkretizacija ciljev). 

4. Razlaga in utemeljitev znanja, zakaj je to znanje za učence potrebno. 

5. Razvijanje spretnosti: direktno poučevanje posameznih korakov, s pomočjo 

katerih bodo učenci dosegli cilj. 

6. Vodena vaja, ki poteka skupaj z vsemi učenci; reševanje problemov, ki 

poteka skupinsko, po posameznih korakih, ob tem pa učitelj preverja, ali 

posamezne korake učenec izvaja pravilno. 

7. Vaja – reševanje več podobnih problemov, kjer učenci izkažejo naučeno 

znanje. 

8. Samostojna vaja: ob tem preverjamo razumevanje, razložimo in ponovimo 

razlago, demonstriramo, uporabimo model glasnega govorjenja 

(vključevanje učencev). 
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4.2.1 PRILAGODITVE OKOLJA 

Učinkovito učno okolje je varovalni dejavnik za učence z učnimi težavami 

(Magajna idr, 2008, v Jereb, 2011). Učno okolje mora čim bolj spodbujati učenčev 

razvoj na kognitivnem, fizičnem, socialnem in tudi čustvenem področju. Jerebova 

(2011) predpostavlja, da bi mnogo težavnega vedenja učencev ter njihovih učnih 

težav lahko rešili s tem, da bi učno okolje prilagodili v bolj učinkovito. 

 

Šolsko učno okolje delimo na fizično, didaktično, kurikularno in socialno okolje. 

 

Pri fizičnem okolju gre za opremljenost in urejenost šole in razreda. Učno okolje 

mora učencem zagotavljati občutek varnosti in jih spodbujati k učenju.  

 

Didaktično učno okolje vključuje vse učne pripomočke in materiale, ki jih učitelj 

uporablja pri pouku. Sem spadajo tudi učiteljev stil poučevanja, dobra poučevalna 

praksa, učiteljeve strategije motivacije učencev za učenje itd.  

 

Socialno okolje je sestavljeno iz vseh ključnih odnosov v šoli. Učinkovito socialno 

učno okolje predstavljajo predvsem kakovostni odnosi med učenci in pedagoškimi 

delavci.  

 

Kurikularno učno okolje pa predstavljata kakovost in ustreznost šolskega kurikula, 

ki obsega predmetne učne načrte z različnimi specialno didaktičnimi predlogi za 

obravnavo snovi ter letni delovni načrt učitelja, kamor lahko učitelj zapiše tudi 

različne prilagoditve, ki jih bo izvajal med poučevanjem (Jereb, 2011). 
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4.2.2 KONKRETEN PRIMER PRILAGODITEV UČNEGA OKOLJA 

V nadaljevanju predstavljamo konkreten primer prilagajanja učnega okolja za 

učenca 6. razreda s sopojavnostjo motnje pozornosti in AS. Primer je lahko v pomoč 

predvsem učitelju pri načrtovanju prilagoditev za učenca v razredu med poukom.  

 

Učni načrt za tehniko in tehnologijo: konstruiranje škatle 

Fizično okolje Motnja pozornosti 

• Enostavno, pregledno in dosledno urejena učilnica. 

• Učenec naj sedi na prostoru, ki mu pomaga pri 

osredotočenosti na šolsko delo in omogoča biti pazljiv 

(stran od vrat, oken, motilcev/distraktorjev, blizu table, 

učitelja …). 

• Sedi naj blizu sošolcev, ki so mu pripravljeni pomagati.  

• Če se pri organizaciji težje znajde in potrebuje več 

prostora, lahko po želji sedi tudi sam.  

• Učenec naj ima možnost umika izven razreda v drug 

prostor ali pa v tihi kotiček, kadar to potrebuje. 

• Uporaba različnih kazalnikov, kartončkov z odprtinami, 

bralnih ravnilc, barvnih folij … 

• Lahko ima tudi kartonček korakov za izvedbo določene 

aktivnosti, ure, da ve, kaj sledi in do kod je že prišel.  

• Uporaba peščene ure z vidnim signalom za zaznavo 

časa. 

• Med delom naj ima možnost fizične aktivnosti, ki pa ne 

sme biti moteča za ostale (npr. lahko vstane in ošili 

svinčnik, lahko gre še po kakšen pripomoček, ki ga 

potrebuje …). 

Aspergerjev sindrom 

• V razredu z barvami, napisi označimo, kje v razredu se 

nahaja kakšna stvar. 

• Učni in tehnični pripomočki naj imajo točno določeno in 

stalno mesto. 

• Učenec naj ima možnost umika izven razreda v nek drug 

prostor ali pa v tihi kotiček, kadar to potrebuje. 
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• Uporaba odštevalnika časa, da bo učenec vedel, kdaj se 

čas izteka. 

• Uporaba vizualnih opor; učenec ima lahko na mizi tudi 

kartonček s koraki, kaj mora narediti.  

• Ustvarjanje urnikov, seznamov … 

Didaktično 

okolje 

Motnja pozornosti 

• Predstavitev snovi po več čutnih poteh, ne le verbalno.  

• Krajši odmori med delom. 

• Dogovorjen vidni znak za usmerjanje učenčeve 

pozornosti.  

• Pomoč pri ohranjanju pozornosti z različnimi pripomočki in 

materiali (masažne žogice, vrečke z zrnjem, gumijasti ali z 

želatino napolnjeni mehki predmeti, sedežne blazine, 

sedalne žoge). 

Aspergerjev sindrom 

• Povezava verbalnega z vizualnim.  

• Dogovor o znaku za pomoč, ki ga lahko učenec uporabi, 

kadar ne ve, kaj mora narediti.  

Kurikularno 

okolje 

Motnja pozornosti 

• Vnaprej sklenjeni dogovori, postavljene zahteve. 

• Napovedano ocenjevanje znanja, ki naj poteka v mirnem 

okolju, učenec naj ima na voljo dovolj časa.  

• Po potrebi ocenjevanje znanja po delih, naj ima možnost 

odmora, ko se utrudi. 

• Fotokopiranje gradiv.  

• Pri načrtovanju naj ima učenec na voljo dovolj prostora. 

• Za načrtovanje risanja lahko po potrebi uporabi tudi 

računalnik.  

Aspergerjev sindrom 

• Učenca opozorimo na spremembe, pravočasno 

napovemo menjavo aktivnosti.  

• Vnaprej sklenjeni dogovori, postavljene zahteve.  

• Ne znižujemo zahtevnosti, standardov znanj. 

• Napovedano ocenjevanje znanja. 
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Socialno okolje Motnja pozornosti 

• Jasno določene in tudi zapisane meje, pravila vedenja v 

razredu, do sošolcev, do učitelja, drugih zaposlenih … 

• Pravila naj bodo obogatena s slikami, simboli, grafi, 

barvami … 

• Če učitelj načrtuje delo v parih ali v skupini, naj skupine 

načrtno oblikuje sam, določi sistem oblikovanja, da 

učenec ne ostane neizbran.  

• Spodbujanje medvrstniške pomoči.  

Aspergerjev sindrom 

• Oblikovanje jasnih pravil in doslednost. 

• Oblikovanje skupin za skupinsko delo. 

• Spodbujanje socialnih interakcij. 
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4.2.3 UČNA PRIPRAVA 

Učna vsebina: KONSTRUIRANJE ŠKATLE 

Razred: 6. razred 

Učni predmet: Tehnika in tehnologija 

Učna tema oz. sklop:  

Učna enota oz. učna vsebina: Konstruiranje škatle 

Splošni učni cilji: • izmerijo predmet in določijo mere škatle 

• po pravilih skicirajo in kotirajo mrežo izbrane 

embalažne škatle 

• ugotovijo rezalne in zgibalne robove 

• škatlo sestavijo 

Učne metode: • metoda praktičnega dela 

Učne oblike: • frontalna oblika dela 

• individualna oblika dela 

• delo v paru 

Tip učne ure: • pridobivanje novega znanja 

• ponovitev  

 

POTEK UČNE URE 

Uvod 

Učitelj 

• napove temo ure 

• zelo pomembno je, da učitelj 

učencem predstavi izbrane učne cilje 

in tudi preveri razumevanje le-teh 

• učence pozove, da se razdelijo v 

pare in med seboj primerjajo 

prinesene škatle 

 

Učenci 

• učenci s svojimi besedami obnovijo 

učne cilje ali pa povedo, kaj 

pričakujejo, da bodo po koncu ure 

znali 

• med seboj primerjajo prinesene škatle 

• ugotovijo, ali je škatla v obliki kocke 

ali kvadra 

• obnovijo pojme dolžina, širina, višina, 

saj jih bodo kasneje potrebovali pri 

kotiranju, jih pokažejo in izmerijo na 

prineseni škatli – na ta način tudi 
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aktivirajo predhodno znanje, ki je 

potrebno za razumevanje nove snovi 

Jedro 

Učitelj  

• razloži potek kotiranja in pove, zakaj 

je to znanje uporabno, kje bodo to 

lahko uporabili v vsakdanjem življenju 

• kotiranje razloži tudi grafično, s 

prikazom na tabli – učitelj učencem 

razloži kotiranje po posameznih 

korakih, pri tem pa preveri tudi, če so 

učenci posamezne korake res 

razumeli in jih izvajajo pravilno 

• učencem poda nalogo, da vsak 

kotira mrežo škatle, ki jo je prinesel od 

doma 

• učitelj med delom učencev kroži po 

razredu, opazuje njihovo delo in jim 

po potrebi pomaga 

Učenci 

• poslušajo in sledijo učiteljevi razlagi, 

sledijo posameznim korakom, ki jih 

kaže učitelj 

• poiščejo potrebne pripomočke za 

kotiranje 

• kotirajo mrežo svoje škatle in so 

pozorni na to, da so pri tem čim bolj 

natančni – pri tem lahko uporabimo 

tudi model glasnega govorjenja, ki je 

učencem v pomoč, da res dobro 

usvojijo posamezne korake 

• če se jim pri delu zatakne, so v dilemi, 

ali delajo prav, za pomoč prosijo 

učitelja ali se obrnejo po pomoč k 

sosedu, drugemu sošolcu 

Zaključek 

Učitelj 

• učencem razloži, da lahko kotirano 

škatlo tudi sestavijo 

• pokaže, kateri robovi pri škatli so 

rezalni in kateri zgibalni 

• učence pozove, da doma poskusijo 

škatlo prerisati na ustrezen material 

(npr. karton) in jo sestaviti 

• učence lahko pozovemo, da narišejo 

še kakšen primer sami doma in s tem 

urijo že usvojeno znanje 

Učenci 

• pozorno poslušajo razlago učitelja 

• učenci z različnima barvama po 

razlagi prevlečejo rezalne in zgibalne 

robove – pri tem si lahko pomagajo z 

delom v paru 

• učenci za domačo nalogo mrežo 

škatle prerišejo na karton in jo sestavijo 

ter naslednjič svoj izdelek prinesejo s 

seboj  

• če bo učenec naredil več primerov 

nalog, bo bolj gotovo razumel snov, 

dobro pa je, da jih spodbudimo, da se 



26 

 

v primeru težav zatečejo tudi k 

vrstnikom 

4.3 STRATEGIJE NA 5. STOPNJI: PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO 

Če učenec kljub pomoči učitelja, šolske svetovalne službe in zunanje ustanove 

ne napreduje, saj potrebuje več prilagoditev ter pomoči, se staršem predlaga 

usmerjanje v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Le-

to nudi specialni pedagog ali predmetni učitelj, ki ima zaključeno izpopolnjevanje za 

delo z učenci s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2008). 

 

V nadaljevanju je zato predlagan ter opisan nabor strategij za obravnavo 

učenca pri urah dodatne strokovne pomoči (DSP).  

 

4.3.1 SOCIALNE VEŠČINE IN PREPOZNAVANJE ČUSTEV 

 

1. Tehnika socialne zgodbe 

Socialna zgodba je metoda učenja socialnih veščin s pomočjo zgodbe, ki je 

napisana  v prvi osebi. Učenci ilustrirajo vsakdanji problem ali situacijo (npr: čakanje v 

vrsti), v kateri se znajdejo, in natančno razložijo primerno vedenje. Socialna zgodba 

lahko vključuje komične stripe, v katerih je v oblačku napisano, kaj si lik misli. Otrok 

nato z odraslim zgodbo obnavlja in kadar se znajde v podobni situaciji, ga v dani 

situaciji zgodba vodi do rešitve. Prednost socialnih zgodb je, da z njimi izboljšamo 

vedenje otroka in razumevanje vedenja otroka s primanjkljaji pri vrstnikih (Brower, 

2007). 

 

Pri pisanju socialne zgodbe upoštevamo otrokove težave, zanimanje ter 

sposobnost branja in razumevanja.  

 

Zgodba mora biti napisana v prvi osebi in v sedanjiku. Vsebuje opisne povedi 

(kdo je vključen v zgodbo, kje se zgodba dogaja, kaj počnejo v zgodbi in zakaj to 

počnejo), perspektivne povedi (opišejo eno od otrokovih možnih občutij oz. reakcij 

na situacijo), usmerjevalne/vodstvene povedi (predlagajo želen odziv v dani 

situaciji), pritrdilne povedi (usmerijo otroka na neko pravilo ali zakonitost), 
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kooperativne povedi (opisujejo, kako bodo otroku v situaciji pomagali drugi) in 

kontrolne povedi (ustvari jo otrok, z namenom, da bi mu pomagala priklicati zgodbo, 

ko se bo sam znašel v dani situaciji) (Brower, 2007).  

Zaradi sopojavljanja motenj pri obravnavanem učencu zgodba ne sme biti 

predolga, da učenec zmore slediti od začetka do konca. Preden začnemo z 

branjem, naredimo kakšno kratko gibalno ali drugo sproščujočo vajo, da povečamo 

pozornost pri branju. Lahko pa socialno zgodbo povežemo tudi s tematiko 

pozornosti, da učenec lažje zavzame perspektivo drugih in razume, kako njegova 

nepozornost vpliva na druge. 

Primer socialne zgodbe za konkretnega učenca: Čakanje v vrsti za malico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Strip 

Učencu je pri usvajanju primernega socialnega vedenja v pomoč lahko tudi 

socialni strip. Gre za strip s simboli, s katerimi prikažemo potek dogodka korak za 

korakom. S slikami in prikazom po korakih lažje pridobimo in ohranjamo pozornost 

učenca pri učenju nekega zaželenega vedenja. 
 

Primer dogodka je čakanje na šolsko malico. Pri slednjem mora učenec osvojiti 

rutino ter potrpežljivo počakati v vrsti. 

 

 

V šoli imamo po zaključku tretje šolske ure malico (opisna poved). Ko 

učenci zaslišimo zvonec, si umijemo roke in nato na mizo pogrnemo 

papirnat prtiček (opisna poved). Ko dežurni učenci v razred prinesejo 

malico, se sošolci postavijo v vrsto (pritrdilna poved). Tudi jaz se postavim v 

vrsto (usmerjevalna poved). Sošolci so lačni in želijo jesti. Tudi jaz bi rad 

jedel (perspektivna poved). Moji sošolci potrpežljivo čakajo v vrsti za 

malico. Težko jim je, kadar je nekdo nemiren pri čakanju. Skušal bom 

mirno stati v vrsti. Počakal bom, da pridem na vrsto, da dobim malico 

(usmerjevalna poved). Pri tem mi bodo pomagali tudi sošolci (kooperativna 

poved). Sošolci in učiteljica bodo zadovoljni, ker sem mirno počakal v 

vrsti.  
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Primer: 

   

 

 

 

3. Učenje socialnih veščin v skupini 

Učitelj predstavi določene situacije, o katerih se z učenci pogovori v razredu. Na 

ta način učenec s težavami spozna, kako bi v primeru neke situacije odreagirali 

njegovi vrstniki. Skupaj lahko izvedejo vaje za premagovanje stresa in vaje za 

prepoznavanje nebesedne govorice (Attwood, 2007). 

 

Priporočamo, da se slednja dejavnost izvede v manjših skupinah, saj tako 

omogočimo, da učenec s sopojavljanjem motenj v večji meri sodeluje in učitelj lažje 

spremlja, če učenec sledi in po potrebi prikliče njegovo pozornost. Pri tem lahko 

sodelujeta tudi specialni pedagog in razredni učitelj. 

 

4. Otroška literatura 

Zgodbe v literaturi predstavljajo zanimiv in ustvarjalen način tem prijateljstva, 

druženja in igre. 

 

Predlagamo povezavo z berilom za 6. razred: npr. Wolf Harranth: Jaz sem vate, ti 

pa vame (pogovor o zaljubljenosti, znaki zaljubljenosti, občutki ob zaljubljenosti). 
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5. Strategija SMPOSS  

S to strategija skušamo učenca naučiti, da se je treba v vsaki situaciji odločiti in 

da ima vsaka odločitev svojo posledico. Metoda je sestavljena iz korakov. 

• Situacija: ko se pojavi problem, učitelj z učencem identificira situacijo. Skupaj 

ugotovita, kaj ter kdaj se je nekaj zgodilo, kdo je bil pri tem udeležen. Nato 

podata razloge za situacijo in definirata problem ter določita cilj. Pri tem 

uporabljata diskusijo, risanje in pisanje. 

• Možnosti: preko možganske nevihte naštejeta vse možnosti reagiranja v dani 

situaciji, učitelj ne omejuje učenca. 

• Posledice: učitelj in učenec presodita naštete možnosti. Ko presojata, 

uporabita kriterija učinkovitosti in izvedljivosti. Učitelj učenca usmerja, da sam 

predvidi posledice. 

• Odločitve: učenec izbere možnost, ki ima najbolj zaželene posledice. 

• Strategija: skupaj sestavita korake za akcijo. Učitelj učencu pomaga z 

vprašanji, da učenec sam razvije učinkovit načrt. 

• Simulacija: učenec izvrši svoj načrt. To lahko izvede na različne načine. Lahko 

si najde tih prostor, kjer si predstavlja, kako bi strategija delovala; se pogovori s 

sovrstnikom o načrtu; na papir nariše ali napiše, kaj se bo zgodilo, če bo načrt 

izveden; ali pa izvede akcijo. 

 

6. Igre 

Učenec se preko organiziranih socialnih iger nauči, kako navezati stik z ostalimi 

vrstniki. 
 

Igre potekajo v obliki skupinskih aktivnosti v krogu. 
 

Primeri socialnih iger:  

• Igra zrcaljenja: obsega sposobnosti neverbalne komunikacije in prilagajanja. 

Učenci se razdelijo v pare, sedijo/stojijo si nasproti eden drugemu. Pri gibanju 

en učenec poskuša slediti drugemu, vloge se nato zamenjajo.  

• Pantomima: zahteva sposobnosti vživljanja, ustvarjalnosti in branja nebesedne 

komunikacije. Eden izmed učencev z gibanjem in mimiko prikazuje določen 

pojem/stvar, drugi učenci pa poskušajo ugotoviti, za kaj gre. Smiselno bi bilo, 

da bi učenci dvigovali roke. Ko nekoga pokličemo, pa poda svoje predloge. 
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To je pomembno z vidika, da se lahko izkažejo tudi tisti učenci, ki so sicer bolj v 

ozadju.  

• Električni impulz: ta igra vpliva na neverbalno komunikacijo in vzpostavljanje 

telesnega ter osebnega stika. Učenci so postavljeni v krogu in držijo se za roke. 

Vodja da enemu izmed učencev znak, da sproži električni impulz s stiskom 

roke. Ta impulz potuje v krogu. Eden izmed učencev stoji v sredini kroga in miži. 

Na znak vodje odpre oči in poskuša najti, kje se električni impulz v tistem 

trenutku nahaja (Virk Rode idr., 1998). S to dejavnostjo učenec razvija tudi 

svojo pozornost, saj mora biti pozoren, kdaj bo impulz prišel do njega, da ga 

bo lahko podal naprej. Učenec pri tem uri tudi samokontrolo, saj impulza ne 

sme podati naprej, dokler ga ne prejme. To igro izvajamo le v primeru, če 

učenec prenese stik rok. 

 

7. Učenje s pomočjo slik 

Učenje poteka tako, da vsaka fotografija ponazarja čustvo. Učenec mora 

čustvo, ki je na sliki, poimenovati. Lahko se izdela mapa z delovnimi listi, na katerih so 

opisi čustev in fotografija čustev (Attwood, 2007). 

 

 

 

VESELJE: Veselje občutiš, kadar se ti izpolni želja. Ko si 

vesel, so kotički tvojih ustnic dvignjeni, okoli oči pa se ti 

naredijo gubice. 

 

 



31 

 

 

ŽALOST: Žalosten si, kadar se ti zgodi nekaj slabega 

(npr. nekoga/nekaj izgubiš). Tvoje obrvi se takrat 

spustijo in približajo druga drugi. Kotički ustnic se 

obrnejo navzdol.  

 

 

 

JEZA: Jezen postaneš, kadar te nekdo ali nekaj ovira. To 

lahko prepoznaš po tem, da imaš obrvi obrnjene 

navzdol, oči so zožene, ustnice pa so stisnjene ali zelo 

razširjene.  

 

 

 
 

 

PRESENEČENJE: Presenečenje doživljaš, ko spoznaš, da 

imajo stvari ali ljudje drugačne značilnosti, kot smo 

predvideli. Ko si presenečen, imaš obrvi in veke 

dvignjene, usta pa odprta.  

 

 

  

 

STRAH: Kadar smo ogroženi ali menimo, da situaciji 

nismo kos, doživljamo strah. Takrat obrvi dvignemo, usta 

pa odpremo. 
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8. Posnemanje mimike obraza 

Ta dejavnost je nadgradnja aktivnosti učenja s pomočjo slik. Učitelj pokaže 

določeno čustvo. Učenec pri tem opazuje njegov obraz in si ga poskuša vtisniti v 

spomin. Učitelj nato ponudi učencu ogledalo, da ponovi mimiko obraza.  

Pri tem je učenec usmerjan s podvprašanji: 

• Kakšna je lega ustnic? 

• Kakšna je lega oči? 

• Kakšna je lega obrvi? 

  

 

9. Igra vlog 

Namen te dejavnosti je, da otrok dobi priložnost, da z uporabo strategij 

reševanja problemov vadi njihovo reševanje in ob tem dobi povratno informacijo. 

Trening poteka tako, da učitelj predstavi določeno hipotetično problemsko situacijo, 

ki zadeva medosebne odnose. V nadaljevanju otrok in učitelj odigrata ustrezno 

vedenje (Magajna, Peklaj, Požarnik, 1995). 

Učitelj učencu predstavi izmišljeno situacijo in ga nato vpraša, kaj bi učenec storil 

v določeni situaciji.  

Primeri situacij: 

• Ugotovil si, da ti je sošolec vzel svinčnik.  

• Vidiš, da je tvoj sošolec padel in si opraskal koleno.  

• Nenamerno si udaril sošolca.  

• Ugotovil si, da ti je prodajalec v trgovini vrnil premalo denarja.  

• Pri pouku nisi razumel učiteljeve razlage učne snovi.  

• Kljub učenju si pisal negativno.  

• Najboljšemu prijatelju je umrla domača žival.  

 

10. Predloga didaktične igre prepoznavanja čustev 

Učenca, ki ima težave pri prepoznavanju neverbalne komunikacije, lahko 

prepoznavanja čustev učimo z didaktično igro.  
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Pred učenca damo predlogo, na kateri je narisan prazen obraz. Na slednjega 

nato učenec položi ali nariše oči, usta in obrvi, ki ponazarjajo določeno čustveno 

stanje (Attwood, 2007). 
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4.3.2 OHRANJANJE POZORNOSTI IN ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA 

1. Strategija R.O.P.E.S.  

V priročniku smo jo poslovenili v P.O.P.E.R. Temelji na vizualnem prikazu učne 

snovi s pomočjo grafičnih prikazov. Z njo si učenec uredi in organizira informacije. 

Pripomoček mu kasneje pomaga pri samem učenju snovi (Ozonoff in Schetter, v 

Železnik, 2017). 

Z izbrano strategijo urimo: 

• priklic in ponovitev informacij v smiselni obliki (ang. recalling and restating 

information in meaningful way) – priklic; 

• sposobnost organizacije in načrtovanja (ang. organizing and planning skills) – 

organizacijo; 

• ciljno usmerjeno vedenje in postavljanje prioritet (ang. prioritizing and goal 

directed behaviour) – prioritete; 

• vrednotenje situacij, dejanj in izidov oz. evalvacijo (ang. evaluating situations, 

actions and outcomes) –  evalvacijo; 

• samoregulacijo (ang. self-management) – regulacijo. 

Grafični prikaz je koristen pripomoček, saj združuje zaporedno mišljenje in 

učencu omogoči, da pokaže svoje znanje in razumevanje snovi. 

 

PRIMER GRAFIČNEGA PRIKAZA – zaporedno mišljenje in evalvacija (prirejeno po 

Meltzer, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacija: učitelj 

angleščine je dal 

nalogo učenja 

angleških besed. 

Dejanje: naredil sem 

kartončke besed ter 

za besede tudi slike. 

Kartončke sem 

povezoval vsak dan 

10 minut. 

Izid: naučil sem se 

besede. Učitelj me 

je pohvalil. 
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2. Strategija STAR/ZVEZDA 

Je grafični prikaz s peterokrako zvezdo. Strategija je v pomoč pri organiziranju, 

zapomnitvi in učenju informacij, saj omogoča osredotočanje na glavno temo, s tem 

pa nudi lažjo predstavo in reševanje naloge. Prilagajamo jo lahko za različna znanja 

in vsebine (Meltzer, 2010). Glavne komponente so: 

• Kdo? 

• Kaj? 

• Kdaj? 

• Kje? 

• Zakaj?  

Prikaz strategije ZVEZDA 

 

 

3. Mnemotehnike 

Učencu pri pomnjenju in organizaciji podatkov pomagajo tudi mnemotehnike. 

Mnemotehnika je način, kako si zapomniti težko zapomnljive podatke. Poznamo 

številske, besedne in vizualne. Ločimo akronime, povedi iz prvih črk, asociacije … 

Učitelj mora učencu predstaviti, kako si sam izdela lastno mnemotehniko. 

Primeri: 

• Ta suhi škafec pušča (odvzameš a, e, i, o, u, ostanejo p, t, k, s, š, č, c, h, f – pred 

njimi se piše predlog s). 

• Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače. 

• Kg (predlog h). 

• Fičo je majhen avto (F=m x a). 

• Raba pesti pri naštevanju mesecev. 

• Stalaktit raste s stropa (črka T vizualno spominja na kapnik). 
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4. Organizacija šolske torbe 

Predstavljen je postopek urejanja šolske torbe. Učencu naj bo v pomoč kontrolni 

seznam (ko učenec izvede korak, naredi kljukico ali križec v prazen okvirček poleg 

koraka). 

Iz šolske torbe zloži vse predmete.  

Smeti, ki so v torbi, odvrzi v koš.  

Odpri mapo, preglej učne liste in staršem oddaj liste z obvestili.  

Poglej na šolski urnik in pripravi delovne zvezke za predmete, ki so 

na urniku za naslednji dan. 

 

V šolsko torbo zloži pripomočke po naslednjem vrstnem redu:  

• mapa, 

• zvezki, 

• učbeniki,  

• delovni zvezki, 

• beležka,  

• puščica. 

 

   

 

Ker ima učenec težave s pozornostjo, svetujemo, da pripomočke za šolske 

predmete barvno organizira (npr. modra barvna oznaka za predmet matematika, 

rdeča barvna oznaka za predmet slovenščina itd.). 
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Urnik in koledar 

Učenca neznane situacije lahko vznemirijo. Ob tem občuti tesnobo, ki lahko 

izzove neustrezen način reagiranja. Zato je dobro, da učencu situacijo čim bolj 

natančno opišemo, da se bo v njej lažje znašel. Vnaprej mu pripravimo prilagojen 

dnevni/tedenski/mesečni urnik. Ti urniki mu pomagajo pri boljši predstavi. 

 

DNEVNI URNIK 

KAJ MORAM NAREDITI DANES PREDVIDEN ČAS SEM OPRAVIL 

   

   

   

 

TEDENSKI URNIK:  

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

7.30–8.15 DOPOLNILNI 

POUK TJA 

(AN 2) 

 
VESELA 

ŠOLA (ČIT) 

IP 

RAČUNALNI

ŠTVO (RAČ) 

DSP (UN) 

8.20–9.05 
MAT (MA 2) TJA (ČIT) GEO (GEO) 

GOS 

(GO)/TIT (TP) 
MAT (MA3) 

9.10–9.55 
TJA (AN 1) SLO (SLO2) ŠPO 

GOS 

(GO)/TIT (TP) 
SLO (SLO1) 

M A L I C A 

10.15–11.00 
LUM (LIK) NAR (BIO) MAT (MA1) SLO (SLO2) GUM (GL) 

11.15–12.00 

ŠPO (TEL) 

GOS 

(GO)/TIT (TP 

1) 

SLO (SLO1) NAR (BIO) ZGO (ZGO) 

12.05–12.50 ŠPO (TEL) DSP (UN) TJA (AN1) MAT (MA1) TJA (AN1) 

12.55–13.40 

DSP (ČIT) 

IP 

NOVINARST

VO (AN 1) 

DODATNI 

POUK SLO 

(SLO1) 

  

13.45–14.30 

   

DODATNI 

POUK SLO 

(SLO1) 

  

14.30–15.00 

 
 

Trening 

jahanja 
   

16.00–-18.00 
Šolsko delo Šolsko delo Šolsko delo Šolsko delo Šolsko delo 
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Zaradi učenčevih težav s pozornostjo svetujemo, da je vsak šolski predmet 

označen s svojo barvo. 

 

Učencu je treba predstaviti mesečni planer (koledar). Pogovorimo se, kaj vanj 

zapisujemo. Naredimo seznam dejavnosti, napovedanih testov, spraševanj, rojstnih 

dni, ki jih nato vpišemo v koledar. Priporočljivo je, da različne vrste aktivnosti (glede 

na šolo, prosti čas) označimo z različnimi barvami.  

 

Za lažjo organizacijo učenca, ki ima odkrenljivo pozornost, priporočamo tudi, da 

se ga navaja na uporabo beležke. V slednjo si beleži domačo nalogo ter druge 

zadolžitve. 

 

 

Učenec se lahko namesto beležke posluži tudi rabe IKT tehnologije in aplikacij. 

Aplikacije, ki so v pomoč pri organizaciji urnika, rokov testov in drugih obveznosti: 

• My study life  

• MyHomework 

• Student 

• eUrnik 

 

Poleg krepitve šibkih področij se moramo na urah dodatne strokovne pomoči 

posvetiti močnim področjem učenca. Za predstavljenega učenca svetujemo, da se 

učitelj posluži strategije diskusije, ki obravnava aktualne in učencu zanimive vsebine.  
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4.3.3 PREGLED STRATEGIJ 

Strategija Opis 

DIREKTNO 

POUČEVANJE 

Neposredno, sistematično in načrtno poučevanje s 

pogostim spremljanjem napredka, preverjanjem, 

ocenjevanjem. Je dobro strukturirano, da poteka gladko in v 

primernem tempu ter učencem omogoča doživljanje 

uspeha. 

DOBRA 

POUČEVALNA 

PRAKSA 

Prepoznavanje in krepitev učenčevih močnih področij; 

pozitivna naravnanost učitelja, veččutno učenje, 

omogočanje dodatnega časa pri reševanju nalog, 

zmanjšanje števila nalog, sprotno preverjanje razumevanja, 

sprotna povratna informacija, učenje po korakih, 

fotokopiranje zapiskov, uporaba vizualnih opor, 

pripomočkov, poučevanje strategij, jasna in razumljiva 

navodila. 

SOCIALNE VEŠČINE IN PREPOZNAVANJE ČUSTEV 

Socialna zgodba Sestavljena iz opisa situacije, primernega vedenja in 

izražanja. Vsebuje opisne povedi, navodila in strategije, ki so 

učencu v pomoč pri ravnanju v določeni situaciji. Zgodba je 

napisana v sedanjiku in v prvi osebi ednine (Gray, 1991).  

Strip  

 

Gre za strip s simboli, s katerimi prikažemo potek dogodka 

korak za korakom. 

Učenje socialnih 

veščin v skupini 

Učitelj predstavi določene situacije, o katerih se z učenci 

pogovori v razredu. Na ta način učenec s težavami spozna, 

kako bi se v primeru neke situacije odzvali njegovi vrstniki. 

Skupaj se lahko izvedejo vaje za premagovanje stresa in 

vaje za prepoznavanje nebesedne govorice (Attwood, 

2007). 

Priporočamo, da se slednja dejavnost izvede v okviru 

razrednih ur, v manjših skupinah, v obliki sodelovanja 

specialnega pedagoga in razrednega učitelja. 

Otroška literatura Zgodbe v literaturi obsegajo zanimiv in ustvarjalen način 

predstavljanja tem prijateljstva, druženja in igre. 
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Strategija SMPOSS 

 

Ime strategije pomeni situacija, možnost, posledice, 

odločitve, strategija in simulacija. 

Igre  V obliki skupinskih aktivnosti v krogu (npr. osliček, kdo te 

jaha). 

Učenje s pomočjo slik Vsaka fotografija ponazarja čustvo. Učenec mora čustvo, 

ki ga na sliki prikazuje obraz, poimenovati. 

Posnemanje mimike 

obraza 

- uporaba ogledala 

Otroku ponudimo ogledalo, da ponovi mimiko obraza. 

Igra vlog Namen te dejavnosti je, da ima otrok priložnost, da z 

uporabo strategij reševanja problemov vadi njihovo 

reševanje in ob tem dobi povratno informacijo. Trening 

poteka tako, da učitelj otroku predstavi določeno 

hipotetično problemsko situacijo, ki zadeva medosebne 

odnose. V nadaljevanju otrok in učitelj odigrata ustrezno 

vedenje (Magajna, Peklaj in Požarnik, 1995). 

Didaktične igre Primer: prazen obraz, na katerega učenec polaga ali 

nariše oči, usta in obrvi, ki ponazarjajo določeno čustveno 

stanje (Attwood, 2007). 

Mapa z delovnimi listi  Mapa z delovnimi listi, na katerih so opisi in fotografije 

čustev (Attwood, 2007). 

OHRANJANJE POZORNOSTI TER ORGANIZACIJA 

Delitev nalog na 

kratke aktivnosti ter 

razdelitev nalog na 

posamezne korake 

Glej dobro poučevalno prakso in direktno poučevanje. 

Strategija R.O.P.E.S. Pomeni: priklic in ponovitev informacij v smiselni obliki, 

sposobnost organizacije in načrtovanja, ciljno usmerjeno 

vedenje in postavljanje prioritet, vrednotenje situacij, dejanj 

in izidov, samoregulacijo. 

Raba grafičnih 

prikazov 

Za ponazoritev dejanj ali učenje organizacije. 
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Strategija STAR 

(grafični prikaz z 

zvezdo) 

Glavni elementi so kdo, kaj, kje, kdaj in zakaj. Zvezda je v 

pomoč pri osredotočanju reševanja naloge, saj poudari 

glavno temo (Meltzer, 2010). 

Mnemotehnike  Načini, kako si zapomniti težko zapomnljive podatke. 

Organizacija 

delovnega prostora 

ter pripomočkov  

Sheme in kontrolni seznami za pripravo šolske torbe. 

Časovna 

organizacija  

Uporaba koledarjev, urnikov, kontrolnih seznamov, IKT … 
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4.4 DEJAVNOST OZAVEŠČANJA 

Osebe s posebnimi potrebami se pogosto soočajo z nerazumevanjem njihovih 

težav, zaradi česar so v razredu lahko tarča posmeha in zbadanja s strani vrstnikov. 

To lahko privede do občutkov odrinjenosti, osamljenosti in manjvrednosti, kar še 

dodatno poglobi njihove težave. Zato je zelo pomembno, da učitelj v razredu 

spregovori o učenčevih težavah na način, da se učenci vživijo v težave in jih tako 

bolje razumejo. V nadaljevanju smo pripravile primer takšne aktivnosti, ki jo učitelj 

izvede v razredu, da učenci ozavestijo težave, s katerimi se soočajo učenci z 

aspergerjevim sindromom in motnjo pozornosti. 

Dejavnost je sestavljena iz več korakov in skuša ponazoriti nekatere značilnosti, ki 

se pojavljajo pri kombinaciji teh motenj. Koraki so naslednji: 

1.) Neverbalna komunikacija 

Učenci se razdelijo v skupine po 4–5 učencev. Vsaka skupina določi enega 

učenca, ki bo zadolžen za prikazovanje čustev. Damo mu listek z besedilom, npr.: 

 

 

  

 

Učenec mora to besedilo prebrati na različne načine, ostali v skupini pa morajo 

ugotoviti, katero čustvo prikazuje (npr. zaskrbljenost, veselje, jeza, žalost …). 

Sledi skupni pogovor o tem, da lahko isto besedilo povemo na različne načine. 

To nam pomaga, da razumemo kontekst (npr. ali je bila zgodba, ki smo jo povedali 

prijatelju, vesela, žalostna, ali smo bili na prijatelja jezni itd.). 

2.) Govor brez predhodnega načrta 

Učenci ostanejo v istih skupinah. Povemo jim, da bodo v skupini predstavili 

vsebino knjige, ki so jo nazadnje prebrali za domače branje. Nato jim damo minuto 

časa za razmislek, vendar se med seboj ne smejo pogovarjati ali drugače 

sporazumevati. Potem prosimo eno skupino, da predstavi vsebino knjige, pri tem pa 

morajo sodelovati vsi člani. 

Po tej vaji jih vprašamo, kako so se počutili, kaj jim je bilo težko, kaj bi morali 

storiti, da bi bilo drugače. 

 

Danes sem srečal prijatelja in mu 

povedal svojo zgodbo. 
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3.) Pisanje z rokavicami 

Učenci vzamejo liste, pisala in rokavice. Nato jim narekujemo krajše besedilo. 

Narekujemo ga v normalnem tempu. Četudi nas učenci prosijo, da naj narekujemo 

počasneje, nadaljujemo z istim tempom. 

 

 

 

 

4.) Pogovor 

Sledi pogovor, v katerem dejavnosti, ki smo jih izvajali, postavimo v kontekst. Iz 

dejavnosti izpeljemo naslednje ugotovitve: 

• V prvi dejavnosti smo ugotovili, da lahko povemo besedilo na več različnih 

načinov in tako bo imelo drugačen pomen. Učenci z aspergerjevim 

sindromom imajo težave s prepoznavanjem čustev in drugih neverbalnih 

znakov, zato lahko včasih napačno razumejo nekatera sporočila. 

• Nekatere naloge nujno potrebujejo predhodno načrtovanje, sicer jih ne 

moremo izpeljati ali pa jih izpeljemo slabo, pomanjkljivo. Učenci z AS in 

motnjami pozornosti imajo težave z načrtovanjem in organizacijo, zato včasih 

naloge izpeljejo slabše, kot bi jih zmogli glede na njihove sposobnosti. 

• Učenci z AS imajo težave tudi z motoriko, zato imajo težave pri pisanju, 

zavezovanju, zapenjanju gumbov, striženju, pri športnih aktivnosti, večkrat se 

spotikajo … Včasih potrebujejo več časa za neke aktivnosti ali prilagoditve 

(npr. uporaba računalnika), da dokončajo neko dejavnost. 

• Obrazložimo še to, zakaj se je v ozadju predvajala pogovorna oddaja. 

Učence, ki imajo težave s pozornostjo, hitro zmotijo vsi zunanji dražljaji, zato se 

težko osredotočijo na nalogo ali razlago. To lahko povežemo tudi z 

hipersenzitivnostjo in jim razložimo, da nekatere dražljaje (dotik, okus, vonj, 

sluh) občutijo bolj intenzivno in so zanje zelo moteči. 

 

S to dejavnostjo na slikovit način predstavimo nekatere značilnosti sopojavljanja 

AS in motnje pozornosti. Učenci si bodo tako lažje predstavljali, kakšne težave imajo 

učenci/sošolci z AS in motnjo pozornosti, si jih lažje zapomnili, ker so jih preizkusili na 

lastni koži, in jih upoštevali pri interakciji z učencem, ki ima takšne primanjkljaje.  

Med prvimi tremi koraki v ozadju predvajamo 

pogovorno oddajo. 
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5 ZAKLJUČNE OZ. SKLEPNE MISLI 

Med pisanjem priročnika smo spoznale, kako pomembno je, da posameznega 

učenca obravnavamo celostno. Pri učencih s sopojavnostjo več motenj ima 

celostna in poglobljena obravnava še večji pomen, saj lahko hitro pride do 

napačnega diagnosticiranja. V primeru sopojavnosti motnje pozornosti in AS je lahko 

motnja pozornosti hitro spregledana zaradi specifičnosti težav, ki jih prinaša. Pri 

mlajših otrocih pa lahko AS hitro »spregledamo« oziroma pripišemo značilnosti drugim 

težavam, najpogosteje motnjam pozornosti, čustvenim težavam, lahko pa tudi 

dispraksiji, pri katerih se pojavljajo podobne značilnosti. Ravno zaradi tega je zelo 

pomembna podrobna diagnostika. Le če bomo poznali učenčeva močna in šibka 

področja ter področja posebnih potreb, bomo lahko načrtovali zanj ustrezne 

prilagoditve in mu zagotovili optimalni napredek. Ob tem bi rade izpostavile tudi 

pomembnost timskega dela za razvoj in napredek učenca. Strokovnjaki namreč v 

tim prinesejo različna znanja in izkušnje. Z medsebojno pomočjo, sodelovanjem in 

deljenjem svojih znanj pa lahko lažje rešujejo težave, ki nastajajo in skrbijo za 

učenčev napredek. 

 

Kombinacija motnje pozornosti in AS pomembno vpliva na vsa področja 

učenčevega življenja, še posebej pa je ta vpliv viden na socialnem področju. Zaradi 

pomanjkanja veščin na tem področju ima učenec težave s socializacijo, kar lahko 

pomembno vpliva tudi na njegove učne dosežke in čustvene težave. Pomembno je, 

da se pri obravnavi učenca ali pri učni uri ne usmerjamo samo na pomanjkljivosti, 

ampak tudi na njegova močna področja; posredujemo več pisnih gradiv, 

preverjanje in ocenjevanje znanja prilagodimo na način, da lahko učenec dokaže 

svoje znanje, brez nepotrebnih ovir, ki izhajajo iz njegovih primanjkljajev ipd.   

 

Upamo, da smo Vam s tem priročnikom prikazale značilnosti sopojavljanja 

različnih motenj. Predvsem pa si želimo, da boste v njem našli odgovore na 

zastavljena vprašanja in kakšne zanimive ideje, ki Vam bodo pomagale pri 

opravljanju Vašega dela. 
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