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POVZETEK 

Predšolska vzgoja otrok s posebnimi potrebami temelji na načelih socialne integracije in 

inkluzije, ki poudarja pomen skupne vzgoje in bivanja otrok z značilnim razvojem in njihovih 

vrstnikov s posebnimi potrebami. Cilj skupne vzgoje je poleg boljšega celostnega razvoja 

otrok s posebnimi potrebami tudi vzgoja za razumevanje drugačnosti, razvoj strpnosti in 

sočutnosti otrok z značilnim razvojem. Za dosego pozitivnih vplivov sobivanja so velikega 

pomena pozitivna stališča okolja, ki ga v predšolskem obdobju poleg vzgojiteljev in staršev 

ostalih otrok predstavljajo otroci z značilnim razvojem. Stališča nastanejo tudi na podlagi 

izkušenj, zato je še toliko bolj pomembno, da oblikujemo pozitivne izkušnje sobivanja že v 

predšolskem obdobju, kjer sama organizacija predšolskih programov omogoča lažje 

prehajanje in srečevanje. Raziskav, ki bi vključevale preučevanje stališč predšolskih otrok do 

otrok s posebnimi potrebami, v slovenskem prostoru skoraj ni. Pozitivne izkušnje pa 

strokovni delavci lahko oblikujemo na podlagi razumevanja posebnih potreb z vidika 

predšolskega otroka, zato smo v magistrskem delu raziskali stališča otrok z značilnim 

razvojem do vrstnika z gibalno oviranostjo z vidika vseh treh sestavin stališč - kognitivne, 

emocionalne in vedenjske komponente.   

Pri raziskovanju smo si pomagali s kratkim animiranim filmom, ki je predstavil druženje 

deklice z značilnim razvojem in dečka z gibalno oviranostjo. Film je bil izhodišče za 

vprašanja ustne ankete, na katero je odgovarjalo 57 otrok obeh spolov, starih od 4 do 5 let  v 

enem javnem vrtcu v Sloveniji. Vključeni so bili otroci z različnimi izkušnjami glede na 

pogostost srečevanja z vrstniki s posebnimi potrebami, ki smo jih razdelili v  tri skupine: 

skupina otrok, ki vsakodnevno bivajo z otroki s posebnimi potrebami, skupina otrok z 

občasnimi stiki z otroki s posebnimi potrebami in  skupina, ki se znotraj vrtca ne srečuje z 

otroki s posebnimi potrebami. Skušali smo ugotoviti, ali se stališča predšolskih otrok do 

otroka z gibalno oviranostjo v animiranem filmu, razlaga in razumevanje same gibalne 

oviranosti in vzrokov zanjo ter doživljanje otroka z gibalno oviranostjo, pripravljenost na 

sodelovanje in nudenje pomoči otroku z gibalno oviranostjo, razlikujejo glede na to, koliko se 

otroci v vsakdanjih situacijah srečujejo s svojimi vrstniki z različnimi posebnimi potrebami. 

Rezultati empirične raziskave kažejo, da večina otrok iz vseh treh skupin razume, da gibalna 

oviranost ni nalezljiva bolezen in da sami ne bodo postali gibalno ovirani, če se bodo družili z 

vrstnikom, ki  ima posebne potrebe. Otroci iz vseh treh skupin tudi menijo, da je gibalna 

oviranost ozdravljivo in ne vseživljenjsko stanje. Menijo, da se bo gibalno oviran otrok hoje 

in ostalih veščin z leti lahko še priučil  in jih razvil. Otroci iz vseh treh skupin se statistično 

pomembno razlikujejo samo v stališčih do značilnosti otroka z gibalno oviranostjo na 

socialnem, fizičnem in kognitivnem področju, medtem ko v stališčih do zmožnosti gibalno 

oviranega otroka na teh treh področjih statistično pomembnih razlik nismo potrdili.  Prav tako 

nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v stališčih do osebnostnih značilnosti otroka z 

gibalno oviranostjo, najbolj pozitivno izraženo čustveno komponento stališč pa imajo otroci iz 

skupine, ki se je z otroki s posebnimi potrebami srečevala le občasno. Otroci iz te skupine 

izkazujejo tudi večjo pripravljenost za nudenje pomoči in sodelovanje z gibalno oviranim 

otrokom kot pa otroci iz ostalih dveh skupin. Ugotovili smo tudi, da je več kot polovica otrok 

iz vseh treh skupin pripravljena nuditi pomoč otroku z gibalno oviranostjo.   





 

 

KLJUČNE BESEDE 

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih, psihosocialni razvoj predšolskih otrok, socialna 

integracija in inkluzija, stališča do otrok s posebnimi potrebami   





 

 

ABSTRACT 

Preschool education of children with special needs is based on the foundation of social 

integration and inclusion, which emphasizes the importance of shared education and living of 

children with typical developing and their peers with special needs. The goal of shared 

education is in addition to a better integrated development of children with special needs 

aimed towards inclusive education, understanding the difference, the development of 

tolerance and compassion for children with typical development. To achieve the positive 

effects of coexistence, the positive attitudes of the environment, which, in addition to 

educators and parents of other children, represent children with typical development in the 

pre-school age. The views are generated based on experience, which makes it even more 

important to create positive experiences of coexistence in the preschool period, where the 

organization of preschool programs itself, makes it easier to transition and meet. Research, 

which would include examining the relationships of preschool children to children with 

special needs in the Slovenian area is almost nonexistent. Positive experiences can be 

formulated by professional workers based on understanding of special needs from the 

perspective of the preschool child. Therefore, in the master's thesis, the views of children with 

typical development of the children with physical impairment were studied from the point of 

view of all three components of attitudes - cognitive, emotional and behavioral.   

During the research we used a short-animated film, which presented socializing of a girl with 

typical development and a boy with a physical impairment. The film was the starting point for 

the oral questionnaire, which was answered by 57 children of both sexes aged 4 to 5 years in 

one public kindergarten in Slovenia. Children with varying experience regarding the 

frequency of meeting with peers with special needs were included. We divided them into a 

group of children who have a daily contact with children with special needs, a group of 

children with occasional contacts with children with special needs and to a group which does 

not encounter children with special needs within the kindergarten. We tried to determine 

whether the position of pre-school children to children with physical disabilities in the 

animated film, the interpretation and understanding of physical disability in general and the 

reasons for it and how they experience a child with a physical disability. Willingness to 

cooperate and aid children with physical disabilities vary depending on how much children in 

their everyday situations encounter their peers with different special needs. The results of the 

empirical research show that most children from all three groups understand that physical 

impairment is not a contagious disease and that they themselves will not become physically 

hindered, if they interact with a peer who has special needs. Children from all three groups 

also consider that motor impairment is a curable and not a lifelong condition. They think that 

the physically handicapped children will eventually walk and will be able to attain and 

develop other skills over the years. Children from all three groups statistically significantly 

differ only in attitudes towards the attributes of a child with physical impairment in the social, 

physical and cognitive field. We did not confirm whether in positions to capabilities of a 

physically disabled child in these three areas there are statistically significant differences. We 

also did not find statistically significant differences in attitudes towards the personality 

characteristics of the child with physical impairment. The most positively expressed 

emotional component of attitudes is that of children from the group which meet children with 

special needs only occasionally. Children from this group also show greater willingness to 

provide help and cooperation with a physically handicapped child than children from the 

other two groups. We also found that more than half of the children in all three groups are 

ready to provide help to a child with physical disability.  





 

 

KEY WORDS 

Children with special needs in kindergartens, psychosocial development of pre-school 

children, social integration and inclusion, attitudes towards children with special needs  
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UVOD  

Z letošnjim šolskim letom teče četrto leto, kar sem zaposlena v javnem vrtcu kot specialna 

pedagoginja. Prvi dve leti sem v vrtcu delo opravljala kot mobilna specialna pedagoginja na 

terenu in sem izvajala dodatno strokovno pomoč (DSP) za otroke z različnimi posebnimi 

potrebami. Zadnji dve leti pa sem bila premeščena v oddelek s prilagojenim programom za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki se je pred tremi leti v tem vrtcu po petnajstih  

letih prekinitve  ponovno odprl (ti. razvojni oddelek).  

Med spremembo delovnega mesta in že prej, ob prihodu na delovno mesto v vrtec, so se mi 

ob spremljanju otrok s posebnimi potrebami porajala vprašanja o tem, kako otroci doživljajo 

svojega vrstnika s posebnimi potrebami in kako se on lahko uspešno socialno vključuje med 

vrstnike z značilnim razvojem. Bistvena razlika, ki jo opažam v primerjavi z otroki v šolskem 

obdobju, je, da so v obdobju pred šolo vsi otroci oz. vsaj večina  na kontinuumu posebnih 

potreb različnih vrst, ki kasneje obiskujejo različne šolske programe, skupaj v istem programu 

oz. ustanovi, če gre za obiskovanje prilagojenega programa za otroke s posebnimi potrebami. 

Zato je v veliko večji meri kot v kasnejšem šolskem obdobju omogočeno in povsem naravno 

srečevanje oz. tudi sobivanje otrok z značilnim razvojem in otrok z različnimi posebnimi 

potrebami. To  poudarjajo tako  sodobna načela integracije oz. inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami v skupine otrok z značilnim razvojem kot tudi stroka, pri čemer izpostavljajo,  da 

naj bi bila to dobrobit za obe skupini otrok. Znano je, da je za učinkovito inkluzivno okolje 

najprej potrebna inkluzivna oz. sprejemajoča in razumevajoča okolica in kultura, pri čemer 

igrajo velik pomen odnosi oz. stališča. Zato me je zanimalo, kako predšolski otroci sploh 

razumejo posebne potrebe in kako, če sploh, zaznavajo drugačnost svojega vrstnika s 

posebnimi potrebami. Zanimalo me je, koliko so pripravljeni z njim navezovati stike. 

Kasnejša sprememba delovnega mesta pa mi je omogočila spremljanje različnih skupin 

podobno starih otrok pri srečevanju z njihovimi vrstniki s posebnimi potrebami, zato sem se 

osredotočila na raziskovanje razlik med stališči otrok glede na njihove različne izkušnje z 

vrstniki s posebnimi potrebami, saj dajejo tuje raziskave o vplivu izkušenj iz inkluzivnega 

okolja na oblikovanje stališč do otrok s posebnimi potrebami. različne ugotovitve  Miselnost 

večine ljudi, ki se srečujejo z otroki s posebnimi potrebami (OPP),  je, da vključenost otroka s 

posebnimi potrebami med vrstnike z značilnim razvojem prispeva k temu, da so vrstniki z 

značilnim razvojem bolj sprejemajoči, imajo bolj pozitivna stališča do drugačnosti. 

Vključenost OPP med vrstnike z značilnim razvojem pa vpliva na boljši celostni razvoj OPP.  

Prav na tem področju obstaja največja nevarnost, saj otroci s posebnimi potrebami pogosteje 

občutijo negativen odnos in nesprejetost v socialni okolici, kjer vrstniki z značilnim razvojem 

nimajo primerne razlage o njihovih posebnostih in lahko vedenje otrok z značilnim razvojem 

pod vplivom negativnih stališč do OPP ovira njihov celostni razvoj.   
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1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENIJI 

V magistrskem delu se osredotočamo na odnose med predšolskimi otroki s posebnimi 

potrebami in njihovimi vrstniki z značilnim razvojem. V prvem delu teoretičnega uvoda se 

bomo zato omejili na zgodovinska izhodišča vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok s 

posebnimi potrebami, na dokumente, ki urejajo pravice otrok s posebnimi potrebami in iz 

katerih izhaja zakonodaja, ki zdaj uravnava to področje z različnimi programi vzgoje in 

izobraževanja. Izpostavili bomo razvoj socialne integracije in inkluzije, saj se v magistrskem 

delu ukvarjamo z vprašanjem razumevanja posebnih potreb z vidika predšolskih otrok, ki se 

prav zaradi uresničevanja načel integracije in inkluzije srečujejo z vedno večjim številom 

vrstnikov z različnimi posebnimi potrebami.  

V slovenskem prostoru se je od konca druge svetovne vojne pa do začetka devetdesetih let 

uporabljal t.i. dvotirni sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki so bili 

vključeni v posebne, specializirane ustanove, šole in zavode. Splošna šolska zakonodaja ni 

urejala področja njihovega izobraževanja, za to je bil poseben zakon. Vzporedni sistem 

šolstva je pogosto stigmatiziral skupino otrok s posebnimi potrebami in njihove družine. 

Kljub nekaterim možnostim poklicnega usposabljanja je bila fleksibilnost pri prehodu iz 

obdobja šolanja na trg dela zaradi vzporednega sistema šolanja manjša. S časom so se ob 

konceptih enakopravnosti, antidiskriminativnosti, humanizacije in enakih možnostih  krepile 

ideje o integraciji (Opara, 2009).  

Številni mednarodni strateški dokumenti so namenili posebno skrb ranljivim družbenim 

skupinam ter tako posredno vplivali tudi na oblikovanje novih sistemov vzgoje in 

izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz 

leta 1948 je med prvimi sprožila potrebo po enakovrednem pristopu do izobraževanja za vse 

otroke. Ideje o integraciji in vključevanju so leta 1975 z Deklaracijo OZN o pravicah 

prizadetih dosegle vrh s širitvijo spoznanj, da vzporedna vzgoja in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami ni v skladu s človekovimi pravicami, enakopravnostjo, humanostjo.  

»Salamanška izjava« (Salamanca Statement and Framework for Action, 1994) je še okrepila 

načelo, da je pravica do osnovnega izobraževanja neodtujljiva za vse otroke, ki je bila sicer 

sprejeta že v okviru Svetovne deklaracije o izobraževanju za vse iz leta 1990 (World 

Declaration on Education for all, Jomtien, 1990).   

Akcijski okvir je poudaril, da morajo vsi otroci s posebnimi potrebami imeti dostop do rednih 

šol, ki se jim morajo prilagoditi, predvideval pa je tudi programe za najmlajše otroke s 

posebnimi potrebami, od nič do šest let (Opara, 2009; Hozjan, 2012).  

Na podlagi teh dokumentov so se oblikovale skupine zagovornikov, ki so koncepta integracije 

oz. inkluzije postopoma vnašale v vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 

slovenskem prostoru. Postopen razvoj konceptov je pripeljal do spoznanja o pomembnosti 

razlikovanja med pojmoma integracija in inkluzija. Na  konceptualne razlike so opozorili na 

mednarodnem posvetu Zveze pedagoških društev Slovenije leta 2002. Vsekakor oba pojma 

sledita novim, univerzalnim vrednotam postmodernizma (enake pravice in možnosti, 

individualnost), vendar je v konceptu integracije uspešnost posameznika v družbi pogojena z 

njegovo sposobnostjo prilagoditve potrebam družbe, v primeru inkluzije pa se družba 

prilagaja posamezniku in mu omogoča aktivno participacijo.  Gre torej za to, da smo sposobni 

prepoznati področja, kjer bi lahko uspešno participirali tudi ljudje s posebnimi potrebami in 

prispevali k doseganju različnih ciljev za dobrobit širše skupnosti (Opara, 2009, Hozjan, 

2012).  
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V Sloveniji je temelje za koncept nove vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

postavila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995, ki je integrirala področje vzgoje 

in izobraževanja OPP v druga vzgojno-izobraževalna področja ter zasnovala vertikalni 

koncept vzgoje in izobraževanja OPP od vrtca do visokošolskega izobraževanja. Uvajati se je 

začel nov naziv - otroci s posebnimi potrebami. Konkretizacija temeljev, ki jih je postavila 

Bela knjiga,  se je začela z uveljavljanjem novih šolskih zakonov leta 1996. Kljub temu, da 

sta bila vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami  integrirana v ostala področja,  

šolska zakonodaja iz leta 1996 vsebuje le splošna vprašanja in navodila glede šolanja in 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Na podlagi Bele knjige in prej navedenih  

ugotovitev, je bil leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (nadalje 

ZUOPP), ki podrobno opredeljuje postopek prepoznave posebnih potreb posameznika in 

usmeritev v ustrezni program (Opara, Barle Lakota, Globačnik, Kobal Grum, Košir, 

Macedoni Lukšič, Zorc, Bregar Golobič, Molan, Vovk Ornik, Klavžar, 2010).  

Zakonu ZUOPP iz leta 2000 sta sledila še dva pravilnika iz leta 2003, ki sta konkretizirala 

določbe: Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami ter Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami. Po nekaj let trajajočih spremembah in dopolnitvah je od 1.9.2013 v veljavi 

ZUOPP-01 (Ur. L. RS, št. 58/2011), ki skupaj s Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013), Pravilnikom o organizaciji 

in načinu dela komisij za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013) ter Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami 

(Vovk Ornik, 2015) tvori celoto in okvir za prepoznavo in usmerjanje v ustrezne programe, 

določanje pripomočkov in prilagoditev za otroke oz. osebe (do 21. in izjemoma do 26. leta 

starosti) s posebnimi potrebami. 

 

1.1 Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju  

V povezavi z načeli integracije in inkluzije se v predšolskem obdobju takoj po rojstvu  

izpostavlja pomen zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, saj gre za kompleksen 

sistem socialno-pedagoških, terapevtskih, psiholoških, medicinskih in socialnih postopkov za 

rizične predšolske otroke z razvojnimi primanjkljaji in njihove družine (Novljan, 2004), 

namen sistema podpore pa je na najboljši način spodbujati otrokov razvoj. Zgodnja 

obravnava, ki je usmerjena v družino, bi morala vsebovati informacije o različnih virih 

pomoči, na katere se starši lahko obrnejo. Starši naj bi bili obveščeni o možnih obravnavah 

takoj, ko je ugotovljena otrokova težava. Pomembna je tudi interdisciplinarnost in timsko delo 

med različnimi strokovnjaki, kar omogoča prehajanje različnih informacij, ki so za otroka in 

družino zelo pomembne (Globačnik, 2012). 

Načela predšolske vzgoje in inkluzivni koncepti so jasni v zagotavljanju čim bolj zgodnje 

pomoči in obravnave otrokom s posebnimi potrebami. Zgodnja obravnava je utemeljena z 

mednarodnimi dokumenti: 

- Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989, ki izpostavlja posebno pravico staršev 

otrok s posebnimi potrebami do skrbi za svetovanje in izobraževanje v zgodnjem 

predšolskem obdobju;  

- Bela knjiga, ki poudarja možnost integracije otrok z motnjami v razvoju s širjenjem 

mreže oddelkov in mobilnih služb ter možnost vključitve v enega izmed programov 

predšolske vzgoje za vsakega otroka z motnjami, vsaj dve leti pred vstopom v šolo. 
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Od julija 2017 področje zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi 

dejavniki v predšolskem obdobju sistematično ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ZOPOPP (Ur. L. RS, št. 41/2017). ZOPOPP v 1. 

členu opredeli celostno zgodnjo obravnavo kot »obravnavo otroka in njegove družine v 

predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi 

zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka«. Zakon ZOPOPP, ki 

bo v veljavo vstopil leta 2019, ureja več vidikov zgodnje obravnave, vse od čim hitrejšega 

prepoznavanja do opredelitve izvajalcev zgodnje obravnave in storitev, ki naj bi jih bila otrok 

in družina deležna.  

V Sloveniji je dobro poskrbljeno za otroke v predšolskem obdobju, vključenost predšolskih 

otrok v vrtce je zelo visoka, v šolskem letu 2015/2016 je bilo kar 78% celotne predšolske 

populacije vključene v vrtce. Program predšolske vzgoje v Sloveniji izvaja kar 978 vrtcev in 

njihovih enot (Opara idr., 2010). 

Prepoznava in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju poteka po 

ZUOPP-01 iz leta 2011, ki se še bolj približuje sodobnim, inkluzivnim paradigmam 

obravnave otrok s posebnimi potrebami, izpostavlja posameznika in njegove pravice. Izhaja iz 

usmeritev Bele knjige (1995) in vzpodbuja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne 

oblike vzgoje in izobraževanja.  

Po 2. členu omenjenega zakona (Ur. L. RS, št. 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami 

»otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja«. Od teh skupin otrok s posebnimi potrebami se v vrtcu prepoznavajo: »otroci z  

motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oz. z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, 

govorno-jezikovne motnje, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni in otroci z avtističnimi 

motnjami«.  

Tudi v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1999) so v 8. členu opredeljeni predšolski 

otroci s posebnimi potrebami kot »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, 

gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami 

vedenja in osebnosti«. Ta zakon za razliko od ZUOPP-01 (Ur. L. RS, št. 58/2011) kot 

posebno skupino ne vključuje skupine dolgotrajno bolnih otrok in otrok z avtističnimi 

motnjami.  

Glede na 5. člen ZUOPP-01 (Ur. L. RS, št. 58/2011) se OPP v predšolskem obdobju lahko 

vključijo v dva programa: 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

- prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami. 

 

»V program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se 

praviloma usmerijo: otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
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motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z avtističnimi motnjami« 

(Ur. l. RS, št. 88/2013, 5. člen).  

»V prilagojen program za predšolske otroke pa se praviloma usmerijo: otroci z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci in otroci z avtističnimi motnjami« (Ur. l. RS, št. 88/2013, 6. člen). 

Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji izvajajo oddelki 

za predšolske otroke znotraj centrov oz. zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami in  oddelki znotraj vrtcev (t.i. razvojni oddelki). 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pa se izvaja v skupinah 

skupaj s splošnim predšolskim programom.  

Ker temelji  ZUOPP-01 na sodobnih paradigmah usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, 

tudi izhajajoča predšolska programa kot pomembne izpostavljata načela socialne vključenosti 

oz. inkluzije. Programa in delo v njih dajejo večji poudarek različnim potrebam posameznega 

otroka in ne več toliko njegovim primanjkljajem.  

Kurikul za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami 

(Konavec, Pajntar , Kržan, Domicelj, Cerar, Šter in  Zore, 2006), temelji na Kurikulu za vrtce 

(1999) in oba posebej poudarjata pomen predšolske vzgoje za razvoj strpnosti, prijateljstva in 

razumevanja med vsemi otroki. Ustvarjati je potrebno pogoje za druženje, igro in učenje otrok 

s posebnimi potrebami skupaj z drugimi otroki. V Kurikulu za vrtce v prilagojenem programu 

(Konavec, idr., 2006) je tako navedeno, da se v ta program usmerjajo le otroci z najtežjimi 

oblikami posebnih potreb - z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem razvoju oz. tisti, ki 

imajo poleg naštetih primanjkljajev še druge dodatne motnje, pogosto pridružene zdravstvene 

težave ali pa gre za kombinacijo oz. specifično kompleksno stanje posameznika, ki zaradi 

svojih primanjkljajev v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ne 

bi mogel biti uspešen oz. razviti svojih sposobnosti do največje možne mere. Pri tem se 

upošteva mnenje staršev in odločitev komisije za usmerjanje otrok.  

Tako Kurikul za prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Konavec, 

idr.,  2006), kot Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (Čas, Kastelic, Šter, 2003) 

izpostavljata načelo inkluzije kot eno najpomembnejših pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami. To načelo se sicer razlikuje od ostalih načel, izhodiščnih tudi za Kurikulum za 

vrtce (1999), ampak predstavlja  osnovo za delo v obeh programih za otroke s posebnimi 

potrebami ter hkrati tudi za delo z njihovimi vrstniki brez posebnih potreb. Osnovni princip in 

sodobne pobude v predšolski vzgoji namreč gredo proti inkluzivno naravnanemu vrtcu, kjer 

se vsi otroci smejo in lahko igrajo ter učijo skupaj, ne glede na težave ali razlike, ki jih lahko 

imajo (Volk Ornik in Cotič, v Stritih, 2010). V ospredju morajo biti vrednote vseživljenjskih 

kompetenc za življenje v skupnosti in temu primerno prilagajanje vsakodnevnih praks 

sobivanja otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov.  

 

Izhajajoč iz načela inkluzije imajo »vsi otroci  pravico, da se skupaj vzgajajo in izobražujejo z 

namenom vplivanja na predsodke, vrednote, stališča, voljo, filozofijo vseh sodelujočih, za 

naklonjeno sprejemanje drugačnosti« (Konavec, idr., 2006, str. 8), hkrati pa mora biti otrok s 

posebnimi potrebami vključen v življenjske položaje, običajne drugim otrokom, le da je 

potrebno njegove potrebe zadovoljevati na poseben način.  
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Gre za upoštevanje različnih pravic za ustvarjanje enakih pogojev za razvoj, za skupno vzgojo 

v ustreznem okolju, skupini, programu (Čas, idr. 2003). Načelo integracije/inkluzije pri delu z 

otrokom s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju se mora izpostaviti kot splošna 

vrednost z zavedanjem, da je različnost bogastvo in da je to sodobna oblika vzgoje in 

izobraževanja, ki omogoča življenje brez izključevanja, t.i. normalizacijo pogojev (prav tam).  

 

Stritih (2010) navaja, da strokovni delavci v vrtcih pri svojem delu vedno bolj sledijo 

spoznanjem o pomenu socialnih interakcij med otroki s posebnimi potrebami in njihovimi 

vrstniki brez njih, katerih pomen je največji za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti, 

ter spoznanjem, da lahko učenje socialnih veščin in razvoj socialnih kompetenc poteka le v 

aktivnih interakcijah z drugimi, ki hkrati krepijo tudi prosocialno vedenje vrstnikov brez 

posebnih potreb.  

 

Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Opara idr., 2010) 

prikazuje stanje vključenosti predšolskih otrok v oba programa med leti 2001 in 2010. V 

tabeli 1 so zbrani podatki treh ključnih let v tej analizi, s primerjavo katerih lahko ugotovimo, 

da je opazen trend povečevanja otrok, vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (nadalje DSP), še posebej v letu 2003, ko je bil sprejet Pravilnik 

o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje (iz 210 na 334), ter zmanjševanje števila 

otrok, vključenih v prilagojen program za predšolske otroke (iz 265 na 249), otrok v razvojnih 

oddelkih (Opara, idr. 2010). Trend povečevanja otrok v programu z DSP se je do leta 2010 še 

povečeval, hkrati se je povečalo celotno število otrok s posebnimi potrebami, precej pa je 

upadlo število razvojnih oddelkov oz. oddelkov s prilagojenim programom, za več kot 

polovico v specializiranih ustanovah.   

  

Tabela 1: Število OPP v različnih programih za predšolske otroke od leta 2001-2010 

Šolsko leto OPP v rednih 

programih  

(pril. izvajanje z 

DSP) 

OPP v razvojnih oddelkih  

(prilagojen program za OPP) 

Skupaj 

OPP  

Znotraj vrtcev 

(razvojni oddelki) 

V specializiranih 

ustanovah in OŠ 

2001/2002 210 265 115 590 

2003/2004 334 249 122 705 

2009/2010 639 218 55 912 

Vir: SURS http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09 

 

Opara s soavtorji (2010) navaja tudi, da je v šolskem letu 2009/10 v Sloveniji v okviru 46 

vrtcev delovalo 46 razvojnih oddelkov oz. oddelkov, ki so izvajali prilagojen program za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami. V tabeli 2 pa navajamo še nekaj podatkov o številu 

oddelkov s prilagojenim programom za predšolske OPP med leti 2010 in 2014. Opazno je, da 

se je število t.i. razvojnih oddelkov po leto 2010 postopoma začelo spet dvigovati, leta 2014 

jih je delovalo 48, pri čemer se je poleg števila razvojnih oddelkov znotraj vrtcev  precej 

povečalo tudi število teh oddelkov (iz 10 na 18)  znotraj specializiranih ustanov (npr. CIRIUS 

Vipava, Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne, Center za sluh 

in govor, ipd.).  

 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09
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Tabela 2: Število oddelkov s prilagojenim programom za predšolske OPP med leti 2010 

in 2014 

Šolsko 

leto 

Število oddelkov s prilagojenim programom 

za predšolske OPP 

 

Število 

OPP v 

prilag.  

programu 

Povprečno 

število OPP 

na oddelek  

 Znotraj vrtcev 

(razvojni 

oddelki) 

V 

specializiranih 

ustanovah in OŠ 

Skupaj 

število 

oddelkov 

2010/2011 24 9 33 165 5 

2011/12 24 10 35 183 5,2 

2012/13 24 10 34 186 5,5 

2013/14 30 18 48 230 4,8 

Vir: SURS , http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09   

 

Opažen trend ponovnega povečevanja razvojnih oddelkov lahko potrdimo tudi z opazovanjem 

podatkov v tabeli 3, kjer navajamo podatke o vključevanju OPP v oba programa za predšolske 

otroke s posebnimi potrebami. Opazimo lahko, da se prej precej konstantno število otrok v 

razvojnih oddelkih  v šol. letu 2014/2015 opazno poviša, kar lahko odraža spremembo v 

mreži razvojnih oddelkov znotraj specialnih ustanov.  

 

Tabela 3: Število in delež OPP vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in DSP v 

primerjavi z OPP v prilagojenem programu za predšolske otroke 

Šolsko leto OPP v rednih programih  

(pril. izvajanje z DSP) 

OPP v razvojnih oddelkih  

(prilagojen program za OPP) 

Skupaj OPP 

Število  % Število %  

2010/11 755 78,4 207 21,6 962 (100%) 

2011/12 853 78,8 230 21,2 1083 (100%) 

2012/13 978 81,4 223 18,6 1201 (100%) 

2013/14 1038 83,3 208 16,7 1246 (100%) 

2014/15 1074 81,2 249 18,8 1323 (100%) 

2015/16 1138 82,5 241 17,5 1379 (100%) 

Vir: SURS , http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09   

 

Hkrati lahko med leti 2010 in 2016 sledimo stalni rasti števila OPP v predšolskem obdobju, 

kar lahko pomeni, da je zgodaj prepoznanih in hitro usmerjanih vedno več otrok s posebnimi 

potrebami v predšolskem obdobju. Še posebej je naraščanje opazno v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, vseeno pa se je tudi število otrok, 

vključenih v prilagojen program za predšolske otroke, po večjem upadu med leti 2001 in 

2010, ponovno nekoliko povečalo in ostaja približno enako številčno skozi različna šolska 

leta. Opara (2012) navaja, da bi to lahko bil odraz spremenjene mreže razvojnih oddelkov in 

spremenjenih želja staršev, hkrati pa tudi poudarja tudi ugotovitev, da bi to lahko bil del 

populacije otrok s posebnimi potrebami, ki zaradi najzahtevnejših oblik posebnih potreb 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#09
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potrebujejo veliko prilagoditev in strokovne pomoči, ki jo lahko zagotavljajo le specializirane 

ustanove. V Analizi vzgoje in izobraževanja iz leta 2010 (Opara, idr., 2010) je tudi poudarjen 

pomen razvojnih oddelkov v prizadevanju za inkluzijo predšolskih otrok, saj omogočajo večje 

vključevanje vseh otrok, tudi tistih z najtežjimi oblikami posebnih potreb v programe vzgoje 

in izobraževanja in posledično med njihove vrstnike. 

 

Pogled na predšolske otroke s posebnimi potrebami z vidika inkluzije je potreben dodatne 

kritičnosti in pozornosti, saj je potrebno, da v iskanju ustreznega programa res sledimo temu, 

kar je za otroka najboljše, da sledimo največji koristi otroka. Slednje poudarja prvo načelo 4. 

člena ZUOPP-01 (Ur. L. RS, št. 58/2011). Nekateri starši usmeritve v prilagojen program ne 

dojamejo kot enakovredne vključitvi otroka med vrstnike, ampak kot segregirano obliko 

vzgoje, ki otroka stigmatizira. Pogosto njihova želja po vključitvi med vrstnike z značilnim 

razvojem temelji na pozitivnih vidikih inkluzije, da otroci s posebnimi potrebami veliko 

pridobijo od svojih vrstnikov na področju socialne kompetentnosti in socialnih veščin, to pa 

omogoča vsakodnevna, aktivna interakcija ali posnemanje vrstnikov z značilnim razvojem 

(pri npr. igri, skrbi zase, razvoju govora in komunikacije), ki  jim lahko predstavljajo letom 

primeren vzor (Snell in Vogtle, 1996 v Daniels in Stafford, 2003).  

 

Področje pozitivnih vplivov inkluzije na otroke s posebnimi potrebami v magistrskem delu  

povezujemo s preučevanjem odnosa predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami, ki 

vključuje stališča in razumevanje. Kavkler (2008) kot eno  izmed osnovnih pogojev za razvoj 

inkluzije v praksi namreč izpostavi stališča vsakega posameznika in celotne družbe do čim 

širšega vključevanja rizičnih skupin. V nadaljevanju bomo zato teoretično  razgradili pojma 

inkluzija in socialna integracija, zlasti z vidika pomembnosti medsebojnih odnosov in stališč 

in s poudarkom na pomenu pozitivnih socialnih interakcij, ki posledično vodijo do uspešnega 

vključevanja otroka s posebnimi potrebami med njegove vrstnike.  

 

1.2 Od integracije do inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami   

Na prehodu iz integracije v inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, katere cilj naj bi bil razvoj 

optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje, ne moremo mimo 

pojma socialna integracija. Ta pojem v sebi združuje različne vidike, ki v nadaljevanju 

omogočajo uspešno inkluzijo in je zato pogoj oz. ključni dejavnik za njeno uresničitev. 

Socialna integracija namreč nadgradi pojem tradicionalne integracije, ki se osredotoča na 

otroka, ga ocenjuje in na podlagi ocen napoveduje uspešnost, umešča otroka s posebnimi 

potrebami v program in načrtuje, kako bo otrok temu programu sledil. Okolja s svojimi 

akterji- vrstniki pa ne izpostavlja, čeprav so velikega pomena za razvoj otroka s posebnimi 

potrebami (Porter, 1995, v Lebarič, 2006).  

Socialna integracija dodaja drugi, poleg kognitivnega zelo pomemben, tj. konativni vidik 

vključevanja, poudarja pomen socialnih odnosov med udeleženci vzgojno-izobraževalnega 

procesa ter pomen sodelovanja med pedagoškimi delavci. S takšnim pojmovanjem izpostavlja 

pomen vsakega posameznega člena v procesu in hkrati prinaša korist za vse vključene  otroke 

s posebnimi potrebami in njihove vrstnike, učitelje oz. vzgojitelje in širše učno okolje (prav 

tam).  

 V inkluzivnih okoljih je namreč bistveno, da vsak posameznik dobi občutek pomembnosti in 

potrditve. Integriteta vsake identitete pa se izgrajuje, preverja in ohranja v interakcijah z 

okoljem in drugimi. Od odgovorov, ki jih oseba dobi v teh relacijah, pa je odvisno, kako bo 

izgrajevala svojo identiteto (Rutar, 2012, v Hozjan in Strle, 2012).  
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Socialna integracija predstavlja neke vrste »most« med integracijo in inkluzijo, saj preko 

socialnih odnosov vodi do vključenosti vseh v vsakdanje delo in življenje. Omogoča socialne 

interakcije, ki so nujno potrebne za nadaljnji socialni razvoj, saj se preko njih izboljša 

samopodoba in samospoštovanje otrok s posebnimi potrebami, kar posledično vodi do boljše 

socialne vključenosti v nadaljnjih odnosih. Glavni cilj socialne integracije je vzpostavitev 

enakovrednih odnosov med otroci s posebnimi potrebami in tistimi brez njih, ki prav tako 

razvijajo socialne spretnosti in emocionalno inteligentnost (Guralnick, 1990; 1999; Jenkins, 

Odom, Speltz, 1989; Thomas, Walker, Webb, 1998; v Lebarič in dr., 2006).  

Pri vključevanju v inkluzivno okolje gre vedno za tesen preplet treh področij: znanja in 

spretnosti posameznika ter razvoj njegove pripadnosti skupini. Uspešna inkluzija spodbuja 

pripadnost skupini, saj zmanjšuje strah pred drugačnostjo, razvija socialno kognicijo in 

povečuje pozitivno samopodobo, razvija osebne vrednote in prijateljstva (Schwartz, 2000; 

Staub in Peck, 1995 v Tancig, 2003).  

Za otroke, vključene v skupino otrok s posebnimi potrebami, je praviloma značilna razvejana 

socialna mreža, potrpežljivost, tolerantnost in sprejemanje otrok s posebnimi potrebami, 

pripravljenost pomagati drugim, hkrati pa tudi pripravljenost sprejeti pomoč, ko jo 

potrebujemo (prav tam). Sama fizična navzočnost otrok s posebnimi potrebami v rednih 

skupinah še ne zagotavlja oz. ne pospešuje socialnega sprejemanja s strani vrstnikov brez 

posebnih potreb. Za razvoj pozitivnih stališč in odnosov do otrok s posebnimi potrebami so 

odgovorne socialne, šolske in zdravstvene ustanove oz. strokovni delavci teh ustanov (Čagran 

in Schmidt, 2002).  

Kakovostno in učinkovito socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami omogočajo 

pozitivne izkušnje socialnih interakcij z okoljem oz. vrstniki. Za pozitivne izkušnje je 

potrebno uskladiti več dejavnikov. Pomembne so tako socialne veščine otrok s posebnimi 

potrebami, ki se vključujejo v širše socialno okolje kot tudi odnosi in stališča vrstnikov do 

otrok s posebnimi potrebami. »Potrebno je ustvariti pozitivno razpoloženje in odnos do teh 

vrstnikov, kar vključuje razumevanje njihovih težav, sprejemanje sovrstnikov s posebnimi 

potrebami kot enakovrednih članov skupnosti in pripravljenost na sodelovanje in pomoč.« 

(Lebarič idr., 2006, str. 23).  

K temu, da okolje sprejema otroke s posebnimi potrebami, veliko prispevata šola oz. vrtec. 

Musek (1997) poudarja, da je za nastanek in razvoj naših odnosov in stališč pomemben 

zgodnji socialni razvoj in socialno učenje, izkušnje iz prvotnega otrokovega okolja in 

identifikacija z osebami, ki nas vzgajajo.  

V nadaljevanju bomo zato predstavili značilnosti psihosocialnega razvoja otrok brez posebnih 

potreb v zgodnjem otroštvu, izpostavili razvoj socialnih veščin, ki posredno vplivajo  na 

oblikovanje stališč in odnosov do otrok s posebnimi potrebami, na sprejemanje in 

pripravljenost pomagati tem vrstnikom. To so prosocialno vedenje, altruizem, razvoj 

moralnega presojanja, značilnosti sklepanja prijateljstev in navezovanja stikov. Na temelju teh 

spoznanj bomo opredelili, kaj so stališča in kako se oblikujejo ter spreminjajo. Stališča so 

namreč eden najpomembnejših socialnih konstrukcij človeka, eden glavnih rezultatov 

socializacije (Nastran Ule, 1997). V literaturi pogosto zasledimo, da je ustrezna skrb za otroke 

s posebnimi potrebami v nekem okolju v največji meri odvisna od pojmovanja, stališč in 

vrednotenja tega okolja (Kaiser, 2004). Kot drugi pomemben vidik uspešne socialne 

integracije otrok s posebnimi potrebami pa bomo izpostavili socialne spretnosti otrok s 

posebnimi potrebami, saj vplivajo na uspešnost vključevanja in na oblikovanje odnosa 

vrstnikov brez posebnih potreb do otrok s posebnimi potrebami.  



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

20 

 

2 PSIHOSOCIALNI RAZVOJ OTROK V ZGODNJEM OTROŠTVU  

Socialni razvoj otroka oz. socializacija je proces nastanka človeka kot družbenega bitja, med 

katerim se človek s pomočjo modelnega in učenja z razumevanjem nauči misliti, čutiti, 

čustvovati in delovati v človeških skupinah. Identificira se s skupino, ki je vir njegovih mnenj, 

stališč in vrednot. V procesu identifikacije (prvotno z družino) usvaja družbene in moralne 

norme. Kasneje se identificira z drugimi skupinami, npr. že ob koncu obdobja zgodnjega 

otroštva postane skupina vrstnikov prav tako pomembna kot družina.  

Papalia idr. (2003) kot splošne značilnosti psihosocialnega razvoja otrok v zgodnjem otroštvu 

izpostavlja:  

- razvoj samopodobe in bolj celostno samospoštovanje; 

-  kompleksnejše razumevanje čustev in razvoj neodvisnosti, iniciativnosti, 

samonadzora in skrbi za samega sebe;  

- razvoj spolne identitete; 

- pojav bolj domiselne in družabne igre; 

- razvoj altruizma, bojazljivosti ali agresivnosti.  

 

Pomemben dejavnik v otrokovem življenju je družina, z vstopom otroka v vrtec pa se njegovo 

okolje razširi.  

Temeljna razvojna naloga zgodnjega otroštva na področju socialnih veščin  je razvoj vedenja, 

prilagojenega otrokovemu socialnemu okolju. To je vedenje, ki je sprejemljivo in zaželeno v 

interakcijah z okoljem, tako z odraslimi kot z vrstniki.  

Predšolski otrok, ki zmore vedno več, želi raziskovati in se preizkušati ter vedno pogosteje 

išče ravnotežje med svojimi željami in oceno primernosti teh svojih želja in vzgibov. Vedno 

bolj se namreč zaveda, da lahko naleti na odobravanje ali neodobravanje oz. zavračanje s 

strani okolja. Zaveda se negativnih posledic neprimernih dejanj, zato že prihaja do občutkov 

krivde in slabe vesti. To je tretja faza krize v razvoju osebnosti, ki se po Eriksonu (1950 v 

Papalia, Olds, Feldman, 2003) imenuje: iniciativnost nasproti krivdi. 

Občutki krivde in slabe vesti so povezani s postopnim ponotranjanjem moralnih norm, o 

katerem lahko govorimo med tretjim in petim letom. Otroci so v tem obdobju sicer še vezani 

na konkretne situacije, niso še zmožni posplošitve moralnih pravil, učijo se v večini s 

posnemanjem odraslih in vrstnikov, na osnovi lastnih izkušenj in iz posledic določenega 

vedenja (Zupančič, 1991). 

V predšolskem obdobju se otrok intenzivno razvija na čustvenem področju, ki postaja vedno 

bolj kompleksno. Že v obdobju malčka, do tretjega leta, se z razvojem samozavedanja, s 

spoznanjem, da je otrok ločen od obstoja in delovanja drugih ljudi in predmetov, razvijejo 

čustva samozavedanja, npr. zadrega, empatija in zavist. Otroci morajo sprva razumeti lastna 

čustva, kar jim pomaga pri usmerjanju vedenja v družbenih situacijah, nadzorovanju načina 

izražanja čustev in razumevanju, kaj čutijo drugi (Garner in Power, 1996; Laible in 

Thompson, 1998 v Papalia idr., 2003). Zato lahko predšolski otroci že govorijo o svojih 

čustvih, zaznajo čustva drugih in razumejo, da so čustva povezana z izkušnjami in željami. Ne 

zmorejo pa še popolnoma razumeti čustev, usmerjenih k sebi, kot sta npr. sram in ponos, ter 

ne zmorejo uskladiti nasprotujočih si čustev (Kestenbaum in Gelman, 1995; Saarni, Mumme 

in Campos, 1998 v Papalia idr., 2003).   
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Po tretjem letu se postopoma začnejo razvijati samoocenjevalna čustva (npr. ponos, sram in 

krivda), skladno z moralnim razvojem otroka, ki vedno več ve o družbenih normah in pravilih 

(Lewis, 1995 v Papalia idr., 2003).  

Preseganje egocentričnosti se kaže v razvoju čustvene in socialne empatije, razumevanju sebe 

in drugih ter je pogoj za razvoj socialnih interakcij med vrstniki (Haris, 2007).  

 

2.1 Značilnosti razvoja socialnih interakcij in odnosov med vrstniki 

Socialne interakcije kot »prepleti vedenja med dvema posameznikoma v socialni izmenjavi in 

z določenim trajanjem« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 363) z odraslimi, vrstniki 

in mlajšimi otroki so zelo pomembne za razvoj socialne kompetentnosti otrok.  

Skozi interakcijo otroci izgrajujejo razumevanje socialnega sveta, se učijo o sebi in razvijajo 

socialne spretnosti, ki so poleg samouravnavanja čustev in socialne dispozicije temeljne 

sestavine socialne kompetentnosti. Bolj socialno kompetentni otroci se lažje in hitreje 

prilagajajo okolju. Otroci imajo socialne dispozicije (so sodelovalni, odzivni do ljudi in 

empatični), ki prispevajo k socialno kompetentnemu vedenju, vendar se v teh dispozicijah 

med seboj razlikujejo (Katz in Mc Clellan, 1997 v  Zupančič in Kavčič, 2011). 

V predšolskem obdobju se socialna kompetentnost razvija in izgrajuje se vedno več socialnih 

interakcij, razvijajo se pomembni elementi, ki jih nekateri avtorji imenujejo elementi socialne 

kompetentnosti, drugi pa socialne veščine. Pripomorejo h konstruktivni gradnji socialnih 

odnosov: empatija, prosocialno vedenje, moralno presojanje, sposobnost komuniciranja in 

recipročnost, sklepanje prijateljstva in skupno reševanje problemov (Marjanovič Umek, 2004; 

Warden in Christie, 2001).   

2.1.1 Empatija  

Empatija je sposobnost vživljanja v občutke in perspektivo drugega tako, da zaznamo čustva 

in doživljanje druge osebe. Vključuje tudi odzivanje s primernimi, komplementarnimi čustvi 

in je pomemben gradnik socialnih interakcij, saj predstavlja motivacijo za zaznavo pomoči 

potrebnih in nudenje te pomoči (Marjanovič Umek, 2004; Warden in Christie, 2001).  

Razvoj empatije se začne že v obdobju dojenčka in malčka v obliki sočasnega joka, nudenja 

tolažbe, posojanja igrač, vendar gre za egocentrično empatijo, saj otroci še niso sposobni 

razumeti vzroka žalosti drugega otroka. V zgodnjem otroštvu pa se empatija nanaša na večje 

število čustev, tudi na sestavljena čustva in postaja vedno bolj konstruktivna, saj gre za 

zavestno željo po pomoči, nesebično pomoč žrtvi in skrb zanjo (Marjanovič Umek, 2004; 

Yarrow, 1978, v Papalia idr., 2003).  

Skladno z razvojem zaznavanja čustvenega sveta drugih se razvija empatično odzivanje otrok, 

za razvoj empatije pa so potrebni trije bistveni elementi: 

1. Zavedanje individualnosti  

2. Zavedanje psihičnih stanj ljudi in spreminjanje le-teh glede na situacijo (od 3. leta naprej) 

3. Zavedanje različnih stališč in življenjskih izkušenj drugih ljudi ter skladno s tem 

sposobnost interpretacije njihovega vedenja (od poznega otroštva naprej) 

(Warden in Christie, 2001: 10,11). 
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Empatija je temelj in gradnik pozitivno naravnanega vedenja v odnosih do okolja in ljudi. V 

predšolskem obdobju gre predvsem za pomoč drugim in tolažbo vrstnikov, posojanje svojih 

stvari in deljenje hrane. Tako se iz empatije razvije tudi prosocialno vedenje (Musek, 1993).  

2.1.2 Prosocialno vedenje in altruizem 

Večja sposobnost predstavljanja, kako se počuti nekdo drug, in vživljanja omogoča 

prosocialno vedenje, ki je vsako prostovoljno, namerno vedenje, namenjeno nudenju pomoči 

drugim. Gre za to, da z uporabo lastnih sredstev dosegamo pozitivne rezultate za nekoga 

drugega. Takšno obnašanje naj bi bilo poplačano z notranjim zadovoljstvom osebe, da je 

naredila dobro delo in delovala v skladu s svojimi moralnimi normami (Nastran Ule, 1997).  

Prosocialno vedenje se razvija že pred obdobjem zgodnjega otroštva, le da so povodi malčkov 

predvsem pozitivne oz. negativne posledice njihovega vedenja (želja po nagradi, izogibanje 

neodobravanju okolja),  pretehtajo pa tudi, kako želijo, da bi se drugi vedli do njih. Kasneje 

vzgibi postajajo manj egocentrični, saj otroci postopoma ponotranjijo družbene norme 

(Eisenber, 1992; Fabes in Eisenber, 1996; Eisenberg in Fabes, 1998 v Papalia idr., 2003). 

Soroden izraz ali bistven element prosocialnega vedenja je altruizem, ki je opredeljen kot 

pomoč drugim, brez da bi pričakovali nagrado ter kot ukrepanje zaradi zaskrbljenosti za 

drugega človeka. Altruizem vključuje samonadzor in samo-odpovedovanje, vedno je 

poudarjena odsotnost sebičnosti (Nastran Ule, 1997; Papalia idr., 2003; Warden in Christie, 

2001).  

Altruizem je družbeni motiv, ki ga otrok pridobi zgodaj v življenju. Nekatere altruistične 

značilnosti posameznika so lahko podedovane, sicer pa je za razvoj altruizma pomembno  

modelno učenje. Odvisen je od veliko družbenih dejavnikov,  npr. od velikosti skupine, kateri 

se nudi pomoč (Musek, 1997).  

Najpogostejši motivi za altruistično delovanje so: moralna odgovornost, sočutje, vzajemnost v 

dajanju, zviševanje lastne vrednosti in priznanje pri drugih ljudeh (Nastran Ule, 1997).   

Veliko definicij pa poudarja, da je vsaka pomoč iz egoističnih pobud pri altruizmu izključena, 

saj je podlaga resničnega altruizma empatija, vživljanje oz. empatična stiska, ki jo ob »žrtvi« 

doživlja posameznik in iz vsake situacije zato izpelje splošno dolžnost po pomoči drugemu. 

Čeprav se po nudenju pomoči posameznik počuti pomirjenega in premaga lastno neugodje, to 

po Hoffmanu (1981, v Nastran Ule, 1997) ni glavni motiv resničnega altruizma. 

Nekatere raziskave kažejo, da so deklice nekoliko bolj prosocialne in empatične. Takšna 

naravnanost je lahko deloma dedna, deloma stvar temperamenta, odseva pa individualne 

razlike moralnega presojanja, ki jih je otrok pridobil v družini, ki je vir jasnih standardov 

obnašanja in model prosocialnega vedenja. Ta model predstavljajo tudi vrstniki ali učitelji 

(Eisenberg, 1992; Eisenberg in Fabes, 1998; Singer in Singer, 1998 v Papalia idr., 2003).  

Poleg vzornika vzpodbudno deluje situacija, v kateri posameznik opazuje vedenje svojega 

vzornika. Gre za situacijsko pogojenost altruističnega vedenja. Pomembne pa so tudi izkušnje 

primarne in sekundarne socializacije posameznika, saj iz njih izhaja večja ali manjša 

pripravljenost na prosocialno delovanje v določeni situaciji (Rosenbaum, Blake, 1955 v 

Nastran Ule, 1997). 

Interakcionistična razlaga altruzima pa opisuje, da »človeška dejanja izhajajo iz interakcije 

med osebnostnimi dispozicijami in situacijskimi dejavniki« (Gergen, Gergen, 1986 v Nastran 

Ule, 1997, str. 247).  
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Tudi prosocialno vedenje je gradnik uspešnih socialnih interakcij, saj so v skupinah otrok 

prosocialni otroci bolj priljubljeni kot agresivni. Altruistično vedenje temelji na normi 

socialne odgovornosti, pri čemer gre za normo oz. občutek socialne odgovornosti za pomoč 

ljudem v stiski. Bolj kot je ta norma tudi posameznikova osebna norma, bolj je ta posameznik 

altruističen. Odvisno je torej tudi od osebne norme posameznika o moralnih standardih ter 

motivacije za to, da bo skladno s to normo tudi deloval (Bierhoff, Klein, 1990 v Nastran Ule, 

1997).  

2.1.3 Moralno presojanje 

Moralno presojanje je pomembna socialna veščina, saj postavlja kriterije za vrednotenje 

človeških dejanj in skladno z njimi tudi uravnava lastno vedenje posameznika. Postopno 

ponotranjanje moralnih in družbenih norm, o katerem lahko govorimo med tretjim in petim 

letom, pa otrokom narekuje, da naj bodo dobri do soljudi (Kavčič in Fekonja, 2004; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).   

Otroci so v tem obdobju vezani na konkretne situacije, niso še zmožni posplošitve moralnih 

pravil. Večinoma se učijo s posnemanjem odraslih in vrstnikov ter iz posledic določenih 

vedenj (Zupančič, 1991). Po Kohlbergovi teoriji moralnega razvoja gre v predšolskem 

obdobju za predmoralno  (predkonvencionalno) stopnjo/stadij, pri čemer je bistvo v 

izogibanju kazni ali zadovoljevanju lastnih potreb. 

V prvem stadiju, ki temelji na orientaciji k uboganju in izogibanju kazni, vrednotijo otroci 

primernost vedenja glede na posledice (velikost škode, odobravanje, kaznovanje), ne pa glede 

na namen. Pravil se držijo, da bi pridobili naklonjenost avtoritete in se izognili kazni.  

V drugem stadiju (instrumentalno relativistični orientaciji)  pa vrednotijo pravilnost ravnanja 

glede na to, koliko zadovoljuje njihove osebne potrebe. Pravilno in moralno je tisto ravnanje, 

ki zadovoljuje osebne želje ljudi. Otroci želje drugih upoštevajo v smislu uporabnosti zanje 

same (Shaffer, 1989; Lefrancois, 1990; Thomas, 1992; Kroflič, 1997 v Batistič Zorec, 1999).  

Moralni razvoj pripeva tudi k  boljšemu socialnemu razumevanju in ocenjevanju socialnih 

situacij, saj otrokom pomaga, da vedo, kakšno vedenje je primerno v določenih okoliščinah, 

kakšno odzivanje udeleženci v situaciji sprejemajo in odobravajo, kar jim posredno omogoča 

boljše interakcije z vrstniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2011).  

2.1.4 Sposobnost komuniciranja in recipročnost 

Osnova za vzpostavljanje kakovostnih socialnih interakcij je sposobnost komuniciranja, ki 

omogoča sodelovanje v pogovorih, pogajanja in reševanja sporov. To so veščine socialno bolj 

kompetentnih otrok, ki omogočajo izmenjavo želja, občutkov, misli in stališč. Otroci v 

zgodnjem otroštvu pogosto še uporabljajo tudi govorico telesa, da sporočajo o sebi in svojem 

doživljanju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2011; Warden in Christie, 2001).  

Pomembno je tudi prevzemanje perspektive drugega in recipročnost v odnosih. Prijateljski 

odnosi med otroki se namreč izgrajujejo, ko pride do razumevanja stališč drugega in ko 

ugotovijo, da je interakcija odnos sprejemanja in dajanja, v katerem so pomembnejše od 

zunanjih značilnosti  notranje kvalitete posameznika (Moder, 1994 v Korun, 2009).  

2.1.5 Sklepanje prijateljstev  

Pri treh letih, ko presežejo obdobje egocentričnosti in razvijejo vse naštete elemente 

kvalitetnih interakcij, kot so komunikacija, spretnost prevzemanja vlog in empatija, si otroci 
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začnejo ustvarjati prava prijateljstva, ki so kmalu že vzajemna.  »Prijateljstvo je dlje časa 

trajajoč odnos med najmanj dvema osebama, za katerega so značilno pristnost, vzajemna 

privlačnost, recipročnost in zaupanje« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009, str. 365).  

Warden in Christie (2001) poudarjata, da pravo prijateljstvo vključuje psihološko povezanost, 

razvoj zaupanja, sprejemanje dolžnosti in razumevanje pravil. Otroci se najraje igrajo in si 

zbirajo prijatelje iste starosti in spola (še posebej po tretjem in četrtem letu, prej jih spolno 

mešana igra še ne moti toliko) ter otroke, s katerimi že imajo pozitivne izkušnje (Papalia idr., 

2003).   

Pred tretjim letom starosti je prijateljstvo za otroke nekaj začasnega, vezano na trenutno 

dejavnost, kasneje pa so prijateljstva že bolj trajna. Kriteriji za izbiro so sprva predvsem 

skupne dejavnosti, delitev igrač in predmetov, bližina bivanja ali prijateljstvo odraslih v 

socialnem okolju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Različne raziskave dajejo različne podatke o tem, kako otroci izbirajo prijatelje, kako 

oblikujejo skupine znotraj vrstniških skupin. Po Bowblyu naj bi bila priljubljenost otrok v 

skupini odvisna od socialnega statusa staršev, otrokove inteligentnosti in od števila otrok v 

družini. Priljubljeni so otroci, ki razumejo doživljanje drugih, se lahko vživijo, sodelujejo v 

skupnih nalogah, obvladujejo sovražna in agresivna nagnjenja in so socialno inteligentni. 

Nepriljubljeni pa so manj zreli otroci, nevešči sodelovanja, razdiralni in agresivni otroci ter 

tisti, ki negativno reagirajo na poraz (Mikuš Kos, 2001). Predšolski otroci imajo raje 

prosocialne vrstnike, zavračajo moteče, zahtevne, vsiljive ali agresivne, prezrejo pa 

najpogosteje sramežljive, introvertirane in neodločne. Priljubljeni so otroci, ki dobro 

obvladujejo jezo (Roopnarine in Honig, 1985; C.H. Hart idr, 1992; Ramsey in Lasquade, 

1996 v Papalia idr., 2003).  

Oblikovana notranja stanja, pričakovanja in stališča, vrednote in norme, ki so posledica 

socializacije, življenja v družbi, vplivajo na vse kasnejše zaznave in spoznavanje sveta in 

okolice. Glede na to, ali so stališča pozitivna ali negativna, ocenjujemo pojave, dogodke in 

ljudi (Musek, 1997).  

2.1.6 Oblikovanje stališč 

Pri raziskovanju socialnih interakcij moramo pozornost posvetiti stališčem, ki vplivajo na 

naše doživljanje socialnega okolja in ljudi in tako usmerjajo naše interakcije.  

Stališča oblikujemo tekom življenja in so produkt procesa socializacije. Struktura stališč 

posameznika namreč najbolj vpliva na dogajanja med ljudmi, saj stališča prikazujejo 

»kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja« (Nastran 

Ule, 1997, str. 115).  

Stališča omogočajo prikaz povezave med notranjimi in zunanjimi vidiki obnašanja ljudi, so 

predispozicija za določen način reagiranja, trajni sistem pozitivnega ali negativnega 

ocenjevanja socialnih situacij in objektov (Krech, Cruchfiled, Ballachey, 1962; Stahlberg, 

Frey, 1990 v Nastran Ule, 1997).  

Stališča sprejmemo in oblikujemo skupaj s socialnim znanjem, izkušnjami in normami iz 

okolja. Na oblikovanje in spreminjanje stališč pa najbolj vplivajo: 

1. skupinska pripadnost- vpliv primarnih in referenčnih skupin; 

2. osebnostne lastnosti in značilnosti- predvsem izkušnje, trenutne potrebe in motivacije; 

3. informacije in znanje  (Nastran Ule, 1997, str. 122).  
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Primarne skupine, to so družina in vrstniške skupine, imajo na posameznika velik vpliv zaradi 

zgodnjih izkušenj in znanja ter tesnih čustvenih vezi. Ta vpliv je še močnejši, če so primarne 

skupine za posameznika tudi referenčne, katerih vrednostni sistem oseba najbolj sprejema.  V 

zgodnjem otroštvu je vpliv primarnih skupin na otroka največji, zato ima posledično družina 

lahko velik vpliv na oblikovanje stališč do različnih skupin ljudi (prav tam).  

Hkrati ne smemo zanemariti vpliva osebnostnih lastnosti in potez na oblikovanje stališč. 

Nanje vpliva posameznikova samopodoba, odnos do sebe, stopnja samozaupanja. Bolj 

pozitivno in višje kot je samozaupanje, trdnejša bo struktura stališč. Najbolj elementarna 

oblika pridobivanja in spreminjanja stališč pa sta neposredna izkušnja in znanje. Vsako 

izkušnjo namreč opremimo z množico interpretacij in pričakovanj. Vpliv izkušnje se 

pojasnjuje s pogojevanjem, daljša izpostavljenost podobnim situacijam vpliva na ohranjanje 

stališč, ki so skladna z našimi odzivi na situacijo; ter z učenjem po modelu. Vedenje oseb, ki 

so naši vzori oz. avtoritete, namreč vpliva na oblikovanje in spreminjanje naših stališč. Pri 

tem upoštevamo tudi posledice, ki jih je bil naš model »deležen« (Nastran Ule, 1997).  

Kadar oblikujemo stališča brez neposrednih izkušenj, imajo velik vpliv tudi informacije, ki jih 

pridobivamo iz različnih komunikacijskih virov. Takšen način spreminjanja stališč 

imenujemo tudi prepričevanje (prav tam). 

Stališča so temelj razlage in napoved vedenja določenega posameznika, saj usmerjajo naše 

delovanje v svetu. Hkrati pa tudi spremembe v okolju naprej vplivajo na naša stališča, zaradi 

česar potem spremenimo tudi vedenje.  

Zato so stališča kompleksen pojem, sestavljen iz treh bistvenih komponent: 

1. Kognitivno komponento sestavljajo vsa vedenja, znanja, izkušnje in informacije o 

objektu, osebi, dogodku ali situaciji, o kateri oblikujemo stališče. Če gre za stališče o 

osebi, je kognitivni element imenovan stereotip. Kar pa se oblikuje na nepreverjenih 

dejstvih in govoricah, je predsodek. 

 

2. Emotivna oz. evaluativna komponenta so vsa pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanja objektov stališča. Gre za emocije, ki nam jih vzbujajo določene osebe, 

dogodki, situacije ali samo simboli določenih dogodkov; običajno je usklajena s 

kognitivno.  

 

3. Konativna oz. aktivnostna ali dinamična komponenta predstavlja težnjo oz. delovanje 

v smeri stališča. Je pripravljenost za delovanje v smeri pozitivnega ali negativnega 

stališča do objekta stališča in ni nujno povezano z delovanjem samim (Nastran Ule, 

1997, str. 116).  

 

Prav zaradi svoje kompleksnosti stališča predstavljajo temelj razumevanja odnosov med 

posamezniki v določenem okolju, saj usmerjajo delovanje posameznika v določeni situaciji in 

gradijo njegove interakcije z drugimi ljudmi.  

Pregled osnovnih značilnosti psihosocialnega razvoja predšolskih otrok brez posebnih potreb 

zaključujemo z razlago oblikovanja stališč. Skupaj z ostalimi predstavljenimi socialnimi 

komponentami, ki so omogočile vpogled v razvoj socialnih interakcij med predšolskimi otroci 

(empatija, prosocialno vedenje, moralni razvoj, sklepanje prijateljstev, idr.), stališča 

predstavljajo izhodišče za razumevanje odnosov med predšolskimi otroci in njihovimi vrstniki 

s posebnimi potrebami.  
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Kakovostni medsebojni odnosi so temelj za učinkovito inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, 

prav tako pa so velikega pomena zanjo socialne spretnosti otrok s posebnimi potrebami, ki jih 

bomo predstavili v nadaljevanju. Poznavanje socialnih spretnosti otrok s posebnimi potrebami 

je pomembno, saj se njihove socialne interakcije z okoljem (odraslimi in vrstniki) kvalitativno 

in kvantitativno razlikujejo od spretnosti vrstnikov brez posebnih potreb. Razlike v socialnem 

funkcioniranju so sicer odvisne od vrste posebnih potreb, a poznavanje raznolikosti nam 

omogoča spodbujanje in primerno podporo v smeri kakovostnih socialnih interakcij v 

predšolskem obdobju.  

2.1.7 Socialne spretnosti otrok s posebnimi potrebami   

Razvoj vrstniških odnosov je eden glavnih ciljev v predšolski dobi, ki pa je za otroke s 

posebnimi potrebami lahko zelo težko dosegljiv, saj temelji na socialni kompetentnosti otrok, 

ki je definirana s številnimi socialnimi spretnostmi.  

V primerjavi z vrstniki brez posebnih potreb so otroci s posebnimi potrebami na splošno manj 

družabni, manj pogosto navezujejo stike z vrstniki, pogosto izkazujejo manj primerno 

socialno vedenje in so slabše sprejeti. Socialno sprejemanje je tesno povezano z vrsto 

posebnih potreb. Otroci, ki imajo razvite vsaj nekatere komunikacijske veščine, so lahko kljub 

govorno jezikovnim težavam med vrstniki  dobro sprejeti, med tem ko so otroci z agresivnim 

vedenjem, omejenimi socialnimi veščinami in slabšimi gibalnimi sposobnostmi pogosto med 

socialno zavrnjenimi  otroki (Odom, 2005). 

Najpomembnejši dejavnik za psihosocialni razvoj predšolskega otroka je igra, saj iz 

individualne in vzporedne  kmalu prehaja v socialno igro. Simbolna igra namreč vpliva na 

razvoj mišljenja in socialne kompetentnosti, saj morajo otroci pri njenem izvajanju  dosegati 

dogovore glede igralne teme, razvoja dogodkov in glede igralnih materialov. Za prehod na to 

raven igre otrok potrebuje socialno razvitost, saj mora preseči egocentričnosti in imeti 

sposobnost zavzemanja perspektive drugega (Smilansky, 1968 v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2006). Opazovanje in ocenjevanje igre predšolskih otrok pa nam lahko pomaga pri 

načrtovanju pomoči na področju socialnega razvoja.  

Posebnosti in razlike v socialnem razvoju otrok s posebnimi potrebami so v največji meri 

odvisne od vrste posebnih potreb, ki jo imajo otroci. Tako različne vrste posebnih potreb 

različno omejijo ali upočasnijo razvoj igre, pri čemer gre lahko za razlike v razvoju igre oz. 

doseženi razvojni stopnji ali pa za razliko v rabi igrač, igralnega materiala. Razlike v igranju 

otrok s posebnimi potrebami so tako v največji meri povezane z govorno jezikovnimi 

sposobnostmi, veščinami uravnavanja lastnega vedenja in samoiniciativnostjo (Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2006). 

  

Kobal Grum in Celeste (2009) povzemata rezultate posameznih tujih raziskav, ki kažejo, da 

imajo otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju pogosto težave pri vzpostavljanju 

socialnih interakcij z vrstniki, saj težje razvijajo socialno kompetentnost v odnosu do 

vrstnikov. Pri prehajanju iz nesocialne v socialno igro morajo namreč izkazati dovolj strategij 

za vzpostavljanje in ohranjanje pozitivnih interakcij, reševanje konfliktov in samo vstopanje v 

vrstniško skupino. Dlje ostajajo pri individualni igri, saj pogosteje doživljajo negativne odzive 

na poskuse vključevanja v socialne interakcije. To jih posledično vodi v socialno izolacijo, saj 

izražajo manj zanimanja za vrstnike. Ostali pa se nanje redkeje obračajo po informacije, saj je 

njihova igra pogosteje na nižjem kognitivnem nivoju, zato lahko hitro postanejo manj 

zaželeni partnerji za igro.  
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Gibalno ovirani otroci imajo zaradi svojih posebnih potreb največ težav pri pridobivanju 

izkušenj iz okolja, ki zato niso tako številčne, kot so izkušnje njihovih vrstnikov. Raziskovalci 

potrjujejo, da gibalna oviranost omejuje otroka pri manipuliranju z različnimi materiali, 

gradniki, gradnja je zaradi motorične nespretnosti pogosto manj konstruktivna, omejen pa je 

tudi  pri gibanju po celotnem prostoru med samo igro. Potrebujejo prilagoditve v prostoru in 

drugačen igralni material (Hallahan in Kauffman, 1994, v Marjanovič Umek in Fekonja, 

2006; Owen, 1999).  

Otroci s kognitivnimi primanjkljaji potrebujejo več izkušenj in ponavljanja določenih vzorcev 

igre, še posebej imitacije, da jih postopoma usvojijo, težko pa jih povsem generalizirajo. Zato 

tudi težje sodelujejo na višjih ravneh socialno domišljijske igre, saj imajo zmanjšano 

zmožnost abstraktnega mišljenja (Owen, 1999). Socialne in vedenjske značilnosti, kot so 

težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti, pomnjenjem informacij, nezmožnost 

samouravnavanja, pomembno vplivajo na socialne veščine otrok z motnjami v duševnem 

razvoju. Značilna je namreč pomanjkljiva metakognicija oz. zavedanje potrebnih strategij za 

izvedbo določene naloge, za načrtovanje lastnega vedenja in vrednotenje učinkovitosti ter 

rezultatov lastne dejavnosti. Pogosto tudi težje prevzemajo različne vloge, sklepajo 

prijateljstva, vzpostavljajo primerne interakcije in usmerjajo moteče vedenje. Vse težave 

lahko pogosto pripeljejo do tega, da otroci s kognitivnimi primanjkljaji, motnjami v duševnem 

razvoju pogosto izgubijo motivacijo za vključevanje v socialne dejavnosti (prav tam).  

Igra, v kateri vstopajo otroci v socialne interakcije z odraslimi in vrstniki, nudi veliko 

možnosti za njihov širši spoznavni in socialni razvoj. Govorno jezikovne težave tako 

omejujejo otroka pri vstopanju v odnose in vzdrževanju interakcije med igro, saj težje 

razložijo, komentirajo svojo igro, izražajo svoje (ne)strinjanje, drugi otroci pa jih težko 

razumejo. Vsaka takšna motnja tako na nek način vpliva na otrokov socialni razvoj in na 

značilnost njegovih socialnih odnosov (Hallahan, Kauffman, 1994 v Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2006; Owen, 1999).  

Podobno je tudi z igro otrok z avtizmom, ki imajo že zaradi narave svoje motnje težave v 

socialnih interakcijah oz. socialni komunikaciji. V predšolskem obdobju se to kaže s 

pomanjkanjem interesa za vrstnike, v zelo redki simbolni oz. domišljijski igri, najraje se 

igrajo preprosto funkcijsko igro, ki pa vrstnikov njihove starosti ne privlači več, saj gre v 

večini za stereotipno in nefleksibilno rabo igralnega materiala (Jordan in Libby, 1997). To 

vodi v redko vključevanje otrok z avtizmom v prosto igro in zmanjšanje motivacije za to, saj 

so največkrat deležni neuspešnih izkušenj vključevanja (Stahmer, 1999 v Marjanovič Umek 

in Fekonja, 2006). Velik del posebnosti socialnega razvoja in igre je povezan tudi z zaostanki 

v govornem razvoju, saj je pri otrocih z avtizmom, za razliko od vrstnikov brez posebnih 

potreb, značilna šibka povezanost govora in igre, saj ti otroci uporabljajo govor  predvsem v 

instrumentalni funkciji in manj za rabo v medosebni funkciji, ki bi omogočila vzpostavitev 

interakcije (Lewis, 2004 v Marjanovič Umek in Fekonja, 2006).  

Senzorne oviranosti, npr. slepota in gluhota, ovirata otroka pri sami orientaciji v igralnem 

prostoru, med igračami in z materiali. Otroci s slepoto in slabovidnostjo dlje časa ostajajo pri 

raziskovalni igri, pogosto dajejo stvari v usta, da jih spoznavajo ali pa ne poznajo splošne 

uporabe določenih predmetov, kar lahko vrstnike pri igri odvrača. Njihova igra je manj 

manipulativna, funkcionalna, simbolna ali visoko imaginativna, več je tudi stereotipnega 

vedenja. Zato dlje ostajajo pri individualni igri ali v interakcijah z odraslimi osebami.  Otroci 

z gluhoto in naglušnostjo imajo pri igri podobne težave kot otroci z govorno jezikovnimi 

težavami, hkrati pa se še težje odzivajo na priložnosti za socialno igro z vrstniki, zato imajo s 

socialno igro manj izkušenj  (Owen, 1999; Kobal Grum in Celeste, 2009).  
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Otroci z dolgotrajno boleznijo lahko imajo zaradi zdravstvenih tveganj omejene možnosti za 

gibanje, kar vpliva na vključevanje v igro z vrstniki. Pogoste hospitalizacije vodijo tudi v 

pomanjkanje socialnih interakcij z vrstniki. Oboje lahko vpliva na počasnejši razvoj socialne 

kompetentnosti. Socialne spretnosti vsakega otroka s posebnimi potrebami je potrebno 

individualno ocenjevati, saj lahko ima njegova posebna potreba vpliv na enega ali več 

področij razvoja (Owen, 1999).  

Obširna domača raziskava (Lebarič idr., 2006) o socialni integraciji otrok s posebnimi 

potrebami v šolah in vrtcih podaja zanimive ugotovitve glede spretnosti, ki so potrebne za 

uspešno socialno vključenost. Raziskava je pokazala, da je za učinkovito vključevanje  

pomembna vzpostavitev komunikacije z okoljem (da okolje razume naše želje in 

pričakovanja). Pri tem je zelo pomembna zmožnost vzpostavljanja govornih stikov, ki pa niso 

edina možnost za učinkovito komunikacijo z okoljem. Otroci v vrtcu lahko govorno  

jezikovni primanjkljaj nadomestijo s samoiniciativnostjo, kar pomeni, da so pobudniki ali 

začetniki določene dejavnosti in tako vzpostavijo komunikacijo z okoljem, čeprav brez 

govornih stikov. Večina otrok s posebnimi potrebami, ki so bili zajeti v omenjeno raziskavo,  

je imela določene govorne in jezikovne zmogljivosti, da so sovrstnikom lahko sporočali o 

sebi, svojih željah in sodelovali pri skupinski dejavnosti. Na področju samoiniciativnosti 

rezultati kažejo, da večina predšolskih otrok s posebnimi potrebami ni izkazovala 

iniciativnosti v socialnih situacijah, predpostavljajo pa, da jo bodo razvili kasneje in ob 

primernih spodbudah. Osnovnošolski otroci s posebnimi potrebami so v večini dobro 

vzpostavljali socialne interakcije. Izkazalo se je, da so razumevali okolje in ljudi, radi so 

sodelovali in kazali so zanimanje za druge ljudi, tudi izven najožjega kroga svoje družine in 

prijateljev (prav tam). Rezultati raziskave so tudi pokazali, da so bile interakcije med otroki s 

posebnimi potrebami in vrstniki pogoste, vendar so otroci s posebnimi potrebami potrebovali 

dodatne spodbude za  sodelovanje v skupinskih dejavnostih in so bili pri tem manj spontani, 

brez direktne spodbude pa bolj pasivni. Otroci s posebnimi potrebami v socialnih interakcijah 

niso izkazovali egocentrizma,  imeli pa so potrebo po dodatni pozornosti in vzpostavljanju 

telesnega stika. Pri skupinskih dejavnostih je bila večina predšolskih otrok sposobna zbranosti 

in pozornosti od 10 do 15 minut. Stabilnost otrokove pozornosti in koncentracije pri 

skupinskih dejavnostih otrokom namreč omogoča spremljanje dogajanja, prizadevanje za 

dosego skupnih ciljev, potrjevanje in s tem boljšo socialno vključenost v skupino. Za uspešno 

interakcijo je potreben tudi razvoj odgovornosti do skupnega dela in predmetov. Na tem 

področju so ugotovili, da imajo v večini otroci že razvit ta občutek in si v socialnih situacijah 

prizadevajo ravnati odgovorno (prav tam).  

Raziskovanje individualnih značilnosti otrok s posebnimi potrebami je pokazalo, da se v 

okolje lažje vključijo bolj socialno prilagodljivi otroci. Ta spretnost je pri otrocih s posebnimi 

potrebami pogosto manj razvita, vendar so lahko v interakcijah uspešni, če vsaj v polovici 

dosegajo prilagodljivost svojih vrstnikov brez posebnih potreb na področjih komunikacije, 

odgovornosti in vztrajnosti. Za uspešno vključevanje in enakovredno sodelovanje je 

pomembno, da imajo otroci s posebnimi potrebami dovolj priložnosti za razvoj pozitivnih 

socialno čustvenih odnosov, potrebna znanja in veščine zgodnje komunikacije in jezika, pa 

tudi veščine skrbi za samega sebe (Lebarič idr., 2006).   
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3 ODNOS IN STALIŠČA PREDŠOLSKIH OTROK DO VRSTNIKOV S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Poudarili smo, da je za uspešno socialno integracijo otrok s posebnimi potrebami nujno, da v 

okolju doživljajo uspehe, da imajo občutek sprejetosti in možnost sklepanja prijateljstev ter 

navezovanja stikov. V tem primeru ima inkluzivno okolje oz. socialna integracija pozitiven 

vpliv na njihov celostni razvoj. Na oblikovanje okolja in interakcij v njem imajo velik vpliv 

stališča in odnosi otrok, ki nimajo posebnih potreb, do njihovih vrstnikov s posebnimi 

potrebami. 

Avtorja Robinson in Diaz (2006, v Rutar, 2012) navajata spoznanja o razumevanju razlik med 

otroci z vidika predšolskih otrok. Opazila sta, da otroci že zelo zgodaj zaznajo in skozi odnose 

tudi kažejo svoje razumevanje razlik med ljudmi. Njihovo delovanje lahko že kmalu odraža 

stereotipe in predsodke, ki prevladujejo v neki družbi in tako odseva vrednote in odnose 

odraslih do različnosti. Skupaj s spoznavanjem razlik se namreč otroci učijo tudi pozitivnega 

ali negativnega odnosa do njih. Novejše raziskave pa dodajajo pomen aktivne vloge otroka, ki 

je kompetenten, da skozi svojo zaznavo sveta in vsakodnevne interakcije z drugimi sam 

izgrajuje ali vzdržuje socialne razlike, v skladu z razvojem lastne identitete (prav tam).  

Na odnos in razvoj stališč do otrok s posebnimi potrebami vzajemno vpliva več različnih 

dejavnikov: najzgodnejše življenjske izkušnje z osebami s posebnimi potrebami, primarne 

socialne skupine, pogostost stika z otroki s posebnimi potrebami, osebne značajske lastnosti, 

neposredne izkušnje z vsemi ljudmi, socialno kulturna in etična zgodovina stališč do oseb s 

posebnimi potrebami (Gottlieb, 1980; Gash, 1993; Innes in Diamond, 1999, v Čagran in 

Schmidt, 2002).  

Razvoj stališč je povezan s pogostostjo stikov med otroki, ki nimajo posebnih potreb in 

njihovimi vrstniki, ki jih imajo. Zato so za promocijo inkluzije in socialnega vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami pomembne raziskave, ki proučujejo povezanost vključenosti v 

inkluzivno skupino (kamor je vključen otrok s posebnimi potrebami)  z razvojem pozitivnih 

stališč do teh otrok. Teh raziskav je v tujem in slovenskem prostoru zelo malo, še posebej na 

področju predšolske vzgoje. Večina jih preučuje samo stališča in odnos do OPP brez 

povezanosti z razumevanjem in otroško razlago posebnih potreb, ki pa je kot kognitivna 

komponenta temeljni gradnik stališča (Albrecht idr., 2001 v Hooser, 2009; Nastran Ule, 

1997).  

Še ena omejitev že tako majhnega števila raziskav je ta, da ne razlikujejo med različnimi 

skupinami oz. vrstami posebnih potreb (Hooser, 2009), čeprav je razlika v socialnem 

funkcioniranju otrok z različnimi vrstami posebnih potreb velika, kar smo predstavili v 

poglavju o socialnem razvoju in posebnostih otrok s posebnimi potrebami. Vrsta posebne 

potrebe, ki jo ima otrok, zagotovo vpliva na to, kako dobro ga sprejmejo vrstniki, ki posebnih 

potreb nimajo. To smo že izpostavili v poglavju o sklepanju prijateljstev v zgodnjem otroštvu, 

saj smo povzeli, da so v skupino slabše sprejeti otroci, ki so bolj agresivni ali izkazujejo manj 

primerne vedenjske odzive. To pa je pogosta značilnost otrok z različnimi posebnimi 

potrebami.  

Tudi Čeh Svetina (v Tancig idr., 2003) meni, da predšolski otroci redko zaznavajo 

pomanjkljivosti svojih vrstnikov, saj njihov uvid v lastne in pomanjkljivosti drugih še ni 

dokončno razvit. Otroci z značilnim razvojem vrstnikov s posebnimi potrebami ne odklanjajo, 

razen če so prisotne izrazito negativne oblike vedenja (npr. agresivnost ali izpadi trme ali 
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besa). Te oblike vedenja otroci zaznajo. Kljub temu, da vrstnikov s posebnimi potrebami ne 

odklanjajo, pa jih pogosto ne izberejo za  partnerje v igri.  

V nadaljevanju predstavljamo nekaj strnjenih izsledkov domačih in tujih raziskav, ki so 

preučevale odnose mlajših otrok do vrstnikov s posebnimi potrebami. Najprej v povezavi z 

razumevanjem različnih vrst posebnih potreb, potem v povezavi z inkluzivnim okoljem in 

različnimi pozitivnimi ter negativnimi vplivi takšnega okolja na razvoj otrok z in brez 

posebnih potreb.  

 

3.1 Odnos med razumevanjem posebnih potreb in razvojem stališč do vrstnikov s 

posebnimi potrebami  

Hooser (2009) poudarja, da je potrebno stališča predšolskih otrok do vrstnikov s posebnimi 

potrebami nujno proučevati v luči njihovega razumevanja oz. razlage posebnih potreb ter 

skupaj s preverjanjem stališč in pripravljenosti na sodelovanje z vrstniki s posebnimi 

potrebami v konkretnih vsakdanjih situacijah.  

Raziskava, ki jo je izvedel Diamond (2001, v Hooser, 2009) potrjuje, da je stopnja 

pripravljenosti na pomoč vrstniku s posebnimi potrebami povezana z ravnjo razumevanja 

njegove posebne potrebe. Otroci so bili bolj pripravljeni pomagati vrstniku s posebnimi 

potrebami in ga sprejeti, če so bolje razumeli njegove težave. Razumevanje pa je bilo tesno 

povezano s količino in pogostostjo stikov z otroki s posebnimi potrebami. Več odnosov je 

pomenilo več izkušenj in posledično boljše razumevanje.  

Leto kasneje je  Diamond s sodelavci (Diamond in Kensinger, 2002, v Hooser, 2009) ponovil 

raziskavo o razumevanju posebnih potreb pri predšolskih otrocih. Proučeval je razliko med 

razumevanjem fizičnih omejitev oz. gibalne oviranosti ter motenj v duševnem razvoju 

(natančneje razumevanje vrstnika z Downovim sindromom). Ugotovili so, da otroci bolj 

razumejo gibalno oviranost svojih vrstnikov, saj so bolj realno ocenjevali zmožnost 

sodelovanja teh vrstnikov v aktivnostih, značilnih za predšolsko obdobje (igra, striženje s 

škarjami, risanje). Izkazali so razumevanje, da ta oblika oviranosti omejuje vrstnika pri 

sodelovanju in izkazovanju znanja, kot to zmorejo oni. Vrstnika z Downovim sindromom pa 

so ocenili kot zmožnega neodvisnega in samostojnega sodelovanja v večini vrtčevskih 

aktivnosti. Kot možne vzroke za gibalno oviranost so najpogosteje navajali zlomljeno nogo, 

za vrstnika z motnjo v duševnem razvoju pa so navajali, da ne zna toliko kot ostali, da so 

aktivnosti zanj pretežke, da ne zmore in da potrebuje samo več vaje. Večina jih je menila, da 

se z vajo stanje pri vrstniku z Downovim sindromom lahko izboljša, med tem  ko za gibalno 

oviranost tega niso navajali.  

Raziskovalci zaključujejo, da otroci torej delno zaznajo drugačnost vrstnika s tema dvema 

vrstama posebnih potreb, saj opazijo, da so določene naloge in vsakdanje dejavnosti zanje 

težje, težko pa razložijo vzroke za to drugačnost in v večini ne razumejo, da je to trajno stanje, 

navajali so namreč, da vrstniki kot odrasli ljudje teh težav ne bodo imeli več.  

Weiserbs in Gottlieb (2000, v Hooser, 2009) sta prikazala pomen razumevanja posebnih 

potreb v povezavi z odnosom do otrok s posebnimi potrebami in sicer z vidika razlikovanja 

med gibalno oviranostjo kot začasnim ali kot stalnim stanjem. Mlajši otroci so izkazovali več 

pripravljenosti za razvoj prijateljskih vezi in bolj pozitivna stališča do vrstnikov z gibalno 

oviranostjo, ki je bila začasna in posledica prometne nesreče, kot pa do vrstnikov z gibalno 

oviranostjo, ki je bila vseživljenjsko stanje. Pripravljenost otrok za pomoč vrstniku z gibalno 
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oviranostjo se med obema skupinama sicer ni razlikovala, je pa raziskava potrdila, da 

razumevanje posebne potrebe lahko vpliva na razvoj stališč in odnosov do vrstnika s 

posebnimi potrebami.  

Tamm in Prellwitz (2001, v Hooser, 2009) sta naredila več obsežnih raziskav glede povezave 

razumevanja posebnih potreb in stališč predšolskih otrok do njihovih vrstnikov s posebnimi 

potrebami. Prišla sta do zanimivih zaključkov: 

- otroci različnih starosti, ki so imeli zelo malo ali nič konkretnih izkušenj z gibalno 

oviranimi vrstniki, so imeli do njih splošen pozitiven odnos, v večini bi jih bili 

pripravljeni sprejeti v svojo igro; imeli so tudi realen vpogled v ovire, ki jih gibalna 

oviranost postavlja vrstniku (npr. ovire fizičnega okolja, ozki hodniki, nezmožnost 

sodelovanja v določenih gibalnih igrah);  

- razumevanje gibalne oviranosti se spreminja s starostjo otrok; starejši bolje razumejo, 

da je gibalna oviranost lahko začasno ali stalno stanje in da ni vedno možno, da bodo 

vsi ozdraveli in kot odrasli ne bodo več gibalno  ovirani; 

- predšolski otroci visoko ocenjujejo samopodobo svojih vrstnikov z gibalno 

oviranostjo, ocenjujejo jih kot srečne in mirne otroke, ki imajo veliko prijateljev, kar 

je v (popolnem) nasprotju z rezultati raziskav, ki so preučevale samopodobo z vidika 

otrok s posebnimi potrebami (Appelton idr., 1994 in Wray in Sensky, 1998, v Hooser, 

2009); 

- raziskovalci ugotavljajo, da je možno, da so otroci brez konkretnih izkušenj bolj odprti 

in lažje sprejemajo vrstnike z gibalno oviranostjo, čeprav so omejitve raziskave 

precejšnje, saj so rezultati manj reprezentativni (šlo je za pogovore o hipotetičnih 

situacijah in ne konkretnih izkušnjah).  

Večina predstavljenih raziskav vsaj v eni od preučevanih skupin otrok s posebnimi potrebami 

vključuje vrstnike z gibalno oviranostjo. Opazno je tudi vključevanje skupine otrok z 

motnjami v duševnem razvoju, ostale skupine OPP pa so v raziskave stališč otrok z značilnim 

razvojem do vrstnikov s posebnimi potrebami zelo redko vključene. Skupina otrok z gibalno 

oviranostjo je najpogosteje vključena zaradi fizičnih posebnosti oz. pripomočkov, ki jih 

predšolski otroci hitreje in lažje zaznajo. Zaradi fizične drugačnosti gre tako za najhitreje 

opazno vrsto posebne potrebe, ki je dovolj konkretna, da jo mlajši otroci sploh zaznajo. Prav 

tako pri vključevanju skupine otrok z motnjami v duševnem razvoju raziskovalci največkrat 

vključujejo skupino otrok z Downovim sindromom, ki je prav tako lažje opazen zaradi fizično 

drugačnega izgleda. Pri preučevanju zaznav predšolskih otrok je za uspeh raziskave nujno 

upoštevati nizko razvojno stopnjo njihovega abstraktnega mišljenja in zato uporabiti zelo 

konkretne primere preučevanja. Tudi sama praksa dela s predšolskimi otroki pogosto pokaže, 

da različne vrste posebnih potreb (še posebej npr. govorno jezikovnih težav, gluhote in 

naglušnosti) otroci sploh ne zaznavajo, ne razumevajo tako kot odrasli, saj veliko 

komunikacijskih težav rešijo sami preko domišljijskega sveta in skupne igre.  

 

3.2 Odnos med razumevanjem posebnih potreb, stališči in inkluzivnostjo okolja  

Raziskava (Diamon idr., 1997, v Hooser, 2009), ki je preučevala povezanost treh dejavnikov:  

vključenost v inkluzivno okolje, razumevanje posebnih potreb vrstnikov in sprejemanje teh 

vrstnikov med predšolskimi otroci, je pokazala, da vsakodnevna izkušnja z vrstnikom s 

posebnimi potrebami v inkluzivnem okolju sicer ne vpliva na osnovno razumevanje in razlago 

posebnih potreb, vpliva pa na razumevanje, da je stanje vrstnika s posebnimi potrebami 

vseživljenjsko in se v odrasli dobi ne spremeni (da ne bodo »ozdraveli«, shodili, ipd.)  
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Otroci iz inkluzivnih oddelkov so prav tako izkazovali višje socialno sprejemanje vrstnikov z 

vsemi vrstami posebnih potreb, še vedno pa je raziskava potrdila spoznanja preteklih, da 

otroci bolje sprejemajo vrstnike brez posebnih potreb, kot pa tiste s posebnimi potrebami, ne 

glede na vključenost v inkluzivno okolje. Glavna ugotovitev raziskave je bila, da izkušnja 

vključenosti v skupino z vrstnikom s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju vpliva na 

določene vidike razumevanje posebnih potreb in kasnejši odnos do oseb s posebnimi 

potrebami (Diamon idr., 1997, v Hooser, 2009).  

Tudi nekatere druge domače in tuje raziskave, ki so zajele osnovnošolsko populacijo v nižjih 

razredih, poudarjajo, da pri socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami prihaja tako do 

pozitivnih kot do negativnih stališč in odnosov. Najbolj pozitivne učinke na odnos in 

sprejemanje otrok s posebnimi potrebami so imele intervencije, ki so vključevale razvoj 

boljšega razumevanja in spoznavanje posameznih posebnih potreb pri otrocih z različnimi 

metodami in oblikami dela. Velik pozitivni učinek so imeli pristopi z neposrednimi, a 

strukturiranimi kontakti otrok brez in s posebnimi potrebami. Raziskave tudi potrjujejo, da na 

odnos vpliva spol posameznika brez posebnih potreb; opazno je, da so vrstnikom s posebnimi 

potrebami bolj naklonjene deklice (Gash, 1996; Novljan in sod., 1998; Roberts in Smith, 

1999; Yuker, 1988 v Čagran in Schmid, 2002). 

Hodkinson (2007, v Hooser, 2009) pa je ugotovil prav  nasprotno : boljše razumevanje 

različnih vrst posebnih potreb lahko predstavlja oviro za uspešno inkluzijo otrok s posebnimi 

potrebami v prvo triado osnovne šole. Ugotovil je namreč, da otroci iz inkluzivnih šolskih 

okolij izkazujejo bolj negativen odnos do vrstnikov s posebnimi potrebami kot otroci, ki v 

skupinah nimajo vrstnikov s posebnimi potrebami. Otroci  iz inkluzivnih skupin so bolje 

razumeli posebne potrebe, hkrati pa so za opis vrstnikov s posebnimi potrebami pogosteje 

uporabljali negativne pridevnike. Zaključili so, da višja stopnja razumevanja posebnih potreb 

lahko zavira razvoj pozitivnih stališč do otrok s posebnimi potrebami, zato inkluzija sama ne 

more avtomatično vplivati na razvoj dobrega odnosa do vseh otrok s posebnimi potrebami.  

Hooser (2009) povzema empirična spoznanja, da otroci v predšolskem obdobju težko 

razlagajo drugačnost oz. posebne potrebe svojih vrstnikov. Otroci, ki se zavedajo in poznajo 

pojme »invalidnost«, »drugačnost«, so jih zagotovo spoznali v individualnih domačih 

situacijah, vezanih na določeno osebo, ki mogoče ima določeno vrsto posebne potrebe (starši, 

sorojenci, ipd.) in je zato tudi njihovo poznavanje vezano na specifičen, individualni okvir. 

Spoznanje je sicer zanimivo, saj ima veliko otrok v skupine že vključene otroke z različnimi 

posebnimi potrebami, pa tudi večina učiteljev uporablja različne posredne pristope za 

spoznavanje drugačnosti oz.  različnih vrst posebnih potreb.  

Raziskava (Hooser, 2009) je preučevala stališča otrok brez posebnih potreb do treh različnih 

skupin njihovih vrstnikov (vrstniki brez posebnih potreb, vrstniki z gibalno oviranostjo in 

skupina vrstnikov z motnjami v duševnem razvoju). Otroci brez posebnih potreb so ocenjevali 

otroke vseh treh skupin po dveh kriterijih, na tristopenjski ocenjevalni lestvici. Najprej so 

ocenili značilnosti (npr. kognitivni razvoj, fizični izgled, socialno vedenje) vseh otrok, potem 

pa  še njihove zmožnosti (kaj menijo, da otroci iz vseh treh skupin zmorejo in kaj ne, npr. 

rezati s škarjami, napisati svoje ime, ipd.). Otroci so imeli bolj pozitivna stališča do vrstnikov 

brez posebnih potreb kot do vrstnikov s posebnimi potrebami. Za slednje so namreč bolj 

negativno (v primerjavi s skupino otrok brez posebnih potreb) ocenjevali njihove značilnosti 

in zmožnosti.  Bolj pozitivno pa so ocenjevali značilnosti otrok z gibalno oviranostjo kot 

otrok z motnjami v duševnem razvoju. Ocene zmožnosti gibalno oviranih otrok in otrok z 

motnjami v duševnem razvoju se niso statistično pomembno razlikovale (Hooser, 2009).  
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Glede vpliva inkluzivnega oz. neinkluzivnega okolja na stališča otrok do vrstnikov s 

posebnimi potrebami je Hooser (2009) ugotovil, da otroci  iz inkluzivnih okolij bolj pozitivno 

ocenjujejo značilnosti otrok s posebnimi potrebami, hkrati pa bolj negativno ocenjujejo 

zmožnosti teh otrok. Z vidika dveh različnih okolij (inkluzivnega, neinkluzivnega) ni bilo 

statistično pomembnih razlik v odnosu in stališčih do vrstnikov z gibalno oviranostjo in 

vrstnikov z motnjami v duševnem razvoju.  

Tudi raziskave, ki so zajele odnos do otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Gottlieb, 

1981; Roberts in Smith, 1999, v Čagran in Schmidt, 2002), kažejo, da lahko pogosti kontakti 

z otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju povzročajo nastanek negativnih stališč pri 

njihovih vrstnikih, saj se pogosto soočajo z manj sprejemljivimi načini vedenja otrok z 

motnjami v duševnem razvoju. Kažejo tudi, da nekateri vrstniki, ki so v skupini z otroki s 

posebnimi potrebami, z njimi ne vzpostavljajo socialnih odnosov in kontaktov voljno oz. 

imajo kljub pozitivnim stališčem  nizko željo po vzpostavitvi interakcije.  

Dve domači raziskavi, Kuhar (1997) ter Čagran in Schmidt (2002) sta se osredotočali na 

vključevanje otrok z motnjami sluha med slišeče vrstnike. Glede na izsledke prve raziskave, 

so ti otroci osamljeni in med vrstniki nepriljubljeni, čeprav so učno in storilnostno uspešnejši, 

ko so vključeni.   

Novejša raziskava (Čagran in Schmidt, 2002) prav tako potrjuje, da kažejo učenci skupine, ki 

je vključevala neslišeče učence, nižjo stopnjo pripravljenosti na druženje z njimi in da pri 

opisovanju vrstnikov z motnjami sluha pogosteje uporabljajo pridevnike z negativno 

konotacijo. To lahko kaže na to, da učenci z integriranimi vrstniki bolje poznajo vsakodnevno 

funkcioniranje in odzivanje otrok s posebnimi potrebami in jih lahko bolj specifično ocenijo. 

Lahko pa gre tudi za negativne izkušnje z integracijo otrok z motnjo sluha. V raziskavi ni bilo 

potrjenih statistično pomembnih razlik med stališči dečkov in deklic do vrstnikov z motnjami 

sluha. Pomembno je poudariti, da so v tej raziskavi sodelovali osnovnošolski učenci in ne 

predšolski otroci.  

 

3.3 Odnos med razumevanjem, stališči in pripravljenostjo za sodelovanje z otroki s 

posebnimi potrebami  

Nekateri raziskovalci so se osredotočali na razumevanje posebnih potreb in povezavo 

razumevanja z oblikovanjem stališč ter s konkretno pripravljenostjo na sodelovanje z vrstniki 

s posebnimi potrebami v realnih situacijah. Pri razlagah predšolskih otrok, kaj je to gibalna 

oviranost, so raziskovalci prišli do naslednjih ugotovitev: 

- velik del predšolskih otrok (78%) je razumel, da gibalna oviranost ni nalezljiva 

bolezen, niso pa znali razložiti, zakaj ne;  

- večji del predšolskih otrok (88%) je izrazil, da so vrstniki z gibalno oviranostjo 

drugačni od njih  predvsem zaradi fizičnega izgleda  (te razlike so takoj opazili in 

navajali kot razlog za drugačnost); 

- večina otrok (91%)  ni izražala strahu pred vrstniki z gibalno oviranostjo; 

- večina otrok s sicer pozitivnim odnosom je jasno izrazila, da sicer nimajo nobenega 

prijatelja z gibalno oviranostjo. 

Sklep raziskave je bil, da pozitivna stališča ne vodijo nujno tudi do vzpostavljanja prijateljstev 

z vrstniki s posebnimi potrebami (Dyson, 2005 v Hooser, 2009).  
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Tudi drugi raziskovalci (Laws in Kelly, 2005, v Hooser, 2009) so se osredotočali na 

proučevanje odnosa med stališči in konkretno pripravljenostjo za navezovanje stikov z 

vrstniki s posebnimi potrebami. Zanimalo jih je, ali so stališča do treh skupin otrok s 

posebnimi potrebami (otroci z gibalno oviranostjo, motnjami v duševnem razvoju in 

vedenjskimi težavami) lahko prediktor pripravljenosti za navezovanje stikov z vrstniki iz teh 

treh skupin. Pripravljenost za sodelovanje so preučevali z vprašanji o navezovanju stikov, od 

najbolj osnovnih (npr. pozdraviti vrstnika) do bolj osebnih (npr. deliti z njim skrivnosti). 

Ugotovili so, da so bila samo stališča do vrstnikov z gibalno oviranostjo pokazatelj dejanske 

pripravljenosti za navezovanje stikov z njimi, stališča do ostalih dveh skupin (vrstniki z 

motnjami v duševnem razvoju in z vedenjskimi težavami) pa se niso pokazala kot prediktor 

pripravljenosti za navezovanje konkretnih odnosov.  

Otroci v srednjem otroštvu imajo torej najbolj odklonilen odnos do vrstnikov z vedenjskimi 

težavami, srednje odklonilen odnos do vrstnikov z gibalno oviranostjo, najbolj pa so 

naklonjeni vrstnikom z motnjami v duševnem razvoju. Na splošno imajo deklice bolj 

pozitivna stališča do otrok s posebnimi potrebami kot fantje. Glede na spol pa ne glede na 

vrsto posebnih potreb ni razlik v pripravljenosti za dejansko sodelovanje in navezovanje  

stikov z vrstniki s posebnimi potrebami.   

Nowicki (2006, v Hooser, 2009) je preučeval odnos med stališči do otrok s posebnimi 

potrebami in starostjo, spolom ter vrsto posebnih potreb. Sodelovali so otroci, stari od štirih 

let in pol do deset let in pol,  ki niso imeli posebnih izkušenj z vrstniki s kakršnokoli vrsto 

posebnih potreb. Tudi ta raziskava je potrdila, da imajo deklice bolj pozitivna stališča do 

otrok s posebnimi potrebami, otroci obeh spolov pa imajo ne glede na vrsto teh potreb 

bistveno bolj pozitivna stališča do vrstnikov brez posebnih potreb kot do vrstnikov s 

posebnimi potrebami.. Stališča do vseh vrst posebnih potreb razen do skupine z motnjami v 

duševnem razvoju postajajo bolj pozitivna s starostjo otrok. Do vrstnikov z motnjami v 

duševnem razvoju pa imajo najbolj pozitiven odnos otroci v vrtcu, kasneje pa stališča 

postajajo bolj negativna.  

Nowicki (2006, v Hooser, 2009) je v raziskavi izpostavil še odnos med stališči in 

pripravljenostjo za sodelovanje z otroki s posebnimi potrebami. Ugotovil je, da otroci obeh 

spolov kažejo večjo pripravljenost za  sodelovanje z vrstniki brez posebnih potreb, nekoliko 

bolj naklonjene sodelovanju z vrstniki pa so se v tej raziskavi izkazale deklice. Mlajši otroci 

so izkazovali manj pripravljenosti za navezovanje stikov in sodelovanje. Ta raziskave je kot 

enega bistvenih sklepov izpostavila, da so negativna stališča do vrstnikov s posebnimi 

potrebami in nizka pripravljenost za sodelovanje značilna predvsem za mlajše otroke. 

Glede vpliva starosti Siperstein s kolegi (Siperstein, Parker, Bardon in Widaman, 2007, v 

Henninger in Gupta, 2014) izpostavljajo prav nasprotno. Izsledki raziskave, kjer so otroci 

prve in druge triade, ki so bili v predšolskem obdobju v inkluzivnih skupinah, opisovali svoje 

razumevanje in odnos do vključitve otroka s posebnimi potrebami v razred (šlo je za 

hipotetične situacije) namreč kažejo, da so do inkluzije negativno opredeljeni. Navajali so, da 

bi se učitelji potem preveč ukvarjali s tem otrokom s posebnimi potrebami, akademski nivo 

zahtevnosti v celem razredu pa bi se znižal, kar bi vodilo v njihov slabši kognitivni razvoj. 

Nizka pa je bila tudi stopnja pripravljenosti za sodelovanje z vrstniki s posebnimi potrebami 

izven šolskih situacij oz. pripravljenost za sklepanje prijateljstev.  

Raziskovalci poudarjajo, da je potrebno pri preučevanju odnosa do vrstnikov s posebnimi 

potrebami vedno upoštevati obliko in nivo inkluzivnosti v okolju oz. programu, kamor so 

skupaj vključeni otroci s posebnimi potrebami in vrstniki brez njih. Tudi zaradi razlik v sami 
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organizaciji in izvajanju inkluzivnih programov namreč prihaja do razlik v razvoju stališč in 

odnosa do otrok s posebnimi potrebami (Burnstein idr., 2004; Idol, 2006, v Henninger in 

Gupta, 2014).  

Tudi Hooser (2009) je ugotovil, da pri primerjanju sodelovanja in odnosov z vrstniki brez 

posebnih potreb ali z vrstniki s posebnimi potrebami, predšolski otroci vedno izberejo 

sodelovanje in stike z vrstniki brez posebnih potreb. Pri primerjavi sodelovanja z gibalno 

oviranimi vrstniki in sodelovanja z vrstniki z motnjami v duševnem razvoju pa otroci 

izkazujejo večjo pripravljenost za sodelovanje z vrstniki z gibalno oviranostjo. Tudi ta 

raziskava je potrdila, da stališča otrok do vrstnikov s posebnimi potrebami niso 

pokazatelj/prediktor  pripravljenosti za sodelovanje z njimi. Okolje (inkluzivno ali 

neinkluzivno) oz. izkušnje torejne vplivajo na pripravljenost otrok za vzpostavljanje voljnih 

odnosov z vrstniki s posebnimi potrebami. Velja namreč tudi raziskovalno spoznanje, da 

otroci, ki sicer izkazujejo pozitivna stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami in višjo 

pripravljenost na sodelovanje z njimi, v praksi, ko so merili dejanske kontakte v različnih 

situacijah sodelovanja, priložnosti za navezovanje stikov niso izkoristili (Dyson, 2005, v 

Hooser, 2009).  

Rezultati sociometričnega merjenja socialne integracije v vrtcu iz leta 2006 (Lebarič, idr.) 

kažejo, da je populacija otrok s posebnimi potrebami srednje integrirana, je pa povprečni 

indeks skupinske integracije veliko višji kot pri šolskih otrocih. Socialna vključenost OPP je 

odvisna od splošne povezanosti znotraj skupnosti otrok. Tudi v skupinah, ki so dobro socialno 

povezane, pa vključenost OPP ni najbolj visoka. Raziskovalci to pojasnjujejo z morebitnim 

težjim navezovanjem stikov z otroki z določenimi vrstami posebnih potreb, saj predšolski 

otroci težje razumejo njihov drugačni položaj. Povprečno višjo socialno vključenost 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami, za razliko od vključenosti OPP v šolskem obdobju, 

pa raziskovalci pripisujejo boljši socialni vodljivosti otrok v vrtcih, kjer med njimi in vrstniki 

s posebnimi potrebami še ne nastajajo  socialne razlike, ki izhajajo iz družinskega ali 

socialnega ozadja.   



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

36 

 

4 VPLIVI SOCIALNE INTEGRACIJE IN INKLUZIJE NA RAZVOJ 

OTROK 

V nadaljevanju povzemamo raziskave, ki so  dokazale konkretne učinke in vplive inkluzije na 

celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami ter tudi na razvoj otrok brez posebnih potreb, ki 

vsakodnevno bivajo z otroki s posebnimi potrebami. Poleg vplivov integracije in inkluzije na 

spreminjanje odnosov in stališč do otrok s posebnimi potrebami tuje raziskave namreč 

preučujejo tudi pozitivne ali negativne učinke inkluzije na posamezna področja razvoja 

vrstnikov brez posebnih potreb. Še posebej izpostavljajo psihosocialni razvoj slednjih, saj 

imajo ti zaradi sodelovanja z otroki s posebnimi potrebami že v zgodnjem obdobju raznolike 

in drugačne izkušnje z vzpostavljanjem socialnih odnosov, igre in možnosti opazovanja 

drugačnega funkcioniranja.  

Povzeli  bomo tudi primere dobre prakse inkluzije otrok s posebnimi potrebami oz. ugotovitve 

raziskav, ki so preučevale najbolj učinkovite pristope zgodnje inkluzije. Ti pristopi so 

pokazali pozitivne vplive na vse vključene otroke, tako na otroke s posebnimi potrebami kot 

na tiste  brez posebnih potreb.  

. 

4.1 Vpliv socialne integracije in inkluzije na razvoj otrok s posebnimi potrebami  

Že v Kurikulu za prilagojen program za predšolske otroke lahko zasledimo, da je cilj 

predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami razvoj celovite otrokove osebnosti, s 

spoštovanjem njegovih pravic in temeljnih svoboščin, zato stremi k ustvarjanju pogojev za 

druženje, igro in učenje otrok s posebnimi potrebami z drugimi otroki, kar razvija strpnost, 

prijateljstvo in razumevanje (Konavec idr., 2006).   

Pogosto zasledimo, da ima vključevanje otrok s posebnimi potrebami med vrstnike z 

značilnim razvojem za OPP veliko prednosti, saj so deležni bolj spodbudnega učnega okolja. 

Vrstniki OPP namreč celostno spodbujajo, saj so jim dober model in zgled pri vsakodnevnih 

dejavnostih ter pri usvajanju novih veščin.  

Rezultati raziskave, ki je vključevala otroke s težjimi govorno jezikovnimi motnjami in 

njihove vrstnike s tipičnim razvojem, kažejo, da so otroci s posebnimi potrebami, ki so se 

vključevali v igro z vrstniki, ki so jih vzgojitelji predhodno pripravili, napredovali v svojem 

govornem razvoju. Vrstniki s tipičnim razvojem so se predhodno naučili vzpostavitve 

očesnega stika, rabe strategij opisovanja lastne igre in načinov spodbujanja igre vrstnika s 

posebnimi potrebami. Gre za učinkovit primer socialne integracije otrok s posebnimi 

potrebami, v katerem so pridobili tudi otroci s tipičnim razvojem, saj so kasneje izkazovali 

razvojno naprednejše oblike svoje igre (Goldstein in Strain v Marjanovič Umek, 2006).  

Ameriški raziskovalci (Zercher, Hunt, Schuler, Webster, 2001 v Marjanovič Umek, 2006) so 

potrdili pomen vrstniške skupine za razvoj igre otrok z avtizmom. Dečka z avtizmom sta po 

daljšem času vključevanja v vrtčevsko skupino napredovala na področju vzdrževanja skupne 

pozornosti, pogosteje izražala simbolna dejanja v igri in se bolje govorno izražala. Sprva je 

vključevanje potekalo ob podpori odraslega, potem pa zgolj kot igra z vrstniki, napredek pa je 

bil opazen tako pri sodelovanju odraslega  kot pri vodenju vrstnikov.  
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Različni raziskovalci izpostavljajo nekatere kratkoročne učinke inkluzivnega okolja na otroke 

s posebnimi potrebami: 

- izpostavljenost raznolikim intenzivnim odnosom z odraslimi in vrstniki brez posebnih 

potreb omogoča otrokom s posebnimi potrebami, da prej dosežejo nekatere razvojne 

cilje glede funkcionalnih veščin pri skrbi zase (Holahan in Costenbader, 2000; Odom, 

2000; Rafferty, Boetcher in Griffin, 2001, V Henninger in Gupta, 2014); 

 

- socialna integracija omogoča otrokom s posebnimi potrebami hitrejši socialni in 

čustveni razvoj ob modelnem učenju, saj jim vrstniki brez posebnih potreb lahko 

predstavljajo primernejši vzgled, ker uporabljajo spekter različnih socialno 

emocionalnih veščin (Lamory in Bricker, 1992; Odom idr., 2002 v Henninger in 

Gupta, 2014), zato začnejo tudi otroci brez posebnih potreb  uporabljati bolj pozitivne 

socialne in čustvene oblike vedenja, kot otroci s posebnimi potrebami v oddelkih 

posebnega programa (Holahan in Costenbader, 2000; Strain idr., 2009, v Henninger in 

Gupta, 2014);  

 

- interkacije z vrstniki, ki funkcionirajo na višji mentalni ravni, privedejo k uporabi bolj 

zrelih vedenjskih vzorcev in k imitaciji igre na višji razvojni stopnji, ki jo otroci s 

posebnimi potrebami, vključeni v inkluzivno okolje, izkazujejo tudi v prihodnosti 

(Banda, Hart in Liu-Gitz, 2010; Holahan in Costenbader, 2000, v Henninger in Gupta, 

2014). To spoznanje so potrdile raziskave na populaciji otrok z gluhoto in 

naglušnostjo v inkluzivnem okolju, ki so izkazovali zrelejše oblike igre. Pri otrocih z 

avtizmom pa so opazili boljšo generalizacijo socialnih veščin v novih interkacijah, če 

so bili ti otroci vključeni med vrstnike brez posebnih potreb (Antia in Levine, 2001; 

Strain idr., 2009, v Henninger in Gupta, 2014); 

 

- inkluzivno okolje omogoča otrokom s posebnimi potrebami, da opazujejo, razvijajo, 

širijo in generalizirajo socialne veščine prej in bolje kot v okolju, kjer ne bi imeli stika 

z vrstniki brez posebnih potreb (Strain, idr., 2001 v Henninger in Gupta, 2014); 

 

- ciljno naravnani in visoko kakovostni inkluzivni programi z vsemi primernimi 

prilagoditvami in podporo okolju omogočajo otrokom s posebnimi potrebami, da ti 

bolj razvijejo na kognitivnem področju ter svoje jezikovne in komunikacijske 

spretnosti kot otroci iz posebnih programov (Hoyson, Jamieson, Strain, 1985; Peters, 

2004; Strain in Bovey, 2011; v Henninger in Gupta, 2014); 

 

- inkluzivni programi nudijo veliko priložnosti za interakcijo z vrstniki brez posebnih 

potreb tudi v okviru dnevne rutine. Socialno zrelejše funkcioniranje otrok brez 

posebnih potreb spodbuja razvoj kognitivnih spretnosti tudi otrok s posebnimi 

potrebami. Otroci s tipičnim razvojem so lahko (s primerno strokovno podporo in 

vodenjem vzgojitelja pri vzpostavljanju interakcij)  »naravni vodiči« pri razvoju otrok 

s posebnimi potrebami  (prav tam); 

 

- v inkluzivnem okolju so prisotna višja pričakovanja do vseh otrok, kar lahko 

vzpodbudi razvoj otrok s posebnimi potrebami na vseh področjih, saj je za uspešno 

vključitev v takšno okolje potrebna večja samostojnost otroka s posebnimi potrebami. 

Seveda pa so za omogočanje samostojnosti potrebne primerne prilagoditve in 

pripomočki  (Guralnick, 1990 v Henninger in Gupta, 2014).  
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Izsledkov  raziskav, ki bi preučevale dolgoročne učinke socialne integracije oz. inkluzije 

otrok s posebnimi potrebami, še ni veliko, izpostavljajo pa predvsem učinek na socialno-

čustveni razvoj. Otroci s posebnimi potrebami, ki so bili v predšolskem obdobju vključeni v 

programe skupaj z ostalimi vrstniki so izkazovali naslednje značilnosti vedenja:  

- v primerjavi  z otroki s posebnimi potrebami iz posebnih programov bolje razumejo 

socialno sprejemljive načine vedenja in interakcij (Cawley, Hayden, Cade in Baker-

Kroczynski, 2002, v Henninger in Gupta, 2014); 

- bolje navezujejo stike z vrstniki brez posebnih potreb in tistimi, ki jih imajo  

(DeSimone in Parmar, 2006; Hughes, Carter, Hughes, Bradford in Copeland, 2002, 

prav tam); 

- imajo manjši občutek stigmatizacije, ki je povezan z individualnimi obravnavami 

izven skupine (Eisenman in Tascione, 2002 , prav tam); 

- v šolskem obdobju so uspešnejši na kognitivnem področju, dosegajo višje ocene in 

druge učne rezultate (Wilson in Michaels, 2006, prav tam); 

- bolj pogosto zaključijo visokošolske programe  šolanja (Cawley idr., 2002).  

Seveda so dolgoročni učinki in rezultati odvisni od posebnih potreb otrok, izsledki teh 

raziskav so bili namreč narejeni na široki in mešani populaciji otrok z več različnimi 

posebnimi potrebami.  

Možni pozitivni učinki socialne integracije in inkluzije na otroke s posebnimi potrebami, ki 

jih izpostavljajo raziskave iz ZDA, vključujejo izboljšanje samopodobe, posledično večje 

zadovoljstvo s samim seboj,  srečo ter višjo učno uspešnost. Hkrati pa imajo ti otroci že od 

začetka občutek pripadnosti skupini (Turnbull, Turnbull III, Shank in Smith, 2004, v Hooser, 

2009).  

4.2 Vpliv socialne integracije in inkluzije na razvoj otrok brez posebnih potreb 

 

Vprašanja, kako na celosten razvoj  otrok brez posebnih potreb vpliva sobivanje  z njihovimi 

vrstniki, ki imajo raznolike posebne potrebe, so med starši in nekaterimi strokovnimi delavci 

pogosta. O negativnih ali pozitivnih učnikih teh interakcij dolgo ni bilo konkretnih empiričnih 

podatkov Raziskovalci so si zdaj enotni, da otroci s tipičnim razvojem zaradi inkluzije niso 

prikrajšani oz. ni oškodovan njihov razvoj. Nasprotno, na določenih področjih razvoja se 

vrstniki brez posebnih potreb v inkluzivnem okolju hitreje in bolj učinkovito razvijajo 

(Buysee in Bailey, 1993; Odom idr., 2005 v Henninger in Gupta, 2014).  

Kratkoročni pozitivni učinki se kažejo v: 

- boljšem razumevanju in bolj pozitivnih stališčih do individualnih razlik v medosebni 

primerjavi  z vrstniki (Odom in Bailey, 2002 v Henninger in Gupta, 2014); 

- boljši razvitosti komunikacijskih in socialnih spretnosti, saj se v interakcijah z vrstniki 

s posebnimi potrebami naučijo prepoznavati raznolike komunikacijske pobude, se 

nanje primerno odzivati, se prilagoditi vrstnikom s posebnimi potrebami, začeti 

interakcijo, deliti igrače in dejavnosti ter vzdrževati interakcijo in igro. Vse to 

pozitivno vpliva na njihove kasnejše stike in navezovanje odnosov (Odom, idr., 2002 

v Henninger in Gupta, 2014); 

- učinki na kognitivnem področju otrok s tipičnim razvojem so predvsem posledica 

večkratnega ponavljanja določenih oblik vedenja in učenja, pri katerih ti otroci 
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predstavljajo svojim vrstnikom s posebnimi potrebami model, zato sami postajajo 

eksperti na teh področjih (Katz in Chard, 2000, prav tam); 

- otroci s tipičnim razvojem, vključeni v inkluzivne oddelke, izkazujejo boljšo 

samopodobo in večje samozaupanje, večjo avtonomnost in boljše vodstvene 

spretnosti, saj jim uspešnost v sodelovanju in podpori vrstnikom s posebnimi 

potrebami vliva dodatno samozavest (prav tam); 

- nekoliko starejši otroci lahko ob primerni vzgojiteljevi podpori postanejo tudi tutorji 

in otroke s posebnimi potrebami vodijo v  delo z različnimi materiali ali v  igro z 

različnimi igračami. Pogosto  učitelji prav zaradi OPP v razredu izvajajo take oblike 

dela, ki zadovoljujejo raznolike učne potrebe tudi učencev brez posebnih potreb 

(Scruggs in Mastropieri, 1998, v Hennunger in Gupta, 2014). 

Rezultati dolgoročnih študij učinkov inkluzije na otroke s tipičnim razvojem so še skopi.  

Nekaj osnovnih poudarkov in izhodišč vseeno obstaja. Kljub nekaterim pozitivnim učinkom 

inkluzije na otroke s tipičnim razvojem je še prisotna miselnost, da naj bi otroci, ki so 

vključeni v skupine z otroki s posebnimi potrebami, kasneje izkazovali nižje akademske 

dosežke. Za to ni dovolj dokazov in gre mogoče samo za mit, pogosto povezan z  inkluzijo 

(Strain in Bovey, 2011, v Henninger in Gupta, 2014). 

Dolgoročni učniki kažejo, da vrstniki s tipičnim razvojem v inkluzivnih skupinah z večjo 

pripravljenostjo sprejemajo in sodelujejo z otroki s posebnimi potrebami in pogosto posebnih 

potreb ne dojemajo kot splošne oviranosti. Ta odnos deluje pozitivno na celotno skupnost v 

obliki inkluzivne, sprejemajoče in sodelovalne kulture, ki gradi občutek pripadnosti 

(Guralnick in Paul-Brown, 1977, prav tam).  

Po izsledkih raziskav se prednost inkluzije in integracije  za otroke brez posebnih potreb v 

največji meri kaže na psihosocialnem razvoju, saj so otroci, ki so prostorsko in programsko 

združeni z vrstniki s posebnimi potrebami, izkazovali večjo občutljivost za prepoznavanje 

potreb vrstnikov s posebnimi potrebami, bili so bolj empatični, bolj pripravljeni pomagati, 

sprejemali so različnost vrstnikov, razvili so boljši občutek za ravnanje v dobro celotne 

skupnosti. Izkazovali pa so tudi manj vedenjskih težav kot otroci, ki niso imeli priložnosti 

navezovanja stikov z vrstniki s posebnimi potrebami (Turnbull, Turnbull III, Shank in Smith, 

2004, v Hooser, 2009).  

Vpliv integracije in inkluzije na razvoj boljšega razumevanja posebnih potreb so ugotovili  

tudi raziskovalci, ki so preučevali razumevanje gluhote in naglušnosti med otroki brez 

posebnih potreb. Vzorec so  razdelili v dve skupini. Prva je vključevala dva otroka z izgubo 

sluha, v drugi skupini pa ni bilo otrok s posebnimi potrebami. Otroci so po treh mesecih 

sobivanja z vrstniki z gluhoto in naglušnostjo razvili razumevanje o tem, kaj pomeni znakovni 

jezik za otroke z gluhoto (da je to način komunikacije), povezali pa so tudi, da sta sposobnost 

poslušanja in razvoj govora med seboj povezana (Diamond in Hestenes, 1994, v Hooser, 

2009).  

Hlebova (2006) povzema nekaj glavnih spoznanj inovacijskega projekta Integracija 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami v gibalnem razvoju. Pri vrstnikih s tipičnim 

razvojem so opazili, da so spontano in naravno sprejemali drugačnost in takoj poiskali 

primeren način pomoči. Pri pripravi predstave so brez zunanjih spodbud pomagali in 

spodbujali gibalno ovirane vrstnike, med gibanjem v telovadnici so se prilagajali gibalno 

oviranim vrstnikom, jih posnemali in se vživljali v njihovo gibanje. Otroci, ki sicer nimajo 

posebnih potreb, ampak težave v socialni integraciji (tihi ali z motečim vedenjem), so bolj 

pogosto navezovali stik z vrstnikom z gibalno oviranostjo (se igrali z njimi, pomagali ali 
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iskali stik). Opazili so tudi, da je bilo integriranim otrokom s posebnimi potrebami najtežje, 

ko so se morali v skupini vrstnikov znajti sami, v času, ko ni bilo usmerjenih dejavnosti.  

Predstavljene ugotovitve  raziskav o pozitivnih učnikih socialne integracije in inkluzije na obe 

skupini predšolskih otrok (s posebnimi potrebami in brez njih) celostno dopolnjujejo 

kompleksno celoto razumevanja posebnih potreb z vidika predšolskih otrok s tipičnim 

razvojem in razvoj njihovega odnosa in stališč do vrstnikov s posebnimi potrebami. Za 

oblikovanje kvalitetnega in za vse vključene otroke prijetnega inkluzivnega okolja je potrebno 

upoštevati še nekaj drugih dejavnikov. Ni namreč vsako sobivanje predšolskih otrok z in brez 

posebnih potreb že kakovostna inkluzija, ki bi omogočala pozitivne izkušnje in posledično 

razvoj pozitivnih stališč in odnosov do otrok s posebnimi potrebami. V okolju, kjer se otroci s 

posebnimi potrebami ne počutijo sprejeti in zmožne enakovrednega sodelovanja, ne more priti 

do pozitivnih učinkov inkluzije na njihov razvoj. 

Hkrati se lahko zaradi negativnih izkušenj obeh skupin otrok razvijejo predsodki in stereotipi 

do skupine oseb s posebnimi potrebami. Zato v nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov 

dobre inkluzivne prakse in izpostavljamo dejavnike, ki jih je dobro upoštevati za učinkovito 

in kakovostno sobivanje predšolskih in tudi šolskih otrok z in brez posebnih potreb.  
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5 PRISTOPI IN INTERVENCIJE ZA IZBOLJŠANJE ODNOSA IN 

OBLIKOVANJE POZIVNIH STALIŠČ DO OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI  

Za uspešno sodelovanje in vključenost otroka s posebnimi potrebami v njegovo vsakdanje 

vzgojno izobraževalno okolje je potrebno, da ustvarimo priložnosti za razvoj pozitivnih 

socialno-čustvenih odnosov, pa tudi znanja in spretnosti s področja zgodnje komunikacije in 

jezika ter za postopno razvijanje samostojnosti pri skrbi za samega sebe. Navedeno so tudi 

osnovni razvojni cilji predšolske vzgoje, ki naj bi jim sledili tudi inkluzivni programi za 

razvoj otrok s posebnimi potrebami. 

Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Čas, idr., 2003) opozarjajo na to, da otrok s posebnimi potrebami ne smemo 

stigmatizirati, k čemur bi lahko vodilo opozarjanje vrstnikov brez posebnih potreb na 

drugačnost otrok s posebnimi potrebami. Raziskovanje vprašanj o vrstnikovi drugačnosti naj 

bi omogočali predvsem z iskrenimi medsebojnimi odnosi, pogovorom, skupnim reševanjem 

težav in iskanjem najbolj optimalne poti za vse otroke. Stigmatizacija bi lahko vodila do 

pripisovanja posebnega pomena otroku s posebnimi potrebami, posledično pa ga otroci lahko 

ne bi enakovredno sprejeli medse.  

Če povzamemo nekaj izsledkov prej predstavljenih raziskav, lahko vidimo, da imajo otroci, 

izpostavljeni zgodnjim izkušnjam z vrstniki s posebnimi potrebami v inkluzivnem okolju, 

osnovno razumevanje gibalne oviranosti, njihove razlage motenj v duševnem razvoju pa so 

manj točne (Diamond, 2001; Diamon in Hestens, 1994; Diamond in Kensinger, 2002, v 

Hooser, 2009). Bolje kot vrstnike s posebnimi potrebami sprejemajo vrstnike brez posebnih 

potreb, s katerimi tudi raje in samoiniciativno sodelujejo. Negativna stališča in  manjša  

pripravljenost za sodelovanje lahko ovirajo uspešno socialno integracijo vrstnikov s 

posebnimi potrebami. Veliko programov vključuje le  fizično vključitev otrok s posebnimi 

potrebami v skupino z njihovimi vrstniki s tipičnim razvojem. Pomembna pa sta tudi okolje in 

kultura, ki morata omogočati medsebojno sodelovanje v dnevni rutini, primerno aktivnost 

otroka in primerno strokovno podporo na področju socialnih odnosov, zlasti pri navezovanju 

stikov z vrstniki.  

Odrasli kot oblikovalci pozitivnega socialnega okolja se moramo zavedati, da otrok zgodaj 

spoznava razlike v družbi in razvija svoj odnos do drugih ljudi, pri čemer jih moramo voditi 

in spodbujati. Osnovna načela, iz katerih naj bi odrasli izhajali, ko nudimo podporo otrokom 

ob srečevanju z drugačnostjo so: »skrb za emocionalno dobro počutje otroka in njegov 

občutek varnosti, pozitivno zavedanje sebe, socialno interaktiven kurikulum in kognitivna 

vključenost otroka« (Siraj-Blatchford in Clarke, 2010 v Rutar, 2012, str. 25).  

Hooser (2009) izpostavlja, da »inkluzija sama po sebi ni dovolj za oblikovanje in razvoj 

pozitivnih stališč do otrok s posebnimi potrebami, ampak so potrebne bolj direktne 

intervencije« (str. 64). Avtor meni, da bo potrebno v prihodnje razmisliti o primernih načinih 

pojasnjevanja različnih vrst posebnih potreb, najti primerne metode za seznanjanje 

predšolskega otroka s posameznimi posebnimi potrebami, saj samo spodbujanje pozitivnih 

interakcij med otroki brez in z posebnimi potrebami ni dovolj. Vzgojitelji bodo morali 

načrtovati aktivnosti tako, da bodo otroci s posebnimi potrebami lahko pokazali in razvijali 

svoja močna področja. Skupaj z vsemi sodelujočimi otroki bi lahko iskali rešitve, kako čim 

bolje vključiti vrstnika s posebnimi potrebami v vsakdanje aktivnosti v vrtcu.  
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Osnovno izhodišče strokovnega vedenja in ravnanja odraslih oseb v inkluzivnih okoljih mora 

temeljiti na dajanju pozornosti vključevanju otroka s posebnimi potrebami v širše socialno 

okolje, med vrstnike  in njihovemu enakovrednemu vključevanju v igro ali delo. Ovire pri 

tovrstnem vključevanju lahko izvirajo iz otrokovih posebnih potreb, motnje oz. težave v 

socialnem razvoju ali iz odklanjanja s strani posameznikov ali skupine v oddelku. Potrebno je 

poiskati vzroke otrokovih stisk in težave odpraviti. Opazovati moramo želje otroka s 

posebnimi potrebami po interakcijah z vrstniki, voditi načine primerne vzpostavitve 

interakcije in biti pozorni na potrebe otroka s posebnimi potrebami po odmiku od drugih (Čas, 

idr., 2003).  

Tudi Henninger in Gupta (2014) ugotavljata, da je za opazne učinke inkluzije pomemben 

kakovostno oblikovan inkluzivni program, žal pa teh tudi v  tujini še primanjkuje. Po njunem 

mnenju je inkluzivno okolje  potrebno premišljeno oblikovati ter načrtovati intenzivne in 

dobro strukturirane odnose, ki bodo spodbujali interakcije med otroki s posebnimi potrebami 

in njihovimi vrstniki.   

Zanimivi so izsledki raziskave (Favazza in Odom, 1997, v Hooser, 2009), ki je preučevala 

vpliv različnih metod dela s predšolskimi otroki na spreminjanje njihovih stališč do vrstnikov 

s posebnimi potrebami. Otroci so bili razdeljeni v 3 skupine;  prva ni imela nobenih stikov z 

vrstniki s posebnimi potrebami, druga skupina je vrstnike s posebnimi potrebami srečevala 

občasno (v telovadnici, v knjižnici, ipd.), tretja pa je bila vključena v program, kjer so otroci 

spoznavali različne vrste posebnih potreb s pomočjo  branja zgodb, pogovorov in z  igro v 

istem prostoru ter tudi  z igro neposredno z vrstniki s posebnimi potrebami. Sodelovali so tudi 

starši in sicer z branjem in pogovorom o prebranih zgodbah ter s tedenskimi domačimi 

aktivnostmi v tej smeri. Na začetnem testiranju ni bilo razlik med stališči treh skupin, vsi so 

izkazovali nizko stopnjo sprejemanja vrstnikov s posebnimi potrebami. Končno testiranje pa 

je pokazalo statistično pomembne razlike v stališčih otrok, ki so se vključevali v 

intervencijski program. Zaključili so, da imajo mlajši otroci sicer negativna stališča in nizko 

pripravljenost za sodelovanje z vrstniki s posebnimi potrebami, vendar so ta stališča v 

razmeroma kratkem času in s kombinacijo neposrednih in posrednih izkušenj s temi vrstniki 

spremenili v bolj pozitivni smeri. Nadgradnja te raziskave je vsebovala (1) proučevanje 

učinkovitosti različnih pristopov znotraj intervencijskega programa, ki je vplival na 

spremembe stališč otrok, (2) proučevanje vpliva spola na stopnjo sprejemanja vrstnikov in (3) 

dolgoročnost nastalih sprememb v stališčih. Ugotovili so, da ima največji vpliv in najbolj 

dolgoročni učinek program, ki zajema vse pristope: zgodbe in pogovore, direktne interakcije v 

igri z vrstniki s posebnimi potrebami in vključenost domačega okolja v pogovore o 

drugačnosti. Pristop z igro in zgodbami v vrtcu je imel le trenutni učinek na spreminjanje 

stališč in je bil ob preverjanju po 5 mesecih že manjši (Favazza, Phillipsen, Kumar, 2000, v 

Hooser, 2009).  

Tudi nekatere druge raziskave (Gottlieb, 1981; Roberts in Smith, 1999, v Čagran in Schmidt, 

2002) kot najbolj učinkovite pri spreminjanju stališč izpostavljajo naravo in ne pogostost 

stikov. Stiki v obliki učne pomoči  oz. strukturiranega učnega okolja, kjer imajo učenci jasno 

določene vloge, so učinkovitejši kot manj strukturirana, spontana druženja. Velik pozitivni 

učinek so imeli pristopi z neposrednimi, a strukturiranimi kontakti otrok brez in s posebnimi 

potrebami.  

Nasprotno pa Odom (2005) ugotavlja, da je bolj učinkovit pristop za razvoj socialne 

kompetentnosti otrok s posebnimi potrebami manj formalno druženje z vrstniki s tipičnim 

socialnim razvojem, npr. čas, ko otroci navezujejo stike izven posebnih poučevalnih in 
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podpornih praks in so samo skupaj z vrstniki. Takšne oblike so pokazale večji učinek kot 

posebne sistematične ali individualne intervencije. 

Obsežna domača raziskava (Koletnik, 2013) je preučevala učinkovitost različnih pedagoških 

pristopov pri spreminjanju stališč do različnih vrst posebnih potreb z vidika predšolskih otrok. 

Avtorica je potrdila, da so bile največje razlike pri otrocih zaznane v stališčih in razumevanju 

gibalne oviranosti. Pristop preučevanja te oblike posebnih potreb je vseboval branje 

inkluzivne literature in pogovore ob njej, gibalne in družabne igre na to tematiko in konkretno 

izkušnjo druženja s para-olimpijsko športnico.  Takšna kombinacija pristopov je bila bolj 

učinkovita kot pristopi, ki so jih uporabili za spoznavanje ostalih skupin posebnih potreb (npr. 

slepote in slabovidnosti ter gluhote in naglušnosti). Slepoto in slabovidnost so otroci 

spoznavali z branjem inkluzivne literature in z didaktično gibalnimi igrami. Pri proučevanju 

stališč otrok do slepote in slabovidnosti v raziskavi niso zaznali izrazitejših sprememb med 

začetnim in končnim stanjem. Pri razumevanju gluhote in naglušnosti, o kateri se z otroki 

načrtovano niso pogovarjali, pa ni bilo zaznati sprememb v razumevanju in stališčih otrok. 

Avtorica Koletnik (2013) svetuje redno sodelovanje s širšo skupnostjo v organizaciji druženj 

z osebami z različnimi posebnimi potrebami, v kombinaciji z uporabo inkluzivne literature za 

vnašanje vrednot socialne vključenosti in povezanosti v vrtce.  

Tudi S. Rutar (2012) poudarja pomen materiala (vsebine knjig in fotografij), ki predstavljajo  

fizično okolje, s katerim otrok vstopa v interakcije z drugimi, kot pomemben dejavnik v 

oblikovanju njegovih stališč in odnosov do drugačnosti ter razlik v procesu oblikovanja 

njegove identitete.  

Primer programa, ki je pokazal zelo pozitivne učinke na razvoj predšolskih otrok z avtizmom, 

sta izvajala Strain in Bovey (2011, v Henninger in Gupta, 2014), vseboval pa je intenzivno 

izobraževanje kadra, sistematično oblikovano in visoko inkluzivno okolje, podporo vrstnikom 

brez posebnih potreb, da so razumevali drugačne socialne in komunikacijske značilnosti 

vrstnikov z avtizmom ter posebno podporo in izobraževanje za družine otrok z avtizmom.  

Vsi prej navedeni primeri kakovostne inkluzivne prakse združujejo najpomembnejše vidike, 

ki jih je, glede na ugotovitve več raziskav, dobro vključevati v delo:  

1. Visoko kakovostno inkluzivno okolje upošteva individualne razlike med otroci in 

vsem omogoča varnost, različne načine učenja in napredek na vseh področjih, pri 

čemer upošteva vse možne prostorske prilagoditve, nudi pripomočke, specifične 

igrače, ipd. 

 

2. Delo v učinkovitih inkluzivnih programih vključuje praktično preizkušene in 

raziskovalno podprte pristope, npr. sprotno dodatno strokovno pomoč in podporo v 

vsakodnevnih aktivnostih ter tekom dnevne rutine. To zagotavlja, da otroci novo 

pridobljene spretnosti urijo ves čas bivanja v vrtcu in jih osmislijo v konkretnih 

situacijah (Snyder, Hemmeter in Sandall, 2007; v Henninger in Gupta, 2014). 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dnevno rutino je v kakovostnem 

inkluzivnem okolju omogočeno in olajšano s pomožno in podporno tehnologijo 

(Dunst, Trivette, Hamby in Simkus, 2013, prav tam). 

 

3. Kakovostno inkluzivno okolje nudi podporo in dodatno izobraževanje za ves kader, ki 

dela v inkluzivnih programih. Nujno je opolnomočiti strokovne delavce in s pomočjo 

supervizije reflektirati dogajanje v inkluzivni praksi, predstavljati primere dobrih 
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pristopov in s stalnimi, raziskovalno podprtimi spoznanji ozaveščati delavce, zakaj je 

inkluzivno okolje učinkovito (Henninger in Gupta, 2014). 

 

4. Inkluzivno okolje namenja dodatno skrb vključevanju in sodelovanju z družinami vseh 

otrok. Tudi pri sodelovanju z družinami je dobro že na začetku zastaviti delo v smeri 

inkluzivno naravnane kulture, jo sistematično promovirati ter praktično izkustveno 

širiti sodelovalno kulturo (prav tam).  

Glede vpliva strokovnega kadra na razvoj inkluzivne kulture moramo izpostaviti dva vidika. 

Eden je zagotovo pedagoški oz. procesni vidik vzgojiteljevega dela, pri katerem vzgojitelj 

zavestno oblikuje pozitivne interakcije med otroki, spodbuja diskusije o doživljanju otrok, 

spodbuja konstruktivno reševanje, usmerja pozornost otrok na perspektivo drugega in 

promovira sodelovanje (Siraj-Blatchford in Clarke, 2010 v Rutar, 2012). Drugi vidik, ki se ga 

je potrebno še posebej zavedati, pa so subjektivne teorije, pričakovanja in prepričanja 

vzgojitelja o zmožnostih otrok. V vsakem primeru vzgojitelj vpliva na oblikovanje integritete 

identitete vsakega otroka, saj jo »potrjuje ali zavrne s svojimi pričakovanji in prepričanji« 

(Rutar, 2012, str. 26).  

Predstavljena spoznanja o učinkovitih pristopih za delo v inkluzivnih programih predstavljajo 

temeljno izhodišče za oblikovanje kakovostnega inkluzivnega okolja, kjer bodo pridobivali 

tako otroci s posebnimi potrebami kot njihovi vrstniki s tipičnim razvojem.   
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Na področju predšolske vzgoje za OPP je od prenove Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami iz leta 2011 velika težnja po vključevanju vseh otrok s posebnimi potrebami v 

redne oddelke vrtcev, v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

tudi na temeljih vrednot inkluzije in integracije. Pogosto je prepričanje, da že samo vključitev 

otroka s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v skupino prinaša pozitivne učinke, 

boljše socialne veščine ter vzgojo otrok z značilnim razvojem v smeri sprejemanja 

drugačnosti in navajanja na enakopravnost. Pretekle tuje raziskave pa poudarjajo, da 

sobivanje z OPP in razvoj pozitivnega odnosa do njih ter razumevanje drugačnosti niso nujno 

povezani (Hooser, 2009). Zaradi nerazumevanja primanjkljajev OPP se pri vrstnikih z 

značilnim razvojem lahko razvijejo negativen odnos in neustrezna stališča do otrok s PP 

(Diamon in Kensinger, 2002 v Hooser, 2009). Stališča namreč oblikujemo in spreminjamo 

vse življenje, velikega pomena za oblikovanje so primarne in referenčne skupine, nanje pa 

lahko vplivajo tudi izkušnje (Kompare in Stražišar, 2002). Odklonilen odnos vrstnikov do 

otroka s posebnimi potrebami lahko nanj vpliva negativno, saj mu onemogoča razvoj 

pozitivne samopodobe, zmanjša občutek njegove uspešnosti in učinkuje prav nasprotno kot 

naj bi socialna integracija in inkluzija sicer učinkovali na otroke s posebnimi potrebami. Z 

raziskovanjem otroškega dojemanja posebnih potreb in ugotavljanja njihovih stališč do 

zmožnosti vrstnikov s posebnimi potrebami lahko strokovni delavci primerno oblikujemo 

razlage, učne situacije in spontana druženja tako, da otroci z značilnim razvojem pridobivajo 

predvsem pozitivne izkušnje in s tem dober odnos do vrstnikov s posebnimi potrebami. Le tak 

odnos omogoča uspešno socialno integracijo, ki prispeva k pozitivnim učinkom na 

psihosocialni razvoj OPP, to pa otroku omogoča doživljanje njegove lastne uspešnosti in 

razvija njihovo pozitivno samopodobo.  

Veliko raziskav je vključevalo preučevanje stališč vrstnikov z značilnim razvojem do OPP, 

vendar jih je bila večina narejenih za šolsko obdobje (osnovna in srednja šola). Ker pa se 

integracija OPP izvaja že v predšolskem obdobju, je smiselno raziskovanje stališč vrstnikov 

tudi v tem obdobju in na tej osnovi sistematično vplivanje na stališča otrok v smeri načel 

inkluzije.   
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7 CILJI IN NAMEN RAZISKAVE  

Osnovni cilj magistrskega dela je bil raziskati, kakšna so stališča predšolskih otrok z 

značilnim razvojem do otrok s posebnimi potrebami in se pri tem raziskovanju osrediščiti na 

skupino predšolskih otrok z gibalno oviranostjo (v nadaljevanju GO). Skušali smo ugotoviti, 

ali se stališča predšolskih otrok do otroka z GO, ki nastopa v animiranem filmu, razlikujejo 

glede na to, koliko se otroci v vsakdanjih situacijah srečujejo s svojimi vrstniki z različnimi 

posebnimi potrebami. V okviru empirične raziskave smo raziskovali stališča otrok z 

značilnim razvojem iz treh različnih skupin, glede na različne izkušnje in pogostost srečevanja 

z OPP.  

Ker so stališča vedno sestavljena iz treh komponent: kognitivne, emocionalne in vedenjske 

(Nastran Ule, 1997), je tudi raziskovanje vključevalo (1) razumevanje in razlago posebnih 

potreb (kognitivna komponenta), (2) analizo čustveno obarvane zaznave osebnostnih lastnosti 

otrok s posebnimi potrebami (čustvena komponenta) in (3) pripravljenost za sodelovanje in 

pomoč vrstnikom s posebnimi potrebami (vedenjska komponenta). Stališča do otrok z GO so 

nas zanimala tudi glede na izkušnje otrok z otroki z GO in na tej osnovi smo v raziskavo 

vključili otroke, ki se še niso srečali z OPP, otroke, ki so se z OPP srečevali občasno in 

otroke, ki so se z OPP srečevali vsakodnevno.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE  

Skladno z zastavljenimi cilji raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja in 

znotraj njih oblikovane statistične hipoteze.  

RV1: Kako predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin (skupina, ki 

se ni srečevala z OPP,  skupina, ki se je z OPP srečevala občasno in skupina otrok, 

ki se je z OPP srečevala vsakodnevno) razumejo in razlagajo (kognitivna 

komponenta stališč) GO? 

- H1: Več kot polovica otrok iz vseh treh skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) 

razume, da sami ne bodo postali takšni kot GO vrstnik, če se bodo z njim igrali.  

- H2: Predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh skupin (glede na pogostost 

srečevanja z OPP) se statistično pomembno razlikujejo  v : 

o H2/1: stališčih do zmožnosti GO vrstnika na treh področjih (socialnem, 

fizičnem in kognitivnem).  

o H2/2: stališčih do značilnosti GO vrstnika na treh področjih (socialnem, 

fizičnem in kognitivnem).  

- H3: Otroci, ki se vsakodnevno srečujejo z OPP, statistično pomembno bolj pogosto 

trdijo, da je GO stanje, ki traja vse življenje. 

RV2: Kakšna stališča do osebnostnih značilnosti vrstnikov (čustvena komponenta 

stališč) z GO imajo predšolski otroci iz treh različnih skupin (skupina, ki se ni 

srečevala z OPP,  skupina, ki se je z OPP srečevala občasno in skupina otrok, ki se 

z OPP srečuje vsakodnevno)?  

- H4: Otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin (glede na pogostost 

srečevanja z OPP)  se statistično pomembno razlikujejo v čustveni komponenti stališč 

do GO vrstnikov; otroci, ki se niso srečevali z OPP vrstniki, imajo bolj pozitivno 

izraženo čustveno komponento stališč  kot otroci z značilnim razvojem iz drugih dveh 

skupin (vsakodnevno srečevanje z OPP in občasno srečevanje z OPP).  

 

RV3: Koliko so otroci z značilnim razvojem iz vseh treh različnih skupin (skupina, ki se 

ni srečevala z OPP,  skupina, ki se je z OPP srečevala občasno in skupina otrok, ki 

se z OPP srečuje vsakodnevno) pripravljeni ponuditi pomoč (vedenjska 

komponenta stališč) GO vrstniku ter koliko so pripravljeni z njim sodelovati in se 

družiti? 

- H5: Več kot polovica otrok iz vseh treh različnih skupin (glede na pogostost 

srečevanja z OPP) je pripravljena pomagati vrstniku z GO.  

- H6: Predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin (glede na 

pogostost srečevanja z OPP) se statistično pomembno razlikujejo v pripravljenosti za 

sodelovanje z vrstniki z GO. 

- H7: Otroci, ki so vsakodnevno v stiku z OPP, so statistično pomembno bolj kot otroci 

z značilnim razvojem iz ostalih dveh skupin pripravljeni: 

o H7/1: nuditi pomoč otroku z GO; 

o H7/2: sodelovati oz. se družiti z otrokom z GO.   
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9 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda, ki smo jo uporabili, je bila deskriptivna, kavzalno neeksperimentalna metoda, ki je 

temeljila na kvantitativnem pristopu, ki smo ga po potrebi kombinirali s kvalitativnim 

pristopom. 

 

9.1 Vzorec 

V raziskavi smo uporabili namenski in neslučajnostni vzorec predšolskih otrok. Sodelovalo je 

skupaj 57 otrok, od 4. do 6. leta starosti, iz enega javnega vrtca v Republiki Sloveniji. 

Vključili smo otroke iz treh različnih skupin, ki se na različne načine srečujejo s svojimi 

vrstniki s posebnimi potrebami, saj se v tem javnem vrtcu poleg Kurikula za vrtce  izvaja tudi 

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter 

Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami (nadalje OPP).   

 

Prva skupina anketiranih otrok je  vključevala otroke iz vrtčevskih skupin z vključenim enim 

otrokom s posebnimi potrebami, s katerim se vsakodnevno srečujejo skozi celo šolsko leto – 

to je otrok z gibalno oviranostjo in motnjami v duševnem razvoju,  vključen v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja v 

redni skupini otrok. Druga skupina vključenih otrok je zajela otroke iz vrtčevskih skupin, ki 

so se z OPP srečevali občasno, v sklopu vodenih delavnic druženja z otroki z gibalno 

oviranostjo in z motnjami v duševnem razvoju iz oddelka s prilagojenim programom za OPP 

(t.i. razvojnega oddelka). Tretja skupine anketiranih otrok je zajela otroke, ki se v okviru vrtca 

v času anketiranja še niso srečali z OPP. V spodnjih tabelah (4 in 5) ter v grafu 1 

predstavljamo frekvenčni, strukturni, spolni in starostni prikaz v raziskavi sodelujočih otrok.  

 
Tabela 4: Frekvenčni in strukturni prikaz v raziskavi sodelujočih otrok glede na spol in izkušnje 

z OPP 

POGOSTOST SREČEVANJA Z OPP 

Skupina 

 

 

Vsakodnevno srečevanje  Občasno srečevanje  

 

 

Ni srečevanja  

 

  f f% f f% f f% 

Deklice 9 50,0 10 52,6 9 45,0 

Dečki  9 50,0 9 47,4 11 55,0 

Skupaj  18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f: frekvenca- število vrednosti; f%- delež vrednosti 
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Tabela 5: Starostna struktura v raziskavi sodelujočih otrok glede na pogostost 

srečevanja z OPP 

STAROST SODELUJOČIH  

 Pogostost 

srečevanja z 

OPP 

N 

 Povprečje Me Mo SD Mini Maks 

Vsakodnevno 

srečevanje  

18 

 

5,56 

6,00 6 0,511 5 6 

Občasno 

srečevanje  

19 

 

4,47 

4,00 4 0,612 4 6 

Ni srečevanja  

 

20 

 

5,35 6,00 6 0,813 4 6 

Skupaj  57 - - - - - - 
Legenda: N-numerus; M-povprečje, Me-mediana, Mo-modus, SD-standardni odklon, Mini-minimalna, 

maksi-maksimalna vrednost  

 

9.2 Pripomočki  

Podatke smo pridobili s kvantitativno tehniko, ustnim anketiranjem. Uporabili smo anketni 

vprašalnik, sestavljen iz treh različnih ocenjevalnih lestvic stališč, ki so bile uporabljene v 

raziskavi avtorja Hooserja (2009) o pogledu predšolskih otrok na njihove vrstnike s 

posebnimi potrebami. Prevedene in starosti otrok prilagojene lestvice preučujejo 3 vidike 

stališč do otrok s posebnimi potrebami– kognitivno, emocionalno in vedenjsko komponento.  

Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, vsak sklop temelji na eni od treh 

komponent stališča. Vsebuje 46 vprašanj, od teh jih 38 od otrok zahteva odgovor s pomočjo 

tristopenjske lestvice strinjanja z opisnimi odgovori (da, mogoče, ne). Za lažjo predstavljivost 

in prilagojenost starosti anketirancev smo vsak posamezni opis opremili s simbolom obraza 

(slika 1), ki otrokom omogoča lažjo predstavljivost in zato hitrejši odziv. 8 vprašanj od otrok 

zahteva odprte odgovore in razlage, ki smo jih analizirali z metodo analize vsebine. 

Slika 1 Simboli obrazov za pomoč pri odgovarjanju (da, mogoče, ne) 

 

Vprašalnik je sestavljen iz trditev, povzetih iz treh različnih originalnih ocenjevalnih lestvic 

stališč zgoraj omenjene raziskave (Hooser, 2009). Vprašanja posameznih sklopov (tri 

komponente stališča) so v vprašalniku med seboj premešana, da pri otrocih zaradi bližine 

enakih vprašanj ne prihaja do upada pozornosti in motivacije odgovarjanje.   
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Vprašanja prvega sklopa temeljijo na preučevanju kognitivne komponente stališča, ki vsebuje 

znanja, vedenja in informacije o objektu raziskovanja (Nastran Ule, 1997). Pri pripravi 

vprašanj tega sklopa smo izhajali iz lestvice PCS (Perceived Capabilities Scale: Nowicki, 

2006 v Hooser, 2009),  ki je lestvica za ocenjevanje prepričanj o zmožnostih otrok s 

posebnimi potrebami. Vsebuje opise tipičnih fizičnih, socialnih in kognitivnih zmožnosti 

predšolskih otrok (Nowicki, 2006 v Hooser, 2009). V prvi del tega sklopa smo zajeli 

vprašanja, ki raziskujejo otroško zaznavo drugačnosti otroka z gibalno oviranostjo v 

primerjavi z otroci brez posebnih potreb (ali je drugačen od tebe, od drugih dečkov, …) ter 

odprta vprašanja o razumevanju in razlagi gibalne oviranosti (zakaj je na vozičku, se mu je 

kaj zgodilo ali se je takšen rodil…). Ta sklop vsebuje tudi (1) vprašanja o stališčih do 

socialnih zmožnosti (količina prijateljskih odnosov otrok s PP, možni vzroki za težave pri 

sklepanju prijateljstva) in do socialnih značilnosti (ne/prijaznost), (2) vprašanja o stališčih do 

fizičnih zmožnosti (hoja, samostojnost pri jedi in oblačenju, rokovanje s škarjami in žogo) in 

do fizičnih značilnosti, (3) vprašanja o stališčih do kognitivnih zmožnosti (govor, poznavanje 

barv in domačih živali, razumevanje okolja) ter do kognitivnih značilnosti.  

V drugem vsebinskem sklopu smo raziskovali čustveno komponento stališča, kjer gre za vsa 

pozitivna ali negativna občutja, ki nam jih vzbuja objekt, oseba, situacija. Izhajali smo iz 

lestvice PAS (Perceived Attributes Scale; Siperstein, 1980, v Hooser, 2009), ki je lestvica 

prepričanj o značilnostih otrok s posebnimi potrebami na področjih kognitivnih sposobnosti, 

fizičnega izgleda in socialnega vedenja. Izbrali smo vprašanja, ki so vsebovala predvsem 

zaznavo čustvovanja OPP (ali se ti zdi otrok srečen, žalosten, zloben)  in vprašanja o čustvih, 

ki jih anketirani otroci doživljajo ob OPP (žalost, strah).  

V zadnjem vsebinskem sklopu vprašalnika smo izhajali iz ocenjevalne lestvice BIS 

(Behavioral Intentions Scale;Roberts in Lindsell, 1997; Siperstein, 1980, v Hooser, 2009), ki 

je lestvica ocenjevanja socialnih odnosov in se uporablja za ugotavljanje pripravljenosti za 

vzpostavljanje odnosov otrok z značilnim razvojem z otroki s posebnimi potrebami. Vsebuje 

opise vedenja in aktivnosti, posebej značilnih za otroke v predšolskem obdobju (igrati se, 

deliti igrače, stati v vrsti, povabiti ga na obisk, ipd.). Vključili smo tako vprašanja o 

pripravljenosti ponuditi pomoč OPP (v vsakdanjih vrtčevskih situacijah, z manj ali več 

potrebnega telesnega stika ali izpostavljanja otroka z značilnim razvojem), kot tudi vprašanja 

o pripravljenosti na sodelovanje v različnih tipičnih vsakdanjih situacijah (igrati se, deliti 

igrače, prostovoljno si OPP izbrati za igro v paru ali skupini, sedeti z OPP pri mizi) ali v 

domačem okolju (biti prijatelj, pripovedovati o svoji družini, povabiti na rojstni dan). Analizo 

odgovorov v tem sklopu smo ločili na sklop ponuditi pomoč ter na sklop pripravljenost na 

sodelovanje, saj se aktivnosti vsebinsko razlikujejo in stopnjujejo od manjše k večji stopnji 

intenzivnosti in intimnosti v medsebojnih odnosih.  

Poleg simbolnega prikaza tristopenjske lestvice strinjanja s tremi različnimi obrazi je bil 

pripomoček v raziskavi tudi izsek iz kratkega animiranega filma »Cuerdas« (2015). Gre za 

kratek španski animirani film režiserja Pedra Solis Garcia, večkrat nagrajenega na filmskem 

festivalu »Extraordinary film festival«, saj izpostavlja problematiko inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Za uporabo kratkega animiranega filma, ki je 

predstavil otroka z gibalno oviranostjo, smo se odločili po predlogih iz originalne raziskave 

(Hooser, 2009) o pogledu predšolskih otrok na njihove vrstnike s posebnimi potrebami. V tej 

raziskavi so bile za predstavitev otroka s posebnimi potrebami uporabljene fotografije, kar je 

bilo v zaključku omenjeno kot omejitev raziskave s predlogom uporabe kratkega 

dokumentarnega ali animiranega filma. Odločili smo se za uporabo animiranega filma, ki je 

(tudi) bližje otroškemu svetu. V kratkem filmu (cca 3 min) je izpostavljen  otrok z gibalno 

oviranostjo.  
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Pri raziskovanju smo se  osredotočili predvsem na gibalno oviranost, saj je najbolj vidna vrsta 

posebne potrebe in zato za otroke bolj opazna kot fizično manj opazne vrste posebnih potreb. 

Izsek iz filma »Cuerdas« izpostavi dečka na vozičku, s katerim se ob vstopu v novo skupino 

spoprijatelji deklica, ki se z njim igra, pogovarja in mu pomaga. Zelo je ustvarjalna pri 

načinih skupnega preživljanja prostega časa, saj ima deček omejene fizične zmožnosti. Izsek 

iz animiranega filma vsebuje zgolj glasbeno podlago in med glavnima likoma ni nobenega 

dialoga. Tako (potencialno) tuj jezik ne odvrača pozornosti otrok, ob budnem spremljanju pa 

lahko hitro opazijo, kdo je govoreči akter in pobudnik akcije. Animirani film je zelo kratek, 

da otrokom ne upade motivacija in pozornost, hkrati pa izpostavi vse ključne vidike gibalne 

oviranosti, ki smo jih otrokom želeli predstaviti.  

 

9.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

Empirični del magistrskega dela smo izvajali v drugi polovici šolskega leta 2016/17 v javnem 

vrtcu, kjer sem zaposlena kot specialna pedagoginja v prilagojenem programu za otroke s 

posebnimi potrebami. Ker sem leto prej delala kot mobilna specialna pedagoginja za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so sicer vključeni v redne 

oddelke vrtca, ni bilo težko najti treh različnih skupin otrok, ki bi me poznali in bili 

pripravljeni na delo z menoj. Vsi izbrani otroci so bili anketirani s soglasjem staršev in 

prostovoljno  (kdor je želel, je odšel z menoj v kabinet na ogled kratkega filma in pogovor ob 

njem). Starši otrok v treh izbranih oddelkih (starejšega starostnega obdobja od 4. do 6. leta) so 

bili vnaprej seznanjeni s projektom raziskovanja, ki je potekalo z njihovimi otroki.  

Ustno anketiranje otrok je potekalo individualno, v ločenem prostoru in je trajalo približno 15 

minut. Z nagovorom otrok v oddelku sem želela motivirati vse otroke, opogumiti tudi manj 

samozavestne in tako pridobiti spolno in starostno uravnotežen vzorec. Pred ogledom filma 

sem otrokom naredila kratek uvod v smeri, da si bodo ogledali svoje  starejše vrstnike, kako 

se oni igrajo in kaj počnejo v šoli. Usmerila  sem jih , naj bodo pozorni na dva glavna junaka 

animiranega filma - dečka in deklico. Prvi ogled je potekal v tišini, ponovni ogled pa s 

kratkim, preprostim komentiranjem dogajanja, kaj sta otroka počela in kako sta se skupaj 

igrala. Sledil je spontan in otroku prilagojen pogovor, ki je zajemal vprašanja iz vnaprej 

pripravljenega vprašalnika stališč, ki pa si pri nobenem od otrok  niso sledila v povsem 

enakem vrstnem redu. Vsakokrat sem  začela s pogovorom o drugačnosti med dečkom in 

deklico v filmu ter med njimi in likoma v filmu, potem pa sem v  pogovoru  spontano omenila 

invalidski voziček, ki ga uporablja deček ter  morebitne vzroke zanj. Po začetnih bolj odprtih 

vprašanjih sem otrokom predstavila simbole treh obrazov za pomoč pri odgovarjanju na 

zaprta vprašanja in jih še dodatno opogumila, da so vsi njihovi odgovori pravilni in da strah 

pred odgovarjanjem ni potreben.  

Anketirani otrok se je s pomočjo izbranega simbola odločil, koliko se na opisni lestvici  

strinja s podanim opisom zmožnosti za OPP, ki ga je videl na kratkem posnetku (možni 

odgovori: da, ne, mogoče). Pogovora nikoli nisem navezovala na konkretne OPP, ki jih otroci 

poznajo iz vrtca.  

V okviru zbiranja podatkov so otroci veliko spontano pripovedovali. Sama sem vsakemu 

vprašanja dodatno razlagala, nadaljnja vprašanja so si vsebinsko logično sledila (npr. ob 

tematiki o pripravljenosti na sedenje z otrokom s posebnimi potrebami pri isti mizi je bila 

vedno vsebina o fizičnih zmožnosti držanja žlice, ob zmožnosti oblačenja pa vedno vprašanje 

o pomoči pri oblačenju, ipd.). V večini primerov smo zaključili  s pogovorom o prijateljih v 

njihovi skupini in praznovanju rojstnih dni doma, pri čemer sem spraševala o pripravljenosti, 
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da  povabijo  OPP na svoj rojstni dan. Ob koncu pogovora  sem se otrokom zahvalila, jih 

pohvalila za sodelovanje ter jih pospremila v njihovo skupino.  

Odgovore otrok z značilnim razvojem iz vseh treh skupin (vsakodnevno srečevanje z OPP, 

občasno srečevanje z OPP in brez srečevanja z OPP) smo vnesli v program Office Excel in jih 

analizirali z osnovno deskriptivno statistiko. Odgovore na odprta vprašanja smo razvrstili v 

širše kategorije odgovorov in jih kvalitativno analizirali. Odgovore na zaprta vprašanja smo s 

pomočjo programa SPSS statistično obdelali z metodami inferenčne statistike z uporabo hi
2
-

preizkusa oz. z uporabljeno alternativno metodo Kullbackovega preizkusa za testiranje 

statistične pomembnosti hipotez, kjer pogoji za hi
2 

- preizkus niso bili izpolnjeni. 

Zaradi vzorca manjšega od 100 so izračuni odstotnih deležev zgolj informativne narave in z 

manjšo možnostjo posploševanja na celotno populacijo predšolskih otrok.   
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

10.1 Razlaga in razumevanje gibalne oviranosti – pogledi predšolskih otrok  

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako predšolski otroci iz treh različnih 

skupin razumejo in razlagajo gibalno oviranost otroka s posebnimi potrebami (RV1). Gre za 

kognitivno komponento stališča, ki predstavlja naše znanje in informacije o določeni stvari, 

osebi, situaciji. Zato smo se najprej osredotočili na konkretne otroške zaznave gibalne 

oviranosti in opredelitve pojma drugačnosti, za tem na razlage gibalne oviranosti skozi vzroke 

zanjo, na koncu tega podpoglavja pa so nas zanimale razlike med skupinami iz treh socialnih 

okolij v razlagah gibalne oviranosti skozi stališča do različnih zmožnosti otrok z gibalno 

oviranostjo (socialnih, kognitivnih in fizičnih zmožnosti).  

10.1.1 Razlage otrok o gibalni oviranosti kot drugačnosti  

Znotraj prvega raziskovalnega vprašanja smo v prvem delu izpostavili otroško zaznavanje 

gibalne oviranosti dečka v predstavljenem animiranem filmu. Zanimalo nas je, kako otroci 

zaznavajo gibalno oviranost oz. ali jo zaznajo kot drugačnost v primerjavi z otroki brez 

posebnih potreb obeh spolov (vpr. 1, 6 in 7). Zanimalo nas je tudi, ali prihaja med odgovori 

do statistično pomembnih razlik v odgovorih otrok iz treh različnih skupin glede na njihovo 

pogostost srečevanja o OPP in predvsem ali otroci, ki imajo sicer konkretno izkušnjo v 

okolju, kjer sobivajo z otrokom z GO, to izkušnjo povezujejo z značilnostmi dečka z GO v 

animiranem filmu (vpr. 45).  

Z odprtimi vprašanji, zakaj deček  je oz. ni drugačen od ostalih,  smo želeli ugotoviti, kaj za 

otroke sploh pomeni drugačnost, katere značilnosti naštevajo pri opredelitvi drugačnosti in kaj 

zaznavajo kot drugačno.  
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Tabela 6: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov otrok o zaznavi drugačnosti in razlagi GO,  glede na pogostost srečevanja z 

OPP 

 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE (statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05);  DA(statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05) 

 

 

 

 

 

  

VSAKODNEVNO SREČEVANJE 

Z OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2 

g p Stat. 

pom. 

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

1. Ali je ta deček 

drugačen od 

drugih? 

17 94,4 0 0,0 1 5,6 16 84,2 0 0,0 3 15,8 15 75,0 0 0,0 5 25,0 2,694 2 0,26 NE 

6.  Ali je deček 

drugačen od deklice v 

risanki? 

18 100,0 0 0,0 0 0,0 16 84,2 0 0,0 3 15,8 20 100,0 0 0,0 0 0 6,33 2 0,04 DA 

7. Ali je drugačen od 

tebe? 

18 100,0 0 0,0 0 0,0 16 84,2 1 5,3 2 10,5 18 90,0 0 0,0 2 10,0 4,108 4 0,04 NE 

45. Ali ti poznaš 

kakšnega otroka na 

vozičku? 

12 66,7 2 11,1 4 22,2 5 26,3 0 0,0 14 73,7 6 30,0 0 0,0 14 70,0 24,075 4 0,00 DA 
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Z vprašanjem o drugačnosti dečka v primerjavi z ostalimi dečki, ki jih otroci poznajo, smo 

želeli preveriti, kako otroci dečka zaznavajo v primerjavi z vrstniki moškega spola, s katerimi 

imajo vsakodnevne izkušnje. Odprte odgovore otrok o vzrokih za drugačnost dečka smo 

razvrstili v več kategorij (tabela 7), ki niso bile postavljene vnaprej, ampak smo jih z 

namenom večje objektivnosti oblikovali na osnovi konkretnih odgovorov. Za večjo 

občutljivost pri prikazu odgovorov smo zajeli tudi mejne kategorije, da se odgovori ne 

prekrivajo. Pri več značilnostih znotraj posamezne kategorije (npr. voziček, invalidnost in 

zunanjost) vrstni red značilnosti ne odraža vrstnega reda pri naštevanju v odgovoru, ampak 

zgolj združuje zaznave otrok, ki so se pojavljale v različnih kombinacijah. Z namenom večje 

občutljivosti pri prikazu odgovorov smo znotraj posameznih kategorij (npr. pri invalidnosti) 

natančneje ločili med določenimi, vsebinsko različnimi odgovori (npr. ne zna še ali ne more 

hoditi), saj bi sicer prihajalo do prehitrega in napačnega posploševanja odgovorov znotraj 

kategorije.  

Tabela 7: Kategorije odprtih odgovorov o vzrokih drugačnosti dečka z GO v primerjavi 

z ostalimi dečki 

Skupina 
VSAKODNEVNO  

SREČEVANJE Z OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z OPP 

NI  

SREČEVANJA Z OPP 

Odgovori ∑ f f%  ∑ f f% ∑ f f%  

Voziček, 

invalidnost 

Je invalid  
 

11 

(61%) 

1 5,5  
 

3 

(15,8%) 

1 5,3  
 

9 

(45%) 

1 5  

Ima voziček  4 22,2  2 10,5  7 35  

Ne zmore hoditi 5  27,8 -  - 1  5 

Ne zna še hoditi  1 5,5  -   -   

Voziček, 

invalidnost 

in starost 

Ja starejši od mene 

2 

(11%) 

 

1 

 

  

5,5   
0 

 

- - 
 

 

 
0 

 

 
 

-  - 

- - - -  

- - -  - 

Je mlajši 1 5,5  - - - -  

Voziček, 

invalidnost 

in zunanjost 

Ne zmore hoditi  

4 
 

- 
22,2 0 

- - 
0 

 

- 
  

 - 

Ne zna še hoditi  - - - -  

Govor Ne govori, tih je 0 - - 1 - 5,3 1 -  
5 
  

Opis zunanjih telesnih značilnosti  0 - 0 6 - 31,6 5 - 25 

Splošna opredelitev drugačnosti  0 - 0 5 - 25,9 0 - 0 

Ni drugačen 1 - 5,6 1 - 5,3 4 - 20 

Ne vem 0 - 0 3 - 15,8 1 - 5 

Brez odgovora  - -             -    - - -  - -  -  

Skupaj 18   100,0 19   100,0 20   100,0 

Legenda: ∑- skupno število odgovorov posamezne kategorije, f(frekvenca)- število vrednosti; f%- 

delež vrednosti  

Drugačnost dečka z GO v animiranem filmu v primerjavi z drugimi dečki iz njihove vrtčevske 

skupine so v največji možni meri (94,4%)  potrdili otroci iz skupine, ki se je vsakodnevno 

srečevala z OPP (glej tabelo 6). Otroci te skupine so vzroke (v tabeli 7) za drugačnost 

največkrat pripisali vozičku in invalidnosti dečka (61,1%), pri čemer so 4 otroci zaznali samo 

voziček, ostali pa so poleg vozička na različne načine opredelili še invalidnost. Največ jih 

odgovorilo, da deček ne zmore hoditi, eden pa je odgovoril, da deček še ne zna hoditi, kar 

pomeni, da invalidnost najverjetneje zaznava kot prehodno stanje. Poleg vozička in 

invalidnosti so otroci skupine z vsakodnevnimi stiki z OPP vzroke drugačnosti pripisali tudi 
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zunanjosti (22,2%). Po pogostosti so bile  takoj za vozičkom in invalidnostjo  razlike v 

zunanjih značilnosti (drugačna frizura, oblačila ali obutev  kot dečki v njihovi skupini). 2 

otroka (11%)  pa sta opazila tudi, da je deček, ki sicer sedi na vozičku in ne more hoditi,  

drugačne starosti (starejši, ker obiskuje šolo ali mlajši, ker je še na vozičku) kot  on in njegovi 

vrstniki (tabela 7).  

V skupini otrok, ki se občasno srečujejo  z OPP, je 84,2% anketiranih otrok dečka v filmu 

ocenilo kot drugačnega od ostalih dečkov (tabela 3), veliko otrok pa je vzroke (tabela 7) za 

dečkovo drugačnost poiskalo le v zunanjosti dečka (31,6%). Ti so navajali  predvsem 

drugačnost las, frizure, obleke. 5 anketiranih otrok je drugačnost opredelilo zelo splošno 

(deček je drugačen, ni isti, naši dečki niso isti, naši dečki so drugačni, ipd. ). Dva otroka iz te 

skupine sta kot argument za drugačnost navedla prisotnost vozička, eden pa je odgovoril, da 

je deček invalid.   

Največje število odgovorov, da deček ni drugačen od ostalih dečkov, dajejo v primerjavi z 

ostalima dvema skupinama anketiranih otrok otroci iz skupine, ki se ni srečevala z OPP. Tako 

namreč meni 25% vprašanih otrok (tabela 6). Eden od teh pripisuje vzrok drugačnosti govoru, 

ostali 4 tudi pri navajanju vzrokov menijo, da otrok ni drugačen. 75% otrok v tej skupini torej 

meni, da je deček drugačen, kar je najmanj v primerjavi z ostalima dvema skupinama. Od tega 

45% anketiranih otrok pripisuje vzrok za drugačnost vozičku in invalidnosti, pri čemer 

izstopa odgovor, da ima deček voziček (le ta znak je opazilo 7 otrok).  25% otrok pa vzroke 

za drugačnost pripisuje zunanjosti, pri čemer  navajajo podobne dejavnike, kot prejšnji dve 

skupini. Štirje otroci iz te skupine pa odgovarjajo celo, da deček v animiranem filmu sploh ni 

drugačen od ostalih dečkov, kar je največji odstotni delež v primerjavi z ostalima dvema 

skupinama, kjer je samo po en otrok iz vsake skupine navedel, da deček ni drugačen.  

Pri opredeljevanju drugačnosti dečka v primerjavi z ostalimi dečki med tremi skupinami 

anketiranih otrok ne prihaja do statistično pomembnih razlik, saj Kullbackov preizkus 

statistične pomembnosti (tabela 6)pokaže p-vrednost 0,26 (g=2), ki je večja od 0,05.  

Vsi otroci skupine, ki so se vsakodnevno srečevali z OPP in vsi, ki se niso še nikoli srečevali 

z OPP, navajajo, da sta deček in deklica v animiranem filmu različna (tabela 6). V skupini 

vsakodnevnega srečevanja z OPP kot vzrok drugačnosti oz. različnosti med dečkom in 

deklico (tabela 8) najpogosteje navajajo spol (33,3%), za tem govor (16,7%). V zvezi s 

slednjim navajajo, da deček ne govori in je tih ter zunanjost (16,7%), torej da imata otroka 

različne obleke in frizure, različne barve oči. Dva otroka navajata kot vzrok različnosti starost, 

pri čemer se jima zdi deček mlajši, ker je na vozičku in še ne zna hoditi; en otrok pa je kot 

razlog za pripisano drugačnosti izpostavil le voziček (tabela 8).  

V skupini, kjer se niso srečevali z OPP, je najpogostejši razlog za drugačnost zunanjost 

(30%), pri čemer je bila mišljena le fizična različnost (npr. deklica ima krilo, deček pa hlače); 

druga najpogosteje navedena vzroka pa sta prisotnost vozička in drugačen spol (20%), po 

10% otrok pa navaja le voziček, le zunanjost in spol ter raznoliko starost (tabela 8).   
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Tabela 8: Kategorije odprtih odgovorov o vzrokih drugačnosti dečka z GO v primerjavi  

z deklico v animiranem filmu  

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

V skupini otrok, ki se le občasno srečujejo  z OPP pa 84,2% anketiranih otrok meni, da sta si 

deklica in deček v filmu različna, 15,8% pa da ne, kar je statistično pomembno drugačen 

odgovor (tabela 6), kot so navajali otroci iz drugih dveh skupin, ki so v 100% potrdili, da sta 

različna. Kullbackov statistični preizkus pokaže p-vrednost 0,04 (g=2) in pordi statistično 

pomembne razlike odgovorih. Kot razloge za to, da deček v filmu ni drugačen, anketirani 

otroci navajajo, da sta enako oblečena (otroka imata oblečeno enako šolsko uniformo) ali 

navedejo, da sta prijatelja. Vzroke drugačnosti pa v največji meri pripisujejo različni 

zunanjosti (36,8%), prisotnosti vozička (10,5%) ali drugačnemu spolu (10,5%).  

V skupini otrok, ki se vsakodnevno srečujejo z OPP, vsi otroci menijo, da je deček z GO v 

animiranem filmu drugačen od njih (tabela 6). Pri iskanju vzrokov za drugačnost po 

pogostosti navedb izstopata zunanjost kot vzrok (38,9%) ter govor (16,7%). Slednjega 

komentirajo kot nezmožnost govora (ne govori, je tih, miren je), ki se kot dejavnik 

drugačnosti pri ostalih dveh skupinah pri tem vprašanju sploh ne pojavi (tabela 9).   

Skupina 

VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE Z 

OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI  

SREČEVANJA Z 

OPP 

Odgovori f f%  f f% f f%  

Spol 6 33,3 2 10,5 1 5,0 

Zunanjost 3 16,7 7 36,8 6 30,0 

Govor 3 16,7 0 0,0 1 5,0 

Brez odgovora 3 16,6 4 21,0 1 5,0 

Starost 2 11,1 0 0,0 2 10,0 

Voziček 1 5,6 2 10,5 2 10,0 

Ni drugačen 0 0,0 2 10,5 0 0,0 

Voziček in spol 0 0,0 0 0,0 4 20,0 

Zunanjost in spol 0 0,0 0 0,0 2 10,0 

Prijatelja sta 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

Nesreča kot vzrok drugačnosti 0 0,0 1 5,3 1 5,0 

Splošna opredelitev drugačnosti  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj  18 100,0 19 100,0 20 100,0 
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Tabela 9: Kategorije odprtih odgovorov o vzrokih drugačnosti dečka z GO  v primerjavi 

s sodelujočim otrokom   

Skupina 

VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE Z OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI  

SREČEVANJA Z OPP 

Odgovori f f%  f f% f f%  

Zunanjost 7 38,9 9 47,4 1 5,0 

Govor 3 16,7 0 0,0 0 0,0 

Starost 2 11,1 0 0,0 4 20,0 

Voziček 1 5,6 1 5,3 4 20,0 

Brez odgovora 1 5,6 2 10,5 0 0,0 

Voziček in spol 1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Voziček in 

zunanjost 
1 5,6 0 0,0 1 5,0 

Spol 1 5,6 2 10,5 2 10,0 

Splošna 

drugačnost 
1 5,6 2 10,5 3 15,0 

Starost in spol 0 0,0 0 0,0 2 10,0 

Ne vem 0 0,0 3 15,8 2 10,0 

Ni drugačen 0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

Voziček se kot dejavnik drugačnosti v skupini z vsakodnevnimi stiki  z OPP  pojavi samo 

enkrat, prav tako v skupini z občasnimi stiki  z OPP, kjer sicer drugačnost med njimi  in 

dečkom v filmu z GO opazi 84,2% anketiranih otrok. Ti otroci kot najpogostejši vzrok 

navajajo razlike v zunanjosti (47,7%), spolu ali pa kot splošno drugačnost (10,5%). Kategorija 

splošne drugačnosti zajema pojme, ki jih otroci ne znajo natančneje opredeliti (ni enak kot 

jaz, ni isti, jaz sem drugačen). V 15% te odgovore navajajo tudi anketirani otroci ki se niso še 

srečali  z OPP. V tej skupini v primerjavi z ostalima dvema skupinama anketiranih otrok 

izstopa voziček kot dejavnik drugačnosti (20%). Za 20%  anketiranih otrok je vzrok 

drugačnosti različna starost. Nekateri navajajo, da je deček v filmu starejši od njih, saj hodi v 

šolo, nekaterim pa se zdi mlajši. Deklice so pri odgovarjanju na vprašanja o drugačnosti dečka 

vedno najprej izpostavile, da se deček od njih razlikuje, ker je fant, one pa so deklice, šele 

potem so iskale ostale dejavnike drugačnosti.  

Najpogosteje  anketirani otroci iz vseh treh skupin glede na pretekle stike z OPP razlikujejo 

oz. opredeljujejo drugačnost na podlagi zunanjosti, ki je sprva predvsem fizična raznolikost 

(oblačila, frizura, obutev) in šele za tem raznolikost zaradi uporabe pripomočka –tj. 

invalidskega vozička. Kadar odgovarjajo deklice, kot prvi dejavnik drugačnosti navajajo 

neujemanje v spolu (v filmu je deček, one pa se deklice), sledi razlikovanje na podlagi 

drugačnih oblačil, šele nato otroci navajajo druge vzroke za drugačnost otroka v filmu. Pri 

primerjanju lika iz filma s samim seboj so zelo usmerjeni na lastno  in dečkovo zunanjost, 

voziček pa opazijo redkeje. Tudi Dyson (2005, v Hooser, 2009) v svojih raziskovalnih 

ugotovitvah navaja, da so predšolski otroci v večini trdili, da so vrstniki z GO od njih 

drugačni zaradi fizičnega izgleda. To so opazili takoj in navajali kot glavni razlog za 

drugačnost.  
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Pri navajanju vzrokov za drugačnost v skupini otrok z vsakodnevnim srečevanjem z OPP v 

primeru dveh anketiranih otrok  izstopa govor kot vzrok za drugačnost, predvsem nezmožnost 

govora. Turnbull s sodelavci (2004, v Hooser, 2009) v raziskavi navaja, da so otroci iz 

inkluzivnih okolij izkazovali večjo občutljivost za prepoznavanje posebnih potreb vrstnikov, 

bili so bolj empatični, bolj pripravljeni pomagati in sprejemali so različnost svojih vrstnikov 

bolj kot otroci iz neinkluzivnih okolij. Lahko torej sklepamo, da so otroci, ki so se 

vsakodnevno srečevali z OPP in imajo zaradi tega  več izkušenj z OPP, bolj občutljivo 

zaznali, da deček v animiranem filmu ne uporablja govora kot načina komunikacije z okoljem 

oz. z deklico.  

Robinson in Diaz (2006, v Rutar, 2012) navajata, da otroci sicer že zelo zgodaj zaznajo in 

skozi odnose kažejo svoje razumevanje razlik med ljudmi ter da lahko njihovo delovanje že 

kmalu odraža stereotipe in predsodke, ki prevladujejo v neki družbi in odseva vrednote ter 

odnose odraslih do različnosti. Skupaj s spoznavanjem razlik se otroci učijo tudi pozitivnega 

ali negativnega odnosa do njih.  

Pri zadnjem vprašanju (št. 45 v tabeli 6) o povezanosti dečka z GO v animiranem filmu z 

morebitno konkretno izkušnjo anketiranega otroka smo predvidevali, da bodo otroci iz 

skupine vsakodnevnega srečevanja z OPP v večji meri navajali, da takšnega otroka poznajo 

tudi sami. Tako pa je zgolj 66,7% vprašanih otrok iz te skupine navajalo, da poznajo takšnega 

otroka, 22,2% pa, da ga ne poznajo. Razlog za tak  odgovor lahko iščemo v sami formulaciji 

vprašanja;  otroke smo namreč spraševali, če oni poznajo otroka na vozičku, medtem ko se v 

vsakodnevni situaciji srečujejo z otrokom z zmerno obliko GO, ki za svoje gibanje vozička ne 

potrebuje. Razlog za tovrstne odgovore je torej v specifičnosti GO, ki se pojavlja na 

kontinumu od lažje do težke gibalne oviranosti, pri čemer otroci  splošne generalizacije 

značilnosti dečka z GO iz filma ne naredijo, saj so na zelo konkretni ravni (samo uporaba 

vozička).  

Še bolj so me presenetili otroci iz skupine, ki se je občasno srečevala z OPP, saj so v zgolj 

26,3% navajali, da poznajo takšnega otroka, v 73,3% pa, da ga še niso srečali. Morebitni 

razlogi za takšne odgovore otrok iz skupine z občasnimi stiki z OPP lahko izhajajo že iz  

same organizacije situacij, v katerih se srečujejo z otroci s posebnimi potrebami iz 

prilagojenega programa za predšolske otroke. V večini primerov so otroci z GO iz 

prilagojenega programa namreč v igralnici, kjer sedijo na svojih stolih, v naročju strokovnih 

delavk ali pa ležijo na terapevtski blazini, kadar jih obiščejo otroci iz rednih programov in se 

družijo v različnih delavnicah. Zato otroci dečka iz filma ne povežejo z otroki z GO, ki jih 

srečujejo v vrtcu, saj jih zelo redko vidijo v njihovih vozičkih.   

Otroci, ki se ne srečujejo z OPP so v 70,0% odgovarjali, da takšnega otroka ne poznajo, 30% 

otrok pa je navajalo, da ga poznajo, vendar z dodatno razlago, da gre za ljudi iz domačega 

okolja, ki uporabljajo voziček zaradi različnih vzrokov (npr. ker so imeli prometno nesrečo ali 

drugo poškodbo, zaradi starosti ali drugih vzrokov, ki jih otroci niso poznali).  

Hooser (2009) povzema spoznanja tujih raziskav, ki potrjujejo naše prej navedene ugotovitve.  

Navaja namreč, da otroci v predšolskem obdobju težko razlagajo drugačnost svojih vrstnikov 

ter da so otroci, ki poznajo pojme »invalidnost«, »drugačnost«, te zagotovo spoznali v 

domačem ali širšem okolju, v individualnih domačih situacijah. Zato je njihovo poznavanje 

različnih vrst posebnih potreb vedno vezano na specifičen, individualni okvir in določeno 

vrsto posebne potrebe. Z njegovo utemeljitvijo lahko razložimo, zakaj so v raziskavi 

sodelujoči otroci, ki so sicer imeli konkretno izkušnjo z OPP, saj so se z njimi vsakodnevno 

ali občasno srečevali, redko povezali to izkušnjo z dečkom iz animiranega filma, ki so si ga 
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ogledali. Predšolski otroci so v svojem razvoju moralnega presojanja, ki je sicer kasneje 

pomemben gradnik socialnih interakcij, še zelo vezani na konkretne situacije in niso zmožni 

posploševanja moralnih pravil. V večini se tega učijo s posnemanjem odraslih in vrstnikov 

(Zupančič, 1991).  

Prav zato na občutljivem področju opredeljevanja drugačnosti ne smemo pozabiti na načela, 

zapisana v Navodilih h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in DSP (Čas, 

idr., 2003), ki poudarjajo, da v skupinah, kamor je vključen OPP, ne poudarjamo drugačnosti 

tega vrstnika s posebnim opozarjanjem otrok nanj, saj bi bilo to stigmatizirajoče, temveč  

raziskovanje v smeri otroških vprašanj o drugačnosti omogočamo z iskrenimi pogovori, 

odnosi in skupnim reševanjem težav.  

Ves čas se moramo zavedati, da smo odrasli oblikovalci pozitivnega inkluzivnega okolja, saj 

se otroci spoznavanja razlik v družbi in odnosa do njih najprej učijo od nas. Pri raziskovanju 

razlik med ljudmi in srečevanju z drugačnostjo moramo otroke voditi tako, da spremljamo 

njihovo počutje, nudimo občutek varnosti in sprejetosti ter krepimo pozitivno samopodobo 

vsakega posameznika. To dosežemo tako, da spoznavanje in razumevanje drugačnosti, vedno 

razvijamo s pomočjo   razlag, ki so starosti otrok primerne (Siraj-Blatchford in Clarke, 2010, 

v Rutar, 2012). Pri tem pa se je nujno potrebno zavedati, da smo odrasli otrokom model in 

vedno pod vplivom lastnih subjektivnih teorij, pričakovanj in prepričanj o zmožnostih otrok. 

Tako v vsakem primeru vplivamo na oblikovanje samopodobe vsakega otroka (Rutar, 2012).  

10.1.2 Razumevanje in razlaga gibalne oviranosti – pogled predšolskega otroka    

 

V drugem delu prvega raziskovalnega vprašanja o razumevanju in razlagi gibalne oviranosti 

(nadalje GO) smo želeli še bolj poglobljeno raziskati, kako otroci razumejo GO.  

V predstavljenem delu raziskovanja o GO kot drugačnosti, smo želeli pridobiti splošen uvid v 

zaznavanje predšolskih otrok, zdaj pa nas je zanimalo, čemu otroci pripisujejo vzroke za GO 

in ali jo razumejo bolj kot posledico nesreče v življenju dečka v animiranem filmu ali kot 

stanje, s katerim se je deček že rodil. V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja smo postavili 

tri hipoteze, dve se navezujeta neposredno na del o poglobljenem razumevanju in razlagi GO.  

S prvo hipotezo smo predvidevali, da več kot polovica otrok iz vseh treh skupin razume, da 

sami ne bodo postali gibalno ovirani, če se bi s takšnim otrokom igrali (H1). Z vprašanjem o 

»prenosljivosti«  GO z dečka s posebnimi potrebami na otroke, ki bi se z njim igrali (vpr. 17), 

smo želeli preveriti ali otroci razumejo GO kot prenosljivo bolezen ali kot stanje, ki se 

razlikuje od običajnih obolenj. Poleg tega pa smo trdili tudi, da otroci, ki se vsakodnevno 

srečujejo z OPP statistično pomembno bolj pogosto trdijo, da je gibalna oviranost stanje, ki 

traja vse življenje (H3). Zanimalo nas je, ali otroci GO razumejo kot vseživljenjsko stanje ali 

ozdravljivo bolezen, kar smo preverjali z vprašanjem o stanju dečka iz filma v odrasli dobi 

(vpr. 11).  
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Tabela 10: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov otrok o razumevanju GO (prenosljivost in ozdravljivost),  glede na 

pogostost srečevanja z OPP 

 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE (statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05); DA (statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05)  

 VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z 

OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2 

g p Stat. 

pom.  

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

17. Ali tudi ti ne bi 

mogel več hoditi, če 

bi se igral s tem 

otrokom? 

0 0,0 1 5,6 17 94,4 0 0,0 1 5,3 18 94,7 0 0,0 0 0,0 20 100,0 1,12 2 0,06 NE 

11.  Ali bo takšen tudi, ko 

bo velik in odrasel? 

5 27,8 1 5,6 12 66,7 3 15,8 2 10,5 14 73,7 8 40,0 1 5,0 11 55,0 3,07 4 0,55 NE 
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Otroci iz vseh treh skupin razumejo, da GO ni prenosljiva bolezen in da sami ne bodo postali 

gibalno ovirani, če se bi s takšnim otrokom igrali in družili. V to so popolnoma prepričani 

otroci iz skupine, ki se v vrtcu ni srečevala z OPP, v skupinah z vsakodnevnim in občasnim 

srečevanjem z OPP pa je po en odgovor tudi »mogoče«, sicer pa GO ne razumejo kot 

nalezljive bolezni.  

Glede na prikazan rezultat Kullbackovega preizkusa pri vprašanju št. 17, kjer je p-vrednost 

0,06 torej nad 0,05 vidimo, da razlike med tremi skupinami niso statistično pomembne (tabela  

10). Na podlagi tega preizkusa lahko ugotovimo, da otroci iz vseh treh skupin razumejo, da 

sami ne bodo postali gibalno ovirani, če se bodo z OPP igrali. Pogostost srečevanja z OPP ne 

vpliva na razlike v razumevanju gibalne oviranosti. 

Za potrditev hipoteze H1, da več kot polovica otrok iz vsake od treh skupin razume, da GO ni 

nalezljiva bolezen, pa smo uporabili Hi
2 

– preizkus statistične pomembnosti, za katerega smo 

izpolnili pogoje z združitvijo kategorij odgovorov »ne« in »mogoče« in opazovane frekvence 

primerjali s pričakovanimi iz normalne porazdelitve (tabela 11). Izračunana p-vrednost (g=2) 

je manjša od 0,00 in pokaže, da lahko s 5% stopnjo tveganja potrdimo hipotezo H1, da 

zagotovo več kot polovica otrok iz vsake skupine razume, da ne bodo postali gibalno ovirani, 

če se bodo igrali z otrokom z GO.  

Tabela 11: Hi
2
– preizkus statistične pomembnosti polovice odgovorov na vprašanje o 

razumevanju GO (prenosljivost)  

 

H1: Več kot polovica otrok iz vseh treh skupin razume, da sami ne bodo postali takšni kot 

GO otrok, če se bodo z njim igrali.  

 Da  Ne/Mogoče Hi
2
 g p Stat. 

pomembnost  

17. Ali tudi ti 

ne bi mogel več 

hoditi, če bi se 

igral s tem 

otrokom? 

0 57 49,4 

 

2 

< 0,00 

DA 

Skupaj  57     
Legenda: g- stopinje prostosti; p- stopnja pomembnosti; α≤0,05 

Tudi Hooser (2009) v svoji raziskavi o pogledih otrok na vrstnike s posebnimi potrebami 

ugotavlja, da so otroci navajali, da bi lahko postali oni oboleli samo v primeru, če bi bil pred 

njimi bolan (npr. prehlajen) tudi otrok s posebnimi potrebami. Njegove gibalne oviranosti 

torej niso zaznavali kot bolezen, ki bi bila nalezljiva. Tudi v raziskavi povezanosti 

razumevanja posebnih potreb in pripravljenosti na vzpostavljanje socialnih stikov (Dyson, 

2005 v Hooser, 2009) je velik delež (78%) predšolskih otrok razumel, da GO ni prenosljiva 

bolezen, ampak večina ni znala razložiti, zakaj je tako.   

Pri razumevanju GO kot vseživljenjskega stanja smo predvidevali, da otroci iz skupine, ki se 

je z OPP vsakodnevno srečevala, bolj kot otroci iz ostalih dveh skupin, razumejo GO v smislu 

vseživljenjskega stanja, saj imajo konkretne izkušnje srečevanja z OPP v vsakodnevnih 

rutinskih opravilih pri bivanju v vrtcu (prehranjevanje, oblačenje, skrb za samega sebe, 

skupna igra) in tako tudi opazijo, koliko truda morajo gibalno ovirani vrstniki vložiti in kako 

počasen je lahko njihov napredek. Tudi Diamond s sodelavci (1997, v Hooser, 2009) v svoji 

raziskavi navaja, da bivanje otrok z značilnim razvojem v inkluzivnem okolju vpliva na 

razumevanje, da je stanje vrstnika z GO vseživljenjsko in se v odrasli dobi ne spremeni.  
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Rezultati naše raziskave pa kažejo, da tako meni le 27,8% otrok, ki se vsakodnevno srečujejo  

z OPP, saj jih le 5 razume, da bo otrok takšen tudi, ko bo odrasel, 66,7% pa jih meni, da bodo 

otroci kot odrasli ozdraveli (npr. se naučili hoditi in govoriti, da ne bodo več potrebovali 

vozička, ipd.). Takšnega mnenja je tudi 73,3% otrok iz skupine z občasnimi stiki z OPP in 

55,0% v skupini, ki se z OPP ni srečevala. Hipoteze H3, da otroci iz socialnega okolja z 

rednimi stiki z OPP statistično bolj pogosto trdijo, da je posebna potreba stanje, ki traja vse 

življenje, glede na rezultat Kullbackovega preizkusa statistične pomembnosti razlik z p-

vrednostjo nad 0,05 ne moremo potrditi (tabela 10). Otroci, ki so imeli vsakodnevno stike z 

OPP se v razumevanju gibalne oviranosti ne razlikujejo od vrstnikov, ki teh stikov 

vsakodnevno nimajo; večina otrok iz vseh treh skupin namreč meni, da je gibalna oviranost 

bolezen, ki se jo da ozdraviti oz. da se bo otrok z gibalno oviranostjo z leti priučil vseh 

spretnosti, ki mu zdaj še primanjkujejo ali še nima dovolj razvitih. Da bo deček z GO ostal 

takšen tudi v odrasli dobi, pa v največji meri (40%) menijo otroci, ki se z OPP sploh še niso 

srečali.  

Diamond in Kensinger (2002, v Hooser, 2009) sta v svoji raziskavi preučevala povezanost 

razumevanja GO in stališč do vrstnikov z GO in navajata, da otroci precej hitro zaznajo 

drugačnost vrstnike s posebnimi potrebami, v smislu, da so določene naloge in vsakdanje 

dejavnosti zanje prezahtevne, težko pa poiščejo in razložijo vzroke za to ter v večini ne 

razumejo, da je to trajno stanje, saj so prav tako navajali, da njihovi vrstniki z GO kot odrasli 

ljudje teh težav ne bodo imeli.  

Zanimiva je ugotovitev raziskave Weiserbsa in Gottlieba (2000, v Hooser, 2009), da otroci 

izkazujejo večjo pripravljenost za sodelovanje in bolj pozitivna stališča do vrstnika z GO, ki 

je začasna (zlom noge in uporaba bergel), kot do vrstnika z GO, ki je vseživljenjsko stanje.  

Tamm in Prellwitz (2001, v Hooser, 2009) pa ugotavljata, da starejši otroci bolje razumejo, da 

je GO lahko začasno ali stalno stanje in da ni vedno možno, da bodo vsi ozdraveli in kot 

odrasli ne bodo več gibalno ovirani. Razumevanje GO se torej s starostjo izboljšuje v smeri 

bolj strokovno pravilnega razumevanja.  

Vprašanja o prenosljivosti in ozdravljivosti GO smo nadgradili z vprašanjem o morebitnih 

vzrokih GO, kar omogoča boljši vpogled v razumevanje GO predšolskega otroka. Odgovore 

otrok na odprto vprašanje o vzrokih za GO predstavljamo v obliki urejenih opisnih kategorij 

(tabela 12), ki niso bile pripravljene vnaprej, ampak izhajajo iz odgovorov in jih bomo 

analizirali z vidika razlik med otroki glede na njihove izkušnje z OPP.  

Največ otrok iz vseh treh skupin navaja kot vzrok (tabela 12) za GO dečka v animiranem 

filmu poškodbo, od tega je 44% anketiranih otrok, ki se je z OPP redno srečevala, 63,2% 

anketiranih otrok z občasnimi srečanji z OPP in 40,0% otrok,  ki se z OPP niso srečevali. 

Otroci so kot poškodbo, zaradi katere je deček v filmu na invalidskem vozičku,  najpogosteje  

navajali zlom noge, padec, padec po stopnicah, v dveh primerih (11,1%) pa so otroci iz 

skupine, ki se je vsakodnevno srečevala z OPP, navajali tudi povzročeno poškodbo (nekdo ga 

je potisnil, da je padel). V tej skupini je 16,7% anketiranih otrok navedlo, da je otrok takšen 

od rojstva, tako  pa je menilo tudi 10,0% otrok v skupini, ki se z OPP ni srečevala, med 

otroki, ki so se  občasno srečevali z OPP pa ni takega odgovora podal nihče. V svojih 

odgovorih so otroci pogosto navajali tudi splošno nezmožnost hoje (npr. ne zna, ne zna še, ne 

more hoditi, se bo moral še naučiti).Pri splošni nezmožnosti hoje je v vsaki od treh skupin 

prihajalo do razlike v odgovoru, saj je polovica otrok v skupini navajala,  da deček nikoli ne 

bo mogel hoditi, polovica pa, da se bo spretnosti hoje nekoč še naučil (tabela 12).  
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Tabela 12: Kategorije odgovorov otrok na odprta vprašanja o vzrokih GO  dečka v 

animiranem filmu  

Skupina 

VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE Z 

OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI  

SREČEVANJA Z 

OPP 

Odgovori f f%  f f% f f%  

Poškodba  8 44,4 12 63,2 8 40,0 

Prometna nesreča, 

nesreča  
0 0,00 2 10,5 3 15 

Povzročena poškodba 2 11,1 0 0,0 0 0,0 

Od rojstva je tak ali 

poškodba 
1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Od rojstva je tak 3 16,7 0 0,0 2 10 

Nezmožnost 

hoje 

Ne 

more 

hoditi 

1 5,6 1 5,3 2 10 

Ne zna 

še, se 

bo 

naučil 

1 5,6 2 10,5 2 10 

Je invalid  1 5,6 0 0,0 0 0,0 

Moral se je spočiti, je 

bolj utrujen 
0 0,0 0 0,0 1 5 

Ne vem 1 5,6 2 10,5 2 10,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f (frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

Vsi navedeni  odgovori potrjujejo ugotovitev, da je večinsko razumevanje GO kot stanja, ki ni  

vseživljenjsko trajno stanje, ampak začasno, ki se bo v odraslosti izboljšalo.  

Diamond in Kensinger (2002, v Hooser, 2009)sta ugotovila, da v primerjavi GO z motnjami v 

duševnem razvoju (nadalje MDR), otroci z značilnim razvojem bolje razumejo GO. 

Zmožnosti sodelovanja vrstnikov z GO v aktivnostih, značilnih za predšolsko obdobje, so 

ocenjevali bolj realno, kot zmožnosti vrstnikov z MDR. Bolj realni, kot pri navajanju vzrokov 

za MDR, so bili otroci tudi v iskanju možnih vzrokov za GO. Tudi v tej raziskavi so otroci kot 

vzrok za GO najpogosteje navajali zlomljeno nogo.  

V nadaljevanju pogovora, časovno ločeno od prej obravnavanih oz., predstavljenih  anketnih  

vprašanj, smo otroke v raziskavi ponovno vprašali, ali menijo, da se je dečku v animiranem 

filmu kaj zgodilo, ali pa menijo, da se je z GO rodil. Otroci so se lahko odločili le med dvema 

odgovoroma (tabela 13). V večini so se otroci iz vseh treh skupin še vedno menili , da se je 

dečku nekaj zgodilo. V skupini, ki se ni srečevala z OPP je tako menilo 65% otrok, v skupini 

otrok, ki so se občasno srečevali  z OPP pa je kar 89,5% otrok odgovorilo, da se mu je nekaj 

zgodilo. V skupini otrok, ki so se vsakodnevno srečevali z OPP,  je bila razlika med tema 

odgovoroma najmanjša;  55,6% otrokom je menilo, da se je dečku nekaj zgodilo, 44,4% pa da 

se je deček takšen rodil. Največ otrok, ki meni, da se je deček takšen rodil, je imelo 

vsakodnevne stike z OPP.  
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Tabela 13: Struktura odgovorov otrok glede GO kot prirojenega/pridobljenega stanja   

Skupina 
VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE  

OBČASNO  

SREČEVANJE  

NI  

SREČEVANJA  

Odgovori f f%  f f% f f%  

Zgodilo 10 55,6 17 89,5 13 65,0 

Rodil 8 44,4 2 10,5 7 35,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

Z izvedbo Hi
2 

– preizkusa smo testirali, ali sta srečevanje z OPP in odgovora, da se je dečku 

nekaj zgodilo in da se je takšen rodil, statistično značilno povezana (tabela 14). Preizkus je 

pokazal p-vrednost 0,065 (g=2), kar je več od izbrane mejne p-vrednosti, zato s 5% stopnjo 

tveganja ne moremo potrditi, da sta spremenljivki značilno povezani. Zavedati se je potrebno, 

da  razlike v frekvencah odgovorov najverjetneje niso povsem naključne, ampak je dobljen 

rezultat odraz majhnega vzorca (N=57).  

Tabela 14:  Hi
2
 – preizkus statistične pomembnosti razlike med odgovoroma »rodil« in 

»zgodilo« 

1. Ali se je dečku kaj zgodilo ali se je takšen rodil? 

 Hi
2 

g p Stat. pomembnost 

Hi
2 

test 5,48 2 0,06 NE  

Skupaj  57    
Legenda: g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti; α≤0,05 

Ugotavljamo, da otroci iz skupine, ki ima sicer vsakodnevne stike z OPP in zato več 

konkretnih izkušenj z OPP, GO ne razumeva kot vseživljenjskega stanja (od rojstva do 

odrasle dobe), prav tako GO tako ne dojemajo otroci iz skupine z občasnim srečevanjem z 

OPP, ki so v okviru občasnih izkustvenih delavnic preko zgodbic in pripovedovanja 

spoznavali različne vrste posebnih potreb in njihov izvor. Brali smo npr. zgodbo Veveriček 

posebne sorte (Makarovič, 1994) in Balki, prav poseben muc (Emeršič, 2007). Možna razlaga 

ugotovljenega stanja je, da otroci iz obeh skupin teh spoznanj ne prenašajo v pogovor ob 

animiranem filmu dečka z GO, saj gre za situacijo, kjer je potrebno posredno sklepanje in se 

ne nanaša na konkretnega otroka ali situacijo. Omenili smo že, da so otroci v predšolskem 

obdobju še zelo vezani na konkretno, točno določeno, individualno izkušnjo z osebo z GO in 

je zato njihovo poznavanje posebnih potreb lahko vezano samo na specifičen okvir oz. vrsto 

posebne potrebe, ki jo poznajo. Posplošitve iz konkretne izkušnje na celostno razumevanje 

posebnih potreb pa zaradi postopnega razvoja abstraktnega mišljenja še niso zmožni (Hooser, 

2009).  

Prav tako raziskave ugotavljajo (Favazza, Phillipsen in Kumar, 2000, v Hooser, 2009; 

Koletnik 2013), da samo uporaba inkluzivne literature in pogovori ob njej, nimajo velikih 

vplivov na spremembo stališč ali razumevanja posebnih potreb z vidika predšolskih otrok z 

značilnim razvojem.  
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10.1.3  Stališča predšolskih otrok do zmožnosti in značilnosti otrok s posebnimi 

potrebami na socialnem, fizičnem in kognitivnem področju  

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja o razlagi in razumevanju GO smo postavili tudi 

splošno hipotezo (H2), da se otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin glede na 

njihove izkušnje z OPP (skupina s vsakodnevnimi stiki z OPP, skupina z občasnimi stiki in 

skupina, ki se z OPP ni srečevala) statistično pomembno razlikujejo v razlagi GO.  

Ker se nam je med raziskovanjem v sklopu prvega raziskovalnega vprašanja, ki temelji na 

kognitivni komponenti stališča (vedenja, znanje), zdel pojem razlaga gibalne oviranosti 

preširok, smo hipotezo H2 za potrebe natančnejše analize razdelali na dve delni hipotezi. V 

prvi (H2/1) smo tako zajeli stališča otrok z značilnim razvojem do zmožnosti dečka z GO na 

treh področjih razvoja, ki smo jih izpostavili (socialno, fizično in kognitivno področje). Na 

podlagi te hipoteze smo predvidevali, da se otroci z značilnim razvojem iz treh različnih 

skupin glede na pogostost srečevanja z OPP  statistično pomembno razlikujejo v stališčih do 

zmožnosti (H2/1) in značilnosti (H2/2) dečka z GO na treh področjih razvoja (socialnem, 

fizičnem in kognitivnem).  

Stališča do zmožnosti dečka z GO na socialnem področju smo preučevali v sklopu vprašanj o 

številu  prijateljskih vezi OPP (vpr. 41) in z odprtim vprašanjem o razlogih za morebitne 

težave pri navezovanju prijateljskih stikov OPP z ostalimi otroki. Zanimalo nas je tudi, kaj 

otroci menijo o tem, katerega spola so v večini prijatelji OPP (vpr. 42). 

V sklop preučevanja stališč do socialnih značilnosti pa smo vključili vprašanji št. 14 in 43, ki 

zaradi podobne vsebine, v vprašalniku nista bili skupaj. Odgovore na vprašanja o stališčih do 

zmožnosti in značilnosti otroka z GO na socialnem področju prikazujemo v spodnji tabeli 15.  



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

67 

 

 

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do zmožnosti in značilnosti otroka z GO na SOCIALNEM področju,  glede na 

pogostost srečevanja z OPP 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE (statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,01); DA(statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,01)  

 

 VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z 

OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2 

g p Stat. 

pom. 

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

41. Ali imajo ti otroci veliko 

prijateljev? 

9 50,0 0 0,0 9 50,0 9 47,4 0 0,0 10 52,6 8 40,0 3 15,0 9 45,0 5,89 4 0,20 NE 

14. Ali se ti zdi deček v filmu 

prijazen?  

17 94,4 0 0,0 1 5,6 19 100,0 

 

0 0,0 0 0 18 90,0 2 10,0 0 0 44,60 4 0,00 DA 

43. Ali se ti zdi deček 

nesramen? 

1 5,6 1 5,6 16 88,9 0 0,0 0 0,0 19 100,0 0 0,0 2 10,0 18 90,0 31,30 4 0,00 DA 
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Pri ocenjevanju socialnih zmožnosti otroka z GO (vpr. 41) so se otroci iz vseh treh skupin 

glede na njihove izkušnje z OPP težko odločili za takojšen odgovor. Razlike v odgovorih 

otrok iz vseh treh skupin na to vprašanje niso bile velike. Pri oceni števila prijateljskih stikov 

otroka z GO se je polovica otrok iz skupine s vsakodnevnim srečevanjem OPP, odločila, da 

imajo otroci z GO veliko prijateljev, polovica pa, da ne. Podoben je rezultat pri skupini otrok, 

ki se občasno srečuje z OPP. V tej skupini otrok  52,6% otrok meni, da OPP nimajo veliko 

prijateljev, 47,4% pa, da jih imajo. Najtežje so se za odgovor odločili otroci iz skupine, ki se z 

OPP ni srečevala; v tej skupini so se trije otroci odločili za odgovor »mogoče«, 40% otrok za 

odgovor »da« in 45% za odgovor »ne« (tabela 15). V vseh treh skupinah otrok z značilnim 

razvojem torej ne glede na pogostost srečevanja z OPP vsi približno enako ocenjujejo 

socialne zmožnosti otroka z GO. V nadaljevanju predstavljamo odgovore o razmišljanju otrok 

z značilnim razvojem o tem, kako njihovi vrstniki z GO sklepajo prijateljstva.  

Pri navajanju vzrokov za število prijateljskih vezi otroka z GO je v tabeli 16 opazno, da otroci 

pogosto niso vedeli, kaj naj odgovorijo. V skupini z vsakodnevnimi stiki kar 66,7% otrok ni 

podalo odgovora na vprašanje. Pri tem je najverjetneje šlo za otroke, ki so sicer odgovorili 

pritrdilno, a niso znali obrazložiti, zakaj imajo otroci veliko prijateljev. Ostali otroci, ki so 

odgovorili, da deček nima veliko prijateljev, pa so kot vzroke za to navajali nezmožnost hoje 

ali teka, nepoznavanje igre. En otrok je odgovoril, da takšnih otrok z GO ostali ne marajo. 

Tudi v skupini z občasnimi stiki z OPP precej otrok (52,6%) ni navedlo vzroka za število 

prijateljskih vezi, so pa za razliko od skupine s vsakodnevnimi stiki, navajali tudi pozitivne 

vzroke (npr. ker je otrok prijazen, ker je pravi prijatelj). Med negativnimi vzroki otroci v dveh 

primerih navajajo nezmožnost hoje in teka in v dveh primerih  nepoznavanje igre, en otrok je 

tudi v tej skupini odgovoril, da takšnih otrok ostali ne marajo.  

Tabela 16: Kategorije odprtih odgovorov na vprašanje zakaj imajo otroci, kot je deček v 

filmu veliko/malo prijateljev 

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

V skupini, ki se z OPP ni srečevala, sta dva otroka navedla, da je deček z GO prijazen in da 

ima zato veliko prijateljev, 45% otrok  pa ni podalo odgovora. Zanimivi  so negativno obarva 

ni vzroki za majhno število prijateljstev otroka z GO, ki so jih navajali otroci iz te skupine. 

Skupina 

VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE Z 

OPP 

OBČASNO 

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI 

SREČEVANJA Z 

OPP 

Odgovori f f% f f% f f% 

Brez odgovora 12 66,7 10 52,6 9 45,0 

Nezmožnost hoje, teka 4 22,2 2 10,5 1 5,0 

Nepoznavanje igre 1 5,6 2 10,5 1 5,0 

Ne marajo jih 1 5,6 1 5,3 0 0,0 

Je prijazen 0 0,0 2 10,5 2 10,0 

Pravi prijatelj je 0 0,0 2 10,5 0 0,0 

Nezmožnost hoje, teka in 

govora 
0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Strah pred OPP 0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Nimajo prijateljev 0 0,0 0 0,0 2 10,0 

Ne vem  0 0,0 0 0,0 3 15,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 
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Samo v tej skupini so otroci poleg nezmožnosti hoje oz. teka dečka z GO, zaznali tudi 

njegovo nezmožnost govora. Pri čemer so dodali, da se bo govora še naučil. Tudi v tej skupini 

poročajo o dečkovem nepoznavanju igre, en otrok pa je prvič omenil tudi strah (ostali otroci 

se mogoče dečka z GO tudi malo bojijo) (tabela 16).  

Pri proučevanju stališč do socialnih značilnosti (vpr. 14 in 43) otroka z GO večina otrok iz 

vseh treh skupin(glede na izkušnje z OPP) pozitivno ocenjuje njegove socialne značilnosti, saj 

se vsem, razen enemu otroku v skupini s vsakdanjimi stiki z OPP, deček zdi prijazen in ne 

nesramen. Očitno pa prihaja do statistično pomembnih razlik v odgovorih na ti dve vprašanji 

iz sklopa (tabela 15), zato lahko z 1% tveganjem (p=0,00; g=4), potrdimo del hipoteze H2/2, 

da se otroci iz treh skupin statistično pomembno razlikujejo v stališčih do značilnosti otroka z 

GO na socialnem področju. Skupina z občasnimi stiki  z OPP ima najbolj pozitivna stališča do 

njih, vsem (100%) se zdi prijazen in  ne nesramen. Po pogostosti pozitivnih stališč sledi 

skupina, ki se z OPP ni srečevala. Najmanj pozitivna stališča pa ima skupina, ki se je 

vsakodnevno srečevala z OPP, saj 1 otrok iz te skupine meni, da je GO deček nesramen, eden 

pa, da deček ni prijazen. Eden od otrok iz  te skupine pa se ni mogel opredeliti o tem,  ali je 

deček nesramen, zato je odgovoril z »mogoče« (tabela 15).   

Otroci pri odgovarjanju na vprašanja o navezovanju prijateljstev pogosto pomislijo na 

različne načine igre, ki jo oni vzpostavljajo v svojih prijateljskih odnosih.  Igra  je v obdobju 

zgodnjega otroštva najpomembnejši dejavnik za psihosocialni razvoj otrok, saj gradi socialno 

kompetentnost (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Kot vzrok majhnega števila sklenjenih 

prijateljstev OPP z vrstniki, so otroci namreč pogosto navajali nepoznavanje igre, pa tudi  

nezmožnost hoje in teka ter govora, ki so po kriterijih anketiranih otrok pomembni dejavniki 

za razvoj zanje uspešne in aktivne igre. Raziskave potrjujejo, da imajo otroci z GO resnično 

največ težav pri pridobivanju izkušenj iz okolja. Te zaradi njihove oviranosti niso tako 

številčne in raznolike kot izkušnje njihovih vrstnikov. Gibalna oviranost otroka omejuje pri 

manipuliranju z različnimi materiali, pri konstrukcijski gradnji (npr. iz kock in drugih 

gradnikov) in pri, ostalim otrokom primerljivem, prostem gibanju po igralnem prostoru med 

igro.   

Prav tako pa različne govorno jezikovne težave otroke s posebnimi potrebami omejujejo pri 

vstopanju v odnose, vzdrževanju interakcije med igro, saj težko razložijo svojo igro, ostali 

otroci pa jih težje razumejo (Marjanovič Umek in Fekonja, 2006; Owen, 1999). Za učinkovito 

vključevanje v okolje je potrebna vzpostavitev primerne komunikacije, s katero lahko okolici 

sporočimo naše želje in pričakovanja. Otroci z govorno jezikovnimi težavami lahko 

primanjkljaj sicer nadomestijo s samoiniciativnostjo, kar pomeni, da so začetniki ali 

pobudniki določene dejavnosti in tako vzpostavijo interakcijo z vrstniki v igri (Lebarič idr., 

2006). Med otroki v  predšolskem obdobju so namreč najbolj priljubljeni otroci, ki razumejo 

doživljanje drugih, sodelujejo  v skupnih nalogah in so socialno inteligentni (Mikuš Kos, 

2001).  

Spoznanja o OPP anketiranih otrok so, skladna s strokovnimi spoznanji prej navedenih 

avtorjev o različnih vzrokih, zakaj otroci z GO težje navezujejo prijateljske stike. Kriteriji za 

izbiranje prijateljev v predšolskem obdobju so namreč predvsem skupne dejavnosti, delitev 

igrač in predmetov; pri čemer lahko imajo otroci z GO in ostalimi vrstami posebnih potreb, 

različne težave.  

Na vprašanje o spolu prijateljev dečka z GO (tabela 17) so otroci vseh treh skupin odgovorili, 

da imajo ti otroci večkrat za prijateljice deklice, kot pa dečke. Pri tem so otroci iz skupine, ki 

je imela vsakodnevne stike z OPP najbolj prepričani v to (61%), sledijo jim otroci iz skupine, 
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ki se z OPP ni srečevala s 45%, otroci iz skupine, ki se je z OPP srečevala le občasno, pa so se 

za odgovor deklica odločili v 36,8%. Pri tem lahko sklepamo, da gre pri večini odgovorov 

lahko tudi za vpliv ogleda animiranega filma, ki prikazuje prijateljstvo med dečkom in 

deklico in je konkreten primer, iz katerega izhajajo otroci ter tako tudi odgovarjajo. V 

primeru, da bi otroci morda bolj izhajali iz svojega načina izbiranja prijateljev, bi lahko bili 

rezultati drugačni, saj je za sklepanje prijateljstev v zgodnjem otroštvu značilno, da si otroci 

najraje izbirajo prijatelje iste starosti in spola, še posebej po 3. oz. 4. letu, pred to starostjo pa 

jih spolno mešana igra ne moti (Papalia idr., 2003).  

Tabela 17: Odgovori na vprašanje ali ima otrok z GO več deklic ali več dečkov  za 

prijatelje 

Skupina 

VSAKODNEVNO  

SREČEVANJE Z OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI  

SREČEVANJA Z 

OPP 

Odgovori f f%  f f% f f%  

Deklic 11 61,1 7 36,8 9 45,0 

Dečkov 4 22,2 4 21,1 6 30,0 

Brez 

odgovora 
2 11,1 8 42,1 3 15,0 

Vseh 1 5,6 0 0,0 1 5,0 

Ne vem 0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

V prvem vsebinskem delu H2 smo preučevali razlike v stališčih predšolskih otrok do 

zmožnosti in značilnosti otroka z GO na socialnem področju in samo v primeru stališč do 

socialnih značilnosti GO (prijaznost/nesramnost) potrdili statistično pomembne razlike med 

tremi različnimi skupinami otrok z značilnim razvojem glede na pogostost njihovega 

srečevanja z OPP. Odprta vprašanja so nam omogočila natančnejšo analizo pogleda 

predšolskih otrok na socialne zmožnosti GO, kjer smo ugotovili, da otroci precej realno 

ocenjujejo socialne zmožnosti otroka z GO za vključevanje v igro ostalih otrok in za 

navezovanje prijateljskih stikov z ostalimi otroki ter da otroku z GO pogosteje pripišejo 

navezovanje prijateljskega stika z deklicami  kot pa z dečki.  

V nadaljevanju smo preučevali stališča predšolskih otrok do zmožnosti in značilnosti GO 

dečka na fizičnem področju, kjer smo predvidevali, da se predšolski otroci z značilnim 

razvojem iz treh različnih skupin (skupina, ki se ni srečevala z OPP,  skupina, ki se je z OPP 

srečevala občasno in skupina otrok, ki se je z OPP srečevala vsakodnevno) statistično 

pomembno razlikujejo v stališčih do zmožnosti (H2/1) in do značilnosti (H2/2) otroka z GO 

na fizičnem področju. 

V sklopu vprašanj o stališčih do fizičnih zmožnostih GO (v tabeli 18) smo zajeli osnovne 

gibalne spretnosti predšolskih otrok, s katerimi se najpogosteje srečujejo pri vsakodnevnem 

bivanju v vrtcu. Drugo vprašanje po ogledu filma je bilo vezano na osnovno zaznavo 

zmožnosti hoje dečka v filmu (vpr. 2). V skupini, ki se je vsakodnevno srečevala z OPP, je 

88,9% otrok  menilo, da deček ne more hoditi, dva otroka sta menila, da lahko. V skupini z 

občasnimi stiki z OPP, so nezmožnost hoje ocenili vsi otroci, v skupini, ki se z OPP ni 

srečevala pa prav tako vsi, razen enega otroka, ki je menil, da deček lahko hodi. Da smo 

preverili, kako sodelujoči otroci zaznavajo fizične zmožnosti glavnih likov v animiranem 
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filmu in ali razlikujejo med zmožnostjo hoje pri dečku in deklici, smo vključili še vprašanje o 

tem ali lahko hodi deklica (vpr. 3). Vsi otroci vseh treh skupin so pravilno ugotovili, da 

deklica lahko hodi.  

 Sklop vprašanj je vključeval  vprašanja s področja skrbi za samega sebe (hranjenje in 

oblačenje), česar otroci niso mogli razbrati neposredno iz animiranega filma, temveč so o 

zmožnostih dečka morali sklepati na osnovi zaznave o zmožnosti/nezmožnosti hoje filmskega 

junaka. Vključili  smo še vprašanje o zmožnostih igre z žogo in rokovanja s škarjami. Oboje 

so otroci lahko predvidevali posredno skozi dogajanje v filmu, ki so si ga ogledali. Otroci iz 

vseh treh skupin so dokaj realno ocenjevali fizične zmožnosti otroka z GO, v večini so 

navedli, da aktivnosti s področja skrbi zase, sam ne more opraviti. Najtežje so se odločili 

glede otrokove  zmožnosti držanja žlice, kjer so najbolj realno (da tega otrok v filmu ne 

zmore), odgovarjali otroci iz skupine »občasno«. Z visokim odstotnim deležem  odgovorov 

»ne« so otroci vseh treh skupin realno ocenili, da se sam ne zmore obleči, pa tudi glede 

njegove igre z žogo (brcanje in ujemanje) jih je velika večina ocenila, da tega ne zmore. Če 

primerjamo odgovore otrok glede  zmožnosti brcanja žoge dečka z GO v filmu, z odgovori 

otrok o zmožnosti tega dečka, da žogo ujame, ugotovimo, da je več otrok iz vseh treh skupin 

menilo, da otrok z GO  žogo lahko ujame. Presenetljiv je odgovor otrok, ki se je z OPP redno 

srečevala, saj jih je  61,1% odgovorilo, da otrok z GO lahko reže s škarjami, medtem ko mu 

zmožnosti držanja žlice niso pripisali (tabela 18).  

V ta sklop smo ponovno zajeli še vprašanji o vrednotenju značilnosti dečka z GO na fizičnem 

področju (vpr. 10 in vpr. 40), ki smo ju v anketiranju namenoma zastavili z  večjim  časovnim 

zamikom. Pri pozitivni formulaciji vprašanja (tj. ali se ti zdi deček lep) so odgovor »da« 

največkrat izbrali otroci iz skupine z občasnimi stiki z OPP, po pogostosti so sledili odgovori 

otrok z vsakodnevnimi stiki z OPP, najmanj otrok pa se je za ta odgovor odločilo v skupini, ki 

se z OPP ni srečevala. Odgovor, da se jim deček ne zdi lep, je pri tem vprašanju izbralo 22% 

otrok iz skupine s vsakodnevnimi stiki s OPP in kar 30% otrok, ki se z OPP niso srečevali, 

medtem ko v nasprotni, negativno obarvani  obliki istega vprašanja (tj. ali je deček grd) otroci 

iz teh dveh skupin z izjemo enega otroka niso odgovorili, da je otrok grd. Razliko v odgovorih 

vsebinsko enakega vprašanja lahko najverjetneje pripišemo negativnemu prizvoku nasprotno 

zastavljenega vprašanja, medtem ko pri ocenjevanju lepote otroci že čutijo možnost 

subjektivne izbire in odgovorijo negativno brez občutka krivde ali sramu.  

Rezultati naše raziskave kažejo, da različna stališča do fizičnih zmožnosti otroka z GO niso 

odvisna od pogostosti stikov  z OPP, saj večina otrok iz vseh treh okolij podobno realno 

vrednoti fizične zmožnosti otroka z GO. Kullbackov preizkus (tabela 18) je v sklopu vprašanj 

o stališčih do fizičnih značilnostih dečka z GO pokazal statistično pomembne razlike med 

tremi skupinami samo v odgovorih na vprašanje o lepoti dečka (g=4, p=0,021), kjer z 94% za 

odgovor »da« izstopa skupina, ki se je z OPP srečevala občasno. Pri ostalih vprašanjih pa 

razlike niso statistično pomembne. Na podlagi teh spoznanj lahko zavrnemo del hipoteze 

H2/1 o razlikah v stališčih do fizičnih zmožnosti otrok z GO,s 5% tveganjem pa lahko 

hipotezo H2/2 o statistično pomembnih razlikah med odgovori treh skupin potrdimo samo v 

primeru razlikovanja v stališčih do fizične značilnosti otroka z GO (lepota dečka).  
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Tabela 18: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč otrok do zmožnosti in značilnosti otroka z GO na FIZIČNEM področju,  glede 

na pogostost srečevanja z OPP 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;   

NE(statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05); DA (statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05)

 VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2 

g p Stat. 

pom.  

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

8. Ali deček lahko 

hodi?  

2 11,1 0 0,0 16 88,9 0 0,0, 0 0,0 19 100,0 1 5,0 1 5,0 18 90,0 4,17 4 0,38 NE 

9. Ali deklica 

lahko hodi? 

18 100,0 0 0,0 0 0 19 100,0 0 0,0 0 0 20 100,0 0 0,0 0 0,0 / / / NE 

19.  Ali lahko drži 

žlico pri kosilu? 

6 33,3 1 5,6 11 61,1 6 31,6 0 0,0 13 68,4 8 40,0 2 10,0 10 50,0 4,84 6 0,56 NE 

30. Ali lahko reže s 

škarjami? 

11 61,1 0 0,0 7 38,9 6 31,6 0 0,0 13 68,4 7 35,0 0 0,0 13 65,0 3,95 2 0,14 NE 

24. Ali se deček 

lahko sam obleče? 

3 16,7 0 0,0 15 83,3 3 15,8 2 10,5 14 73,7 1 5,0 2 10,0 17 85,5 3,36 4 0,49 NE 

26. Ali lahko brcne 

žogo? 

2 11,1 0 0,0 16 88,9 3 15,8 0 0,0 16 84,2 0 0,0 1 5,0 19 95,0 4,91 4 0,29 NE 

27. Ali lahko ujame 

žogo? 

3 16,7 1 5,6 14 77,8 4 21,1 0 0,0 15 78,9 4 20 1 5,0 15 75,0 1,13 4 0,89 NE 

10. Ali se ti zdi lep?  12 66,7 2 11,1 4 22,2 18 94,7 0 0,0 1 5,3 13 65,0 1 5,0 6 30,0 11,57 4 0,02 DA 

40. Ali se ti zdi 

deček grd? 

0 0,0 3 16,7 15 83,3 0 0,0 0 0,0 19 100,0 1 5,0 3 15,0 16 80,0 4,65 4 0,32 NE 
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V tabeli 19 v nadaljevanju predstavljamo rezultate odgovorov na vprašanja, vezana na stališča 

otrok z značilnim razvojem do zmožnosti in značilnosti dečka z GO na kognitivnem področju.  

V sklopu teh vprašanj smo zajeli vprašanja o zmožnosti/nezmožnosti govorjenja dečka v 

animiranem filmu (vpr. 8), sledilo je vprašanje o zmožnosti govora deklice (vpr. 9), da smo 

ugotovili, ali otroci zaznajo razliko med glavnima likoma v zmožnosti komuniciranja. 

Zmožnost govorjenja dečka v animiranem filmu je aktivnost, o kateri so morali otroci 

posredno sklepati iz dogajanja, saj v filmu nikogar od otrok ne slišijo govoriti, lahko pa 

opazijo, kdo je pobudnik in akter v komunikaciji. Zaradi tega posrednega sklepanja je 

nekoliko manj otrok iz vseh treh skupin realno ocenilo, da deček ne more govoriti, en otrok pa 

je na podlagi tega  menil, da tudi deklica ne more govoriti. Ostali otroci so pravilno ugotovili, 

da deklica lahko govori.  
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Tabela 19: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč otrok do zmožnosti in značilnosti otroka z GO na KOGNITIVNEM področju,  

glede na pogostost srečevanja z OPP 

 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  
Hi

2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE(statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05); DA (statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05)

 

 

 

 

VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z 

OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z 

OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2
  g p Stat. pom.  

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

7. Ali on lahko 

govori?  

5 27,8 1 5,6 12 66,7 6 31,6 0 0,0 13 68,4 3 15,0 1 5,0 16 80,0 2,49 4 0,65 NE 

9. Ali deklica 

lahko govori? 

18 100,0 0 0,0 0 0 19 100,0 0 0,0 0 0 19 95,0 0 0,0 1 5,0 1,88 2 0,39 NE 

12. Ali bi on lahko 

povedal svoje ime? 

6 33,3 2 11,1 10 55,6 5 26,3 2 10,5 12 63,2 4 20,0 1 5,0 15 75,0 1,71 4 0,79 NE 

13. Ali lahko 

našteje 5 barv? 

6 33,3 2 11,1 10 55,6 4 11,1 3 15,8 12 63,2 3 15,0 6 30,0 11 55,0 3,50 4 0,47 NE 

23. Ali se ti zdi 

neumen? 

4 22,2 2 11,1 12 66,7 1 5,3 0 0,0 18 94,7 3 15,0 1 5,0 16 80,0 4,99 4 0,28 NE 

29. Ali deček 

pozna svoj znak v 

vrtcu in ga lahko 

pokaže? 

4 22,2 2 11,1 12 66,7 9 47,4 3 15,8 7 36,8 5 25,0 6 30,0 9 45,5 5,99 4 0,20 NE 

36. Ali ta deček  

zna našteti 3 

domače živali?  

6 33,3 0 0,0 12 66,7 5 26,3 0 0,0 14 73,7 1 5,0 2 10,0 17 85,0 8,12 4 0,08 NE 

38. Ali se ti zdi 

deček pameten? 

11 61,1 4 22,2 3 16,7 12 63,2 0 0,0 7 36,8 14 70,0 

 

5 25,0 1 5,0 46,75 4 0,00 DA 
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Največkrat so dečkovo nezmožnost govorjenja opazili otroci iz skupine, ki se ni srečevala z 

OPP, na drugem mestu po pogostosti zaznave dečkove nezmožnosti govorjenja so bili otroci 

iz skupine z občasnim srečevanjem, najmanjkrat pa so to zaznali otroci, ki so se z OPP 

srečevali vsakodnevno (tabela 19).  

Z odprtim vprašanjem (tabela 20) smo pri anketiranih otrocih preverjali še, kaj menijo o  

vzrokih za dečkovo nezmožnost govorjenja. Veliko anketiranih otrok vzroka ni znalo ali ni 

želelo poiskati. Otroške razlage smo z metodo analize vsebine razvrstili v kategorije, ki smo 

jih oblikovali na podlagi odgovorov anketiranih otrok.   

Tabela 20: Kategorije odgovorov o vzrokih zmožnosti/nezmožnosti govorjenja dečka iz 

animiranega filma  

Skupina 

VSAKODNEVNO 

SREČEVANJE Z OPP 

OBČASNO  

SREČEVANJE Z 

OPP 

NI  

SREČEVANJA Z 

OPP 

Odgovori f f%  f f% f f%  

Brez odgovora 7 38,9 5 26,3 5 25,0 

Tih je, miren je 3 16,7 1 5,3 1 5,0 

Ne zna govoriti, se 

bo še naučil 
2 11,1 3 15,8 4 20,0 

Nisem ga slišal/a 2 11,1 2 10,5 2 10,0 

Ne more govoriti 1 5,6 4 21,1 4 20,0 

Ne zna govoriti 1 5,6 0 0,0 1 5,0 

Ne govori, ker se 

igra 
1 5,6 1 5,3 0 0,0 

Ne vem 1 5,6 3 15,8 2 10,0 

Vem, da lahko 0 0,0 0 0,0 1 5,0 

Skupaj 18 100,0 19 100,0 20 100,0 

Legenda: f(frekvenca)- število vrednosti; f%- delež vrednosti 

V skupini anketirani otrok, ki se ni srečevala z OPP, kjer so otroci največkrat opazili dečkovo 

nezmožnost govorjenja, je tudi največ otrok skušalo poiskati vzrok za to. Navajali so, da otrok 

ne zmore govoriti, enako pogost pa je bil tudi odgovor, da se bo še naučil, ker še ne zna. 

Omenili pa so tudi, da ne govori, ker ga niso slišali. Tudi v skupini z občasnimi stiki z OPP je 

največ otrok navedlo, da otrok z GO ne more govoriti ali da se bo še naučil. V skupini, ki se 

je vsakodnevno srečevala z OPP, izstopa odgovor, da je deček tih in miren in zato ne more 

govoriti. Prav tako so otroci te skupine izpostavili, da ga niso slišali govoriti.  

Poleg osnovnega vprašanja o (ne)zmožnosti govora smo otrokom postavili tudi vprašanje, ali 

menijo, da bi deček lahko povedal svoje ime (vpr. 12).  Vprašanje se od vprašanja o 

zmožnosti govora razlikuje, saj gre za konkretno veščino, ki se je nekateri otroci s posebnimi 

potrebami lahko naučijo. Gre za manj kompleksno obliko sporočanja, saj veščina povedati 

svoje ime ne zajema tudi kompleksnejših načinov komunikacije (npr. dajati pobudo za 

vzpostavitev komunikacije, nadaljevati komunikacijo, odgovarjati na sestavljena vprašanja, 

,…), zato bi otroci, ki so vsakodnevno v stiku z vrstniki s posebnimi potrebami, posredno 

lahko sklepali, da vrstniki s posebnimi potrebami zmorejo sporočiti, kako jim je ime, kljub 

temu, da govor pri njih sicer ni razvit.  
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Rezultati v tabeli 19 kažejo, da so otroci iz skupine s vsakodnevnimi stiki z OPP v največji 

meri mnenja, da otrok z GO vseeno lahko pove svoje ime. Tako meni tudi skupina z 

občasnimi stiki z OPP, skupina, ki se ni srečevala z OPP, pa je najmanj številčna v 

pritrdilnem odgovoru na to vprašanje. Še vedno pa je večina otrok iz vseh treh anketiranih 

skupin mnenja, da otrok ne zmore povedati svojega imena. Opaziti pa je, da so otroci iz vseh 

treh skupin pri tem vprašanju manj odločno odgovarjali in več premišljevali, saj je bilo veliko 

odgovorov »mogoče«. 

V sklopu vprašanj o stališčih do kognitivnih zmožnosti nas je zanimalo še, ali otroci z 

značilnim razvojem menijo, da deček z GO pozna 5 osnovnih barv, ali lahko našteje 3 

domače živali in ali prepozna sliko svojega znaka v vrtcu. To so osnovna znanja, ki jih otroci 

te starosti z značilnim razvojem obvladujejo in na podlagi katerih bi sodelujoči otroci lahko 

sklepali o kognitivnih zmožnosti dečka s posebnimi potrebami v filmu, ki so si ga gledali. 

Skladno z ocenjevanjem (ne)zmožnosti govora dečka z GO večina otrok iz vseh treh skupin 

tudi meni, da deček ne zmore našteti domačih živali in barv. Pri odgovorih o poznavanju 

znaka v vrtcu so bili anketirani otroci manj odločni in so dlje časa razmišljali o odgovoru, več 

je bilo odgovorov »mogoče«, sploh pri skupini, ki se še ni srečala z OPP. Zanimivo je, da 

47% otrok iz skupine z občasnimi stiki z OPP meni, da deček pozna svoj znak in ga lahko 

pokaže, kar lahko morda povežemo s tem, da pri tej aktivnosti ne gre za govorjenje, ampak 

zgolj za kognitivno zmožnost, sposobnost pomnjenja in kazanja, za kar so otroci morda 

sklepali, da deček z GO zmore (tabela 19).  

Na splošno otroci iz skupin s vsakodnevnimi in občasnimi stiki z OPP višje ocenjujejo 

kognitivne zmožnosti dečka z GO kot otroci iz skupine, ki se z OPP ni srečevala. Nasprotno 

pa prav  skupina, ki se z OPP ni srečala, najbolj pozitivno zaznava kognitivne značilnosti 

dečka z GO, saj jih 70% dečka zaznava kot »pametnega«. Sklop vprašanj o stališčih do 

kognitivnih značilnostih dečka z GO vključuje vprašanji št. 23 in 38 (tabela 19).63% otrok iz 

skupine, ki se je z OPP srečevala le občasno, meni, da je deček z GO »pameten«, iz skupine, 

ki se je z OPP srečevala vsak dan, pa jih 61% dečka zaznava kot pametnega. V tej skupini 

tudi največji delež otrok (22%) meni, da je deček z GO »neumen«, kar je največji delež pri 

tem vprašanju glede na vse tri skupine. 

Skupina otrok, ki so se vsakodnevno srečevali z OPP, torej najbolj negativno zaznava 

kognitivne značilnosti dečka z GO. Tudi Kullbackov preizkus (g=4, p=0,00) statistične 

pomembnosti razlik med odgovori treh skupin pokaže, da so razlike statistično pomembne 

samo v primeru vpr. 38 (tj. ali je deček pameten). Razloge morda lahko najdemo v pozitivni 

obliki podanega vprašanja, ki za razliko od nasprotnega vprašanja z negativno formulacijo 

(vpr. 23), pri otrocih vzbuja manj neprijetnih občutkov, saj nima tako negativne konotacije in 

lažje odgovorijo, da deček »ni pameten«  kot pa da je »deček neumen«.  

Razlogi, da so otroci iz skupine, ki se je redno srečevala z OPP, najbolj negativno zaznavali 

kognitivne značilnosti dečka z GO, bi lahko bili v tem, da imajo v vsakdanjem življenju več 

konkretnih izkušenj s takšnimi otroki in bolj realno opažajo, kaj ti otroci zmorejo (npr. 

pomniti ali se naučiti) ter na podlagi tega ocenjujejo, kako pametni so. Imajo namreč izkušnje, 

kako dolgo je potrebno počakati vrstnika s posebnimi potrebami, da nekaj odgovori ali da 

oblikuje neverbalno obliko odgovora, koliko ponovitev potrebuje, da se nauči spretnosti, ki jo 

oni usvajajo spontano, ali da pomni informacije in jih obnovi.  

Tudi Hooser (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo otroci iz inkluzivnih okolij bolj 

negativna stališča do zmožnosti otrok z GO (kaj vse otrok z GO zmore, na vseh področjih). 

kot njihovi vrstniki iz neinkluzivnih okolij. V primerjavi stališč do značilnosti otrok z GO 
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(kakšen se jim zdi otrok z GO), pa je avtor ugotovil, da so stališča otrok iz inkluzivnih okolij 

do otrok z GO bolj pozitivna, kot stališča njihovih vrstnikov iz neinkluzivnega okolja. 

Celostni pogled na raziskovanje stališč predšolskih otrok do zmožnosti in značilnosti dečka z 

GO na kognitivnem področju nam pokaže, da prihaja do statistično pomembnih razlik v 

odgovorih treh skupin ponovno samo v primeru stališč do kognitivne značilnosti dečka z GO 

(pameten) in ne do njegovih kognitivnih zmožnosti (govor, spomin). Pri vseh ostalih 

vprašanjih statistični preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik v odgovorih med tremi 

skupinami glede na pogostost stikov  z OPP. Večina anketiranih otrok podobno ocenjuje 

kognitivne zmožnosti dečka z GO, ki nastopa v filmu.   

Zaključujemo s spoznanjem, da prvega dela hipoteze H2, da se otroci iz treh različnih skupin 

(glede na pogostost srečevanja z OPP) statistično pomembno razlikujejo v stališčih do 

zmožnosti otroka z GO (H2/1) na treh področjih razvoja, ne moremo potrditi, saj testi ne 

pokažejo statistično pomembnih razlik v odgovorih treh skupin pri vprašanjih, vezanih na 

stališča do zmožnosti otroka z GO na socialnem, fizičnem ali kognitivnem področju.  

Prav nasprotno pa lahko drugo delno hipotezo (H2/2), ki predpostavlja, da se otroci iz treh 

različnih skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) statistično pomembno razlikujejo v 

stališčih do značilnosti otroka z GO, potrdimo v primeru stališč do značilnosti na vseh treh 

področjih (socialnem, fizičnem in kognitivnem). Do statistično pomembnih razlik v 

odgovorih otrok z značilnim razvojem namreč prihaja pri vprašanjih o stališčih do socialnih 

značilnosti dečka z GO (prijazen/nesramen), do fizičnih značilnosti (lep) in kognitivnih 

značilnostih (pameten). V raziskavi (Hooser, 2009), ki je primerjala razliko v odnosu do otrok 

z dvema različnimi oblikama posebnih potreb (GO in motnje v duševnem razvoju) so opazili, 

da imajo otroci z značilnim razvojem bolj pozitiven odnos do značilnosti otrok z GO kot pa 

do značilnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju (nadalje MDR). Pri odnosu do zmožnosti 

(kaj menijo, da otroci z GO in MDR zmorejo) pa ni prihajalo do statistično pomembnih 

razlik.  

 

10.2 Doživljanje gibalne oviranosti – pogled predšolskega otroka   

V drugem večjem sklopu raziskovanja nas je zanimalo, kakšna stališča do osebnostnih 

značilnosti dečka z GO (čustvena komponenta stališč) imajo predšolski otroci iz treh različnih 

skupin: (1) skupina, ki se še ni srečala z OPP, (2) skupina, ki se je z OPP srečevala le občasno 

in (3) skupina otrok, ki se z OPP srečuje vsakodnevno.  

Zanimalo nas je predvsem njihovo doživljanje ob dečku z GO v animiranem filmu, zato smo 

izpostavili čustveno komponento stališča, kjer gre za vsa čustva (pozitivna ali negativna), ki 

nam jih vzbujajo določene osebe, dogodki ali situacije. Ta komponenta je običajno usklajena 

s kognitivno komponento stališča. V sklopu tega raziskovalnega vprašanja (RV2),  smo 

postavili hipotezo (H4), da se predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin 

(glede na pogostost srečevanja z OPP) statistično pomembno razlikujejo v čustveni 

komponenti stališč do GO vrstnikov. Predvidevali smo, da imajo otroci, ki se z OPP niso 

srečevali, bolj pozitivno izraženo čustveno komponento stališč kot otroci z značilnim 

razvojem iz drugih dveh skupin (vsakodnevno srečevanje z OPP in občasno srečevanje z 

OPP).   

V tabeli 21 predstavljamo odgovore na vprašanja o doživljanju dečka z GO (vpr. 16 in vpr. 

31) ter odgovore o stališčih otrok do osebnostnih značilnosti dečka z GO (vpr. 32, 35, 37) na 

čustvenem področju.  
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Tabela 21: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do osebnostnih značilnosti in doživljanja otroka z GO,  glede na pogostost 

srečevanja z OPP 

 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE(statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,01); DA(statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,01)

 VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2
 g p Stat.  

pom. 

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

16. Ali bi te bilo strah, 

igrati se z njim? 

4 22,2 0 0 14 77,8 0 0 0 0 19 100,0 1 5,0 0 0 19 95,0 4,44 4 0,35 NE 

31. Ali si ti kdaj žalosten, če 

vidiš takšnega otroka? 

4 22,2 2 11,1 12 66,7 1 5,3 0 0 18 94,7 4 20,0 1 5,0 15 75,0 1,63 4 0,80 NE 

32. Ali se ti zdi  žalosten? 6 33,3 0 0 12 66,7 6 31,6 0 0 13 68,4 10 50,0 0 0 10 50,0 18,83 2 0,00 DA 

35. Ali se ti zdi zloben? 1 5,6 0 0 17 94,4 0 0 0 0 19 100,0 1 5,0 1 5,0 18 90,0 28,99 4 0,00 DA 

37. Ali se ti zdi srečen? 11 61,1 2 11,1 5 27,8 16 84,2 0 0 3 15,8 14 70,0 1 5,0 5 25,0 7,28 4 0,12 NE 
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Izraženost čustvene komponente stališč otrok z značilnim razvojem do osebnostnih 

značilnosti dečka z GO smo preverjali z vprašanji o doživljanju njegovih osebnostnih 

značilnostih (vpr. 32., 35., 37.). V sklopu teh vprašanj smo ugotovili (tabela 21), da otroci iz 

skupine, ki imajo občasne stike z OPP, najbolj pozitivno ocenjujejo osebnostne značilnosti 

dečka z GO, saj jih več kot polovica meni, da deček ni žalosten (68%), kar 84,2% pa jih meni 

tudi, da je srečen. Nihče od otrok iz skupine, ki se je z OPP srečevala le občasno, tudi ne 

meni, da je otrok z GO zloben in nikogar ne bi bilo strah igrati se s tem dečkom. V 94,7% so 

otroci iz te skupine odgovarjali, da ob takšnem otroku sami ne bi bili žalostni (tabela 21).  

Zanimive so ugotovitve raziskave, ki je preučevala povezanost stališč do otrok z GO z 

dejansko pripravljenostjo na navezovanje stikov z vrstniki s posebnimi potrebami (Dyson, 

2005 v Hooser, 2009). Ugotovili so, da večina predšolskih otrok (91%) ni izražala strahu pred 

vrstniki z GO, vendar realnih situacij z možnostjo sodelovanja niso izkoristili za navezovanje 

stika z otrokom z GO (prav tam).   

70% anketiranih otrok iz skupine, ki se ni srečevala z OPP, otroka z GO zaznava kot srečnega 

otroka, kar je bolj pogosto kot v skupini, ki se je z OPP srečevala vsakodnevno (61,1%). V 

skupini, ki se ni srečala z OPP, se polovici vprašanih otrok (N=10) zdi deček z GO žalosten, 

kar je precej več kot otrokom iz ostalih dveh skupin anketirancev, kjer dečka samo po 6 otrok 

zaznava kot žalostnega (tabela 21).Tudi Kullbackov preizkus pokaže statistično pomembnost 

razlik med odgovori vseh treh skupin pri tem vprašanju (vpr. 32 v tabeli 21). 

75% otrok iz skupine, ki se z OPP ni srečevala, odgovarja, da ob takšnem otroku ne bi bili 

žalostni, kar je več, in zato kaže na bolj pozitiven odnos kot pri otrocih iz skupine, ki se je 

vsakodnevno srečevala z OPP. V tej skupini  33,3% otrok meni, da bi jih otrok z GO užalostil 

oz. mogoče užalostil.  

V skupini, ki se z OPP ni srečala, 95% otrok tudi meni, da jih ne bi bilo strah igranja z 

otrokom z GO, medtem ko v skupini z vsakdanjimi stiki z OPP strahu ne izraža 77,8% otrok. 

Pri tem je potrebno poudariti, da so otroci iz skupine z vsakdanjimi stiki, ki so izražali strah 

pred skupno igro, v dveh od štirih pritrdilnih odgovorov izrazili, da jih je strah, da otroka z 

GO ne bi poškodovali oz. da ne znajo rokovati z vozičkom. Torej najverjetneje ne gre za 

negativen odnos, ampak za povečano skrb zaradi večjega poznavanja in razumevanja GO, saj 

imajo več izkušenj z OPP. Da deček ni zloben (vpr. 35), meni 90% otrok iz skupine, ki se z 

OPP ni srečevala, in nekaj več, 94% otrok iz skupine s vsakodnevnimi stiki  z OPP. Pri tem 

vprašanju (tabela 21) Kullbackov preizkus pokaže statistično pomembnost razlik med 

odgovori treh skupin (g=4, p=0,00). To morda lahko pripišemo negativni konotaciji 

pridevnika »zloben«, zaradi česar so se otroci manj številčno odločali za ta odgovor in je zato 

pomemben vsak odgovor, ki izstopa.  

Da je deček zloben, namreč meni 1 otrok iz skupine, ki se je z OPP srečevala vsakodnevno in 

1 otrok iz skupine, ki se z OPP ni srečevala. V tej skupini se je 1 otrok odločil tudi za odgovor 

»mogoče«.  

Hipotezo H4, da se otroci iz treh različnih skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) 

statistično pomembno razlikujejo v čustveni komponenti stališč do dečka z GO, bi tako poleg 

vprašanja o zlobnosti dečka z GO (vpr. 35) potrdili samo še v primeru vprašanja o žalosti 

dečka z GO (vpr. 32). Pri ostalih odgovorih anketiranih otrok ni prihajalo do statistično 

pomembnih razlik. Zanimive pa so ugotovitve, povezane z opisanimi razlikami v odgovorih, 

kjer smo ugotovili, da osebnostne značilnosti dečka z GO najbolj pozitivno ocenjujejo otroci 

iz skupine, ki se je z OPP srečevala občasno, najmanj pozitivno pa otroci iz skupine, ki se je z 

OPP srečevala vsakodnevno. Otroci te skupine pa sicer z največjim razumevanjem, 



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

80 

 

poznavanjem in skrbjo argumentirajo svoje izbire pri odgovarjanju. Zaključno spoznanje se 

zato razlikuje od našega začetnega predvidevanja, da bi imeli otroci iz skupine, ki se ni 

srečevala z OPP in z najmanj izkušnjami z OPP, najbolj pozitivno izraženo čustveno 

komponento stališča do značilnosti otroka z GO.  

Takšne ugotovitve otrok so morda posledica različnih vrst izkušenj otrok z značilnim 

razvojem z OPP. Otroci iz skupine, ki se je občasno srečevala z OPP in ki osebnostne 

značilnosti dečka z GO ocenjujejo najbolj pozitivno, so otroke z GO pri občasnih delavnicah 

vedno srečevali v prijetnih, igralnih situacijah, kjer so se prosto ali vodeno skupaj igrali. Ker 

je tako igra kot celotno druženje vedno prilagojeno otrokom z GO, otroci iz skupine z 

občasnimi stiki morda nimajo izkušnje, da bi bili otroci z GO žalostni (npr. zaradi svoje 

oviranosti ipd.), medtem ko otroci, ki redno sobivajo z otrokom z GO, poznajo tega otroka v 

več različnih situacijah, v katerih je kdaj tudi omejen ali prikrajšan za določeno aktivnost in 

zato morda v večji meri sklepajo, da otrok ni srečen.  

Tudi Tamm in Prellwitz (2001, v Hooser, 2009) sta v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da 

so imeli otroci z zelo malo ali nič konkretnimi izkušnjami z GO vrstniki do njih splošno bolj 

pozitiven odnos in so jih bili bolj pripravljeni sprejeti v igro kot otroci iz inkluzivnih okolij. 

Hodkinson (2007, v Hooser, 2009) pa ugotavlja celo, da imajo otroci z rednimi stiki z OPP iz 

inkluzivnega okolja, kjer je poznavanje in razumevanje posebnih potreb vrstnikov višje, do 

njih bolj negativen odnos. Avtor raziskave zaključuje, da je zato pri trditvah, da inkluzija 

vedno pripomore samo k razvoju bolj pozitivnega odnosa in stališč do vseh OPP, potreben 

kritičen razmislek.  

Bolj negativna stališča otrok iz inkluzivnega okolja do OPP so zaznali tudi v raziskavi, ki je 

preučevala odnos do otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Kot razlog so navedli, da se v 

inkluzivnih okoljih otroci z značilnim razvojem pogosteje soočajo z manj sprejemljivimi 

načini vedenja otrok z MDR (Gottlieb, 1981, Roberts in Smith, 1999 v Čagran in Schmidt, 

2002). V domačih raziskavah (Čagran in Schmidt, 2002; Kuhar, 1997) s področja integracije 

otrok z motnjami sluha v inkluzivno skupnost je izpostavljena ugotovitev, da so otroci iz 

skupin, ki so imele vključenega manj slišečega vrstnika, pri opisu OPP pogosteje kot otroci iz 

neinkluzivnega okolja uporabljali pridevnike z negativno konotacijo. Kot razlog za to 

navajajo možnost, da gre lahko za boljše poznavanje manj slišečih vrstnikov in zato bolj 

specifično ocenjevanje ali pa za negativne izkušnje z otroki s posebnimi potrebami.  

 V raziskavi, ki je primerjala ocenjevanje samopodobe in opisovanje vrstnikov z GO z vidika 

otrok različne starosti (Appelton idr., 1994; Wray in Sensky, 1998, v Hooser, 2009) pa so 

ugotovili, da predšolski otroci v primerjavi s starejšimi bolj visoko ocenjujejo samopodobo 

svojih vrstnikov z GO;  ocenjujejo jih kot srečne in mirne otroke, ki imajo veliko prijateljev. 

Ugotovitve so sicer v popolnem nasprotju s spoznanji, kako svojo samopodobo ocenjujejo 

otroci z GO sami.  

10.3 Pripravljenost na pomoč in sodelovanje  z otrokom z gibalno oviranostjo 

V zadnjem sklopu raziskovanja nas je zanimala vedenjska komponenta stališča, ki predstavlja 

pripravljenost na delovanje v smeri stališča do nekega objekta stališča in ni vedno nujno 

enaka konkretnemu delovanju. Zanimalo nas je, koliko so otroci z značilnim razvojem iz vseh 

treh različnih skupin (skupina, ki se ni srečevala z OPP,  skupina, ki se je z OPP srečevala le 

občasno in skupina otrok, ki se je z OPP srečevala vsakodnevno) pripravljeni ponuditi pomoč 

dečku z GO (vedenjska komponenta stališč) ter koliko so pripravljeni z njim sodelovati in se 

družiti (RV3).  
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Znotraj sklopa tretjega raziskovalnega vprašanja smo postavili dve hipotezi, saj smo 

raziskovanje vedenjske komponente razdelili na dve glavni področji, ki se med seboj 

vsebinsko razlikujeta. Najprej gre za pripravljenost nuditi pomoč otroku z GO, ki je tesno 

povezana s posameznikovo nagnjenostjo k pro-socialnemu oz. altruističnemu vedenju ter z 

večjo ali manjšo mero empatičnosti. Predvidevali smo, da je več kot polovica otrok iz vseh 

treh skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) pripravljena pomagati vrstniku z GO (H5).  

V primeru sodelovanja oz. druženja z otrokom z GO pa gre za bolj oseben, prijateljski odnos, 

kjer otroci samoiniciativno in prostovoljno vstopajo v različne socialne stike, ki se razlikujejo 

od nudenja pomoči, ki jo v vrtcu pogosto načrtno spodbujamo in vzgajamo. Predvidevali smo, 

da se otroci iz treh skupin statistično pomembno razlikujejo v pripravljenosti za sodelovanje z 

vrstniki z GO (H6).  

S hipotezo  H7  smo predvidevali, da so otroci, ki so se vsakodnevno srečevali z OPP (t.i. 

inkluzivno okolje) statistično pomembno bolj kot otroci z značilnim razvojem iz ostalih dveh 

skupin, pripravljeni nuditi pomoč otroku z GO (H7/1) in sodelovati oz. se družiti z otrokom z 

GO (H7/2).  

 

10.3.1 Pripravljenost predšolskih otrok za nudenje pomoči otroku z gibalno oviranostjo 

V tem sklopu raziskovanja smo predpostavili, da je več kot polovica otrok iz vseh treh skupin 

sodelujočih pripravljena pomagati otrokom z GO (H5), prav zaradi prej navedenih dejavnikov 

(vzgoja za pomoč drugemu). Pri tem nas je zanimalo, če so otroci pripravljeni vrstniku z GO 

pomagati pri vsakodnevnih opravilih (vpr. 25) in pri tipičnih predšolskih aktivnostih (vpr. 28 

in vpr. 37). 

Hkrati pa smo predvidevali tudi, da so otroci, ki so bili vsakodnevno v stiku z OPP, statistično 

pomembno bolj pripravljeni nuditi pomoč dečku z GO  kot otroci z značilnim razvojem iz 

ostalih dveh skupin (H7/1).  
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Tabela 22: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do nudenja pomoči otroku z GO, glede na pogostost srečevanja z OPP 

 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE(statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05); DA (statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05) 

 

 

 

 VSAKODNEVNO SREČEVANJE Z 

OPP 

 

OBČASNO SREČEVANJE Z OPP 

 

NI SREČEVANJA Z OPP 

 

Hi
2
 g p Stat. 

pom. 

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

25. Ali bi dečku v 

animiranem filmu 

pomagal pri oblačenju?  

16 88,9 0 0,0 2 11,1 17 89,5 0 0,0 2 10,5 12 60,0 0 0,0 8 40,0 6,66 2 0,04 DA 

28. Bi mu pobral žogo, 

če bi mu padla na tla? 

14 77,8 1 5,6 3 16,7 19 100,0 0 0,0 0 0 19 95,0 0 0,0 1 5,0 6,55 5 0,16 NE 

37. Bi mu pomagal 

pospraviti igrače? 

17 94,4 0 0,0 1 5,6 16 88,8 0 0,0 2 11,2 19 95,0 0 0,0 1 5,0 7,11 6 0,31 NE 
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Otroci z značilnim razvojem se v veliki meri pozitivno odzivajo in so pripravljeni nuditi 

pomoč vrstniku z GO pri pospravljanju igrač in pobiranju žoge, če bi ta padla na tla. Najbolj 

pripravljeni na ti dve obliki pomoči so otroci iz skupine, ki se z OPP ni srečevala. Pri 

pobiranju žoge sicer izstopajo odgovori otrok iz skupine, ki se je vsakodnevno srečevala z 

OPP, kjer so 3 otroci zavrnili pomoč, medtem ko v skupini z le občasnimi stiki z OPP nihče ni 

zavrnil te oblike pomoči. So pa otroci iz te skupine zavrnili pomoč pri pospravljanju igrač 

(tabela 22).  

Do statistično pomembnih razlik v pripravljenosti za nudenje pomoči med tremi skupinami 

prihaja (tabela 22 - Kullbackov preizkus pri vpr. 25 (g=2, p=0,036))  torej samo pri vprašanju 

o pomoči pri oblačenju dečku z GO. Na pomoč pri oblačenju so najbolj pripravljeni otroci iz 

skupine, ki se je z OPP srečevala občasno, najmanj pa otroci iz skupine, ki se z OPP ni 

srečevala, kjer je 40% otrok zavrnilo pomoč. Otroci iz skupine, ki se je z OPP srečevala 

vsakodnevno, so v 88, 9% potrdili svojo pripravljenost na pomoč, kar je še vedno manj kot 

otroci iz skupine z občasnimi stiki z OPP (tabela 22). Zato ne moremo potrditi hipoteze 

(H7/1), da so otroci iz inkluzivnega okolja (vsakodnevno srečevanje z OPP) statistično 

pomembno bolj pripravljeni nuditi pomoč otrokom z GO kot pa otroci iz ostalih dveh skupin. 

Rezultati tako odstopajo od spoznanj preteklih raziskav, ki so pokazale, da naj bi otroci z 

značilnim razvojem iz inkluzivnih okolij izkazovali večjo pripravljenost na sodelovanje z 

vrstniki s posebnimi potrebami in hkrati posebnih potreb ne razumejo kot neke splošne 

oviranosti otroka. Prav tako naj bi bolj spontano sprejemali drugačnost in takoj znali poiskati 

primerne načine pomoči za otroke z GO (Henninger in Gupta, 2014; Hleb, 2006).  

Tudi raziskava Diamond (2001, v Hooser, 2009) potrjuje, da je stopnja pripravljenosti na 

nudenje pomoči OPP povezana z ravnjo razumevanja otrokove posebne potrebe. Otroci, ki so 

bolje razumeli težave OPP, so bili bolj pripravljeni pomagati. Raven razumevanja težav pa je 

bila višja ob pogostejšem srečevanju z OPP, zato je končno spoznanje raziskave, da so otroci 

iz inkluzivnih okolij bolj pripravljeni pomagati OPP, saj jih bolje razumejo.  

Za preverjanje hipoteze H5, v kateri smo predvidevali, da je več kot polovica otrok iz vseh 

treh skupin pripravljena pomagati otrokom z GO, smo uporabili Hi
2
–preizkus (tabela 23). Za 

izpolnitev pogojev uporabe preizkusa smo združili kategorije odgovorov »ne« in »mogoče«. 

Pri vseh treh vprašanjih je izračunana p-vrednost (g=2) manjša od mejne p-vrednosti, zato 

lahko s 5% tveganjem potrdimo hipotezo H5, da je statistično pomembno več kot polovica 

otrok v vsaki skupini pripravljena pomagati otroku z GO tako pri vsakodnevnih (vpr. 25) kot 

pri tipičnih predšolskih aktivnostih (vpr. 28 in 37).   
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Tabela 23: Hi
2
 - preizkus statistične pomembnosti polovice odgovorov o pripravljenosti 

na nudenje pomoči otroku z GO  

 

H5: Več kot polovica otrok iz vseh treh skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) je 

pripravljena pomagati otroku z GO.  

 Da  Ne/ 

Mogoče 

Hi
2
 g p Stat. 

pomembnost 

25. Ali bi dečku 

v animiranem 

filmu pomagal 

pri oblačenju? 

45 12 23,53 

 

2 

p < 0,00 

DA 

28. Bi mu 

pobral žogo, če 

bi mu padla na 

tla? 

52 5 40,75 2 

p < 0,00 

DA 

37. Bi mu 

pomagal 

pospraviti 

igrače? 

52 5 38,93 2 

p < 0,00 

DA 

Skupaj  57     
Legenda: g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti; α≤0,05 

Motivacija za pomoč potrebnim in nudenje te pomoči izhaja iz zmožnosti empatije, ki je 

sposobnost vživljanja v občutke in perspektivo drugega, zaznavo doživljanja druge osebe in 

odzivanje nanj s primernimi čustvi. V obdobju zgodnjega otroštva se empatija nanaša na 

vedno večje število čustev, vedno bolj gre za zavestno, nesebično željo pomagati drugemu in 

poskrbeti zanj (Marjanovič Umek, 2004; Warden in Christie, 2001). Tudi nekateri otroci, ki 

so sicer zavrnili pomoč pri oblačenju otroka z GO, so jasno argumentirali, da jih skrbi, da bi 

otroka z GO še dodatno poškodovali. Izražen je bil torej pozitiven odnos, prosocialno vedenje 

in dodatna skrb. Sicer pa lahko statistično pomembne razlike v odgovorih na vprašanje o 

nudenju pomoči pri oblačenju pripišemo tudi razlogu, da je za pomoč pri oblačenju 

potrebnega veliko več fizičnega stika kot pri ostalih dveh oblikah pomoči otroku z GO. 

Pomoč pri oblačenju zahteva, da se otroka z GO dotaknemo, mogoče tudi vodimo njegovo 

nogo ali roko pri oblačenju. Dodatna skrb otrok tako ni bila odveč. Nekateri otroci v naši 

raziskavi pa so povsem logično sklepali in odgovarjali, naj otroku z GO pri oblačenju pomaga 

vzgojiteljica, tako kot njim in vsem drugim otrokom vsak dan pri pripravi na sprehod.  

Najpomembnejše za razvoj empatije je zavedanje drugih ljudi, vključno z zavedanjem 

njihovih izkušenj in stališč ter interpretacijo njihovega vedenja. Empatija je gradnik pozitivno 

naravnanega vedenja v odnosu do drugih in okolja ter tako posledično temelj za razvoj pro-

socialnega vedenja. Takšno vedenje naj bi bilo prostovoljno, namerno nudenje pomoči 

drugemu, ki je nagrajeno z notranjim zadovoljstvom človeka. Bistven element takšnega 

vedenja je altruizem, ki je ukrepanje zgolj zaradi zaskrbljenosti za drugega človeka, brez 

egoističnih pobud. Altruizem otroci pridobijo že zgodaj v življenju, je pa pro-socialna 

naravnanost lahko deloma dedna, deloma stvar temperamenta, vsekakor pa se razvija pod 

vplivom modelnega učenja. Prvi model je družina, kasneje pa vrstniki in vzgojitelji/učitelji 

(Musek, 1997; Nastran Ule, 1997; Papalia idr., 2003) 

Raziskave kažejo, da naj bi bile nekoliko bolj prosocialno in empatično naravnane deklice 

(Papalia idr., 2003), ki so tudi bolj naklonjene vrstnikom s posebnimi potrebami (Čagran in 
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Schmid, 2002). Tudi v raziskavi, kjer so sodelovali otroci brez posebnih izkušenj z OPP, so 

imele deklice bolj pozitivna stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami kot dečki, izkazovale 

pa so tudi večjo pripravljenost na sodelovanje z vrstniki s posebnimi potrebami (Nowicki, 

2006, v Hooser, 2009).  

10.3.2 Pripravljenost predšolskih otrok na sodelovanje in druženje z otrokom z gibalno 

oviranostjo 

V sklopu zadnjega dela raziskovalnega vprašanja (RV3) nas je zanimalo, koliko so otroci 

pripravljeni vstopati v socialne odnose z otrokom z GO oz. z njim sodelovati. Sklop vsebuje 

vprašanja o sodelovanju z otrokom z GO v vsakodnevnih situacijah v vrtcu, kjer je manj 

svobodne izbire otrok in je sodelovanje pogosto določeno s strani strokovnih delavcev (vpr. 

15, 18,  20,  22), vprašanja o samostojni izbiri otroka z GO kot partnerja v interakciji (vpr. 21 

in 31) ter vprašanja o pripravljenosti na razvoj tesnejšega oz. prijateljskega odnosa z otrokom 

z GO, kjer je potrebna večja mera zaupanja in povezanosti (vpr. 34, 44 in 46).  

Predpostavljali smo, da se predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh skupin sodelujočih 

otrok (glede na pogostost srečevanja z OPP) statistično pomembno razlikujejo v 

pripravljenosti za sodelovanje z otrokom z GO (H6). Hkrati pa smo predpostavljali tudi, da so 

otroci iz inkluzivnega okolja (vsakodnevno srečevanje z OPP) statistično pomembno bolj kot 

otroci iz ostalih dveh skupin pripravljeni sodelovati oz. se družiti z otrokom z GO (H7/2).  
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Tabela 24: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do pripravljenosti na sodelovanje z otrokom z GO,  glede na pogostost 

srečevanja z OPP 

Legenda:  f(frekvenca)-število vrednosti;  f%-delež vrednosti;  

Hi
2
 – vrednost Kullbackovega preizkusa (pogoji za Hi

2
-preizkus niso bili izpolnjeni);  

g- stopnje prostosti; p- stopnja pomembnosti;  

NE(statistično nepomembna razlika med odgovori pri p≤0,05); DA (statistično pomembna razlika med odgovori pri p≤0,05)

 VSAKODNEVNO SREČEVA OPP OBČASNO SREČEVANJE Z OPP NI SREČEVANJA  

Z OPP 

Hi
2 

g p Stat.  

pom. 

Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne Da Mogoče Ne     

f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f% f f%     

15.  Ali bi ti bil kot deklica v 

filmu, bi se igral z njim? 

6 33,3 4 22,2 8 44,4 16 84,2 1 5,3 2 10,5 19  95,0 0 0,0 1 5,0 12,23 4 0,02 DA 

18. Ali bi ti sedel z njim pri 

kosilu? 

9 50,0 3 16,7 6 33,3 16 84,2 1 5,3 2 10,5 16 80,0 1 5,0 3 15,0 3,01 4 0,55 NE 

20. Ali bi bil z njim v paru na 

sprehodu? 

12 66,7 0 0,0 6 33,3 12 63,2 0 0 7 36,8 11 55,0 3 15,0 6 30,0 9,04 4 0,06 NE 

21. Bi si ga izbral sam za igro v 

paru? 

4 22,2 3 16,7 11 61,1 12 63,2 0 0 7 36,8 5 25,0 2 10,0 13 65,0 22,34 6 0,00 DA 

22. Bi sedel z njim, ko berete 

zgodbo? 

15 83,3 0 0,0 3 16,7 17 89,5 0 0 2 10,5 15 75,0 1 5,0 4 20,0 2,67 4 0,62 NE 

31. Ali bi se pogovarjal z njim 

tako kot deklica? 

11 61,1 7 38,9 0 0 19 100,0 0 0 0 0 17 85,0 0 0,0 3 15,0 25,24 4 0,00 DA 

34. Bi mu povedal kaj o svoji 

družini? 

12 66,7 0 0,0 6 33,3 8 42,1 0 0 11 57,9 6 30,0 2 10,0 12 60,0 24,19 4 0,00 DA 

44. Bi ti bil njegov prijatelj? 13 72,2 1 5,6 4 22,2 17 89,5 0 0 2 10,5 12 60,0 1 5,0 7 35,0 2,86 4 0,58 NE 

46. Bi ga povabil na rojstni dan? 8 44,4 1 5,6 9 50,0 13 68,4 0 0 6 31,6 7 35,0 2 10,0 11 55,0 4,58
 

2 0,10 NE 
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Iz tabele 24 je razvidno, da smo s pogovorom o sodelovanju z otrokom z GO začeli pri 

vprašanju št. 15, ki se konkretno navezuje na film, v katerem so otroci videli sodelovanje in 

igro dečka z GO in deklice. Največji delež otrok je bil pripravljenih na sodelovanje z otrokom 

z GO v skupini, ki se z OPP ni srečevala (95%). Otroci iz skupine z občasnimi stiki z OPP so 

bili v veliki večini tudi pripravljeni na igro (84%), najmanjši delež pa je bil otrok, ki se je 

vsakodnevno srečevala z OPP (samo 6%). Ti  so bili pri odgovarjanju tudi najbolj neodločni 

(22% odgovorov »mogoče«).  

V vprašalniku so sledila vprašanja, vezana na konkretne situacije v vrtcu vsak dan, pri čemer 

je potrebno upoštevati, da vrtčevske situacije vključujejo različne oblike sodelovanja med 

otroci in zahtevajo različno mero fizičnega stika ter intenzivnosti v navezovanju odnosa. 

Tako se tudi odgovori na ta vprašanja različno razpršeni, otroci izkazujejo večjo ali manjšo 

mero pripravljenosti na sodelovanje, pri čemer nobena od treh skupin posebej ne izstopa. V 

največji meri so otroci pripravljeni sedeti skupaj z otrokom z GO v krogu, ko prebirajo 

pravljico in pri mizi, pri čemer z nizkim odstotkom pripravljenosti (50%) izstopajo otroci iz 

skupine, ki se je z OPP srečevala vsakodnevno. Ti dve obliki sodelovanja tudi zahtevata 

najmanj fizičnega stika in intenzivnosti sodelovanja v odnosu.  

Nekaj manj otrok je naklonjenih sprehodu v paru z otrokom z GO, pri čemer je najnižja 

pripravljenost otrok iz skupine, ki se z OPP ni srečevala. Pri sprehodu v paru je potreben 

fizičen stik, saj se predšolski otroci na sprehodu držijo za roke. Pri teh odgovorih je ponovno 

potrebno izpostaviti nekatere argumente otrok iz te skupine, ki so pri zavračanju skupnega 

sprehoda izražali strah pred neznanjem rokovanja z vozičkom (npr. ne znam ga peljati, lahko 

bi padel ven). Tako ponovno ne gre za neposredno negativen odnos do sodelovanja, ampak 

povečano skrb,  najverjetneje zaradi pomanjkanja konkretnih izkušenj. Pri vprašanjih o 

sodelovanju med vsakdanjo vrtčevsko rutino se je tudi potrebno zavedati, da si otroci 

partnerjev pri sedenju za mizo ali na sprehodu pogosto ne izbirajo sami, saj je postavitev ali 

določitev parov lahko vnaprej določena s strani vzgojiteljice. Tudi ti načini razporejanja se 

med skupinami lahko razlikujejo, zato je možno, da ima poleg naštetega, tudi to vpliv na 

odgovore otrok pri vprašanju št. 20 (tabela 24).  

Vprašanje št. 31 (tabela 24) se navezuje na prostovoljno in samoiniciativno navezovanje stika 

z otrokom z GO, ki pa hkrati še ne zahteva velike mere zaupanja in intimnosti. Vprašanje o 

pripravljenosti na pogovor z dečkom z GO se ponovno navezuje na situacijo, videno v filmu. 

Situacija je morda zato manj konkretna za otroke, se vanjo težje vživijo in težje predvidevajo, 

koliko stika je dejansko potrebno navezati. Anketirani otroci v veliki meri  odgovarjajo 

pritrdilno. Na pogovor so pripravljeni vsi otroci iz skupine z občasnimi srečevanji z OPP, 

85% otrok iz skupine, ki se z OPP ni srečevala, in 61% otrok iz skupine, ki so imeli z OPP 

vsakodnevni stik.  

Otroci sicer večjo težo kot pogovoru z nekom zagotovo pripisujejo igri, ki je v tem obdobju 

njihova najpomembnejša dejavnost. Tudi kriterij za izbiranje prijateljev v tem obdobju je 

skupna dejavnost, deljenje igrač in predmetov (Papalia idr., 2003).  

Igri v paru z otrokom z GO (vpr. 21) so najbolj naklonjeni otroci iz skupine, ki se je občasno 

srečevala z OPP (63%), manj otroci iz skupine, ki se ni srečevala z OPP (25%), in najmanj 

otroci iz skupine z vsakodnevnimi stiki z OPP (22%).  

Razlogi za takšne odgovore so morda lahko v kakovosti igralnih izkušenj, ki jih imajo otroci 

iz skupine, ki se je občasno srečevala z OPP, saj gre v veliko primerih sodelovanja med 

programi za vodeno oz. vsaj delno usmerjeno igralno dejavnost z otroki z GO. Pri tem imajo 
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otroci z značilnim razvojem priložnost modelnega učenja igre z otrokom z GO od strokovnih 

delavk v tem programu in zato prihaja v večini primerov do pozitivnih izkušenj. Pri otrocih, 

ki se niso srečevali z OPP, pa je možno, da na odgovore ponovno vpliva strah pred neznanim 

oz. neznanje, kako bi takšna igralna situacija sploh lahko izgledala. Raziskave namreč kažejo, 

da poleg modela oz. vzornika, ki ga otroci v določeni situaciji opazujejo, lahko deluje kot 

vzpodbuda za bolj prosocialno vedenje tudi sama situacija. Gre za t.i. situacijska pogojenost 

altruističnega vedenja. Poleg tega pa so velikega pomena primarne in sekundarne 

socializacijske izkušnje (Rosenbaum in Blake, 1955, v Nastran Ule, 1997). 

Zadnja tri vprašanja tega sklopa (vpr. 34., 44., 46.) po objektivnih kriterijih odraslih zahtevajo 

največjo mero intimnosti in zaupanja v navezovanju stika, saj gre za pripovedovanje o lastni 

družini, spletanje prijateljstva in povabilo na praznovanje rojstnega dne. Pri tem je potrebno 

poudariti, da so kriteriji otrok pri teh vprašanjih lahko zelo različni in so nekatere jasno 

izpostavili že med samim odgovarjanjem. Veliko jih še ne praznuje rojstnega dne v obliki 

povabila prijateljem iz vrtca, zato so odgovarjali nikalno. Največjo pripravljenost na povabilo 

na rojstni dan so ponovno izkazali otroci iz skupine z občasnimi srečevanjem z OPP (68%), 

otroci iz skupine z vsakodnevnimi srečevanji z OPP so potrdili v 44%, najmanj pritrdilnih 

odgovorov pa je izkazala skupina, ki se ni srečevala z OPP (35%).  

Na vprašanje o deljenju informacij o njegovi lastni družini (vpr. 34) so otroci iz vseh treh 

skupin odgovarjali precej uravnoteženo in odgovori v nobeni skupini posebej ne izstopajo. 

Najbolj naklonjeni pogovoru o družini so otroci iz skupine, ki se je vsakodnevno srečevala z 

OPP (66%), najmanj pa skupina, ki se z OPP ni srečevala (30%). Pri tem vprašanju se je 

potrebno zavedati, da morda ne gre za najbolj objektiven kriterij ocenjevanja pripravljenosti 

otrok na sodelovanje in navezovanje stika. Otrokom je pripovedovanje o lastni družini, ki je 

zanje v tem obdobju še vedno najpomembnejša in vir najbolj pozitivnih izkušenj ter lepih 

spominov, lahko zelo prijetna dejavnost, katere so v vsakdanji vrtčevski rutini tudi precej 

vajeni, zato tovrstno vprašanje morda ni najboljši kazalnik pripravljenosti za razvoj zaupnega 

oz. osebnega odnosa z otrokom z GO.  

Vprašanje  št. 44 v tem sklopu raziskovanja (RV3) se nanaša na pripravljenost biti prijatelj z 

otrokom z GO. Na to vprašanje najbolj pritrdilno odgovarjajo otroci iz skupine z občasnimi 

stiki z OPP, ki so (89,5%) pripravljeni biti prijatelji s takšnim otrokom. Sledijo otroci iz 

skupine, ki se je vsakodnevno srečevala z OPP (72%), najmanjši delež pritrdilnih odgovorov 

pa izkazujejo otroci, ki se niso srečevali z OPP (60%).  

Za otroke do 3. leta starosti je prijateljstvo nekaj začasnega, vezanega na trenutno dejavnost, 

kasneje pa so prijateljstva že bolj trajna. Pravo prijateljstvo vključuje psihološko povezanost, 

razvoj zaupanja, sprejemanje dolžnosti in razumevanje pravil (Warden in Christie, 2001; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Hkrati pa se je potrebno zavedati, da otroci v tem obdobju nimajo tako strogo določenih 

kriterijev, kdo je njihov prijatelj in kdo ne. Tudi strokovni delavci v vrtcu pogosto uporabljajo 

izraz »v vrtcu smo med seboj prijatelji« za razlago in spodbujanje dobrih medsebojnih 

odnosov, saj je za otroke to najbolj konkreten in oprijemljiv primer razlage pozitivno 

naravnanih odnosov. Se pa zato lahko zgodi, da otroci pojem »biti prijatelj« enačijo s pojmom 

»biti prijazen do«, ipd. Ker se dimenzija prijateljstva pri otrocih zelo spodbuja in otroci vedo, 

da je zaželeno, da so prijatelji, obstaja možnost, da pritrdilno odgovorijo tudi zaradi želje po 

odobravanju njihovega odgovora. Tudi pri raziskovanju altruističnega vedenja se pogosto 

poudarja, da je motiv zanj poleg moralne odgovornosti in sočutja lahko tudi želja po priznanju 

drugih ljudi (Nastran Ule, 1997).  
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Iz tabele 24 je razvidno, da Kullbackov preizkus pokaže statistično pomembnost razlik med 

odgovori treh skupin anketiranih otrok pri štirih od skupaj devetih vprašanj sklopa o 

pripravljenosti na sodelovanje z otrokom z GO. V primeru teh štirih, v nadaljevanju 

podrobneje predstavljenih vprašanj, torej lahko potrdimo hipotezo H6, da se predšolski otroci 

z značilnim razvojem iz treh skupin anketiranih otrok (glede na različno pogostost srečevanja 

z OPP) statistično pomembno razlikujejo v pripravljenosti za sodelovanje z otrokom z GO. 

Razlike v odgovorih med tremi skupinami pri vprašanju o pripravljenosti na igro z otrokom 

(vpr. 15) z GO so statistično pomembne pri p-vrednosti 0,015 (g=4), pri čemer so najbolj na 

igro z dečkom z GO pripravljeni otroci iz skupine, ki se ni srečevala z OPP.  

Statistično pomembnost razlik v odgovorih otrok treh skupin preizkus potrdi tudi pri 

vprašanju o izbiri otroka z GO za igro v paru (g=6, p=0,00), pri čemer so statistično 

pomembno bolj kot otroci ostalih dveh skupin na skupno igro v paru pripravljeni otroci iz 

skupine z občasnimi stiki z OPP.  

Tudi pri odgovorih na vprašanje o pripravljenosti na pogovor z dečkom z GO (vpr. 31) 

opazimo, da so otroci z občasnimi srečevanji z OPP statistično pomembno bolj pogosto kot 

ostali otroci pripravljeni na pogovor z otrokom z GO, saj preizkus pokaže statistično 

pomembnost razlik pri p-vrednosti 0,00 (g=4).  

Pri odgovorih na vprašanje o pripovedovanju o lastni družini se statistično pomembno od 

ostalih dveh skupin razlikuje skupina, ki je imela vsakodnevna srečanja z OPP (g=4, p=0,00). 

To je tudi edini primer vprašanja, pri katerem lahko potrdimo hipotezo H7/2, saj je samo v 

tem primeru na sodelovanje z otrokom z GO najbolj pripravljena skupina z vsakodnevnimi 

stiki z OPP (66%). V ostalih primerih pa ni statistično pomembnih razlik v odgovorih, zato 

hipoteze H7 ne moremo potrditi, saj v dveh od štirih primerov najvišjo pripravljenost na 

sodelovanje izkazuje skupina z občasnimi stiki z OPP, v enem primeru pa tudi skupina otrok, 

ki se z OPP ni srečevala.  

Čeh Svetina (v Tancig idr., 2003) navaja, da se predšolski otroci ne odzivajo na 

pomanjkljivosti vrstnikov v skupini. OPP ne zavračajo, razen v primerih agresivnega vedenja 

ali izpadov besa in trme, jih pa pogosto ne izbirajo za partnerje v igri. Ugotovitev Dysona 

(2005, v Hooser, 2009), ki je raziskoval še več povezav, je bila, da pozitivna stališča do OPP 

ne vodijo nujno tudi do vzpostavljanja prijateljstva z vrstniki s posebnimi potrebami. Tudi 

Laws in Kelly (2005, v Hooser, 2009) sta ugotavljala, ali so pozitivna stališča do vrstnikov s 

tremi različnimi vrstami posebnih potreb kazalnik dejanske pripravljenosti na navezovanje 

stikov. Pokazalo se je, da so samo pozitivna stališča do otrok z GO vplivala na dejansko 

pripravljenost na navezovanje stikov z njimi. Pri stališčih do otrok z vedenjskimi težavami in 

motnjami v duševnem razvoju pa pozitivna stališča še niso pomenila tudi pripravljenosti na 

navezovanje stikov. Hooser (2009) izpostavlja še spoznanje, da inkluzivno oz. neinkluzivno 

okolje nima statistično pomembnega vpliva na višjo oz. nižjo pripravljenost otrok z značilnim 

razvojem za vzpostavitev voljnih stikov z vrstniki s posebnimi potrebami.  

Raziskave o stališčih učencev nižjih razredov do OPP so pokazale, da so učenci manj 

pripravljeni na sodelovanje z vrstniki s posebnimi potrebami izven šolskih situacij oz. na 

sklepanje trajnejših prijateljstev (Sipperstein idr., 2007 v Henninger in Gupta, 2014).   



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

90 

 

10.4 Pregled potrditve hipotez  

 

V spodnji tabeli (tabela 25) predstavljamo vse v raziskavi postavljene hipoteze, ki smo jih 

med raziskovanjem lahko potrdiliali zavrnili.  

Tabela 25: Zbirka v raziskavi postavljenih hipotez  

 

- Hipotezo H1 smo potrdili, saj se je očitno pokazalo, da večina otrok iz vseh treh 

skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) razume, da GO ni nalezljiva bolezen in 

vedo, da sami ne bodo postali gibalno ovirani, če bi se igrali in družili z otrokom z 

GO.  

 

- Hipotezo H2 smo lahko potrdili samo delno, saj se otroci iz treh različnih skupin 

statistično pomembno razlikujejo samo v stališčih do značilnosti otroka z GO na treh 

področjih razvoja: socialnem, fizičnem in kognitivnem, medtem ko pri stališčih do 

zmožnostih otroka z GO na teh treh področjih razvoja ne prihaja do pomembnih 

razlik glede na pogostost srečevanja oz. izkušnje z OPP.  

 

- Hipoteze H3 ne moremo potrditi, saj večina otrok iz vseh treh skupin meni, da je GO 

bolezen, ki se jo da ozdraviti oz. da se bo otrok z gibalno oviranostjo z leti priučil 

vseh spretnosti, ki mu zdaj še primanjkujejo ali še nima dovolj razvitih.  

 

HIPOTEZA POTRDI

TEV   

H1: Več kot polovica otrok iz vseh treh različnih skupin (glede na pogostost srečevanja z 

OPP) razume, da sami ne bodo postali takšni kot GO otrok, če se bodo z njim igrali.   
 

DA 
H2: Predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh skupin (skupina brez stikov z OPP, 

skupina otrok, ki sobiva z OPP in skupina z občasnimi stiki z OPP) se statistično pomembno 

razlikujejo  v : 

 

H2/1: stališčih do zmožnosti otroka z GO na socialnem, fizičnem in kognitivnem področju.  NE 
H2/2: stališčih do značilnosti otroka z GO na socialnem, fizičnem in kognitivnem področju.  DA 
H3: Otroci, ki so vsakodnevno v stiku z OPP statistično pomembno bolj pogosto trdijo, da je 

posebna potreba stanje, ki traja vse življenje. 
NE 

H4: Otroci z značilnim razvojem iz treh različnih skupin (skupina brez stikov z OPP, skupina 

otrok, ki sobiva z OPP in skupina z občasnimi stiki z OPP) se statistično pomembno 

razlikujejo v čustveni komponenti stališč do GO vrstnikov; otroci,  ki se ne srečujejo z GO 

vrstniki imajo bolj pozitivno izraženo čustveno komponento stališč, kot otroci z značilnim 

razvojem iz drugih dveh skupin (vsakodnevno sobivanje z vrstnikom z GO, občasni stiki z 

vrstnikom z GO). 

NE 

H5: Več kot polovica otrok iz vseh treh skupin (skupina brez stikov z OPP, skupina otrok, ki 

sobiva z OPP in skupina z občasnimi stiki z OPP) je pripravljena pomagati vrstniku z GO.  
DA 

H6: Predšolski otroci z značilnim razvojem iz treh skupin (skupina brez stikov z OPP, 

skupina otrok, ki sobiva z OPP in skupina z občasnimi stiki z OPP) se statistično pomembno 

razlikujejo v pripravljenosti za sodelovanje z vrstniki z GO. 

NE 

H7: Otroci, ki so vsakodnevno v stiku z OPP, so statistično pomembno bolj kot otroci z 

značilnim razvojem iz ostalih dveh skupin pripravljeni: 
 

H7/1: nuditi pomoč otroku z GO.  NE 
H7/2: sodelovati oz. se družiti z otrokom z GO.  NE 
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- Tudi hipoteze H4 ne moremo potrditi, saj prihaja do statistično pomembnih razlik v 

stališčih do osebnostnih značilnosti dečka z GO samo v dveh primerih, pri katerih 

imajo najbolj pozitivno izraženo čustveno komponento stališča otroci iz skupine z 

občasnimi stiki z OPP in ne otroci iz skupine, ki se z OPP ni srečevala, kakor smo 

sprva predvidevali.  

 

- Hipotezo H5 lahko potrdimo, saj je statistično potrjeno več kot polovica otrok iz vseh 

treh skupin (glede na pogostost srečevanja z OPP) pripravljena ponuditi pomoč 

otroku z GO. 

 

- Hipoteze H6 na moremo potrditi, saj se otroci iz treh različnih skupin statistično 

pomembno ne razlikujejo v pripravljenosti na sodelovanje z otrokom z GO oz. se 

statistično pomembna razlika pokaže samo v primeru štirih od devetih vprašanj o 

pripravljenosti na različne oblike sodelovanja z otrokom z GO.  

 

- Hipoteze H7 ne moremo potrditi v nobeni delni hipotezi, saj otroci s vsakodnevnimi 

stiki z OPP niso statistično pomembno bolj pripravljeni na nudenje pomoči ali 

sodelovanje z otrokom z GO kot otroci iz ostalih dveh skupin. Največjo 

pripravljenost na pomoč in sodelovanje izkazujejo otroci iz skupine, ki se je z OPP 

srečevala občasno.  

 

10.5 Refleksija avtorice o postopku zbiranja podatkov  

Pogled nazaj na izvajanje raziskave, ki je vključevala anketiranje predšolskih otrok, me 

najprej navdaja s spoznanjem, da gre pri raziskovanju z mlajšimi udeleženci res za proces, ki 

zahteva veliko prilagajanja izvajalca raziskave, potrpežljivega vživljanja v otroški svet in 

srečevanja s spreminjanjem lastnih omejitev v razumevanju sveta, v tem primeru razumevanja 

gibalne oviranosti in drugačnosti. Pri srečevanju z otroki in med pogovori v procesu 

pridobivanja podatkov sem prihajala do zanimivih spoznanj in ugotovitev. Veliko odgovorov 

je bilo skrbno argumentiranih s prisrčno otroško logiko, ki me je hitro postavila na realna tla, 

da si tudi pri tej tematiki omejitve in vprašanja postavljamo samo odrasli.  

V veliki večini so bili skoraj vsi otroci pripravljeni na sodelovanje z menoj, četudi so me kot 

mobilno strokovno delavko redkeje srečevali ali poznali kot pedagoginjo za pomoč nekaterim 

otrokom. Običajno jih je pritegnilo zanimanje za animirani film, ki sem ga napovedala. Po 

kratkem uvodu v film, smo film prvič pogledali v tišini, drugič pa z nekaj komentarji, ki so 

jim sledila moja vprašanja. Po nekaj prvih vprašanjih sem otrokom predstavila še simbolne 

obraze za pomoč pri odgovarjanju. Že med prvim ogledom je bilo opaziti, da so se nekatere 

deklice prepoznale v deklici v animiranem filmu in da jim je bila takoj všeč. Dečki so več 

navdušenja pokazali ob ogledu dela filma, kjer deklica na različne tehnične načine pomaga in 

omogoči dečku, da se z njo igra (npr. brca žogo ali spušča zmaja). Sicer pa so bili vsi otroci 

med ogledom sproščeni, tihi, radovedni in pozorni. Nekatere je presenetila kratka dolžina 

animiranega filma, saj so želeli še več. Nikomur od otrok pa pozornost ni upadla že pred 

koncem.  

Po ogledu filma so otroci v večini res izpostavljali samo fizično drugačnost otroka z GO, kjer 

je bila prisotnost vozička šele na tretjem ali še nižjem mestu v vrstnem redu, pri čemer 

zagotovo gre za povsem drugo logiko pojma drugačnost, kot jo poznamo v odraslem svetu. 

Opažali so recimo tudi, da ima deček v animiranem filmu fizično zelo drobne noge in to 

navajali kot vzrok, da ne more hoditi.  
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Zanimivi so bili odgovori o dodatni skrbi za otroka s posebnimi potrebami, ko so otroci 

razmišljali, da bi ga lahko poškodovali pri oblačenju ali vrgli iz vozička, ker ga ne znajo 

voziti. Zanimivi so mi bili odgovori o namerni poškodbi, ki jo je nekdo povzročil otroku z 

GO, ali pa otroška ugotovitev, da se je na voziček usedel, ker je utrujen in se je moral samo 

malo spočiti. Opazno je bilo, da so otroci pri določenih vprašanjih dlje časa razmišljali o 

odgovoru, kljub temu  pa so se redko odločali za odgovor »mogoče«. Takoj so se, pogosto 

nikalno, odločili za odgovore pri čustveno negativno formuliranem vprašanju (npr. grd in 

neumen), vsebinsko drugače pa so isti otroci odgovarjali pri pozitivno formuliranem 

vprašanju. Otroke sem med odgovarjanjem večkrat opozorila, da so vsi odgovori pravilni in 

da naj brez strahu povedo, kar si mislijo. Zanimivo je, kako hitro otroci v predšolskem 

obdobju preko asociacije, ki so jo dobili z neko vsebino v filmu, povežejo trenutno dogajanje 

oz. vprašanje iz ustne ankete z lastnim življenjem, z lastno igro in začnejo pripovedovati o 

svojih izkušnjah.  

Največ zanimivih opažanj pa je bilo pri izvajanju delavnic za otroke z značilnim razvojem, ki 

so kontinuirano, a občasno obiskovali otroke v prilagojenem programu in jih sicer vsako leto 

izvajamo nekajkrat na mesec. Tukaj se najbolj opazijo razlike v empatičnosti in pro-socialni 

naravnanosti otrok, ki so v veliki meri odraz različnih temperamentov, izkušenj, starosti in 

spola. Pogosto so res deklice bolj naklonjene otrokom s posebnimi potrebami in bolj odprte v 

komunikaciji in interakciji z njimi. Nekateri otroci imajo že v sebi občutek za to, kako se je 

potrebno igrati z npr. slepim otrokom in brez posebnega vodenja odrasle osebe prilagajajo 

svoje dotike, način igre in igrače, ki jih izbirajo za skupno igro z otrokom s posebnimi 

potrebami. Večina otrok ob otrocih s posebnimi potrebami postane samoiniciativno skrbnih, 

nekaj otrok OPP preprosto spregleda, manjši delež pa ob OPP začutijo lastno premoč ali 

nemoč OPP in jih je potrebno v odnose še posebej voditi.  

Nekateri otroci pa otrok s posebnimi potrebami sploh posebej ne zaznajo, niti ni opaziti, da bi 

jih opazovali s posebno zaskrbljenostjo ali radovednostjo. V največji meri je to opazno pri 

mlajših otrocih, starejši pa zaradi več izkušenj in tudi najverjetneje družbenih pričakovanj, ki 

se jih vedno bolj zavedajo, morda tudi strahu, bolj različno pristopajo do otroka s posebnimi 

potrebami oz. se jih tudi izogibajo. Otroci najhitreje opazijo fizične posebnosti in omejitve 

otrok, pri opazovanju se jim poraja veliko  konkretnih vprašanj. Resnično se je potrdilo tudi, 

da so predšolski otroci še zelo vezani na konkretne situacije in imajo slabši prenos spoznanj 

med konkretnimi situacijami in sposobnost posploševanja iz enega konkretnega primera na 

splošno znanje in razumevanje posebnih potreb (pri npr. prepoznavanju podobnega vrstnika v 

vsakdanjem okolju).   
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11  ZAKLJUČEK  

Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji omogoča tem 

otrokom glede na vrsto njihovih posebnih potreb, vključevanje v dva različna predšolska 

programa; program s prilagojenim izvajanjem in DSP in prilagojen program. V obeh 

programih  otroci s posebnimi potrebami bolj ali manj pogosto sobivajo oz. se srečujejo z 

vrstniki z značilnim razvojem. V skladu s teoretičnimi načeli in pravno-formalnimi temelji 

integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami je vedno več teh otrok vključenih v redne 

skupine, tj. med vrstnike z značilnim razvojem. Veliko tujih raziskav (Turnbull, Turnbull III, 

Shank in Smith, 2004, v Hooser, 2009) poudarja pozitivne vidike sobivanja otrok s posebnimi 

potrebami z vrstniki z značilnim razvojem v predšolskem obdobju, v Sloveniji pa so take 

raziskave zelo redke. Pozitivne izkušnje s  sobivanjem ali kakovostno spontano druženje pri 

prehajanju med programi otrokom s posebnimi potrebami omogočajo občutek pripadnosti in 

bolj celosten razvoj. Pri vrstnikih z značilnim razvojem take izkušnje razvijajo sočutje in 

sprejemanje drugačnosti. Temelj pozitivnih izkušenj sobivanja je vsekakor pozitiven odnos do 

skupine otrok s posebnimi potrebami, zato Hooser (2009) poudarja pomen raziskovanja 

otroškega razumevanja posebnih potreb in ugotavljanja stališč predšolskih otrok z značilnim 

razvojem do zmožnosti njihovih vrstnikov s posebnimi potrebami. Takšen je bil tudi cilj tega 

magistrskega dela, s katerim smo želeli raziskati razumevanje in otroške razlage posebnih 

potreb (GO), pa tudi stališča otrok z značilnim razvojem do otroka z GO ter razlike v stališčih 

glede na pogostost srečevanja z otroki s posebnimi potrebami.  

Kot v nekaterih tujih raziskavah (Dyson, 2005, v Hooser, 2009) smo tudi mi ugotovili, da 

predšolski otroci z značilnim razvojem iz vseh treh skupin (glede na pogostost srečevanja z 

OPP) v največji meri razlikujejo oz. opredeljujejo drugačnost otroka z GO na podlagi 

zunanjosti. Otroci najpogosteje opredelijo drugačnost zaradi raznolikosti v zunanjem fizičnem 

izgledu (oblačila, frizura, obutev). Naslednji osnovni dejavnik otrok pri opredelitvi 

drugačnosti, ki ga najpogosteje navajajo, je spol (otrok je drugačen, ker ni deklica/deček kot 

jaz). Šele za tem dejavnikom otroci navajajo drugačnost zaradi pripomočka, t.j. invalidskega 

vozička. Predšolski otroci drugačnosti otroka z GO torej ne razumejo v smislu odraslega 

dojemanja drugačnosti. Odrasli pri opredeljevanju drugačnosti namreč pogosto izhajamo zgolj 

iz razlikovanja osebe od večine ljudi v družbi, torej opredeljujemo na temelju invalidnosti ali 

uporabe pripomočka (invalidskega vozička).  

Predšolski otroci z značilnim razvojem iz vseh treh skupin glede na pogostost stikov z OPP  

razumejo, da GO ni prenosljiva bolezen in da sami ne bodo postali gibalno ovirani, če se bodo 

družili ali igrali z otrokom z GO. Hkrati pa jih večina ne glede na njihove stike z OPP meni 

tudi, da je GO prehodno stanje, ki se bo s starostjo otroka izboljšalo, saj se bo naučil oz. 

priučil aktivnosti, ki jih sedaj še ne zmore ali ne zna. V tem spoznanju se otroci iz 

inkluzivnega okolja, ki so vsakodnevno sobivali z vrstnikom z OPP, ne razlikujejo od otrok v 

skupinah, ki se z OPP niso srečevali ali so se z njimi srečali občasno. Takšno razumevanje 

potrjujejo tudi mnenja o vzrokih za GO, večina otrok iz vseh treh skupin namreč meni, da je 

vzrok GO poškodba in posledično, da se bo s časom stanje izboljšalo. Potrdili smo tudi 

spoznanja tujih raziskav, da je otroško poznavanje različnih vrst posebnih potreb vedno zelo 

konkretno in ozko vezano na specifičen, individualen okvir in določeno vrsto posebne potrebe 

ter da izkušenj z različnimi otroki in osebami s posebnimi potrebami otroci pogosto ne 

povezujejo ali posplošujejo. Tudi otroci iz skupine s vsakodnevnimi stiki z OPP namreč niso 

povezali, da poznajo oz. da imajo v svoji bližini otroka s podobnimi težavami, kot jih je imel 

deček v animiranem filmu. Pogostost srečevanja z OPP v naši raziskavi torej ni bila povezana 
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z bolj ustreznimi razlagami in razumevanjem GO ali z drugačnim opredeljevanjem 

drugačnosti otroka z GO.   

Raziskava je pokazala, da se otroci z različnimi izkušnjami pri srečevanju z OPP ne 

razlikujejo v stališčih do zmožnosti otroka z GO na socialnem, fizičnem in kognitivnem 

področju(npr. kaj zmore in kaj ne), saj ga vsi ocenjujejo približno enako realno in v smeri 

pozitivnega odnosa do njegovih zmožnosti na vsej treh področjih razvoja. Prihaja pa do 

statistično pomembnih razlik v stališčih do značilnosti (kakšen je) otroka z GO na treh 

področjih razvoja, pri čemer imajo najbolj pozitiven odnos do značilnosti na socialnem in 

fizičnem področju otroci, ki so se z OPP srečevali občasno, saj dečka z GO v primerjavi z 

otroki, ki so z OPP bivali vsakodnevno ali z otroki, ki se z OPP niso srečevali, pogosteje 

ocenjujejo kot prijaznega in lepega. Na kognitivnem področju pa so otroka z GO najvišje 

ocenili otroci, ki se z OPP v vrtcu niso srečevali. Otroci iz vseh treh skupin menijo, da ima 

deček z GO običajno število prijateljev, a še posebej otroci s vsakodnevnimi stiki z OPP 

trdijo, da so prijatelji dečka z GO v večini deklice.  Otroci vzroke za malo število prijateljskih 

odnosov redko iščejo v nezmožnosti hoje in teka ter nepoznavanju igre, samo eden izmed 

otrok pa je izrazil, da je ostale otroke morda strah dečka z GO. Otroci z značilnim razvojem 

tudi sicer pozitivno ocenjujejo osebnostne značilnosti dečka z GO, npr. ne zdi se jim žalosten, 

hkrati se ga v večini ne bojijo in nimajo občutka, da bi jih bližina otroka z GO užalostila. 

Imajo tudi pozitivno izraženo čustveno komponento stališč do dečka z GO, pri čemer imajo 

najbolj pozitiven odnos otroci iz skupine z občasnimi stiki z OPP.  

Potrdili smo, da je večina otrok iz vseh treh skupin glede na pogostost stikov z OPP  

pripravljena ponuditi pomoč otroku z GO, pri čemer otroci z vsakodnevnimi stiki z OPP, ki 

imajo z njimi največ konkretnih izkušenj v različnih vsakodnevnih situacijah, ne izstopajo v 

pripravljenosti na pomoč otroku z GO pri vsakodnevnih in tipičnih predšolskih aktivnostih, 

ampak so v največji meri na pomoč pripravljeni otroci z občasnimi stiki z OPP. Tudi v 

pripravljenosti na sodelovanje in druženje z otrokom z GO samo v enem primeru izstopajo 

otroci iz skupine z vsakodnevnimi stiki, največkrat pa so na različne oblike sodelovanja z 

dečkom z GO pripravljeni otroci iz skupine z občasnimi stiki z OPP. Pri nudenju pomoči in 

sodelovanju z dečkom z GO otroci dostikrat izpostavijo argument, da jih je pomoči otroku z 

GO in sodelovanja z njim strah, ker ne znajo rokovati z vozičkom otroka z GO, ali bi lahko 

dečka z GO poškodovali.  

Bistvena ugotovitev predstavljene raziskave je, da imajo v raziskavo vključeni otroci z 

značilnim razvojem pozitiven odnos do otroka z GO in ga sprejemajo, ne glede na pogostost 

njihovega srečevanja z različnimi vrstniki s posebnimi potrebami. Otroci vrstnika z GO ne 

zaznavajo drugačnega na način, kot si to predstavljamo odrasli. Večina otrok ne glede na 

njihove izkušnje z OPP  je tudi pripravljena ponuditi pomoč in sodelovati z otrokom z GO. Je 

pa pri primerjavi treh skupin anketirancev opazno, da imajo bolj pozitiven odnos do 

značilnosti otroka z GO na vseh področjih razvoja otroci z občasnimi stiki z OPP, ki so tudi 

bolj kot otroci iz ostalih dveh skupin pripravljeni ponuditi pomoč in sodelovati z dečkom z 

GO. Tudi nekatere tuje (Hodkinson, 2007; Tamm in Prellwitz, 2001 v Hooser, 2009) in 

domači raziskavi (Čagran in Schmidt, 2002; Kuhar, 1997) ugotavljajo, da imajo otroci z manj 

ali skoraj nič izkušnjami z OPP bolj pozitiven odnos do otrok s posebnimi potrebami kot 

otroci iz inkluzivnih okolij. Eden od razlogov je lahko dejstvo, da se  otrok v inkluzivnih 

okoljih sooča z manj primernimi oblikami vedenja otrok s posebnimi potrebami in konkretne 

izkušnje z njimi v različnih vsakdanjih situacijah. Razloge za zelo pozitiven odnos otrok iz 

skupine z občasnimi stiki z OPP pa lahko najdemo prav v velikem številu kakovostnih in 

pozitivnih izkušenj sobivanja z vrstniki z OPP v sklopu načrtovanih in vodenih aktivnosti pri 

srečevanju z OPP iz oddelka s prilagojenim programom. Tudi nekatere tuje raziskave 
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ugotavljajo, da je najbolj pomembno pri  oblikovanju pozitivnega odnosa in stališč do skupine 

otrok s posebnimi potrebami uporabljati različne kombinacije pristopov. V vzgojno 

izobraževalno delo je dobro vključiti izobraževalne zgodbe in pogovore o različnih vrstah 

posebnih potreb. Pri vsakodnevnem vzgojnem delu je dobro nuditi in voditi direktne 

interakcije v igri z vrstniki s posebnimi potrebami, hkrati pa je nujno omogočiti tudi prosto 

spontano igro in sobivanje otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov z značilnim 

razvojem izven vedno strogo določene strukture skupnih aktivnosti (Favazza, Phillipsen, 

Kumar, 2000, v Hooser, 2009). Velikokrat je sam način  oz. oblika  druženja OPP in otrok z 

značilnim razvojem veliko bolj pomembna za razvoj pozitivnega odnosa kot pa pogostost 

srečevanja (Gottlieb, 1981; Roberts in Smith, 1999, v Čagran in Schmidt, 2002), kar smo 

potrdili  tudi v naši raziskavi.  

Pri interpretaciji in posploševanju ugotovitev naše raziskave se je nujno zavedati, da zelo 

majhen vzorec (N=57) n krajevna omejenost na zgolj en javni vrtec (vzorec ni prostorsko 

razpršen po celotni Sloveniji) ne omogočata posploševanja ugotovitev. Z vključitvijo več 

predšolskih otrok iz različnih slovenskih vrtcev bi bil vpogled v  odnos in dojemanje otrok na 

vrstnike s posebnimi potrebami zagotovo širši in bolj celosten. Določeno omejitev pri 

interpretaciji posameznih odgovorov otrok zagotovo predstavljajo tudi vprašanja, ki so bolj 

čustveno zaznamovana (npr. ali je deček z GO lep/grd, pameten/neumen, …) in lahko otroke 

vodijo v socialno bolj zaželene odgovore. Enak pomislek se pojavlja tudi pri odgovarjanju 

otrok na vprašanja o pripravljenosti na nudenje pomoči in sodelovanje z otrokom z GO, pri 

čemer je posameznik običajno naravnan k socialno sprejemljivejšim in bolj zaželenim 

odgovorom. Vsebinsko logična in zanimiva nadgradnja naše raziskave bi zato lahko bila 

primerjava odgovorov na vprašanja o pripravljenosti otrok z značilnim razvojem na nudenje 

pomoči in sodelovanje z OPP z dejansko, konkretno pomočjo in sodelovanjem z OPP v 

različnim vsakodnevnih situacijah v vrtcu in med prosto igro.  

Menimo, da je bistven doprinos magistrskega dela celostni pristop k tematiki vključevanja 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami med njihove vrstnike z značilnim razvojem. Vsa 

predstavljena teoretična izhodišča in empirične ugotovitve  predstavljajo poskus celostnega 

razumevanja odnosov med otroki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki z značilnim 

razvojem, saj omogočajo vpogled v razvoj socialnega funkcioniranja otrok z značilnim 

razvojem in izpostavljajo posebnosti pri razvoju socialnega funkcioniranje otrok s posebnimi 

potrebami. To funkcioniranje vpliva na razvoj oblikovanja stališč predšolskih otrok do 

vrstnikov s posebnimi potrebami. Na oblikovanje stališč vpliva inkluzivno okolje s 

sodelovalno kulturo, v čemer se odraža dojemanje odraslih (staršev in strokovnih delavcev), 

ki otrokom vedno predstavljamo model soočanja z drugačnostjo. Pozitivna stališča in 

posledično do otrok s posebnimi potrebami naklonjeni odnosi pa omogočajo inkluzivno 

okolje, kjer se ti otroci počutijo sprejete, zmožne enakovrednega sodelovanja, kar vpliva na 

njihov celostni razvoj. Le pri takšnem celostnem pristopu lahko govorimo o resnično 

pozitivnih učinkih inkluzije na otroke s posebnimi potrebami. Njihovi vrstniki s tipičnim 

razvojem pa z dobrimi izkušnjami sobivanja krepijo svoj socialni razvoj in oblikujejo 

pozitivna stališča do oseb s posebnimi potrebami. Izsledki empiričnega dela naloge nam 

omogočajo tudi vpogled v otroško razumevanje in razlaganje GO ter razmislek o stališčih, ki 

jih otroci oblikujejo do svojih vrstnikov s posebnimi potrebami, hkrati pa nas iskrenost in 

srčnost samih odgovorov predšolskih otrok lahko vedno znova spominja na pomen 

raziskovanja in preverjanja lastnih stališč do ranljivih družbenih skupin, kar otroci s 

posebnimi potrebami gotovo so. 
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13 PRILOGE  

Graf 1: Strukturni prikaz v raziskavi sodelujočih otrok glede na pogostost njihovega 

srečevanje z OPP 

 
 

Tabela 26: Zbrani rezultati Kullbackovih in Hi2-preizkusov posameznih vprašanj 

 

 

Kullbackov test  

1. Ali je 
drugačen 
od drugoh 
dečkov? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

2,694
a
 2 ,260 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 2,84.  

 

 

Kullbackov test  

2. Ali on 
lahko 
hodi? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,174
a
 4 ,383 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95.  

 

 

 

Kullbackov test  

6. Ali je 
drugačen 
od 
deklice? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

6,333
a
 2 ,042 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95.  

 

 

Kullbackov test  

7.  Ali je 
drugačen 
od tebe?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,108
a
 4 ,392 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95.  

 

Kullbackov test  

8. Ali lahko  
govori?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

2,492
a
 4 ,646 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63.  

 

 

Kullbackov test  

9. Ali 
deklica 
govori? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

1,883
a
 2 ,390 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 

kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  
 

35,1% 

33,3% 

31,6% 

N=57 (100%) 

Ni srečevanja z OPP

Občasno srečevanje z
OPP

Vsakodnevno srečevanje
z OPP
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Kullbackov test  

10. Ali se ti 
zdi lep? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

11,568
a
 4 ,021 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 

 

Kullbackov test  

 
11.Ali bo 
takšen tudi, 
ko bo velik in 
odrasel?   Vrednost  df 

Asimp. 
p-

vrednost 
(2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

3,076
a
 4 ,545 

 N  57     

 a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano 
vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana 
vrednost je 1,26.  

 

Kullbackov test  

12. Ali bi 
on lahko 
povedal 
svoje ime?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

1,709
a
 4 ,789 

N  57     

 

a. 4 kvadrati (44,4%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,58. 

 

 

Kullbackov test  

13. Kaj pa 
naštel 5 
barv? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

3,505
a
 4 ,477 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 3,47. 

 

 

Kullbackov test  

14. Ali se ti 
zdi 
prijazen? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

44,602
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,64.  

 

 

Kullbackov test  

15. Ali bi ti 
bil kot 
deklica, bi 
se igral z 
njim? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

12,287
a
 4 ,015 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,58.  

 

 

Kullbackov test  

16. Ali bi te 
bilo strah, 
igrati se z 
njim? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,439
a
 4 ,350 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 
 

 

Kullbackov test 

 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

17. Ali tudi 
ti ne bi 
mogel 
hoditi, če 
bi se igral 
z njim? 

Kullbackov 
test  

1,123
a
 2 ,570 

N  57     

 a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63.  

 

Kullbackov test  

 18. Ali bi ti 
sedel z 
njim pri 
kosilu? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

3,009
a
 4 ,556 

N  57     

 

6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63.  

  

 

Kullbackov test  

   19. Ali 
lahko drži 
žlico pri 
kosilu? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,838
a
 6 ,565 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (50,0%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32. 

 

Kullbackov test  

20. Ali bi 
bil z njim v 
paru na 
sprehodu? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

9,039
a
 4 ,060 

 

Kullbackov test  

21. Bi si ga 
izbral sam 
za igro v 
paru? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

22,344
a
 6 ,000 



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

101 

 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,89.  

 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 

 

Kullbackov test  

22. Bi 
sedel z 
njim, ko 
berete 
zgodbo? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

2,667
a
 4 ,615 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 

 

Kullbackov test  

23. Ali se ti 
zdi 
neumen? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,991
a
 4 ,288 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95.  

 

 

 

Kullbackov test  

24. Ali se ta 
fant lahko 
sam 
obleče? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

3,363
a
 4 ,499 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,36. 

 

Kullbackov test  

25. Bi mu 
pomagal/a 
se obleči? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

6,657
a
 2 ,036 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 3,79.  

 

 

 

Kullbackov test  

26. Ali 
lahko 
brcne 
žogo? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

4,911
a
 4 ,297 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32. 

 

 

Kullbackov test  

27. Ali 
lahko 
ujame 
žogo? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

1,129
a
 4 ,890 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 3,47. 

 

 

Kullbackov test  

28. Bi mu 
pobral/a 
žogo, če bi 
mu padla 
na tla? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

6,553
a
 4 ,162 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 

 

Hi-kvadrat test  

29. Ali fant 
pozna svoj 
znak v 
vrtcu in ga 
lahko 
pokaže? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Hi-kvadrat 
test  

5,987
a
 4 ,200 

N  57     

 

a. 0 kvadratov (0,0%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 7,58. 

 

 

Kullbackov test  

30. Ali 
lahko reže 
s 
škarjami? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

3,945
a
 2 ,139 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (50,0%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63. 

 

 

Kullbackov test  

31. Ali si ti 
kdaj 
žalosten/a, 
če vidiš 
takšnega 
otroka? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

1,632
a
 4 ,803 

N  57     

 

a. 4 kvadrati (44,4%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63. 

 

 

Kullbackov test  

32. Ali se ti 
zdi  
žalosten? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

 

Kullbackov test  

33. Ali bi 
se 
pogovarjal 
z njim tako   Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 



Magistrsko delo 

Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami 

 

102 

 

Kullbackov 
test  

18,831
a
 2 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 3,47. 

 

kot 
deklica? 

Kullbackov 
test  

25,241
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (50,0%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 3,21. 

 

 

Kullbackov test  

34. Bi mu 
povedal 
kaj o svoji 
družini? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

24,190
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 4 kvadrati (44,4%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63. 

 

 

Kullbackov test  

35. Ali se ti 
zdi 
zloben? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

28,986
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95. 

 

 

Kullbackov test  

36. Ali ta 
otrok zna 
našteti 3 
domače 
živali?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

8,121
a
 4 ,087 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63. 

 

 

Kullbackov test  

37. Ali se ti 
zdi 
srečen?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

7,282
a
 4 ,122 

N  57     

 

a. 4 kvadrati (44,4%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,58. 

 

 

Kullbackov test  

38. 
Pameten? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

46,750
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 2,53.  

 

 

Kullbackov test  

39. Bi mu 
pomagal/a 
pospraviti 
igrače? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

7,110
a
 6 ,311 

N  57     

 

a. 9 kvadratov (75,0%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32.  

 

 

Hi-kvadrat test  

40. Ali se ti 
zdi grd? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Hi-kvadrat 
test  

4,649
a
 4 ,325 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63.  

 

 

 
 

Kullbackov test  

41. Ali 
imajo 
takšni 
otroci 
veliko 
prijateljev?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

5,897
a
 4 ,207 

N  57     

 

a. 6 kvadratov (66,7%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,32. 

 

 

Kullbackov test  

43. Ali se ti 
zdi 
nesramen?  

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

31,301
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,58. 

 

 

Kullbackov test  

44. Bi ti bil/a 
njegov 
prijatelj/ica? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

2,866
a
 4 ,581 

N  57     

 

a. 4 kvadrati (44,4%) imajo pričakovano vrednost 
manj kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63. 
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Kullbackov test  

45. Ti 
poznaš 
kakšnega 
takšnega 
otroka? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

24,075
a
 4 ,000 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,63.  

 

 

Kullbackov test  

46. Bi ga 
povabil na 
RD? 

  Vrednost  df 

Asimp. p-
vrednost (2-

stranska) 

Kullbackov 
test  

5,471
a
 4 ,242 

N  57     

 

a. 3 kvadrati (33,3%) imajo pričakovano vrednost manj 
kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 0,95.  

  

 

Tabela 27: Izračuni Hi2- preizkusa statistične pomembnosti polovice odgovorov za 

analizo hipoteze H1 

  

17. Ali tudi ti ne bi mogel več hoditi, če bi se 
igral s tem otrokom? 

      Opazovane 
 

  Pričakovane 

      
Ne 

Mogoče 
+ Da Skupaj  

 
Ne 

Mogoče 
+ Da Skupaj  df Hi2 p 

 
α 

Skupina Nikoli 20 0 20 

 
10 10 20 

 
20,000 

   Občasno 18 1 19 

 
9,5 9,5 19 

 
15,211 

   Redno 17 1 18 

 
9 9 18 2 14,222 

   Skupaj  55 2 57 

     
49,43274854 

1,84423E-
11 << 0,05 

 

Tabela 28: Izračun Hi2- preizkusa statistične pomembnosti razlik v razumevanju GO 

kot pridobljenega/prirojenega stanja 

Chi-Square Tests (vpr.5) 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,475 2 ,065 

Likelihood Ratio 6,053 2 ,048 

N of Valid Cases 57   
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Tabela 29: Izračuni Hi2- preizkusa statistične pomembnosti polovice odgovorov za 

analizo hipoteze H5 

  

Skupina * 25 Ali bi se pomagal obleči temu 
dečku? 

      Opazovane 
 

  Pričakovane 

      
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  

 
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  df Hi2 p 

 
α 

Skupina Nikoli 12 8 20 

 
10 10 20 

 
0,8 

   Občasno 17 2 19 

 
9,5 9,5 19 

 

11,84210526 

   Redno 16 2 18 

 
9 9 18 2 

10,8888888 

   Skupaj  45 12 57 

     

23,53099415 
7,76801E-

06 
<< 0,05 

 

  

Skupina * 28.  Bi mu pobral/a žogo, če bi mu 
padla na tla?  

      Opazovane 
 

  Pričakovane 

      
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  

 
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  df Hi2 p 

 
α 

Skupina Nikoli 19 1 20 

 
10 10 20 

 
16,2 

   Občasno 19 0 19 

 
9,5 9,5 19 

 

19 

   Redno 14 4 18 

 
9 9 18 2 

5,5555556 

   Skupaj  52 5 57 

     

40,75555556 
1,41268E-

09 
<< 0,05 

 

  

Skupina * 28.  Bi mu pobral/a žogo, če bi mu 
padla na tla?  

      Opazovane 
 

  Pričakovane 

      
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  

 
Da 

Mogoče 
+ Ne Skupaj  df Hi2 p 

 
α 

Skupina Nikoli 19 1 20 

 
10 10 20 

 
16,2 

   Občasno 16 2 19 

 
9,5 9,5 19 

 

10,88888889 

   Redno 17 2  18 

 
9 9 18 2 

11,84210526 

   Skupaj  52 5 57 

     

38,93099415 

 
3,51756E-

09 
<< 0,05 
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Tabela 30: Vprašanja ustne ankete za otroke po ogledu animiranega filma 

SKUPINA-redno, občasno, nikoli 

 SPOL   M   Ž   

STAROST  

DA MOGOČE  NE  

1. Ali je ta otrok drugačen od ostalih dečkov? Zakaj da, zakaj 

ne? 

   

2. Ali on lahko hodi?    

3. Ali deklica lahko hodi?    

4. Zakaj je na vozičku?    

5. Se mu je kaj zgodilo, ali se je takšen rodil?    

6. Ali je drugačen od deklice? Zakaj da, zakaj ne?    

7. Ali je drugačen od tebe? Zakaj da, zakaj ne?    

8. Ali lahko govori? Zakaj da, zakaj ne?     

9. Ali deklica govori?    

10. Ali se ti zdi lep?     

11. Ali bo takšen tudi, ko bo velik in odrasel?    

12. Ali bi on lahko povedal svoje ime?    

13. Kaj pa naštel 5 barv?    

14. Ali se ti zdi prijazen?    

15. Ali bi ti bil kot deklica, bi se igral z njim?    

16. Ali bi te bilo strah, igrati se z njim?    

17. Ali tudi ti ne bi mogel več hoditi, če bi se igral s tem 

otrokom? 

   

18. Ali bi sedel z njim pri kosilu?    

19. Ali lahko drži žlico pri kosilu?    

20. Ali bi bil z njim v paru na sprehodu?    

21. Bi si ga izbral sam za igro v paru?    

22. Bi sedel z njim, ko berete zgodbo?    

23. Ali se ti zdi neumen?    

24. Ali se ta fant lahko sam obleče?    

25.  Ali bi dečku v animiranem filmu pomagal pri oblačenju?    

26. Ali lahko ujame žogo?    

27. Ali jo lahko brcne?    

28. Bi mu jo pobral, če bi mu padla na tla?    

29. Ali fant pozna svoj znak v vrtcu in ga lahko pokaže?    

30. Ali lahko reže s škarjami?    

31. Ali si ti kdaj žalosten, če vidiš takšnega otroka?    

32. Ali se ti zdi  žalosten?    

33. Ali bi se pogovarjal z njim tako kot deklica?    

34. Bi mu povedal kaj o svoji družini?    

35. Ali se ti zdi zloben?    
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36. Ali ta otrok zna našteti 3 domače živali?    

37. Ali se ti zdi srečen?    

38. Pameten?    

39. Bi mu pomagal pospraviti igrače?    

 40. Ali se ti zdi grd?     

41. Ali imajo takšni otroci veliko prijateljev?     

42. Imajo več punc ali fantov?     

43. Ali se ti zdi nesramen?     

44. Bi ti bil njegov prijatelj?    

45. Poznaš kakšnega takega otroka?    

46. Bi ga povabil na RD?    
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