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Ingrid Vrabl, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena hvala …  

 

                             … mentorici, doc. dr. Marti Macedoni Lukšič, za vso strokovno pomoč, 

                                 nasvete in podporo pri nastajanju magistrskega dela … 
 

                             … somentorju, izr. prof. dr. Janezu Jermanu, za strokovne usmeritve in 

                                 nasvete pri raziskovalnem delu magistrskega dela … 
 

                             … osebi z Aspergerjevim sindromom za pripravljenost in sodelovanje v 

                                  raziskavi …  
 

                            … moji družini, sorodnikom in prijateljem, ki me spodbujate in ste vedno z 

                                mano in ob meni.   

 



 
 

 



I 

 

POVZETEK 

Aspergerjev sindrom je oblika avtizma, vseživljenjsko stanje, ki se kaže v posameznikovem 

razumevanju sveta, procesiranju informacij in vzpostavljanju odnosov z drugimi ljudmi. Pri 

osebah z Aspergerjevim sindromom pogosto opažamo težave, ki so povezane z izvršilnim 

funkcioniranjem. Te se pri osebah kažejo tudi kasneje v življenju, v času odraslosti. Izvršilne 

funkcije igrajo pomembno vlogo v vsakdanjem življenju sleherne osebe in so pomembne 

tako v izobraževanju kot na delovnem mestu. Zaposlitev za posameznika ne pomeni le 

finančne neodvisnosti, temveč delo med drugim omogoča vključevanje v širšo okolje, 

spoznavanje in širjenje socialnega kroga. Zaposleni ljudje so po mnogih raziskavah srečnejši, 

socialni krog je večji, v splošnem pa imajo manj težav, ki so posledično povezane z 

brezposelnostjo. In ker so osebe z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu postavljene 

pred veliko zahtev in izzivov, je pomembno, da so pri tem uspešne. Med dejavnike uspešnosti 

na delovnem mestu spada tudi razvitost izvršilnih funkcij.  

Pričujoče magistrsko delo predstavlja oblikovan model podpore na delovnem mestu, 

katerega izvajanje je potekalo z odraslo osebo, ki ima diagnosticiran Aspergerjev sindrom. 

V modelu podpore smo se osredotočili na dve izvršilni funkciji – organizacijo in načrtovanje. 

Sprva smo ugotavljali, v kolikšni meri so pri osebi razvite organizacijske spretnosti in 

spretnosti načrtovanja, oblikovali model podpore in ga nato z osebo izvajali na delovnem 

mestu. Ugotavljali smo, v kolikšni meri je model podpore pripomogel k izboljšanju 

organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja pri osebi z Aspergerjevim sindromom na 

delovnem mestu in ali je prispeval k večji produktivnosti osebe.  

Uvedba dnevnega urnika je osebo privedla do tega, da je začela z opravljanjem delovnih 

nalog, ki so se ji dnevno kopičile. Beleženi rezultati prikazujejo, da se je bila oseba sposobna 

delno držati dnevnega urnika, ki je bil osnova modela podpore. To pomeni, da je sicer 

pogosto opravila vse zastavljene delovne naloge, vendar ne v časovnem okvirju, ki ga je 

določal dnevni urnik. Mentorjeva podpora v obliki enournega spremljanja na dan se je 

izkazala za uspešno. Mentor je z osebo v tem času sestavil dnevni urnik z delovnimi nalogami 

in normami ter nato osebo spremljal v začetku opravljanja nalog po urniku. V tem času je ta 

zbrano opravljala delovne naloge, kasneje, v odsotnosti mentorja, pa je naloge opravljala 

daljši čas in pozornost namenjala tudi nepomembnim nalogam. Iz tega sledi, da oseba z 

Aspergerjevim sindromom potrebuje mentorjevo podporo več časa na dan, kot ga je 

omogočala naša raziskava. 

Ključne besede: avtizem, Aspergerjev sindrom, organizacijske spretnosti, spretnosti 

načrtovanja,  model podpore.  
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WORKPLACE SUPPORT MODEL FOR PERSON WITH ASPERGER SYNDROME 

ABSTRACT 

Asperger syndrome is a form of autism, a lifelong condition that is reflected in the 

individual's understanding of the world, the processing of information and the establishment 

of relationships with other people. In people with Asperger syndrome, we often see problems 

that are associated with executive function. These also appear later in life, at the time of 

adulthood. Executive functions play an important role in the everyday life of each person, 

they are important both in education and at the workplace. For an individual, employment 

does not only mean financial independence, but much more. Working, among other things, 

enables integration into wider environment, meeting other people and expanding social 

circle. According to many studies, employed people are happier, the social circle is larger, 

and in general they have fewer problems that are consequently related to unemployment. And 

since people with Asperger syndrome are faced with many demands and challenges at the 

workplace, it is important that they are successful in that. The success factors at the workplace 

include also the development of executive functions. 

The existent master's thesis presents a designed model of support at the workplace, the 

implementation of which was carried out with an adult diagnosed with Asperger syndrome. 

In the model of support, we focused on two executive functions - organization and planning. 

First, we determined how much the organizational and planning skills were developed in the 

person; we developed a model of support and then implemented it with the person at the 

workplace. We have examined the extent to which the model of support has helped to 

improve organizational and planning skills in a person with Asperger syndrome at the 

workplace, and if it has contributed to greater productivity of a person at the workplace. 

The introduction of the daily schedule led the person to start performing tasks that were daily 

accumulated. The recorded results show that the person was able to partially follow the daily 

schedule, which was the basis of the model of support. This means that the person often 

performed all the tasks assigned, but not within the timeframe set by the daily schedule. The 

support of the mentor in the form of one-hour supervision per day has proved successful. 

During this time, the mentor compiled a daily schedule with work assignments and norms 

and then followed the person in the beginning of the assignments according to the schedule. 

In the meantime, the person performed the work assignments attentively, yet later, in the 

absence of the mentor, the person performed the tasks for a longer period of time and paid 

attention also to irrelevant assignments. It follows that a person with Asperger syndrome 

needs support from the mentor more time per day than the latter research enabled. 

Key words: autism, Asperger syndrome, organizational skills, planning skills, model of 

support. 
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1. Uvod 
 

Avtistične motnje so vse življenje trajajoče razvojno-nevrološke motnje. Zanje so značilne 

pomembne težave na področju socialne interakcije in komunikacije ter omejen, ponavljajoč 

in stereotipen vzorec vedenj, interesov in dejavnosti. Imajo kompleksno etiologijo in močno 

genetsko osnovo. Mednje spada tudi Aspergerjev sindrom. Pri slednjem gre za pomemben 

primanjkljaj v socialni interakciji, verbalni in neverbalni komunikaciji, osebe težijo k istosti, 

so toge v mišljenju in imajo izredno ozke interese. Pri osebah z Aspergerjevim sindromom 

ni splošnega zaostanka v razvoju govora ali kognitivnem razvoju, kar jih ločuje od drugih 

oseb na spektru. Pri teh osebah gre pogosto tudi za izrazito neokretnost.  

Pri osebah z Aspergerjevim sindromom se pogosto kažejo težave v delovanju izvršilnih 

funkcij. Te zajemajo različne kognitivne procese. Mednje štejemo inhibicijo odziva, delovni 

spomin, čustveno kontrolo, ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in 

postavljanje prioritet, organizacijo, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno vztrajanje, 

prožnost in metakognicijo. V magistrskem delu smo se osredotočili na področje organizacije 

in načrtovanja. Organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja pomembno vplivajo na 

vsakdanje življenje posameznika in osebi omogočajo uspešno soočanje z vsakdanjimi 

opravili kot tudi z bolj zapletenimi nalogami. Kljub ustreznim intelektualnim kapacitetam 

lahko težave v izvršilnem funkcioniranju posamezniku na delovnem mestu otežijo delovni 

dan. Razvijanje kompenzacijskih strategij s področja organizacije in načrtovanja 

posamezniku pomaga pri premoščanju težav na delovnem mestu, ki so povezane z 

organizacijo in načrtovanjem. Pri tem je potrebna določena intenziteta dela na področju 

primanjkljajev.  
 

Glede na dosedanje epidemiološke študije se predvideva, da bo število odraslih oseb z 

avtističnimi motnjami v prihodnosti še naraščalo, zato je pomembno, da strokovnjaki s 

pomočjo raziskav enako hitro vplivajo na okolico – na ljudi, ki te osebe obkrožajo, da bodo 

razumeli njihove potrebe in ravnali v smeri zagotavljanja kvalitetnejšega življenja teh oseb 

v odraslosti (Edwards, Watkins, Lotfizadeh, Poling, 2012). Delo igra v življenju oseb z 

Aspergerjevim sidromom pomembno vlogo, zato moramo podporo odraslim osebam z 

omenjenim sindromom usmerjati tudi na to področje. Zaposlovanje oseb z avtističnimi 

motnjami je izziv, s katerim se soočajo po vsem svetu. V Sloveniji to področje ureja Zakon 

o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004). Zaradi slednjega so nastale 

nove možnosti za zaposlovanje odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom. Na področju 

zaposlovanja oziroma dela smo (eno) vrsto podpore tudi mi želeli vključiti v našo raziskavo 

pričujočega magistrskega dela. Z oblikovanim modelom podpore smo sledili cilju izboljšanja 

organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja na delovnem mestu pri osebi z 

Aspergerjevim sindromom.  
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2. Teoretična izhodišča 
 

2.1 Avtistične motnje 
 

2.1.1 Opredelitev  

Avtistične motnje so kompleksne razvojne motnje, ki se običajno pričnejo v obdobju malčka 

(Madeconi-Lukšič idr., 2009). Ameriško psihiatrično združenje (angl. American 

Psychological Association) uvršča avtistične motnje v kategorijo pervazivnih razvojnih 

motenj (PRM). Gre za razvojno-nevrološke motnje, ki trajajo vse življenje. Kažejo se kot 

kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne komunikacije in interakcije ter v 

omejenih ali ponavljajočih se vzorcih vedenja, interesov in aktivnosti (Macedoni Lukšič, 

2013). Avtistične motnje razumemo dimenzionalno, kot spekter avtističnih motenj (angl. 

Autism spectrum disorder) oz. kontinuum, od lažjih do težjih oblik. Vsaka oseba ima namreč 

specifične težave z različno stopnjo izraženosti posameznih simptomov. Motnje imajo 

kompleksno in heterogeno etiologijo ter močno genetsko osnovo (Macedoni Lukšič, 2011).  

 

2.1.2 Zgodovina  

Ameriški otroški psihiater Leo Kanner iz bolnišnice Johns Hopkins v Baltimorju je pridevnik 

»avtističen« prvi uporabil leta 1943 v svojem opisu posebne vedenjske slike pri enajstih 

otrocih. Izraz izvira iz grške besede »autos« in pomeni »sam«. Kanner je bil prepričan, da 

gre za obliko otroške psihoze, zaradi katere je otrok umaknjen v svoj svet ter se do ljudi vede 

kot do predmetov. Otroci niso izražali želje po socialnem kontaktu, pogosto niso govorili ali 

pa je bil razvoj govora upočasnjen, eholaličen. Zanimanje so izkazovali do določenih 

predmetov ter se nanje navezali. Nekateri izmed njih so bili nemirni, avtoagresivni, njihovo 

vedenje in gibi so bili stereotipni (Howlin in Moss, 2012). Neodvisno od njega je izraz 

»avtizem« leto za tem (1944) uporabil dunajski pediater Hans Asperger, ko je opisal primere 

štirih dečkov s podobnimi lastnostmi, vendar so ti imeli višje intelektualne sposobnosti kot 

otroci, ki jih je opisoval Kanner. Potek razvoja teh otrok je bil nenavaden na socialnem, 

jezikovnem in kognitivnem področju. Izkazovali so izjemno nadarjenost na likovnem in 

matematičnem področju, nenavadne interese in čudne neologizme. Pojav je poimenoval 

»avtistična psihopatija« (Howlin in Moss, 2012; Macedoni Lukšič, 2006). Oba, tako Kanner 

kot Asperger, sta pri otrocih opažala težave v socialni interakciji, komunikaciji in pojavljanju 

obdobij izrazitega zanimanja za določene teme. Otroci, ki jih je opisoval Kanner, so imeli 

močno izražen avtizem, tisti, s katerimi je delal Asperger, pa so kazali blažje znake sindroma 

(Attwood, 2007). V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je izraz »avtistična 
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psihopatija« postal mednarodno priznan pod imenom Aspergerjev sindrom, ki ga je v svojem 

članku leta 1981 prva uporabila dr. Lorna Wing iz Velike Britanije (Mesibov, Howley in 

Naftel, 2016). Večina avtorjev se strinja, da sta Kannerjev »avtizem« in Aspergerjeva 

»avtistična psihopatija« (ki jo je Wingova kasneje poimenovala Aspergerjev sindrom) dva 

različna sindroma v okviru motenj, imenovanih pervazivne razvojne motnje (Brecelj Kobe, 

2006).  

 

2.1.3 Pogostost  

Avtistične motnje so v preteklosti veljale za redko motnjo, danes pa so najhitreje naraščajoče 

razvojne motnje. V zadnjih 25–30 letih je pojavnost avtizma v populaciji bistveno narasla, 

kar pa ne pomeni nujno, da je danes več ljudi z avtističnimi motnjami kot včasih. Razloge 

lahko med drugim najdemo v spremembah definicije avtizma. Danes ne govorimo več o 

avtizmu, temveč o avtističnih motnjah, kar vključuje tudi osebe z blažjimi oblikami in tako 

zajame širšo populacijo ljudi. Spremenila so se tudi diagnostična merila, ki so v diagnostičnih 

priročnikih zastavljena širše kot v starejših izdajah (Macedoni Lukšič, 2006; Roth, Barson, 

Hoekstra, Pasco in Whatson, 2010). K povečani incidenci je vplivala tudi šolska zakonodaja, 

ki je ob zagotavljanju primernega izobraževalnega programa za vse otroke z določenimi 

primanjkljaji v uporabo vključila novo kategorijo avtizma. Ob vsem naštetem lahko k 

razlogom štejemo tudi večjo prepoznavnost avtizma v svetu, več splošnega znanja o njem, 

dostop do zgodnje obravnave in medijsko pozornost (Macedoni Lukšič, 2006). Po zadnjih 

epidemioloških študijah naj bi v ZDA bila pogostost otrok z avtističnimi motnjami 16,8 na 

1000 (1 na 59), kar pomeni, da osebe z avtističnimi motnjami predstavljajo pomemben delež 

v celotni skupini oseb z motnjo v razvoju (Baio idr., 2014). Podatki na podlagi raziskave 

psihiatrične obolevnosti med odraslimi v Veliki Britaniji kažejo, da je prevalenca odraslih 

oseb z avtističnimi motnjami 1 %, od tega je odraslih moških z avtističnimi motnjami 1,8 %, 

odraslih žensk pa 0,2 % (Howlin in Moss, 2012). Delež oseb z avtističnimi motnjami v 

Sloveniji ni znan, vendar bistvenih razlik epidemiološke študije med različnimi deželami niso 

pokazale (Madeconi-Lukšič idr., 2009). 

 

2.1.4 Diagnostika avtističnih motenj 

Diagnosticiranje je kompleksen klinični proces, katerega temelj predstavljajo diagnostični 

kriteriji, opredeljeni v DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in v 

MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni). 

Zgodnja pridobitev diagnoze je zelo pomembna z vidika zgodnje obravnave. Tako so otroku 

čim prej zagotovljene terapevtske obravnave in posebni izobraževalni pristopi v predšolskem 
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in šolskem obdobju. Učenje spretnosti za vsakodnevno učinkovito in čimbolj samostojno 

delovanje in socialno vključevanje se pri osebi z avtističnimi motnjami nadaljuje v odraslo 

obdobje in traja vse življenje (Madeconi Lukšič idr., 2009). 

a) Opredelitev avtističnih motenj glede na klasifikacijo MKB-10 
 

MKB-10 avtistične motnje uvršča med motnje duševnega (psihološkega razvoja), ki jim je 

skupno: 

»a) začetek brez izjem v detinstvu ali otroštvu 

b) okvara ali zaostanek v razvoju funkcij, ki so tesno povezane z biološkim zorenjem 

osrednjega živčevja in 

c) enakomeren potek brez remisij in recidivov« (MKB-10-AM, 2008, str. 282). 

Pod kodo F84 (MKB-10-AM, 2008, str. 286) klasifikacija navaja pervazivne razvojne 

motnje. Opredeljuje jih kot »skupino motenj, za katero so značilne kvalitativne abnormnosti 

v vzajemnih socialnih interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, 

ponavljajoč se repertoar interesov in aktivnosti. Te kvalitativne abnormnosti so vse 

prežemajoče značilnosti posameznikovega funkcioniranja v vseh okoliščinah«.   

Klasifikacija pod pervazivne razvojne motnje uvršča 

• avtizem v otroštvu (F84.0), 

• atipični avtizem (F84.1), 

• Rettov sindrom (F84.2), 

• druge vrste dezintegrativne motnje v otroštvu (F84.3), 

• hiperaktivno motnjo, povezano z duševno manjrazvitostjo in stereotipnimi gibi 

(F84.4), 

• Aspergerjev sindrom (F84.5), 

• drugačne pervazivne razvojne motnje (F84.8) in 

• neopredeljeno pervazivno razvojno motnjo, neopredeljeno (F84.9) (MKB-10-AM, 

2008). 

Avtizem v otroštvu  

Značilnosti avtizma v otroštvu se pojavijo pred 3. letom starosti. Kažejo se specifične 

značilnosti v vedenju, in sicer na področju komunikacije, socialne interakcije in 

stereotipnega, ponavljajočega se vedenja (MKB-10-AM, 2008). 
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Atipični avtizem  

Posameznik pri enem izmed kriterijev ne izpolnjuje vseh pogojev ali pa se značilnosti 

pojavijo po 3. letu starosti, kar atipični avtizem razlikuje od avtizma v otroštvu. Možno je 

tudi, da posameznik ne izkazuje toliko specifičnih značilnosti na enem izmed treh temeljnih 

področij – komunikacija, socialna interakcija, stereotipno vedenje – ob hkratni prisotnosti 

značilnosti ostalih kriterijev (MKB-10-AM, 2008). 

Aspergerjev sindrom 

Posameznik ne izkazuje zaostanka v govornem in kognitivnem razvoju, kar je značilno za 

osebe z avtizmom. Pogosto gre za slabšo motorično okretnost ter ozek, specifičen nabor 

interesov in aktivnosti (MKB-10-AM, 2008). 

b) Opredelitev avtističnih motenj glede na klasifikacijo v DSM-5 
 

Po DSM-5 avtistične motnje uvrščamo med nevrološke razvojne motnje. Opredeljene so kot 

skupina motenj, katerih značilni simptomi za postavitev diagnoze morajo biti prisotni v 

zgodnjem otroštvu (do 3. leta starosti), dopušča pa se možnost, da ti postanejo »opazni« 

kasneje, ko socialne zahteve presežejo omejene kapacitete (American Psychiatric 

Association, 2013).  

Za postavitev diagnoze avtističnih motenj je potrebno zadostiti dvema glavnima 

diagnostičnima kriterijema: 

• vztrajni primanjkljaji na področju socialne komunikacije in interakcije v različnih 

kontekstih, 

• prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vzorcev vedenj, interesov ali 

aktivnosti (prav tam).  

DSM-5 obravnava avtistične motnje pod skupno kategorijo spektroavtistične motnje, znotraj 

teh pa ne ločuje avtizma v otroštvu, atipičnega avtizma, Aspergerjevega sindroma in drugih 

pervazivnih razvojnih motenj. Posledica te spremembe so bile številne kritike, predvsem 

zaradi »ukinitve« Aspergerjevega sindroma. Kompromis tega je bil, da se zraven diagnoze 

spektroavtističnih motenj dopiše, če je stopnja izraženosti blaga, zmerna ali huda (Macedoni 

Lukšič, 2013).   

Pri postavljanju diagnoze nam poleg diagnostičnih kriterijev in klasifikacij pomagajo tudi 

drugi merski inštrumenti, med drugim (Dobnik Renko, 2016; Macedoni Lukšič, 20011; 

Žemva, 2006): 
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• diagnostični, standardizirani preizkusi 

- Ocenjevalna lestvica ADOS-2 (angl. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second 

Edition), katere avtorji so Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan  

Risi, Katherine Gotham, Somer L. Bishop, Rhiannon J. Luyster, Whitney Guthrie 

(2012).  

- Vprašalnik ADI-R (angl. Autism Diagnostic Interview, Revised) so sestavili Michael 

Rutter, Ann Le Couteur in Catherine Lord (2003).  

 

• presejalni testi 

- Ocenjevalna lestvica M-CHAT (angl. Modified Checklist for Autism in Toddlers) je delo 

Diane L. Robins, Deborah Fein, Marianne L. Barton (2009).  

- Ocenjevalna lestvica CARS-2 (angl. Childhood Autism Rating Scale, Second Edition), 

katere avtorji so Erik Schopler, Mary E. Van Bourgondien, Glenna J. Wellman in Steven 

R. Love (2010).  

- Vprašalnik GARS-3 (angl. Gilliam Autism Raiting Scale, Third Edition) avtorja Jamesa 

E. Gilliama (2014).  

- Vprašalnik ASIEP-3 (angl. Autism Screening Instrument for Educational Planning, Third 

Edition) je delo psihologov Davida A. Kruga, Joela R. Aricka in Patricie J. Almond 

(2008). 

- Vprašalnik SCQ (angl. Social Communicaton Questionaire) je delo Michaela Rutterja, 

Anthonya Baileya in Catherine Lord (2003).  

 

• merski inštrument za oceno učnih sposobnosti  

- Inštrument PEP-3 (angl. Psychoeducational Profile, Third Edition) avtorja Erika 

Schoplerja, Margaret D. Lansing, Roberta J. Reichlerja in Leeja M. Marcusa (2005). 

 

• merski inštrument za ugotavljanje soobolevnosti 

- Vprašalnik DSMD (angl. Devereux Scales of Mental Disorders), katerega avtorji so Jack 

A. Naglieri, Paul A. LeBuffe in Seven I. Pfeiffer (1994).  

 

2.1.5 Aspergerjev sindrom 

Aspergerjev sindrom je razvojna motnja avtističnega spektra. Je prav tako doživljenjska 

motnja, ki se običajno izrazi že v otroštvu. Potek motnje zavisi od izraženosti ključnih 

simptomov, intelektualnih sposobnosti, možnih pridruženih motenj in tudi dejavnikov iz 

okolja. Za osebe z Aspergerjevim sindromom so značilne pomembne težave na področju 

socialne interakcije in besedne ter nebesedne komunikacije. Težijo k istosti, so togi v 

mišljenju in razvijejo izredno ozke interese. Običajno imajo zelo dober mehanski spomin, 
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zato lahko na nekaterih področjih izstopajo (matematika, znanost). Značilnosti se pri vsakem 

posamezniku izražajo različno. Te se lahko pojavljajo v tako mili obliki, da okolica motnje 

ne prepozna, posameznik pa velja za čudaškega in samosvojega (Brecelj Kobe, 2006). Osebe 

z Aspergerjevim sindromom imajo po nekaterih raziskavah ugodnejši izid od drugih oseb na 

spektru. Aspergerjev sindrom je veliko pogostejši pri fantih kot pri deklicah; razmerje med 

njimi je 8:1 (Roy, Dillo, Emrich, Ohlmeier, 2009).  

Aspergerjev sindrom lahko od avtističnih motenj diferenciramo z naslednjimi ključnimi 

razlikami: 

- Osebe imajo kasnejši začetek pojavnosti znakov. 

- Kognitivne in govorne sposobnosti se pri osebah z Aspergerjevim sindromom ne 

razvijejo bistveno kasneje v primerjavi s populacijo značilnega razvoja. 

- Prisotni so posebni interesi, vezani na spominjanje podatkov. 

- Prisotna je motorična okornost.  

- Razlike se izražajo na socialnem področju, pri čemer je oseba z Aspergerjevim 

sindromom motivirana za socializacijo. Ta se kaže v izraziti ekscentričnosti in 

enostranskosti. Oseba se srečuje s težavami vzpostavljanja prijateljstev, v pogovoru 

je mnogobesedna in pogosto brez občutka za sogovornikova odzivanja. Posebnosti v 

komunikaciji se nanašajo tudi na nenavadno prozodijo (intonacijo) (Brecelj Kobe, 

2006).     

Za diagnostično oceno strokovnjaki uporabljajo uveljavljene kriterije, ki jasno opisujejo 

sindrom. Pri diagnosticiranju je potrebno oceniti določene vidike socialnega, jezikovnega, 

kognitivnega in motoričnega funkcioniranja otroka ter njegova interesna področja. Potrebna 

je tudi pridobitev rezultatov psihološkega testiranja. Natančne podatke o otrokovem 

razvojnem poteku in vedenju v specifičnih situacijah strokovnjaki pridobijo ob pogovoru s 

starši oziroma skrbniki (Milačić, 2006).  

Seznam diagnostičnih kriterijev za Aspergerjev sindrom je po opisu Hansa Aspergerja 

izdelala Lorna Wing in ga kasneje modificirala. Predlogom so sledili tudi drugi raziskovalci. 

V Mednarodno klasifikacijo bolezni, poškodb in vzrokov smrti (MKB-10) je bil Aspergerjev 

sindrom vključen leta 1990, in sicer v podskupino pervazivnih razvojnih motenj (Milačić, 

2006).  

Diagnoza Aspergerjevega sindroma je potrjena ob naslednjih diagnostičnih merilih, 

prilagojenih po MKB-10 (Brecelj Kobe, 2006): 

• Oseba ne kaže klinično pomembnega zaostanka v govornem ali kognitivnem razvoju. 

Ob znakih avtizma je za diagnozo potrebna prisotnost posameznih besed pred drugim 

letom starosti, do tretjega leta pa mora otrok v govorni komunikaciji uporabljati tudi 

stavke. Z normalnim intelektualnim razvojem se morajo ujemati osnovne spretnosti, 
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prilagodljivo vedenje in zvedavost do okolice. Pogosto so prisotne motorična 

nespretnost in posebne sposobnosti, vendar za diagnozo niso nujno potrebne. 

• Abnormnosti se kažejo na vsaj treh od petih področij socialne interakcije (veljajo ista 

merila kot za avtizem): 

- neustreznost očesnega stika, izraznosti obraza, drže in gest v socialni situaciji, 

- neustrezno razviti odnosi z vrstniki, ki vključujejo skupne interese, dejavnosti in 

čustva, 

- redko je prisotno iskanje naklonjenosti, tolažbe pri drugem; redko jo tudi ponuja 

drugim v stiski,  

- nezmožnost vživeti se v čustva drugega ali svojega doživljanja deliti z drugimi, 

- pomanjkljiva socialno-čustvena reciprociteta, ki se kaže v »težavnem ali 

nenavadnem odzivu na čustva drugih in/ali nesposobnost prilagajanja vedenja 

socialnemu kontekstu in/ali šibko povezovanje socialnega in čustvenega vedenja 

ter komunikacije« (prav tam, str. 130). 

• Abnormnosti se kažejo na vsaj dveh področjih stereotipnih vzorcev vedenja, 

interesov in dejavnosti (veljajo ista merila kot za avtizem, vendar se redkeje 

pojavljajo motorični manirizmi, preokupacija z deli predmetov): 

- »intenzivna prezaposlenost s stereotipnimi in omejenimi vzorci interesov, 

- specifična navezanost na nenavadne predmete, 

- kompulzivnost navezanost na specifične, nefunkcionalne rutine in obrede,  

- stereotipni in ponavljajoči se motorični manirizmi, ki vključujejo mahanje z 

rokami ali zvijanje prstov ali pa zapletene nekoordinirane gibe telesa v celoti, 

- pretirano ukvarjanje z deli predmetov ali nefunkcionalnimi elementi igrač (npr. z 

njihovim vonjem, otipom ali zvokom ali tresenjem, ki ga oddajajo), 

- stiska ob majhnih, nepomembnih spremembah v okolju« (Brecelj Kobe, 2006, str. 

130). 

Pri postavljanju diagnoze nam je v pomoč vprašalnik ASDS (angl. Asperger Syndrom 

Diagnostic Scale). Seštevek vseh točk pove, kolikšna je verjetnost, da ima otrok Aspergerjev 

sindrom. Uporabljamo ga pri otrocih, starih med pet in osemnajst let (Žemva, 2006).  

 

2.2 Odraslost in zaposlitev 
 

Odraslost je življenjsko obdobje, ko posameznik doseže višjo raven neodvisnosti, izbire in 

osebne kontrole, hkrati pa višjo raven odgovornosti in obveznosti. Ob izrazih avtizem, 

avtistične motnje, Aspergerjev sindrom si družba pogosto predstavlja motnjo, ki prizadene 

otroke. S tem se pozablja na čas odraslosti in ljudi z avtističnimi motnjami, ko odrastejo 

(Stevenson, Harp, Gernsbacker, 2011). Velik delež otrok z Aspergerjevim sindromom tudi 
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kasneje v življenju potrebuje posebno skrb in pomoč, saj se abnormnosti kažejo tudi v 

odraslosti (Attwood, 2007; Geurts in Vissers, 2012). Tudi za te osebe je odraslost več kot 

zgolj stanje kronološke starosti. Večini odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom eno izmed 

najbolj središčnih vidikov življenja predstavlja delo. Zaposlitev je eden izmed ključnih 

dejavnikov socialne varnosti in je osnovni vir sredstev za zadovoljevanje potreb (Vrabič Kek, 

2012). Zaposlitev ima velik vpliv tudi na socialnopsihološki vidik. Na delovnem mestu oseba 

namreč vzpostavlja socialne stike z ljudmi, ki niso člani njene družine, ob izgubi zaposlitve 

pa lahko izgubi tudi svojo socialno mrežo ter ostane brez priložnosti integracije v širšo 

skupnost. Delo predstavlja torej varovalo pred socialno izključenostjo. Zraven tega oseba z 

delom oblikuje svojo samozavest, samopodobo, samospoštovanje, gradi identiteto, se 

samouresničuje in osmišlja svoje bivanje. To pomeni, da je delo tudi v tesni povezavi z 

duševnim zdravjem in notranjim občutkom zadovoljstva s samim seboj, z življenjem. Z 

delom je povezano tudi človekovo dostojanstvo. Preko njega razvija svoje talente in tako živi 

bolj polno in zadovoljno življenje (Grandin in Duffy, 2008).  

Staranje populacije, naraščajoče diagnosticiranje oseb z Aspergerjevim sindromom in 

potreba po različnih storitvah za te osebe nam dajejo jasne znake, da je na tem področju 

potreben premik (Piven, Rabins, on behalf of the Autism-in-Older Adults Working Group, 

2011; Wright, Brooks, D'Astous, Grandin, 2013). Seznaniti se moramo ne le z avtizmom 

nasploh, temveč s tem, kaj ta prinese v času odraslosti, kaj osebam lahko nudimo in kje jih 

lahko vključimo. Zaposlovanje oseb z avtističnimi motnjami je izziv, s katerim se ukvarjajo 

po vsem svetu. V slovenskem prostoru pravice glede zaposlovanja oseb s posebnimi 

potrebami zagotavljajo naslednji osnovni dokumenti: 

 

• Ustava Republike Slovenije (1991) 

Ustava RS v 49. členu navaja pravico do dela, pri čemer vsak prosto izbira zaposlitev, 

delovno mesto pa je dostopno vsem pod enakimi pogoji. Invalidom je po 52. členu 

zagotovljeno varstvo in usposabljanje za delo. »Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem 

razvoju ter druge huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposabljanja za 

dejavno življenje v družbi« (URS, 1991, 52. čl.). 

• Konvencija o pravicah invalidov, ki je utemeljena z Zakonom o ratifikaciji 

Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah 

invalidov (2006) 

Konvencija med invalide uvršča osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi 

ali senzornimi okvarami. Te osebo omejujejo do te mere, da ne more enako kot drugi polno 

in učinkovito sodelovati v družbi.  

Delo in zaposlitev je obravnavana v 27. členu, po katerem imajo invalidi enako pravico do 

dela kot drugi. Zagotovljene so jim enake pravice, pravila in plačilo na delu, vključitev v 
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delovne programe in usposabljanje za delo, vključitev na primerno delovno mesto, pomoč 

pri ohranjanju zaposlitve oz. iskanju boljše, pomoč pri ustanavljanju lastnih podjetij, 

omogočeno jim je poskusno delo in zaposlitev v javnih službah (Konvencija o pravicah 

invalidov, 2006).                                                             

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004) 

Zakon opredeljuje invalida oz. invalidko kot osebo, »ki pridobi status invalida po tem zakonu 

ali po drugih predpisih« in kot osebo, »pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene 

trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, 

da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje« (ZZRZI, 2004, 3. čl.). Pridobitev 

ustrezne podpore v procesu zaposlovanja je torej pogojena s pridobitvijo statusa invalida. Za 

pridobitev tega morajo biti pri osebi ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare 

ali bolezni, težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in ovire pri vključevanju 

v delovno okolje (kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija funkcioniranja invalidnosti in 

zdravja) (ZZRZI, 2004, 11. čl). 

 

2.2.1 Zaposlitvena rehabilitacija 

Zaposlitveno rehabilitacijo zakon opredeljuje kot »storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se 

invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali 

spremeni svojo poklicno kariero« (ZZRZI, 2004, 4. čl.).  

Pravico do zaposlitvene rehabilitacije ima oseba, ki izpolnjuje naslednja merila po 14. členu 

tega zakona (ZZRZI): 

– vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika,  

– potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri 

posamezniku,  

– možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih tehnologij,  

– ocena socialnega in delovnega okolja (socialne vloge posameznika) in  

– druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke. 

Oseba, ki je upravičena do zaposlitvene rehabilitacije, je deležna naslednjih vrst storitev:    

- »svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi, 

- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 

interesov,  
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- pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v 

usposabljanje in delo, 

- pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, 

- razvijanje socialnih spretnosti in veščin,  

- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,  

- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,  

- izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,  

- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,  

- sprejemanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,  

- sprejemanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,  

- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,  

- ocenjevanje, doseganje delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in 

- opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije« (ZZRZI, 2004, 15. čl.). 

Zaposlitvena rehabilitacije se izvaja kot javna služba, ki jo izvajajo javni zavodi ter druge 

pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za izvajanje storitev zaposlitvene 

rehabilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi, morajo za izvajanje 

storitev zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem zakonu (ZZRZI, 2004, 18. čl.).  

Po končani zaposlitveni rehabilitaciji Zavod za zaposlovanje na podlagi mesečnih poročil in 

končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije izdela oceno posameznikovih 

zaposlitvenih možnosti. Ta vključuje podatke o tem, kje je oseba zaposljiva – v običajnem 

delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljena in kakšne 

podporne storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu. Zaradi invalidnosti je možno 

tudi, da oseba ni zaposljiva. V tem primeru se vključi v programe socialne vključenosti 

(ZZRZI, 2004, 33. čl.).                                  

Oseba je lahko zaposlena v podporni zaposlitvi, kjer gre za »zaposlitev invalida na delovnem 

mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu 

in delovnemu okolju« (ZZRZI, 2004, 48. čl.). Strokovne podpore je oseba deležna pri 

uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje. Osebo se informira, 

se ji svetuje in usposablja, nudi se ji osebno asistenco, spremlja pri delu, pomoč se ji nudi pri 

razvoju osebnih metod dela in nudi tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in 

sredstev za delo (ZZRZI, 2004, 48. čl.). O zaščitni zaposlitvi govorimo, ko je oseba zaposlena 

na delovnem mestu in v delovnem okolju, ki je prilagojeno delovnim sposobnostim in 

potrebam osebe. To zagotavljajo zaposlitveni centri (ZZRZI, 2004, 41.čl.).  

 

Tuje študije, ki so opravljene večinoma v ZDA, kažejo, da se delež zaposlenih oseb z 

visokofunkcionalnim avtizmom (t.j. oseba z avtizmom, ki ima normalne intelektualne 

sposobnosti) giblje med 9 % do največ 47 %. Te osebe so vključene v različne zaposlitve, 
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tudi zaščitne zaposlitve in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Raziskava, katere število 

vključenih oseb je bilo 93, je pokazala 22-odstotni delež zaposlenih (Roux idr., 2013; 

Madeconi Lukšič idr., 2009). Statistika v Veliki Britaniji kaže, da je bilo leta 2007 za polni 

delovni čas zaposlenih 15 % oseb z avtističnimi motnjami. V desetih letih se stanje ni 

bistveno spremenilo; število se je dvignilo na 16 %. Takšnih, ki jih je zaposlenih za polovični 

delovni čas, je 16 %. Vseh zaposlenih oseb z avtističnimi motnjami je 32 % (The National 

Autistic Society, b.d.; Taylor in Seltzer, 2011). Avstralska raziskava avtorjev Baldwin, 

Costley in Warren, (2014) je zajela 313 udeležencev z avtističnimi motnjami, ki imajo 

povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti. Pokazala je, da 72 % sodelujočih v 

tistem času ni prejemalo nobene podpore na delovnem mestu. Med ostalimi osebami (28 %), 

ki jim je bila nudena pomoč, so bili le štirje, ki so jo prejemali podporo s strani zunanjih 

organizacij. Nekateri izmed teh so izrazili željo po večji prepoznavnosti, razumevanju in 

spoštovanju njihovih potreb znotraj delovnega mesta. Drugi so bili bolj željni podpore pri 

razvijanju socialnih in komunikacijskih spretnosti in tudi svetovanja na delovnem mestu. 

Manj kot polovica (41 %) vseh sodelujočih v raziskavi je poročala o tem, da prejemajo neke 

vrste pomoči oziroma podporo pri iskanju trenutne zaposlitve. Med ostalimi je 30 % takih, 

ki so prejeli neformalno obliko pomoči s strani družine in prijateljev. Več kot polovica oseb 

z avtističnimi motnjami (54 %) je izrazilo potrebo po pomoči pri iskanju (nove) službe, sedaj 

ali v prihodnosti. Dve tretjini (66 %) vprašanih je poročalo, da bi si na delovnem mestu želeli 

več podpore.  

Raziskave kažejo tudi, da so odrasle osebe z avtističnimi motnjami bolj verjetno slabše 

izobražene in ekonomsko prikrajšane v primerjavi s splošno populacijo (Howlin in Moss, 

2012). 

 

2.2.2 Osebe z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu 

Močna področja oseb z Aspergerjevim sindromom, ki so na delovnem mestu cenjena in 

zaradi katerih so te osebe sposobni in predani delavci: 

- Natančnost, 

- pozornost na podrobnosti in pojavljajoče vzorce, 

- zapomnitev,  

- specializiranost,  

- osredotočenost in marljivost,  

- učinkovitost v strukturiranem okolju,  

- neodvisnost v mišljenju,  

- vizualno (3D) mišljenje, 

- logično mišljenje,  

- iskrenost, 
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- želja po ugoditvi (Baldwin, Costley in Warren, 2014; Bissonnette, 2017; Simone, 

2010). 

Kljub temu pa se osebe z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu srečujejo s 

številnimi izzivi. Prilagajati se morajo na nove postopke in rutine, si zapomniti in spremljati 

navodila nadrejenega, se fleksibilno odzivati na nepričakovane situacije, načrtovati in 

reševati kompleksne delovne naloge, vzpostavljati socialno interakcijo in učinkovito 

komunicirati s sodelavci (Beardon in Edmonds 2007; Hillier idr., 2007; Robertson 2010). 

Nekatere težave, ki se jim ne morejo izogniti, so povezane s slabšo generalizacijo, izvršilnim 

funkcioniranjem, s senzorno preobčutljivostjo, slabšim prepoznavanjem čustvenih stanj, 

slabšim uvidom v »nenapisana« socialna pravila ipd. (Shore, 2015, v Kranjc, 2016) 

Prevečkrat se zgodi, da nadrejeni podcenjujejo sposobnosti oseb z Aspergerjevim sindromom 

na delovnem mestu in zato te pogosto opravljajo t.i. hlapčevska dela (Mottron, 2011). 

Mottron (2011) je prepričan, da so osebe z Aspergerjevim sindromom željne dela in sposobne 

prispevati k dobrobiti družbe, če le imajo sprejemajoče in podporno okolje.  

 

2.3 Izvršilne funkcije 
 

2.3.1 Opredelitev  

Opredelitve pojma izvršilnih funkcij so različne. V zadnjih desetletjih se jim namenja vse 

več pozornosti (Anderson, Jacobs in Anderson, 2008). Širša definicija izvršilne funkcije 

opredeljuje kot procese, ki narekujejo ciljno orientirano vedenje in se vršijo v predelu čelnega 

režnja (Goldstein, Naglieri, Princiotta in Otero, 2013; Wallace idr., 2016).  

Izvršilne funkcije naj bi po definiciji Butterfileda in Albertsona (1994; Eslinger, 2005) 

predstavljale koordinatorja kognitivnih in metakognitivnih procesov, katerih delovanje se 

vrši skozi spremljanje in kontroliranje uporabe znanja in strategij v skladu z 

metakognitivnimi procesi. 

Ko govorimo o izvršilnih funkcijah, po mnenju Andersona (2008) ne gre za enoten kognitivni 

proces. Gre za psihološki konstrukt, ki ga sestavljajo številne kognitivne sposobnosti višjega 

reda. Izvršilne funkcije predstavljajo krovni pojem, pod katerega spadajo tudi intelekt, 

mišljenje, samokontrola in socialne interakcije (David, 1992, v Anderson idr., 2008).  

Avtorji Lezak, Howieson in Loring (2004) vidijo izvršilne funkcije kot kapacitete, s pomočjo 

katerih posameznik izvaja vedenje, ki je lahko neodvisno, namensko ali posamezniku 

koristno. Omogočajo mu, da se na nove situacije odziva na prilagojen način in so hkrati 

osnova za posameznikove kognitivne, čustvene in socialne sposobnosti in spretnosti.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallace%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26572659
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Hart in Jacobs (1992, v Dawson in Guare, 2004) izvršilne funkcije opredelita kot kognitivne 

funkcije višjega reda, s katerimi se je posameznik zmožen odločiti, kateri nalogi bo posvetil 

pozornost in katero bo izvedel.  

Gre torej za kompleksen koncept, ki igra ključno vlogo pri opravljanju tako vsakodnevnih 

dejavnosti, kot so oblačenje, pospravljanje, kuhanje ipd., kot tudi zahtevnejših nalog, kot je 

npr. vodenje podjetja. Vsaka naloga predstavlja problem, ki ga posameznik mora rešiti; 

izvršilne funkcije ga vodijo pri opravljanju vseh korakov procesa, da je na koncu naloga 

uspešno opravljena.  

Meltzerjeva (2007) ugotavlja, da je ob številnih definicijah tudi veliko različnih modelov in 

teorij, ki razlagajo procese izvršilnih funkcij. Ob pregledu navaja naslednje elemente 

izvršilnih funkcij, ki se pojavljajo v večini opredelitev: 

- zastavljanje ciljev in načrtovanje, 

- organizacija vedenja skozi čas,  

- fleksibilnost, 

- pozornost in spominski sistemi, ki vodijo te procese (npr. delovni spomin), 

- samoregulacijski procesi (npr. samospremljanje). 

Običajno avtorji navajajo od 5 do 8 izvršilnih funkcij, Dawsonova in Guare (2012) pa zaradi 

izkušenj dela z otroki in mladostniki izbirata večje število izvršilnih funkcij oziroma so te 

bolj natančno razdelane. Zagovarjata namreč razlog, da boljša preciznost v opisu posameznih 

izvršilnih funkcij prinese bolje oblikovane intervencije, s katerimi vplivamo na izboljšanje 

šibkosti.   

Izvršilne funkcije so po Dawsonovi in Guareju (2009) razdeljene na 11 področij: 

- inhibicija odziva,  

- delovni spomin, 

- čustvena kontrola, 

- ohranjanje pozornosti, 

- začenjanje z aktivnostjo, 

- načrtovanje in postavljanje prioritet, 

- organizacija, 

- upravljanje s časom,  

- na cilj usmerjeno vztrajanje, 

- prožnost, 

- metakognicija.  

 

 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani                                             Ingrid Vrabl, magistrsko delo 

15 
 

2.3.2 Teorija o disfunkciji izvršilnih funkcij 

Ena izmed teorij, ki poskuša pojasniti specifično vedenje pri avtizmu, je »teorija o disfunkciji 

izvršilnih funkcij«, ki sta jo leta 1991 razvila Sally Ozonoff in Bruce Pennington. To 

povezujemo z motnjo v procesiranju informacij v področju čelnega režnja (Roy, Dillo, 

Emrich, Ohlmeier, 2009; Pellicano, 2012). Šibkejše delovanje izvršilnih funkcij se lahko 

pojavi ne glede na stopnjo inteligence. V primerjavi s populacijo značilnega razvoja se 

primanjkljaji v izvršilnem funkcioniranju pomembno pogosteje pojavljajo pri osebah z 

Aspergerjevim sindromom (Attwood, 2007; Roy, Dillo, Emrich, Ohlmeier, 2009). 

Raziskovalci ugotavljajo, da se šibke izvršilne funkcije pojavljajo pri otrocih in tudi pri 

odraslih osebah z Aspergerjevim sindromom (Bramham idr., 2009; Hill in Bird 2006; Keary 

idr., 2009; Lopez idr., 2005; Shafritz idr., 2008). Prav tako so Luna, Doll, Hegedus, Minshew 

in Sweeney (2007, v Geurts in Vissers, 2012) z raziskavo dokazali prisotnost težav v 

izvršilnem funkcioniranju pri različnih starostnih skupinah oseb z avtističnimi motnjami (8–

12 let, 13–17 let in 18–33 let). Raziskave kažejo, da so pri odraslih osebah z Aspergerjevim 

sindromom nekatere izvršilne funkcije bolj razvite, druge manj. Joseph, McGrath in Tager-

Flusberg (2005), Pellicano, Maybery, Durkin in Maley (2006), Robinson, Goddard, 

Dritschel, Wisley in Howlin (2009), Wallace, Silvers, Martin in Kenworthy (2009), Zinke 

idr. (2010) ugotavljajo, da je ena izmed šibkeje razvitih izvršilnih funkcij v času odraslosti 

pri osebah z Aspergerjevim sindromom načrtovanje. Tudi raziskava avtorjev O’Hearn, 

Asato, Ordaz in Luna (2008) je potrdila, da se težave v organizaciji in načrtovanju pri osebah 

z avtističnimi motnjami kažejo kasneje v odraslosti. Wallace idr. (2016) so v raziskavi 

ugotovili, da se določene težave na področju organizacije in načrtovanja pojavljajo pri 

odraslih z avtističnimi motnjami, ki nimajo znižanih intelektualnih sposobnosti. 

Slabše delovanje izvršilne funkcije na področju organizacije vpliva na različna področja 

posameznikovega funkcioniranja (Pellicano, 2012):  

- telesno področje: posameznik pri vnaprej premišljenih dejavnostih težje načrtuje 

zaporedje aktivnosti za izvedbo.  

- intelektualno področje: posameznik ima težave pri sledenju navodil, težje izbira 

med več možnostmi, izvaja aktivnost v določenem zaporedju, določa prioritetne 

naloge. Vse našteto vodi do počasnejšega opravljanja nalog ali celo do neuspešno 

opravljenih nalog, kar za posameznika pomeni neuspeh.  

- socialno področje: slabše razvite organizacijske strategije vodijo do tega, da 

posameznik pozabi na prijatelje, njihov dogovor ipd., saj ga bremenijo druge skrbi. 

Slabše razumevanje koncepta časa vodi v zamujanje na razna srečanja, spregledanje 

pomembnih datumov (rojstnih dni, obletnic, idr.), kar posredno vpliva na odnose s 

prijatelji.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallace%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26572659
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- govorno- jezikovno področje: posameznik težko organizira svoje misli in dogodke, 

kar se pogosto kaže v pomešanem zaporedju informacij, ki jih ta navaja. Posledica 

temu je slabše razumevanje s strani okolice. Težave z ustreznim zaporedjem 

dogodkov se kažejo tudi na področju pisanja. 

- motivacijsko področje: težave, ki se pojavljajo zaradi slabše razvitih organizacijskih 

spretnosti, vodijo do zmanjšane motivacije za delo. Posameznik zato potrebuje veliko 

spodbud in pohval.    

Vpliv primanjkljajev na področju izvršilnih funkcij se lahko na delovnem mestu kaže z 

naslednjimi težavami: 

• nepripravljenost opraviti naloge, ki jih sicer zmore, 

• slabše nadzorovanje svojih impulzov,  

• slabše pripovedovanje (ustno, pisno), 

• slabše razumevanje koncepta časa, 

• nepredvidevanje možnih zapletov, 

• slabša zapomnitev in priklic informacij, 

• slabše načrtovanje nalog ter 

• manj smiselna uporaba znanja (Jurišić, 2016; Milačić, 2006 ).  

 

Pri načrtovanju strategij je pomembno, da področje izvršilnega funkcioniranja pravilno 

ocenimo. Gre za poseben izziv, saj moramo pri tem upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo 

nanje. Enovitega testa, s katerim bi lahko prepoznali in identificirali vsa področja težav v 

izvršilnem funkcioniranju, ni. K boljšemu razumevanju delovanja izvršilnih funkcij pri 

posamezniku je potrebno gledati celostno in upoštevati informacije iz različnih virov. 

Pedagogi, delovni terapevti, psihologi idr. si za identifikacijo slednjih težav pomagajo tako s 

formalnim ocenjevanjem (testi, kot so BRIEF BRIEF – Behavior Rating Inventory of 

Executive Functions, CBCL – Children Behavior Checklist, NEPSY-II NEPSY-II, TMT – 

test mentalnega sledenja, Winsconsinski test razvrščanja kartic, D-KEFS – Delis-Kaplan 

Executive Function Scale) kot z neformalnim ocenjevanjem (anamneza, intervjuji, 

opazovanje, pregled primerov opravljenega dela) (Hudoklin, 2011a).   
 

2.3.3 Model pomoči po Dawsonovi in Guareju 

Avtorja Dawsonova in Guare (2004) navajata dve ključni načeli, ki jih je pri načrtovanju in 

izvajanju strategij pomoči pri težavah v izvršilnem funkcioniranju potrebno upoštevati: 

a. »Razvoj poteka od zunanjega k notranjemu.« 
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Slednje je vezano na našo podporo, ki jo nudimo določeni osebi s težavami na tem področju. 

Pri strategiji, ki jo poučujemo, osebi nudimo vso našo podporo, ki jo postopno in v daljšem 

časovnem obdobju zmanjšujemo. Stremimo k temu, da jo oseba na koncu opravlja 

samostojno.  

b. Podporo pri manj razvitih izvršilnih funkcijah lahko osebi nudimo s pomočjo 

strategij pomoči na ravni okolja in s pomočjo strategij na ravni osebe.    

Na začetku je potrebno misliti na prilagajanje okolja. Med strategije pomoči na ravni okolja 

avtorja uvrščata: 

• »spreminjanje fizičnega ali socialnega okolja,  

• spreminjanje narave naloge, za katero pričakujemo, da jo bo učenec rešil,  

• spreminjanje načina posredovanja namigov za spodbudo učenca, kako naj rešuje 

nalogo ali kako naj se vede ter 

• spreminjanje načina interakcije z drugimi učenci« (Hudoklin, 2011b). 

Med strategije pomoči na ravni osebe štejeta: 

• »oblikovanje načrta, organizacijskih shem in specifičnega niza navodil,  

• spremljanje izvedbe,  

• spodbujanje in motiviranje,  

• dajanje povratnih informacij o uspešnosti pristopa,  

• reševanje problemov, kadar nekaj ne deluje ter 

• določanje, kdaj je naloga končana« (Hudoklin, 2011b). 

 

2.3.4 Organizacija in načrtovanje 

Področji izvršilnih funkcij, ki ju podrobneje predstavljamo, sta organizacija in načrtovanje. 

Organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja so ene izmed pomembnejših delovnih 

spretnosti zaposlenega. Gre za vrsto spretnosti, ki posamezniku pomagajo načrtovati, dajati 

prednost določenim nalogam in dosegati postavljene cilje. Vplivajo na večjo produktivnost 

in učinkovitost na delovnem mestu. Nekateri avtorji ti dve izvršilni funkciji obravnavajo pod 

skupnim pojmom, imenovanim organizacijske spretnosti. Pod pojem vključujejo zmožnost 

organiziranja stvari, gradiva idr., hkrati pa zmožnost ustreznega načrtovanja časa (Langberg 

idr., 2012). Drugi avtorji področji definirajo ločeno. Dawsonova in Guare (2012) navajata, 

da gre za dve povezani oziroma sorodni, pa vendar samostojni spretnosti. Mladostnik je lahko 

na področju načrtovanja zelo močan, njegove organizacijske spretnosti pa ostajajo šibke ali 

obratno. S ciljem oblikovanja ustreznih intervencij tako na enem kot drugem področju ti 

izvršilni funkciji v magistrskem delu obravnavamo ločeno.  
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a) Organizacija 
 

Gre za izvršilno funkcijo, ki igra pomembno vlogo v posameznikovem življenju. Vpliva na 

vsa področja delovanja, posameznik jo potrebuje tako v času šolanja kot tudi na delovnem 

mestu in v vsakdanjem življenju. Spretnost organizacije posamezniku omogoča urejanje ali 

nameščanje stvari skladno z določenim sistemom (Hudoklin, 2015). Ob tem mora 

posameznik določati prioritetne naloge in njihovo stopnjo pomembnosti. Na delovnem mestu 

posamezniku spretnosti organizacije pomagajo, da ustrezno organizira čas, naloge in delovni 

dan. Organizacijske spretnosti dajejo posamezniku tudi občutek nadzora nad lastnim 

življenjem. Neorganiziranost se pri posamezniku lahko kaže že zelo zgodaj, znaki pa so lahko 

opazni tudi kasneje, ko je posameznik srednješolec, študent ali zaposlen. Posameznikom, ki 

imajo težave na področju organizacije, je potrebno pomagati s sistematičnim razvijanjem 

tega področja. Godberg in Zwiebel (2005) razdelita organizacijo na kognitivno in fizično. 

Kognitivna organizacija posamezniku omogoča mentalno organiziranje informacij, fizična 

organizacija pa pripomore k organiziranju posameznikovih predmetov in prostora, v katerem 

deluje.  

Organizacijske strategije, ki so vezane na delovno okolje 

Katere strategije pomoči ponuditi posamezniku s šibkimi organizacijskimi spretnostmi in 

spretnostmi načrtovanja je odvisno od vsakega posameznika z Aspergerjevim sindromom. 

Vsi, ki imajo težave na področju organizacije, potrebujejo organizacijske sheme oz. sisteme. 

Ob tem je pomembno, da posamezniku pri izdelavi sistema nudimo podporo in ga pri uporabi 

ojačujemo (Hudoklin, 2011b). Upoštevati je potrebno, da so osebe z Aspergerjevim 

sindromom vizualni misleci, kar se naj odraža tudi v strategijah pomoči. Ob tem upoštevamo 

tudi njihova druga močna področja. Pomembno pri delu je, da uporabljamo motivatorje in 

hkrati osebi z Aspergerjevim sindromom ponudimo možnost preizkušanja spretnosti vselej, 

ko se ponudi priložnost.  

1. Sistem shranjevanja gradiva 

Uporaba ovojnic, map, škatel, da je znano, kje se gradivo nahaja. S tem preprečimo, da se 

gradivo založi ali izgubi. 

2. Sistem označevanja/barvnega kodiranja  

Uporaba map, predalov, škatel za kategoriziranje gradiva in določanje pomembnosti.  

3. Stalen prostor pohištva, predmetov v pisarni. 

Vsak predmet naj ima svoje specifično mesto, da oseba ve, kje ga najde. Stalen prostor 

določenega predmeta se lahko določi tudi ob drugem predmetu, npr. pisalo ob telefonu.  
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4. Razdelitev naloge v zaporedje korakov 

Osebe z avtističnimi motnjami so pogosto dobri vizualni misleci, zato je priporočljivo, da so 

koraki zaporedja zapisani oziroma narisani. To so lahko koraki kompleksne naloge, ki jo 

razdelimo na več manjših, enostavnih delov ali pa koraki zaporedja uporabe določene 

naprave na delovnem mestu (npr. uporaba kopirnega stroja).  

5. Uporaba aplikacij  

Aplikacije na pametnem telefonu ali tablici, npr. barvno označevanje elektronskih sporočil 

glede na pomembnost naloge  

6. Redno urejanje odvečne administracije 

Odločiti se je potrebno, kaj storiti z odvečno administracijo in dokumentacijo – jo uporabiti, 

vložiti ali zavreči. S tem se izognemo kopičenju.  

7. Sistem skrbi za odvečne stvari 

Osebe pogosto shranjujejo stvari z namenom, da jih čez čas uporabijo (npr. revije bo oseba 

prebrala, ko bo imela čas za to). Smiselno je, da oseba v škatlo zbere stvari, ki jih leto dni ni 

uporabljala in če stvari v škatli ostanejo naslednje pol leta, je čas, da jih zavrže, proda ipd. 

 

(Anderson, Munk, Young, Conley in Caldarella, 2008; Dolin, b.d.; Hudoklin, 2016; Jurišić, 

2016; Kaufman, 2010)  

 

a) Načrtovanje 
 

Je zmožnost posameznika, da oblikuje posamezne korake ali tako imenovan »zemljevid« za 

dosego cilja. Posameznik je sposoben oblikovati in presojati možnosti ter izbrane odločitve 

razporediti v smiselno zaporedje glede na stopnjo nujnosti oz. pomembnosti naloge.  

Pri učenju izbrane strategije načrtovanja je pomembno, da s posameznikom velikokrat 

ponovimo proces načrtovanja pri različnih nalogah. Počasi je potrebno podporo umikati in 

prilagajati strukturo spodbudnih vprašanj, namenjenih posamezniku (od bolj podrobnih do 

vedno bolj splošnih).  

 

Strategije za razvijanje spretnosti načrtovanja, ki so vezane na delovno okolje 

1. Postavljanje ciljev 

Tako kot v osebnem življenju si je tudi na delovnem mestu potrebno zastavljati cilje. 

Posameznik se mora vprašati, kaj želi doseči. Cilji so naravnani tudi na delovne naloge – kaj 
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je cilj narediti najprej. Te določamo glede na pomembnost in nujnost delovnih nalog. Cilji so 

lahko kratkoročni (npr. dnevni) ali dolgoročni (Grandin in Duffy, 2008).  

2. Urnik: 

- dnevni urnik 

Ena izmed najtežjih opravil za osebo z Aspergerjevim sindromom je načrtovanje in 

organizacija posameznega dneva. Oseba lahko dan načrtuje večer pred tem ali zjutraj. Urnik 

lahko zajema dejavnosti skozi celoten dan, osredotočimo pa se lahko zgolj na delovno mesto 

in posameznik dnevno načrtuje potek aktivnosti v času njegovega delavnika.  

- tedenski urnik 

Osebi z Aspergerjevim sindromom pripomore k vizualizaciji tedna, ki je pred njim. S tem se 

izogne nepričakovanim dogodkom, zamujenim rokom ipd.    

- mesečni urnik 

Služi za širši pregled dogajanja. Vanj oseba sama vpisuje svoje obveznosti, roke, dogodke. 

Hkrati so lahko v mesečnem urniku zapisane obveznosti ostalih družinskih članov. Na ta 

način je oseba z Aspergerjevim sindromom seznanjena, kdaj so njeni družinski člani zasedeni 

oziroma prosti. 

3. Vnaprej pripravljene predloge 

Mentor pripravi shemo za oblikovanje načrta/urnika, ki jo z osebo skupaj dopolnita. Predloge 

služijo kot ogrodje za oblikovanje načrta ali urnika. 

4. Seznam opravil 

Ta mu pomaga spremljati število nalog, ki jih je potrebno še narediti in kdaj bo z delom 

zaključil. S kljukanjem (črtanjem) opravljenih nalog oseba uvidi, da zmore opraviti naloge v 

nekem zaporedju in ob tem doživlja občutek zadovoljstva. 

5. Razdelitev naloge in ocena trajanja  

Kompleksnejšo oz. daljšo nalogo ali dejavnost je potrebno razdeliti na več manjših korakov, 

nato pa posameznik predvidi čas, ki ga bo porabil za opravljanje posameznega dela naloge.  

6. Uporaba časovnika 

Oseba lahko spremlja, koliko časa ji je npr. ostalo za dokončanje naloge. V uporabi so 

peščene ure, digitalni časovniki, časovniki na spletu, aplikacijah. 

7. Rezervni načrt  

Ker vnaprej ni možno vsega predvidevati in napovedati, je oseba na ta način pripravljena na  
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možne ovire ali neuspehe.   

8. Redni sestanki z nadrejenim 

Opravljanje rednih sestankov z nadrejenim osebi z Aspergerjevim sindromom omogoča 

preverjanje napredka in razumevanje poteka nadaljnjih nalog. 

9. Mentor 

Osebo uči potrebnih spretnosti na delovnem mestu. Motivira ga, da pridobiva znanje in v tem 

napreduje. Pri učenju načrtovanja mu nudi možnosti, da z njim velikokrat ponovi proces 

načrtovanja pri različnih nalogah. Ob tem oporo umika s pomočjo vprašanj, ki ga usmerjajo 

in spodbujajo pri razmišljanju, kako načrtovati (Grandin in Duffy, 2008).  

10. Uporaba tehnologije: 

- pametni telefon, tablica, računalnik (koledar, opomnik), 

- snemalnik zvoka (kot zvočni opomnik, predvajanje posnetih navodil ipd.). 

(Dolin, b.d.; Hudoklin, 2011; Jurišić, 2016) 

 

Podporo z vodenjem začnemo zmanjševati, da pripravljamo osebo k čim samostojnejši 

uporabi izbranih strategij. Če posameznik ob zadostnih ponovitvah zmore korake načrtovanja 

integrirati zgolj v mislih, lahko strategije, kot so urniki, seznami opravil itd., počasi začne 

opuščati.  

Literature, ki bi govorila o dokazanih učinkih strategij pomoči pri težavah v izvršilnem 

funkcioniranju, je malo (McCloskey, 2009). Obstajajo podatki iz raziskav, ki sicer niso vedno 

vezani prav na to področje, a se v določeni meri prekrivajo tudi s težavami izvršilnih funkcij. 

Raziskave kažejo, da študenti z avtističnimi motnjami za uspeh potrebujejo organizacijske 

strategije (Adreon in Durocher, 2007, v Dorminy, 2009). Prej ko osebo opremimo z 

organizacijskimi strategijami, večja je verjetnost uspeha na šolskem in poklicnem področju, 

prav tako pa tudi v zasebnem življenju (Dorminy, 2009).  

Pomembno je, na kakšen način posameznika opremimo s strategijami. Ob načrtovanju 

ustrezne oblike pomoči oziroma posamezne strategije pomoči je pomembno, da upoštevamo 

posameznikove značilnosti in posebnosti, poučevanje pa naj bo sistematično, strukturirano 

in eksplicitno. Posameznik mora ob tem imeti priložnost doživljanja uspeha (Hudoklin, 

2015). Meltzerjeva (idr., 2006) je pregledala različne metode poučevanja strategij in slednje 

povzela v naslednjih značilnostih: 

- razdelitev naloge na manjše enote, reševanje katerih spremljajo spodbude, ki jih je 

sčasoma vse manj, 

- ponavljanje in vadba uporabe strategij, 
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- priložnosti za dnevno vajo in uporabo strategij pri različnih nalogah, 

- prilagajanje ravni težavnosti in zahtev, 

- modeliranje glasnega razmišljanja ob uspešnem reševanju nalog, 

- oblikovanje manjših skupin, ki omogočajo posamezniku, da uporablja strategije ter z 

drugimi deli uspehe in morebitne težave. 

Doseganje uspehov pri poučevanju strategij je v veliki meri odvisno od zavedanje samega 

sebe – oseba se mora zavedati, na kakšen način strategije pripomorejo k uspehu na delovnem 

mestu. Uspehe pri poučevanju strategij prinesejo medsebojno povezani procesi, ki so zraven 

samozavedanja še pozitivna samopodoba, učinkovita uporaba strategij in usmerjen trud, 

povezan s pripravljenostjo in željo za usvajanje strategij (Hudoklin, 2015). Potrebnega je 

veliko časa, ponavljanj in s tem povezanih uspehov, da oseba ponotranji in generalizira 

usvojene strategije. 

 

2.3.5 Koučing (angl. coaching) 

Zaradi različnih težav na delovnem mestu osebe z Aspergerjevim sindromom potrebujejo 

podporne programe in storitve, ki bodo upoštevale njihova močna področja in individualne 

potrebe ter jim omogočile primerno usposabljanje za delo, podporo pri iskanju primernega 

dela in različne podpore na delovnem mestu (Autism Europe, 2014). Stopnja podpore in njen 

časovni okvir je odvisen od vsakega posameznika. Oblika pomoči, ki je pogosteje v uporabi, 

je mentor, ki spremlja osebo na delovnem mestu ali pa je podpora, zagotovljena s strani 

sodelavca (Autism Europe, 2014).  

Dawsonova in Guare (2012) sta iz zbranih izsledkov raziskav, ki so proučevale učinkovitost 

nekaterih metod in tehnik, ugotovila, da je na področju izboljševanja izvršilnih funkcij 

učinkovita tudi t.i. metoda koučinga. V osnovi gre za proces, ki osebi pomaga vzpostaviti 

povezavo med dolgoročnimi cilji in njegovim vsakodnevnim vedenjem, ki mora voditi v 

smeri uresničevanja slednjih dolgoročnih ciljev. Koučing pa ni le proces, temveč predstavlja 

tudi zvezo oziroma odnos, ki jo gradita mladostnik in »kouč«. 

Mednarodna federacija za koučing opredeljuje slednjega kot trajajoč odnos, ki je usmerjen 

na  delovanje osebe ter uresničevanje njenih vizij, ciljev in želja. Osebi oziroma klientu 

omogoča strukturo, podporo in povratne informacije. Je sistematičen proces, v katerem 

posameznik izboljšuje svojo delovno učinkovitost (Kobolt, 2013). Razvil se je iz procesa 

mentorstva. Dawsonova in Guare (2012) opisujeta mentorja kot osebo, ki posameznika 

usmerja in ga na poti do cilja spodbuja ter mu nudi oporo.  
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Koučing za podporo učinkovite uporabe/razvoja uporabe izvršilnih funkcij 

Dawsonova in Guare (2012) sta razvila intervencijsko strategijo koučinga za podporo 

učinkovite uporabe/razvoja uporabe izvršilnih funkcij. Opisan koučing je namenjen 

mladostnikom s šibkimi izvršilnimi funkcijami. Gre za poudarek na razvoju samousmerjanja 

in ene ali dveh oblik vedenj, ki sta povezani z izvršilnim funkcioniranjem. Teži k ciljnemu 

načrtovanju in merljivosti doseganja ciljev. Poudarjeno je redno izvajanje, to je lahko dnevno 

(ali redkeje). Cilj takega koučinga je oblikovanje miselnih navad – samoregulacije. 

Pomembno višja uspešnost je dosežena, če se oseba prostovoljno odloči za sodelovanje in je 

primerno motivirana. Lastna je lahko tudi izbira »kouča«, če je to seveda izvedljivo. 

Pomembno je, da se posameznik sam odloča in izbira svoje cilje, sam opredeli naloge, ki so 

za dosego tega cilja potrebne.  

Koučing za podporo učinkovite uporabe/razvoja uporabe izvršilnih funkcij je sestavljen iz 

petih korakov: 

Korak 1: identifikacija mladostnikov 

Mladostnike, ki bi potrebovali koučing, lahko predlagajo učitelji, starši, druge pomembne 

osebe ali celo mladostnik sam. Odločajo se na podlagi težav, ki jih ima mladostnik pri 

doseganju učnih ciljev, ocen, težav z izvršilnim funkcioniranjem, slabšimi učnimi navadami 

idr. Avtorja med osebe, ki bi jim takšen način podpore ustrezal, uvrščata tudi mladostnike z 

Aspergerjevim sindromom. Razloge iščeta v tem, da jim ustrezajo pravila, dobri so s 

postopki, ki so razdeljeni po korakih in so se sposobni koncentrirati na nalogo in cilj.  

Korak 2: privolitev v sodelovanje 

Najprej je mladostniku potrebno strategijo koučinga predstaviti in približati, da se kasneje 

lažje odloči za sodelovanje. Za ta proces se namreč odloči prostovoljno, kljub temu pa 

odločitev zanj predstavlja vrsto obveze. Zgodi se lahko, da se mladostnik v odnosu ne počuti 

dobro in za uresničevanje dolgoročnih ciljev ni dovolj motiviran. V tem primeru se proces 

lahko konča, možna je tudi menjava »kouča«.  

Korak 3: izbira »kouča« 

Če je le mogoče, mladostnik sam izbere osebo, najpogosteje pa je to usposobljen odrasli, ki 

je zaposlen na isti šoli, ki jo mladostnik obiskuje. Z izbrano osebo naj bo mladostnik 

sproščen, ji zaupa in je z njo pripravljen začeti proces koučinga.     

Korak 4: prvo srečanje mladostnika in »kouča« 

Najprej »kouč« z mladostnikom opravi polstrukturiran intervju. Nato izpostavita nabor 

ciljev, ki bi jih bilo možno vključiti v času njunega sodelovanja, jih ovrednotita, predstavita 

možne ovire in nabor rešitev zanje. Nadalje opredelita kratkoročne cilje, nato pa posameznik 
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izbere cilj, ki je zanj najpomembnejši in ga želi doseči. Ob tem opredelita trenutno stanje, 

določita kriterije za izpolnitev cilja, strategije in načine dela ter čas in kraj izvajanja njunih 

srečanj.  

Korak 5: pričetek rednih srečanj 

Ta so lahko na začetku razvrščena pogosteje, dnevno. Namen srečanj je narediti dnevni načrt 

za vsak dan posebej. V začetku posameznega srečanja »kouč« s posameznikom pregleda 

aktivnosti prejšnjega dne, drugi del srečanja pa namenita načrtovanju aktivnosti za tekoči 

dan. Čez čas se lahko srečujeta vsak drugi dan, dvakrat na teden itn. Ni potrebno, da srečanje 

kasneje traja dolgo; lahko je to le 10 minut, ki si jih mladostnik vzame med svojim šolskim 

dnem.         

 

Program Dawsonove in Guareja je služil kot izhodišče oblikovanega modela podpore, 

uporabljenega v raziskovalnem delu pričujočega magistrskega dela.  
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3. Raziskava 
 

3.1 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 
 

Dobro razvite spretnosti organizacije in načrtovanja pomembno vplivajo na različne vidike 

našega življenja. Osebe z Aspergerjevim sindromom se lahko zaradi slabše razvitih izvršilnih 

funkcij srečujejo s težavami na področju organizacije in načrtovanja. Glede na stopnjo 

razvitosti organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja je odvisen tudi uspeh na 

delovnem mestu. Osebe z Aspergerjevim sindromom potrebujejo ustrezno in specifično 

pomoč pri razvijanju organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja.                                                                                             

V magistrskem delu smo pri osebi z Aspergerjevim sindromom želeli najprej ovrednotiti 

organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja. Nadalje je bil naš cilj oblikovati in izvesti 

model podpore, ki bo z vključenimi organizacijskimi strategijami in strategijami načrtovanja 

osebo spodbujal k večji organiziranosti in načrtovanju pri delu. Po končani izvedbi smo želeli 

ugotoviti, na kakšen način je model podpore vplival na razvoj organizacijskih spretnosti in 

spretnosti načrtovanja pri osebi z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu in na koncu 

kritično evalvirati učinkovitost oblikovanega modela podpore.  

V ta namen smo oblikovali ključna raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšne so organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja osebe z 

Aspergerjevim sindromom? 

RV2: V kolikšni meri se oseba z Aspergerjevim sindromom drži dnevnega urnika? 

RV3: Ali model podpore prispeva k večji produktivnosti osebe z Aspergerjevim 

sindromom na delovnem mestu? 

 

3.2 Metoda in raziskovalni pristop 
 

Za namen raziskovanja sem uporabila metodo študije primera z akcijsko raziskavo ter 

kvalitativni raziskovalni pristop. Vogrinc (2007) akcijsko raziskavo opiše kot obliko 

praktičnega raziskovanja, ki jo sestavlja niz korakov v spirali, kjer vsak sestoji iz načrtovanja, 

akcije in ocene doseženega rezultata. 

 

3.3 Opis vzorca 
 

V nenaključno izbran vzorec je bila vključena odrasla oseba moškega spola, stara 48 let, ki 

ima postavljeno diagnozo Aspergerjevega sindroma (F84.5 Aspergerjev sindrom). Za 
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sodelovanje v študiji primera smo pridobili njeno soglasje. Oseba je vključena v zaposlitveno 

rehabilitacijo na Centru Kontura. Oseba je zaposlena na strokovno-znanstveni ustanovi in 

sicer kot višji strokovni sodelavec. Pred kratkim je podpisala pogodbo za nedoločen čas s 

polovičnim delovnim časom. Primarna naloga osebe na delovnem mestu je popravljanje in 

iskanje napak ter pomanjkljivosti v člankih/tekstih, ki jih strokovnjaki pišejo o posameznih 

osebnostih. Ob tem je zadolžena za arhiv, kar vključuje pregledovanje in urejanje obstoječih 

arhivskih map, vlaganje novih člankov vanje, izdelovanje novih arhivskih map, 

pregledovanje dnevnih časopisov in izbor ter izrez časopisnih člankov, katerih vsebina je 

vezana na pomembne slovenske osebnosti. Pri delu z arhivom se oseba srečuje s številnimi 

težavami, ki so povezane z organizacijo in načrtovanjem.  

 

3.4 Merski pripomočki in opis postopka zbiranja podatkov  
 

V okviru empiričnega raziskovanja smo se obrnili na Center Kontura, družbo za svetovanje, 

socialni razvoj, usposabljanje in založništvo. Njihovo glavno poslanstvo je izobraziti in 

usposobiti invalide, težje zaposljive osebe in ostale ranljive skupine z namenom izboljšanja 

njihove zaposljivosti, kakovosti življenja, njihovega opolnomočenja in vključevanja v 

družbo ter spodbujanja enakih možnosti. Z njihovo pomočjo sem spoznala gospoda M. in 

dobila pozitiven odziv na povabilo k sodelovanju.   

Začetno oceno razvitosti organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja pri osebi smo 

pridobili s pomočjo nestandardiziranega intervjuja polstrukturiranega tipa in neformalnimi 

razgovori z vključeno osebo. Izvedli smo strukturirano opazovanje osebe na delovnem mestu 

(5 dni po 1 uro), kjer smo beležili časovni razpon opravljanja posameznih delovnih nalog. 

Določitev povprečja časov opravljanja posameznih nalog je služilo za norme, vključene v 

model podpore. Te so osebi kazale ciljno število nalog, ki jih mora dnevno opraviti. Osnovne 

podatke smo dobili tudi iz razpoložljive dokumentacije osebe. Dodatne informacije o 

spretnostih organizacije sodelujočega sem pridobila z Vprašalnikom o organizacijskih 

spretnostih (Organization Skills Test, b.d.), ki ga je izpolnila oseba sama. Sestavlja ga 115 

vprašanj, ki obsegajo različna področja organizacijskih spretnosti: organizacijo na delovnem 

mestu, miselno organizacijo, strategije, osebno organizacijo in urejenost, časovno 

organizacijo in samomotivacijo. Izvedli smo še nestandardiziran intervju polstrukturiranega 

tipa s svetovalko sodelujočega iz Centra Kontura.  

 

3.4.1 Opis stanja glede na pridobljene podatke o osebi 

Oseba je na delovnem mestu zaposlena od leta 2010. Kljub polovičnemu delovnemu času 

opravlja delo vseh osem ur. Kot pravi, je to njena okupacija, v kateri uživa, hkrati pa je dela 
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toliko, da si ga ne predstavlja opravljati manj časa na dan. Pogosto gradivo prenaša tudi 

domov in dela ponoči. Na delovnem mestu že ima določene prilagoditve, ki so vezane na 

prvotno delo (popravljanje in iskanje napak ter pomanjkljivosti v člankih/tekstih, ki jih 

strokovnjaki pišejo o posameznih osebnostih). Za to področje dela ima oseba svojega 

delovnega mentorja, ki sodeluje s svetovalko Centra Kontura in skrbi za to, da je področje 

prilagoditev urejeno. Oseba posledično uspešno deluje na delovnem mestu in hkrati uspešno 

opravlja svoje delo. Za arhivski del, za katerega je zadolžena, prav tako obstaja mentor, ki je 

hkrati tudi njen sodelavec. Ta svojega dela mentorja ne opravlja, kot bi bilo pričakovano. 

Zaradi svojih osebnih razlogov, od katerih težko odstopa, zavrača tudi vsako konstruktivno 

sodelovanje s svetovalko zaposlene osebe iz Centra Kontura. Glede na te dejavnike, ki se na 

delovnem mestu pojavljajo, in hkratni diagnozi Aspergerjevega sindroma se oseba srečuje s 

številnimi izzivi, katerih težave so vezane na področje organizacije in načrtovanja.  

Oseba se dobro zaveda svojih močnih področij in tudi šibkosti. Na delovnem mestu oseba 

nima ustrezne ideje, kako organizirati svoj delovni dan, pogosto se loti opravljanja več 

delovnih nalog hkrati in tako prehaja iz ene naloge na drugo. Opravljanje naloge izgleda tako, 

da se je uspešno loti, v kolikor pa pride v stik z novo informacijo, jo želi preveriti. Preverjanje 

te informacije vodi v nove in nove informacije, ki jih je oseba željna preveriti. Odpirajo se ji 

nova vprašanja, nova zanimanja in ta spet vodijo v nova. Oseba svoje početje primerja s 

snežno kepo, ki s kotaljenjem po hribu postaja vedno večja in večja. Na ta način oseba izgubi 

rdečo nit opravljanja naloge, porabi veliko časa in energije, nakopiči pa se novih informacij, 

ki jih oseba želi predelati in umestiti v poseben seznam . S tem se obsesivno ukvarja tekom 

delovnega dne, ključno pa je dejstvo, da seznam ni med njenimi prioritetnimi nalogami. Služi 

zgolj za evidenco vseh oseb, katerih mape obstajajo v arhivu. Oseba ga nenehno dopolnjuje, 

pogosto tudi z osebnostmi, katerih dosežki niso tako odmevni, da bi osebo bilo potrebno 

vpisati v seznam. Njeno obsesivno kompulzivno simptomatiko potrjuje tudi psihiatrično 

poročilo, iz katerega povzemam, da je oseba ob stalni prisotnosti obsesij in pretirane 

natančnosti manj učinkovita, kot bi od nje pričakovali glede na sposobnosti.  

Oseba pogosto ne dokonča naloge, ki jo začne opravljati. Posledica tega se je jasno kazala v 

delovnem prostoru osebe – arhivske mape, ki se jih je oseba odločila bodisi dopolniti bodisi 

popraviti, je izločila iz arhiva, odložila na mizo, kjer so tudi ostale. Tako se je zgodilo z 

dvesto do tristo mapami, ki so zapolnjevale delovno površino v pisarni. Prav tako je arhivske 

mape odlagala v škatlo, hranjeno pod mizo, veliko map je bil postavljenih tudi v drugem delu 

pisarne.   
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Slika 1: Delovna miza pred pričetkom izvajanja modela podpore 

Časopisi, ki so dnevno prihajali, so bili prav tako po kupčkih razporejeni na več delih v 

pisarni.  

 

Slika 2: Delovni prostor pred pričetkom izvajanja modela podpore (1) 

 

Izrezki iz časopisov so zapolnjevali večino njene pisarne (po policah in v škatlah, 

postavljenih ob predalih). Oseba jih je kopičila, ne da bi jih sproti vstavljala v arhivske mape.  
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Oseba sicer opaža, kaj je v dani situaciji narobe in kako bi stvari morale biti sistematično 

urejene, a težava nastane pri izvedbi. Oseba ni opremljena z organizacijskimi strategijami, 

prav tako ne s strategijami načrtovanja. Slednje potrjujejo tudi rezultati Vprašalnika o 

organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test), ki ga je oseba rešila pred začetkom 

izvajanja modela podpore. Od skupno 100 možnih točk je oseba dosegla 38 točk, ki so 

zajemala področja miselne organizacije, osebne organizacije, delovne organizacije, časovne 

orientacije in strategij pomoči. Pri vsakem posameznem podtestu je oseba lahko dosegla 

maksimalno 100 točk. 

Graf 1: Rezultati Vprašalnika o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test) – začetno 

testiranje (maj 2018) 
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Slika 3: Delovni prostor pred pričetkom izvajanja modela podpore (2) 
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Oseba je na podtestu miselne organizacije dosegla 50 točk. Odgovori nakazujejo ustreznost 

miselne organizacije, kljub temu pa bi jo bilo priporočljivo krepiti oziroma izboljševati.  

33 točk je dosegla pri podtestu osebne organizacije, na področju katere slabše vzpostavlja 

red v svojem osebnem življenju, to npr. pomeni, da oseba pozabi pomembne datume, izgublja 

osebne stvari, ne dokonča zastavljenih ciljev ipd. Slednje lahko pomembno vpliva tudi na 

odnose z bližnjimi.   

Podtest delovne organizacije je pokazal 42 točk, kar pomeni, da se oseba na področju 

organizacije v delovnem okolju srečuje z več težavami. Slednje negativno vpliva  na delovno 

učinkovitost in kakovost ter tudi na zadovoljstvo, ki ga oseba doživlja na delovnem mestu.  

Področje časovne organizacije je bilo ovrednoteno z 38 točkami, kar nakazuje slabšo časovno 

orientiranost osebe. Ta se odraža tako v osebnem življenju osebe kot tudi na delovnem mestu.  

Oseba uporablja skromen nabor strategij za izboljšanje organizacijskih spretnosti, saj je na 

podtestu strategij pomoči dosegla 31 točk. Le redko načrtuje svoje delo in sprejema odločitve 

pri doseganju svojih ciljev, posledično do cilja ne uspe priti. Iz odgovorov je razvidno tudi, 

da oseba na delovnem mestu ne uporablja oziroma le redko uporablja organizacijske 

strategije.  

 

Iz povedanega s strani njegove svetovalke na Centru Kontura povzemam, da z osebo že več 

let dobro sodeluje. Oseba ve, kaj hoče, želi si uspehov na delovnem mestu, je učljiva in 

izredno vedoželjna. Potrdila je, da ima oseba za svojo prvenstveno delo v strokovno-

znanstveni ustanovi mentorico, s katero odlično sodeluje. Upošteva vse prilagoditve, za 

katere se dogovorijo in zato pri tem delu nima večjih težav. Pri delu z arhivom je oseba precej 

izgubljena, sama se zaradi slabših organizacijskih spretnosti ne zna lotiti nastalega problema, 

pri tem pa je ne podpira niti sodelavec oz. mentor. Sodelovanje s svetovalko sodelavec 

zavrača. Ker oseba težko loči bistvo od nebistvenega, se posledično težje odloča v dani 

situaciji, zato bi na delovnem mestu morala dobiti več natančnih navodil, do česar pa ne 

pride. Delno je tudi zato oseba ostala na neki točki, s katere se ne zna premakniti. Svetovalka 

poudari, da oseba potrebuje red, česar pa ne zmore vzpostaviti sama. Meni, da oseba ni dovolj 

samodisciplinirana oziroma ima šibko pozornost, posledično pa se hitro osredotoči na 

dopolnjevanje seznama. Izpostavi pomembnost osebnega asistenta, ki bi ga oseba morala biti 

deležna. Potrebuje mentorja, s pomočjo katerega bo lahko vzdrževala svojo pozornost in 

redkeje posegala po nalogah, ki za njeno delo niso bistvene. 

 

3.5 Model podpore na delovnem mestu 
 

Oblikovan model podpore je temeljil na področjih organizacije in načrtovanja ter združeval 

strategije za razvijanje omenjenih izvršilnih funkcij. Obsegal je 40 srečanj v obdobju 2 
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mesecev (1. junij–27. julij 2018); vsako srečanje je trajalo 1 uro. Zvrstila so se od ponedeljka 

do petka, ob začetku delovnega dne sodelujočega. 

Z osebo smo najprej zastavili dolgoročne cilje, k dosegu katerih smo stremeli skozi naša 

srečanja. Oseba je vedela, kaj je potrebno storiti in česa si želi. Zaradi nakopičenega gradiva 

so glavni cilj predstavljali arhivske mape in časopisi, zato smo se najprej lotili slednjih nalog, 

kasneje pa je sledilo opravljanje sprotnega dela.  

Vključene strategije za razvoj organizacije in načrtovanja: 

- sistem za pospravljanje delovnega prostora, 

- sistem označevanja/barvnega kodiranja, 

- razdelitev naloge v zaporedje korakov, 

- dnevni urnik, 

- vnaprej pripravljene predloge,  

- sistem za organizacijo naloge pregleda arhivskih map, 

- sistem za organizacijo naloge pregleda in izreza časopisov, 

- sistem za organizacijo naloge razvrščanja izrezkov iz časopisnih člankov, 

- odštevalnik časa. 

 

Osnovni koncept modela je oblikovanje dnevnega urnika osebe na delovnem mestu. 

Zaposleni osebi pri tem pomaga mentor (izvajalec modela podpore). Dnevni urnik vsebuje 

delovne naloge, ki si jih zastavi oseba skupaj z mentorjem. Izbira delovnih nalog zavisi od 

posameznega dne, delujočih dejavnikov na delovnem mestu, predvsem pa od tega, kako 

pomembno in nujno je, da se opravi dotična delovna naloga. Ob tem se vsaka delovna naloga 

časovno opredeli. Trajanje naloge je prav tako odvisno od pomembnosti oziroma nujnosti 

delovne naloge, npr. če je zaradi nakopičenega gradiva (časopisov) potrebno pregledati več 

časopisov, je v urniku ta delovna naloga tisti dan najpomembnejša in je zaradi tega tudi njeno 

trajanje določeno dalj časa. Glede na trajanje delovne naloge se mentor skupaj z zaposleno 

osebo odloči za ciljno normo, ki jo oseba v tem času poskuša doseči. Norme so določene 

glede na časovne meritve, opravljene v času opazovanja osebe na delovnem mestu pred 

izvajanjem modela podpore. Iz njih je izračunano povprečje. Norme niso naravnane v smeri, 

da bi oseba morala na delovnem mestu hiteti in se stresno obremenjevati z doseženimi 

rezultati, temveč vključujejo tudi čas za morebitne moteče dejavnike v delovnem okolju 

osebe (sprejemanje klicev iz sosednje pisarne, delitev mnenj s sodelavcem, nenapovedane 

stranke ipd.).  
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Slika 4: Primer izpolnjenega dnevnega urnika 

Model podpore je oblikovan na način, da mentor zaposleno osebo na delovnem mestu 

podpira eno uro dnevno, in sicer na začetku njenega delovnega dne. V tem času se najprej 

izvede evalvacija prejšnjega delovnega dne, reševanje morebitnih težav, ki se pojavijo ob 

delu na področju organizacije ali načrtovanja, nato pa sledi skupno oblikovanje dnevnega 

urnika dela in spremljanje osebe pri začetnem izvajanja delovne naloge po dnevnem urniku. 

Pridobljene rezultate v okviru vsakodnevne evalvacije mentor beleži v dnevno ček listo.   

 
 

 
Slika 5: Primer izpolnjene evalvacijske tabele 

 

3.6 Postopki obdelave podatkov  
 

Podatke, pridobljene z intervjuji in neformalnimi razgovori, sem kvalitativno analizirala. 

Vprašalnik o organizacijskih spretnostih je pokazal seštevek rezultatov, ki so predstavljeni 

grafično in opisno. Dnevno beleženi rezultati v ček listi so prav tako predstavljeni grafično 

in opisno. 

 

 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani                                             Ingrid Vrabl, magistrsko delo 

33 
 

3.7 Rezultati z interpretacijo 
 

Predstavljeni rezultati oziroma ugotovitve so razvrščeni po točkah.  

a) V dnevni urnik smo na začetku izvajanja modela podpore vključili organizacijo 

delovnega prostora in delovne mize. Ta je vključevala zlaganje map v urejene kupe na 

mizi, ki čakajo na pregled, kategoriziranje gradiva s pomočjo škatel in napisov na teh, 

zavrženje starega in nepotrebnega gradiva, pospravljanje knjig na svoja mesta, prav tako 

različnega pisarniškega materiala. Oseba se je ob pogledu na dosežen cilj, to je urejena 

in organizirana pisarna, izrazila pozitivno, kazala je zadovoljstvo ob rezultatu najinega 

dela. Povedala je, da je to osnova, ki pogojuje dobro opravljanje naslednjih delovnih 

nalog.  

 

b) Oseba je delovne naloge, ki smo jih načrtovali v dnevnem urniku, pogosto opravljala dlje 

časa (eno do dve uri več), kot je to dopuščal časovni okvir urnika. Iz tega sledi, da je bilo 

sledenje urniku neuspešno. Ko je oseba sama in dela brez moje navzočnosti, je njena 

pozornost šibkejša, ne zmore se koncentrirati le na dotično nalogo, izgubi bistvo in se 

osredotoča še na druge naloge oziroma gradivo, ki v tisti situaciji ni pomembno. 

Okupacija, h kateri se zateka, je dopolnjevanje seznama. Ob tem se, čeprav redkeje, loti 

tudi popravljanja informacij na spletni strani Wikipedije. Od teh nalog oseba težje izvede 

prehod na delovne naloge. Želi jih dokončati, k temu namreč teži. Na ta način porabi 

veliko časa, namenjenega opravljanju delovnih nalog po urniku. Kljub temu da osebi čas 

za nalogo po urniku poteče, z opravljanjem te nadaljuje, saj želi dokončati in doseči 

zastavljeno normo. To nadalje pomeni, da pogosto zmanjka časa za vse naslednje naloge, 

kar prinese neuspeh. Ob tem oseba ostaja v službi veliko več časa, kot je potrebno.  

 

c) Oseba ni znala ustrezno oceniti časa, ki ga potrebuje za opravljanje določene naloge 

oziroma ni znala določiti količine gradiva, ki ga v nekem času lahko obravnava (pri 

delovni nalogi pregledovanja map je pogosto določila manjšo količino map, kot jih je 

zmožna pregledati, pri pregledovanju in izrezovanju časopisov pa je svoje delovne 

sposobnosti pogosto precenila in tako določila višje število časopisov, kot jih dejansko 

lahko pregleda v določenem časovnem okvirju).  

 

d) Z namenom opomnika in vračanja pozornosti k nalogi smo pri delu z osebo vključili 

spletni odštevalnik časa. Ob zvonjenju se oseba vpraša, če še dela tisto, kar je na urniku 

ali se je že lotila česa drugega. Nastavili smo ga, ko je oseba začela z delovno nalogo. 

Čas smo prilagajali glede na nalogo in na potrebe osebe. Sprva je zazvonil na vsakih 30 

minut, kasneje tudi na 15 minut. Po vsakem zvonjenju je oseba morala odštevalnik časa 

zopet nastaviti in zagnati. Vključena strategija je bila osebi včasih všeč in je v njej videla 
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uporabno vrednost, drugič spet ne. Pogosto se je zgodilo, da je odštevalnik časa še 

nekajkrat nastavila, nato pa nanj pozabila. Zgodilo se je tudi, da se je odštevalnika časa 

naveličala in ga namensko prenehala nastavljati.   

 

e) Najbolj intenzivno je oseba delala v navzočnosti mentorja, torej prvo uro njenega 

delovnega dne. Delno lahko slednje pripišemo spočitosti in višji energetski ravni, ki jo 

ima človek na začetku kot proti koncu svojega delovnega dne. Glavni razlog intenzitete 

dela je v navzočnosti druge osebe, ki jo spremlja. Tudi oseba sama je povedala, da se 

počuti bolj varno, ko je nekdo ob njej in jo z vprašanji opomni na njeno nalogo ter na ta 

način »vrne« k delu. Oseba se ne počuti nadzorovano, prisotnost druge osebe ji je dovolj, 

da se zmore zbrati in minimalizirati beganje misli, ki osebo oddaljujejo od rdeče niti 

njenih delovnih nalog. Oseba pravi, da se v času, ko dela sama, lahko približno drži urnika 

in opravi zastavljeno količino nalog, vendar pa si ob vedenju, da je brez nadzora oziroma 

supervizije, vzame čas za opravljanje posamezne naloge. Tako tudi zlahka usmeri 

pozornost k drugim stvarem.  

 

3.7.1 Rezultati z interpretacijo po posameznih delovnih nalogah 

• Delovna naloga: Pregled arhivskih map 
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Graf 2: Beleženi rezultati delovne naloge – pregled arhivskih map 
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Pri nalogi pregleda arhivskih map je oseba morala ugotoviti razlog, zaradi katerega je mapo 

izločila iz arhiva. Razlogi so se lahko navezovali na popravek imena na arhivski mapi ali na 

vsebino mape, katere podatki se niso skladali. In ker je vsebina arhivskih map različna, prav 

tako pa tudi vzrok, zaradi katerega je oseba mapo vzela iz arhiva, ne moremo določiti točnega 

časovnega okvirja, ki ga oseba porabi za pregled ene mape. Pred pričetkom izvajanja modela 

podpore smo osebo spremljali pri delu in ob tem beležili količino in čas opravljenega dela 

ter v sklopu tega prišli do povprečja, ki kaže, da oseba zmore pregledati 14 arhivskih map v 

eni uri. Uspešnost delovne naloge je skozi izvajanje modela podpore nihala. Najbolj uspešna 

je bila na začetku, na polovici naših srečanj in na koncu. V celoti gledano je bila njena 

uspešnost delna. V času opravljanja te naloge je posvečala pozornost nebistvenim podatkom 

ali se lotila druge naloge. Tako je izgubila čas, ki ji je ostal za opravljanje te naloge. V času 

srečanj je uspela pregledati vse mape, ki so bile izločene iz arhiva. Za to je potrebovala 37 

dni.  

 

• Delovna naloga: Pregled in izrez časopisov 

 

 

Povprečje, izračunano iz beleženih podatkov za delovno nalogo pregleda in izreza časopisov, 

kaže, da oseba zmore v eni uri pregledati 3 časopise. Naloga je od osebe zahtevala, da najprej 
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Graf 3: Beleženi rezultati delovne naloge – pregled in izrez časopisov 
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pregleda vse časopisne članke, označi tiste, ki bi za arhiv prišli v poštev, jih izreže in na 

vsakem izrezku označi osebo, ki ji je članek namenjen ter dopiše ime časopisa z datumom. 

Ker oseba v pisarno vsak dan prejme 5 časopisov, je potrebno sprotno delo. Oseba je zaradi 

svoje pretirane natančnosti in šibke pozornosti, ki jo je usmerjala tudi na druge nepomembne 

članke v časopisu, časopise pregledovala veliko več časa. Posledično so se na policah začeli 

kopičiti kupi časopisov in oseba je enako kot z ostalimi delovnimi nalogami prenehala tudi s 

slednjo. Svojega delovnega dne si ni več znala organizirati na način, da bi vanj vnesla tudi te 

delovne naloge, ki se z vsakim dnem kopičijo, temveč čas namenjala le dopolnjevanju 

seznama. Ob vpeljavi te naloge v dnevni urnik je oseba ves čas najinega sodelovanja nihala 

med uspehom in neuspehom. Brez navzočnosti mentorja je hitro izgubila pozornost in željno 

prebirala vse članke v časopisu. Nekaj časopisov je tako večkrat ostalo nepregledanih. 

Popolnoma neuspešna je bila zlasti takrat, ko je bila naloga umeščena na zadnje mesto v 

dnevnem urniku. To je pomenilo, da je več časa že namenila nalogam na začetku urnika, 

kasneje pa za pregled in izrez časopisov ni ostalo nič časa. Nepregledane časopise je potem 

odnašala s seboj domov in jih pregledovala pozno v noč. Tudi pri tej nalogi se je jasno 

pokazal pozitiven vpliv navzočnosti mentorja oziroma razlika pri uspešnosti dela osebe, ko 

mentorja ni bilo zraven. Oseba se je do neke mere držala urnika in pogosto izpolnila vse, kar 

se je od nje tisti dan pričakovalo, vendar pa slednje ni bilo v časovnih okvirjih.  

 

• Delovna naloga: Vlaganje map v arhiv 

 

 

Graf 4: Beleženi rezultati delovne naloge – vlaganje arhivskih map 
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Oseba je delovno nalogo vlaganja arhivskih map opravljala vsak drugi dan, saj je bila v 

»škatli za vlaganje« tako večja količina map. Mape je oseba vlagala v arhiv, ki se nahaja v 

njeni in sosednji pisarni. Oseba je pri vlaganju arhivskih map bila od skupno 20 dni 

neuspešna 8-krat. Da oseba tisti dan ni vložila nobene arhivske mape, je bila posledica 

vmesnih nepotrebnih nalog, ki jih je opravljala v času, ko je bilo na vrsti vlaganje map. Delno 

uspešna je bila skupno 8 dni. Vzrok za delno uspešnost lahko iščemo v pomanjkanju časa. 

Oseba se je ponekod naloge lotila kasneje, kot je bilo predvideno, in ji je zato zmanjkalo 

časa. Pogosto je čas izgubljala, ker je ob vlaganju posamezne arhivske mape naletela na mape 

v arhivu, ki bi bile prav tako potrebne pregleda. Tako je mape, pri katerih je našla napako na 

ali v mapi, izločila iz arhiva. Količina nakopičenih arhivskih map za pregled se zaradi tega 

od začetka ni veliko zmanjševala, saj si je oseba nalagala dodatno delo: vsake toliko časa je 

prinesla nov kup arhivskih map za pregled. Kmalu je spoznala, da na ta način ne bo dosegla 

zastavljenega cilja in da se mora stvari lotiti postopoma – to je, da najprej pregleda že 

izločene mape in jih vstavi, kasneje pa se po korakih loti še pregleda drugih arhivskih map. 

Napredek na tem področju se kaže v zadnjih uspešnejših dneh.       

 

• Delovna naloga: Razvrščanje izrezkov iz časopisnih člankov 

 

 

Graf 5: Beleženi rezultati delovne naloge – razvrščanje izrezkov časopisnih člankov 
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Zaradi prioritetnih nalog (pregled arhivskih map, pregled in izrez časopisov, vlaganje 

arhivskih map) smo slednjo delovno nalogo z osebo vključili na polovici naših srečanj. 

Pomembno pri tem je bilo, da smo se naloge lotili skupaj in zastavili njen potek, da je oseba 

spoznala način in strategije, ki vodijo k uspehu. Naloga razvrščanja izrezkov iz časopisnih 

člankov je pogoj, da se oseba kasneje loti vlaganja teh v arhivske mape, kar bo potem 

potekalo lažje in hitreje. Osebo smo pred začetkom opravljanja naloge vodili pri pripravi 

škatel ter njihovih označb. Ker je izrezkov ogromno, smo se odločili za štiri kategorije (1. 

kategorija: A–P; 2. kategorija: R–Ž; 3. kategorija: nima mape; 4. kategorija: za nadaljnji 

pregled). Najprej je bilo potrebno osebo, o kateri je govorila vsebina članka, najti v 

elektronskem seznamu oseb, preveriti, ali zanjo obstaja arhivska mapa oziroma osebo vpisati 

v seznam, če ta manjka.     

Oseba je nato nalogo opravljala suvereno. Dnevni urnik smo načrtovali tako, da je bila 

slednja naloga prva na vrsti in jo je včasih oseba opravljala do odhoda mentorja, nato pa 

delovno nalogo zamenjala, ponekod pa je z opravljanjem nadaljevala do predvidenega časa. 

Tabela jasno prikazuje dneve, ko je oseba z nalogo nadaljevala še po odhodu mentorja. Takrat 

je delovni tempo padel, koncentracija in pozornost sta bili šibkejši in oseba je bila te dni 

delno uspešna. Slednje kaže na to, da prisotnost mentorja vpliva na uspešnejše delo osebe.   

3.7.2 Rezultati Vprašalnika o organizacijskih spretnostih z interpretacijo 

Po zaključenem izvajanju smo sodelujoči osebi ponovno dali v reševanje Vprašalnik o 

organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test). Primerjali smo rezultate, dobljene 

pred začetkom izvajanja modela podpore, s tistimi po zaključku izvajanja.  

 

 
Graf 6: Rezultati Vprašalnika o organizacijskih spretnostih pred in po izvajanju              

(Organization Skills Test) 
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Ponovno rešen vprašalnik je pokazal 44 skupno doseženih točk, kar je nekoliko višji rezultat 

od tistega, ki ga je oseba dosegla pred izvajanjem modela podpore (38 točk). Oseba je na 

podtestu miselne organizacije dosegla nekaj manj točk (46) kot pri prvem reševanju, kar kaže 

na to, da je na tem področju potrebnega še veliko dela. Oseba se na tem področju srečuje s 

slabšo organizacijo misli oziroma slabše preoblikuje in sporoča misli na način, da poslušalec 

dojame bistvo povedanega. Prav tako je osebi težje kompleksno misel razdeliti na manjše, 

enostavne celote in  s pomočjo slednjih razložiti celoten pojem ali problem. Na ostalih 

podtestih je na podlagi rezultatov opaziti manjši napredek. Kljub boljšemu rezultatu na 

podtestu osebne organizacije (41 točk) ta ni zadovoljiv. Rezultati vseeno kažejo na slabšo 

organiziranost v osebnem življenju osebe. Podtest delovne organizacije prinaša boljše 

rezultate, saj je oseba dosegla 45 točk. Oseba na delovnem mestu uporablja nekaj več 

organizacijskih strategij, kljub temu pa pri delu še vedno pogosto prihaja do težav, povezanih 

z organizacijo. Časovna organizacija je po rezultatih sodeč boljša, kot je bila pred izvajanjem 

modela podpore (45 točk). Izboljšanje se kaže tako na področju organizacije časa doma kot 

na delovnem mestu. Na podtestu strategij pomoči je oseba dosegla 44 točk, kar kaže na 

največji napredek v primerjavi z rezultati, dobljenimi pred izvajanjem modela podpore. To 

pomeni, da oseba občasno že uporablja organizacijske strategije. Od tega uporablja nekaj 

strategij na delovnem mestu, ponekod jih uporabi tudi za organizacijo v osebnem življenju. 

 

3.7.3 Zaključna interpretacija ob raziskovalnih vprašanjih  

Oseba je skozi 40 srečanj naredila pomemben korak naprej. Beleženi rezultati in končni graf 

rezultatov kažejo, da je dosegla napredek, čeprav skromen. Že uvedba urnika je osebo 

pripravila do tega, da se je sploh lotila opravljanja obveznih delovnih nalog. Brez tega se jih 

je le izogibala, prelagala na prihodnje dni in se stereotipno posvečala le dopolnjevanju 

seznama oseb. Dojela je, da dnevni urnik lahko pripomore k boljši organizaciji in načrtovanju 

dela. Spoznala je, da s pomočjo dnevnega urnika nadzoruje potek svojega delovnega dne, da 

se lahko vrača k slednjemu, preverja svoje že uspešno opravljene naloge in te, ki jih je še 

potrebno dokončati. Spoznala je tudi, da si lahko dolgoročne cilje razdeli na manjše, dnevne 

cilje in z uresničevanjem manjših doseže glavnega. Dnevni urnik je osebi pomagal, da je cilje 

prenesla iz »glave« v vizualno obliko. Napisan dnevni urnik jo je ves čas opominjal in 

motiviral, da z delom nadaljuje do konca delovnega dne.  

V zaključni evalvaciji je oseba povedala, da je s sodelovanjem zelo zadovoljna, saj je skupaj 

z mentorjem uspela organizirati delo na način, da v pisarni ne vlada več »kaos«. Model 

podpore ji je pomagal, da je uspešno opravila vse naloge za nazaj, sedaj pa se lahko loti 

naslednje faze, ki bo zaradi tega lažja. Poudarja, da je z delovnim urnikom veliko pridobila 

in naredila korak v pravo smer. Z vidika vzdrževanja reda tako v njeni glavi kot v delovnem 
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prostoru priznava, da je to prezahtevno zanjo. Težko se sama pripravi do sistematičnega dela, 

hkrati pa se dopolnjevanju seznama oseb po principu obsesivno-kompulzivne motnje ne 

more kar tako izogniti. Preveč je prepuščena sama sebi, zato bi mentorja potrebovala tudi v 

prihodnje. Spoznala je, da podpora mentorja lahko pripomore k njeni večji produktivnosti na 

delovnem mestu in tega si želi več, ne le uro na dan.  

Raziskovalno vprašanje, po katerem smo se najprej spraševali, je bilo povezano z 

organizacijskimi spretnostmi in spretnostmi načrtovanja osebe z Aspergerjevim sindromom. 

Glede na opazovanje osebe v delovnem okolju, glede na stanje v njeni delovni pisarni, 

pridobljene podatke iz intervjuja z osebo in njeno svetovalko iz Centra Kontura ter glede na 

rezultate Vprašalnika o organizacijskih spretnostih lahko zaključimo, da ima oseba zelo šibko 

razvite tako organizacijske spretnosti kot tudi spretnosti načrtovanja. Oseba na začetku 

sodelovanja v svoj delovni dan ni vnašala veliko organizacijskih spretnosti, ki bi omogočile 

red v pisarni. Z delom je tako rekoč prenehala, z njim pa je zaostajala za več mesecev. Ker 

je povsod vladal kaos, se oseba brez ustreznih organizacijskih strategij in strategij 

načrtovanja dela ni več znala lotiti, v celoti pa je delovne ure posvetila stereotipnemu 

opravljanju nepomembne naloge.     

Na postavljeno raziskovalno vprašanje – v kolikšni meri se oseba z Aspergerjevim 

sindromom drži dnevnega urnika – lahko odgovorimo, da delno. Oseba se zmore zbrati in 

začeti z opravljanjem delovnih nalog po urniku, je pri tem uspešna, vendar brez podpore 

mentorja težko vzdržuje pozornost zgolj pri tisti nalogi. Kmalu se loti še ostalih nalog, dela 

več stvari hkrati, kasneje se spet vrne k opravljanju nalog po urniku itd. Ko oseba zaključi z 

delovnim dnem, so sicer norme, ki so postavljene v dnevnem urniku, pogosto izpolnjene, 

vendar pa slednje ne prinese uspeha, saj z opravljanjem zaključi tudi dve, tri ure kasneje, kar 

kaže na to, da se dnevnega urnika ni držala v celoti.   

Na zadnje postavljeno raziskovalno vprašanje – ali model podpore prispeva k večji 

produktivnosti osebe z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu – lahko z gotovostjo 

odgovorimo, da prispeva. K uspehu so osebo vodile tako vpeljane organizacijske strategije 

in strategije načrtovanja kot mentorstvo samo. Oseba je sedaj opremljena s strategijami, 

vendar pa jih brez mentorja težko vnaša v svoj delovni proces. Nekaj časa je pri tem uspešna, 

nato pa potrebuje podporo v obliki opominjanja, spodbudnih vprašanj, dnevne evalvacije. 

Dejstvo je, da so osebe z Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu lahko zelo uspešne 

in delo lahko opravijo boljše v primerjavi s splošno populacijo, a pri tem potrebujejo 

podporo. Raziskava je pokazala, da je bila sicer enourna podpora na dan uspešna in je osebo 

peljala v smeri uspeha, kljub temu pa oseba dolgoročno potrebuje podporo v večji meri.  
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4. Sklep 
 

V magistrskem delu predstavljamo izvedbo dvomesečnega modela podpore pri osebi z 

Aspergerjevim sindromom na delovnem mestu z namenom spodbujanja organizacijskih 

spretnosti in spretnosti načrtovanja. Naš cilj v raziskavi je bil oblikovati in izvesti model 

podpore, ki bo z vključenimi organizacijskimi strategijami in strategijami načrtovanja 

spodbujal osebo k večji organiziranosti in načrtovanju pri delu. Pri osebi z Aspergerjevim 

sindromom smo preverili njene organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja pred in po 

izvedbi modela podpore, med izvajanjem pa beležili uspešnost osebe pri sledenju dnevnega 

urnika in opravljanju dnevnih nalog po urniku. Odraslo osebo smo na delovnem mestu 

seznanili s strategijo dnevnega urnika, ki je bil temelj celotnega modela podpore. Oseba se 

je seznanila s pozitivnimi učinki, ki jih prinese oblikovanje dnevnega urnika, hkrati pa smo 

skozi izvajanje osebi predstavili tudi druge organizacijske strategije in strategije načrtovanja. 

Po končani izvedbi smo ugotavljali na kakšen način je model podpore vplival na razvoj 

organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja pri osebi z Aspergerjevim sindromom na 

delovnem mestu. Na podlagi rešenega Vprašalnika o organizacijskih spretnostih, 

neformalnih razgovorov z osebo in beleženih rezultatov so bile opazne pozitivne spremembe 

in napredek na področju izvršilnega funkcioniranja – organizacije in načrtovanja. Rezultati 

naše raziskave nakazujejo, da je bil model podpore do neke mere učinkovit in uspešen – 

uporabljene organizacijske strategije so vplivale na to, da se je delovni proces začel premikati 

v smeri pozitivnih rezultatov, vplivale so na vnašanje reda v delovni prostor osebe, krepile 

so samodisciplino osebe in vplivale na uspešno opravljanje delovnih nalog. Pomemben 

prispevek raziskave se kaže v potrebi po večji meri spremljanja osebe na delovnem mestu. 

Večurno spremljanje osebe na dnevni ravni bi zagotovo prineslo tudi večje uspehe pri 

opravljanju posameznih nalog.   

Oblikovan model podpore z vključenimi strategijami se lahko uporabi za razvijanje 

organizacijskih spretnosti in spretnosti načrtovanja tudi pri ostalih osebah, ki se srečujejo s 

težavami na področju izvršilnega funkcioniranja. Izvajana študija primera z odraslo osebo z 

Aspergerjevim sindromom in končni rezultati ne predstavljajo reprezentativne vrednosti; 

rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo, ki ima na tem področju težave. 

Kljub temu je izveden model podpore nakazal, da osebe z Aspergerjevim sindromom na 

delovnem mestu potrebujejo mentorja, s pomočjo katerega je oseba bolj produktivna, hkrati 

pa tudi, da je mentor potreben občutno več časa, kot je bilo to izvedeno v pričujoči raziskavi. 

Raziskava prispeva tako k razvoju področja specialne in rehabilitacijske pedagogike kot tudi 

k razvoju celotne pedagoške stroke. Z izvedbo modela podpore smo prikazali možen način 

dela z osebami na delovnem mestu, katerih organizacijske spretnosti in spretnosti načrtovanja 

so šibkejše. Model podpore je sicer izveden pri odrasli osebi na delovnem mestu, slednje pa 
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lahko prenesemo tudi v obdobje šolanja, kjer se dnevni urnik za učenca zastavi na podoben 

način.  

Ob kritičnem vrednotenju izpeljane raziskave je potrebno omeniti, da bi model podpore lahko 

izvajali daljše časovno obdobje in morebiti prišli do boljših rezultatov in večjega napredka. 

Smiselno bi bilo študijo primera nadgraditi na način, da bi podaljšali čas spremljanja osebe 

na delovnem mestu. Tako bi lahko potrdili, kar je pričujoča raziskava že nakazala.  
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6. Priloge 
 

Vprašalnik o organizacijskih spretnostih (Organization Skills Test, b.d.) 

 

 

TRDITVE skoraj 
vedno 

pogosto  včasih  redko skoraj 
nikoli 

1. Zamudim pomembne roke.       

2. Nadrejeni in sodelavci me neprestano 
čakajo, saj dela ne dokončam 
pravočasno. 

     

3. Kadar se lotim nezanimive naloge, se 
motiviram z vizualizacijo – 
predstavljam si občutek zadovoljstva 
po končanem delu (z nagradami in 
podobno).  

     

4. Pri delu si zastavljam cilje, ki jih želim 
doseči. 

     

5. Pričnem z zadolžitvijo in projekti, 
čeprav nisem prepričan, ali jih bom 
uspel dokončati.  

     

6. Pri delovnih nalogah sem pozoren na 
podrobnosti. 

     

7. Imam težave s sporočanjem svojih 
zamisli v pisni obliki.  

     

8. Moja delovna miza je pospravljena, na 
njej ni odvečnih stvari. 

     

9. Na dogovorjeno mesto pridem 
pravočasno. 

     

10. Načrtujem si premalo časa za 
določeno nalogo.  

     

11. Založim delovne pripomočke.     
 

  

12. Pozabim na pomembne dogodke, 
srečanja, roke in podobno. 

     

13. Uporabljam strategije, ki mi pomagajo 
pri organizaciji dela, kot so na primer 
beležke, opomniki, koledarji. 

     

14. Skrbim, da so delovni pripomočki, 
zapiski, mape vedno urejeni. 
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TRDITEV skoraj 
vedno 

pogosto  včasih  redko skoraj 
nikoli 

15. Izdelki so slabši, kadar jih dokončam 
ravno pred iztekom roka za oddajo.  

     

16. Kadar imam osebne probleme, se težko 
osredotočim na delo. 

     

17. Vem, koliko časa bom potreboval za 
določeno delovno nalogo. 

     

18. Pisalo, liste, mape, ki jih vsak dan 
potrebujem pri delu, imam vedno na 
istem mestu.  

     

19. Imam jasno predstavo o tem, kaj si v 
prihodnosti želim delati in kaj želim 
doseči. 

     

20. Pripomočke za delo in vso gradivo imam 
sistematično urejeno. 

     

21. Vztrajam pri delu, čeprav je enolično in 
nezanimivo.  

     

22. Pri dolgočasnem delu poskušam najti 
vsaj eno zanimivo temo ali vidik, ki 
pritegne mojo pozornost.  

     

23. Zadovoljen sem, kadar je moj delovni 
prostor urejen. 

     

24. Težko sledim zapleteni projektni nalogi, 
ki zahteva dolgotrajno delo.  

     

25. Najpomembnejših ter težkih nalog se 
lotim v tistem delu dneva, ko sem najbolj 
produktiven.   

     

26. Pri učenju in zapomnitvi informacij si 
pomagam z barvnim podčrtovanjem in 
izdelavo izvlečkov.  

     

27. Kadar me sodelavec prosi za dokument, 
ki ga sam nisem potreboval že nekaj 
mesecev, točno vem, kje ga najdem. 

     

28. Imam težave, ko moram svoje zamisli 
verbalno predstaviti sodelavcu.  

     

29. Pomembne datoteke na računalniku 
večkrat shranim in naredim kopije. 

     

30. Svojo elektronsko pošto in razne 
dokumente imam sistematično urejene 
ter shranjene.  
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44. Projektno nalogo si razdelim na:  
- manjše sklope. 
- za vsak del si določim datum izdelave. 
- naredim pregled seznama vseh poglavij. 
- nastavim si opomnik za oddajo naloge. 

da Ne 

  

  

  

  

 

TRDITEV skoraj 
vedno 

pogosto  včasih  redko skoraj 
nikoli 

31. Pri delu se držim reda, saj 
pomembnejša dela opravim na 
začetku. 

     

32. Kadar berem o zapleteni temi, si jo 
razdelim na krajše dele, ki jih lažje 
razumem.  

     

33. Ustrezno načrtujem čas.       

34. Kadar je potrebno, se za delo in 
učenje brez težav motiviram.  

     

35. Ko stvari ne potrebujem več, jih 
pospravim nazaj na določeno mesto.  

     

36. Ko povem svoje mnenje ali 
predstavim neko zamisel, me 
sodelavci razumejo.  

     

37. Pri reševanju zapletene naloge imam 
vedno izdelan rezervni načrt. 

     

38. Kadar sodelavcem predavam o 
zapleteni temi, jo predstavim z 
dodatnimi ponazoritvami, na primer z 
grafi ali slikami. 

     

39. Moji prijatelji bi rekli, da sem točen.       

40. Pred pomembno odločitvijo dobro 
premislim in pridobim ter primerjam 
različne informacije.  

     

41. Kadar imam težave z motivacijo, za 
pomoč prosim sodelavca in prijatelja.  

     

42. Težko se prilagodim novim, 
nepričakovanim situacijam.  

     

43. Ko se pogovarjam z ljudmi, me ti 
napačno razumejo.  
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45. Moj delovni prostor je (na splošno) __________ razmetan. 

• izredno 

• precej 

• dokaj 

• malo 

• nikakor ni 

 

46. Ko pospravim svoj delovni prostor, ta ostane urejen ________________. 

• mesec ali več. 

• nekaj tednov. 

• 1 teden. 

• nekaj dni. 

• manj kot en delovni dan. 

• delovnega prostora ne urejam. 

 

47. Telefonski klic vrnem _____________.  

• takoj. 

• še isti dan. 

• čez nekaj dni. 

• v roku enega tedna. 

• počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče. 

 

TRDITEV skoraj 
vedno  

Pogosto včasih redko skoraj 
nikoli 

48. Naloge opravim v zadnjem hipu pred 
iztekom roka. 

     

49. Čeprav z delom odlašam, ga 
pravočasno dokončam.  

     

 

50. Kadar imam težave pri reševanju določene naloge ali projekta, običajno ___________.  

• nadaljujem z uporabo istih strategij reševanja, čeprav nisem na pravi poti. 

• vztrajam pri nalogi, vendar z uporabo novih strategij. 

• z reševanjem za nekaj časa preneham ter se k nalogi vrnem kasneje. 

• z reševanjem preneham, dokler ne najdem nekoga, ki bi mi pomagal. 

• z reševanjem preneham ter na nalogo pozabim. 

 



Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani                                             Ingrid Vrabl, magistrsko delo 

56 
 

51. Kadar najdem zapiske, ki sem jih zapisal pred časom, vem, o čem govorijo, kdaj in zakaj 

sem jih naredil. 

• skoraj vedno. 

• pogosto. 

• včasih. 

• redko. 

• skoraj nikoli. 

 

52. Klepet ljudi okrog mene me med samostojnim delom v pisarni zmoti. Takrat 

__________. 

• preneham z delom in se pridružim skupini. 

• pridružim se jim za nekaj časa, nato se vrnem k delu. 

• poskušam se osredotočiti na svoje delo, čeprav mi pozornost večkrat uide k 

pogovoru. 

• poskušam najti način, da se izognem dejavnikom v okolici ter nadaljujem z delom. 

• jih prosim, da me pri delu ne motijo in z delom mirno nadaljujem.  

 

TRDITEV skoraj 
vedno  

Pogosto Včasih redko skoraj 
nikoli 

53. Uporabljam beležko, opomnik, 
mobilni telefon ali rokovnik, da 
zapišem svoje ideje ali obveznosti. 

     

54. Rad urejam svoj delovni prostor ter 
pripomočke. 

     

55. Svoje knjige, mape in druge predmete 
imam urejene po velikosti, glede na 
temo, po abecednem redu, glede na 
uporabnosti in podobno. 

     

56. Doma razmišljam o tem, kaj se je 
dogajalo v službi – npr. o napaki, ki se 
jo naredil, o  bližajočih rokih.  

     

57. Točno vem, kje najdem zdravstveno 
kartico, pomembne račune in 
dokumente. 

     

58. Kadar sem zelo zaposlen in 
obremenjen z delom, težko ostanem 
organiziran. 
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TRDITEV skoraj 
vedno  

Pogosto Včasih redko skoraj 
nikoli 

59. S predmeti, kot so delovni 
pripomočki, oblačila, posteljnina in 
podobno, se ukvarjam in jih 
pospravljam, dokler niso popolnoma 
urejeni tako, kot mi je všeč.  

     

60. Preden začnem z delovnimi nalogami, 
se prepričam, da imam pri roki vse 
pripomočke, navodila, ki jih 
potrebujem.  

     

61. Ne najdem časa za vse stvari, ki bi jih 
želel početi. 

     

62. Težko se osredotočim na delo, kadar 
me je strah ali razmišljam o drugih 
stvareh.  

     

63. Težko se sprostim v tuji sobi, ki je 
razmetana.  

     

64. Mislim, da sem preobremenjen z 
različnimi obveznostmi.  

     

65. Ko je mogoče, naloge razdelim tako, 
da jih opravim v delu dneva, ko sem 
najbolj uspešen (najbolj pripravljen za 
delo).  

     

66. Dobro ocenim čas, ki ga bom 
potreboval za določeno nalogo.  

     

67. Pozabljam stvari v pisarni, na javnih 
mestih in pri prijateljih.  

     

68. Težko se zberem ali zaspim, kadar 
neka stvar ni na dogovorjenem mestu.   

     

69. Lahko delam tudi v neorganiziranem 
prostoru. 

     

70. Naporne zadolžitve opravim pred 
svojim prostim časom. 

     

71. Moti me, kadar imajo sodelavci 
neurejen in razmetan delovni prostor. 

     

72. Doma se s težavo držim urnika, v 
predvidenem času težko izpolnim vse 
obveznosti.  

     

73. Predstavljam si, kaj si v življenju želim 
doseči.  
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TRDITEV skoraj 
vedno  

Pogosto Včasih redko skoraj 
nikoli 

74. Imam težave pri izbiranju, urejanju in 
organiziranju svojih misli.  

     

75. Spremeniti moram načrte in 
razočarati ljudi, saj ne morem 
pravočasno priti na dogovorjeno 
mesto, ker sem si naložil preveč 
obveznosti.  

     

76. Pospravim svojo torbo, jo očistim, 
odstanim nepotrebne predmete in 
papirčke.  

     

77. Izgubim, pozabim gesla, telefonske 
številke, pomembne datume.  

     

78. Ko potrebujem določen pripomoček 
in ga ne najdem, ga moram ponovno 
kupiti, čeprav vem, da sem ga kupil 
pred kratkim.   

     

79. Kadar se lotim nezanimive naloge, se 
motiviram z vizualizacijo – 
predstavljam si občutek zadovoljstva 
po končanem delu (z nagradami in 
podobno). 

     

80. Dobim opomine, saj pozabim 
pravočasno vrniti knjige, plačati 
položnice, prestaviti projekte. 

     

81. V pogovoru zaslutim, da me poslušalci 
ne razumejo najbolje.  

     

82. Umazano posodo pustim v umivalnem 
koritu več kot en dan.  

     

83. Težko vse postorim v predvidenem 
času, zato s težavo sledim urniku.  

     

84. Skrbim, da so moje osebne stvari 
vedno urejene.  

     

85. Imam težave s sporočanjem svojih 
zamisli v pisni obliki.  

     

86. Ko govorim, mi drugi težko sledijo.       
87. Najdem oblačila in predmete, ki jih 

nikoli nisem nosil in sem že pozabil 
nanje.  
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101. Redno uporabljam (možnih več odgovorov): 

• nakupovalni seznam. 

• potovalni seznam. 

• dnevni seznam dejavnosti. 

• tedenski seznam dejavnosti. 

• spisek dolgoročnih ciljev. 

• imenik. 

TRDITEV skoraj 
vedno  

Pogosto Včasih redko skoraj 
nikoli 

88. Pozabljam na pomembne dogodke, 
kot so obletnice, rojstni dnevi, 
srečanja. 

     

89. Ko se pogovarjam z ljudmi, me ti 
napačno razumejo. 

     

90. Doma začnem z določenim opravilom, 
na primer s čiščenjem omare, vendar 
ga ne dokončam v celoti.  

     

91. Sprašujem se, kdo si je sposodil mojo 
knjigo, zgoščenko, zapiske.  

     

92. Brez težav se motiviram za delo, ki 
zahteva dobro pozornost in zbranost.  

     

93. Starih stvari ne zavržem, čeprav jih že 
dolgo časa ne potrebujem več.  

     

94. V pogovoru se zlahka zmedem.       
95. Pri reševanju zapletenega projekta 

imam vedno izdelan tudi rezervni 
načrt. 

     

96. Moji prijatelji in družinski člani so 
mnenja, da sem točen.  

     

97. Kadar imam težave z motivacijo, za 
pomoč prosim prijatelje in družino.  

     

98. Ljudi prosim za dodatno razlago, saj 
jih ne razumem, kaj mi želijo 
povedati.  

     

99. Nimam časa zase, saj sem 
prezaposlen.  

     

100. Družini in prijateljem jasno povem 
svoje misli in mnenje.  
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• koledar. 

• spisek daril ob rojstnih dnevih. 

• seznam pomembnih dokumentov. 

• seznam opravil. 

• seznam dobrih in slabih posledic pred odločitvijo. 

• “nevihto možganov”. 

 

102. Kadar se dogovorim s prijatelji, potem oni vedo, da ____________ 

• se bom dogovora držal. 

• se bom dogovora držal, vendar vmes lahko tudi kaj pride. 

• se bom s težavo držal dogovora, vendar jim bom to tudi povedal. 

• se dogovora verjetno ne bom držal, saj vseh načrtov ne morem uresničiti. 

• se dogovora ne bom držal, saj sem prezaposlen.  

 

103. Ko grem skozi kup starih oblek, papirjev ali predmetov __________, 

• lahko odvržem oziroma podarim vse stvari, za katere mislim, da jih ne bom 

potreboval.  

• lahko odvržem oziroma podarim večino stvari, tiste, ki mi nekaj pomenijo, pa 

obdržim.  

• lahko odvržem oziroma podarim nekatere stvari, nekatere pa obdržim, saj menim, 

da jih bom nekoč potreboval.  

• ne najdem razloga, da bi stvari obdržal, zato jih običajno odvržem proč. 

• nimam časa in energije za pospravljanje, zato jih običajno le prenesem v drug 

prostor, če je to potrebno.  

• ne bom dovolila, da se mi stvari nakopičijo.  

 

104. Ko moram narediti nekaj, kar mi ni všeč, kot na primer pospraviti sobo, delovno mizo, 

običajno __________ 

• namesto tega počnem bolj zanimive, a neproduktivne stvari, na primer gledam 

televizijo ali klepetam po telefonu. 

• naredim nekaj bolj zanimivega ali koristnega. 

• takoj pričnem z delom. 

• pričnem z delom, vendar se hitro zamotim z drugimi opravili. 
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105. Ko pospravim svoje stvari, te ostanejo organizirane __________ 

• mesec ali dlje. 

• nekaj tednov. 

• približno en teden. 

• nekaj dni. 

• manj kot en dan. 

• ne urejam svojih stvar.  

 

106. Običajno potrebujem __________ vsak dan, da poiščem stvari, ki sem jih založil. 

• več kot eno uro 

• 30–60 minut 

• 20–30 minut 

• 10–20 min 

• 5–10 minut 

• 1–5 minut 

• manj kot minuto. 

 

107. Telefonske klice vrnem _____________. 

• takoj. 

• še isti dan. 

• čez nekaj dni. 

• v roku enega tedna. 

• počakam, da me klicatelj še enkrat pokliče. 
 

TRDITVE skoraj 
vedno 

pogosto včasih redko skoraj 
nikoli 

108. Postavljam si osebne cilje, ki jih v 
življenju želim doseči. 

     

109. Kadar si postavim osebni cilj, se 
potrudim, da ga čim prej dosežem. 

     

110. Kadar si postavim nek cilj, si 
načrtujem potek za dosego cilja. 

     

111. Kadar si pripravim urnik, 
načrtujem, kako bom neko dejavnost 
izpeljal, in urnik upoštevam. 
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112. Telefonsko podjetje te vpraša po plačanem računu. Jaz __________ .  

• točno vem, kje ga najdem. 

• imam idejo, kje bi ga našel, vendar ga iščem nekaj časa. 

• ne vem, ali račun še vedno imam ali sem ga že zavrgel. 

 

113. Bi našel garancijski list naprave, ki si jo kupil pred osmimi meseci? 

• zagotovo. 

• verjetno 

• verjetno ne. 

• nikakor. 

 

114. Ali lahko našteješ tri stvari, ki te motivirajo za delo? 

• da. 

• eno ali dve. 

• ne.  

 

115. Koliko predalov ali škatel z nepotrebnimi ali neuporabnimi predmeti imaš? 

• nobenega. 

• enega. 

• dva. 

• tri. 

• štiri. 

 


