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IZVLEČEK  

Vzgoja otrok s posebnimi potrebami zahteva poseben pristop, saj lahko ti otroci v primeru, da so 

jim omogočeni ustrezni pogoji, dosegajo primerljive rezultate kot njihovi vrstniki, ki posebnih 

potreb nimajo. Švedski vzgojno-izobraževalni sistem se pogosto omenja kot zgled slovenskemu. 

Glavne prednosti švedskega vzgojno-izobraževalnega sistema vidimo predvsem v individualni 

obravnavi otrok s posebnimi potrebami.  

Cilj raziskave je analiza stališč do inkluzije otrok s posebnimi potrebami med vzgojitelji v 

slovenskih in švedskih vrtcih. 

Raziskava je uporabila kvantitativno metodologijo. Deskriptivno raziskovalna metoda je bila 

uporabljena pri opisovanju resničnega, stvarnega stanja pojavov, ki so se raziskovali. Kavzalno-

neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja je bila uporabljena za iskanje razlik med 

pojavi. 

Z raziskavo smo prišli do spoznanj, da: 

 Imajo vzgojitelji tako v Sloveniji kot na Švedskem pozitiven odnos do inkluzije. 

 Se nobena od preučevanih skupin ni čutila povsem kompetentne za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Med slovenskimi in švedskimi vzgojitelji ni statistično pomembne 

razlike. 

 Ocena opremljenosti vrtca kaže negativno tendenco in med slovenskimi in švedskimi 

vzgojitelji ni statistično pomembnih razlik. 

 Didaktični pripomočki niso zelo dobro ocenjeni. Med ocenami vzgojiteljev obeh držav ni 

statistično pomembnih razlik. 

 Timsko delo je v obeh državah pozitivneje ocenjeno in med ocenami ni statistično 

pomembnih razlik. 

 Ocena sodelovanja s starši je v Sloveniji višja kot na Švedskem in je statistično 

pomembna. 
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KLJUČNE BESEDE: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, Švedska, Slovenija, vzgojno-

izobraževalni sistem 

SUMMARY 

The education of children with special needs requires a special approach, because children with 

special needs can, under the right conditions, achieve comparable results as their peers who do 

not have special needs. The Swedish educational system is often mentioned as an example to the 

Slovenian one. The main advantages of the Swedish educational system can in the first instance 

be seen in the treatment of children with special needs. 

The aim of the research is to analyze attitudes towards the inclusion of children with special 

needs among educators in Slovenian and Swedish kindergartens. 

The research used quantitative methodology. The descriptive research method was used to 

describe the actual state of the phenomena that was investigated. The causal non-experimental 

method of pedagogical research was used to find differences between phenomena. 

We have come to the realization that: 

 Educators have a positive attitude towards inclusion both in Slovenia and Sweden. 

 None of the groups studied felt completely competent to work with children with special 

needs. 

 In spite of the diversity of equipment in the playrooms, spaces for children with special 

needs do not allow optimal development. 

 Teaching aids for children with special needsdepend to a large extent dependent on the 

ingenuity of their educators. 

KEY WORDS: inclusion, children with special needs, Sweden, Slovenia, educational system 
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1 UVOD 

Vsak otrok ima pravico do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah, tudi otrok s posebnimi potrebami, kateremu je potrebno 

individualno prilagoditi način vzgoje in izobraževanja, didaktične pripomočke, 

opremljenost vrtcev – vse, kar bi jim olajšalo inkluzijo v vzgojno-izobraževalni sistem 

(Kavkler, Clement Morisson, Košak Babuder, Pulec Lah inViola, 2008). Temeljna ideja 

inkluzije je namreč ta, da s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov delovanja 

družba omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih manjšinskih skupin 

(Lesar, 2009). 

Pomemben dejavnik uspešnosti inkluzije otrok s posebnimi potrebami so stališča 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije takšnih otrok. V tem oziru je Švedska 

zgled mnogim drugim državam po vsem svetu, tudi kar se tiče integracije in inkluzije otrok 

s posebnimi potrebami. Švedska spada skupaj z drugimi evropskimi državami, kot so 

Italija, Španija, Grčija, Avstrija, Portugalska, Norveška, Danska, Islandija in Ciper, v 

skupino držav s popolno inkluzivno obravnavo. Njihova značilnost je, da so v redne oblike 

vzgoje in izobraževanja vključeni vsi otroci, na voljo pa imajo različne oblike podpore. 

Obseg in intenzivnost strokovne podpore sta odvisna od individualnih potreb vsakega 

otroka in ju resorno ministrstvo ne določi že vnaprej. Ti podporni centri, ki so nastali iz 

specialnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami, so povsem decentralizirani in 

namenjeni izvajanju strokovne podpore v tistih regijah ali občinah, kjer takšno pomoč 

potrebujejo. Njihovi poglavitni značilnosti sta prožnost in prilagodljivost aktualnim 

potrebam v državi (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006).   
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2 TEORETIČNI DEL 

Vizija sodobne družbe je usmerjena v sprejemanje raznolikosti posameznikov in jemanje 

različnosti kot normalne lastnosti. Usmerjena je v ustvarjanje pogojev, ki bi dvigovali 

kakovost sobivanja in omogočali vsakemu posamezniku, da v njej sodeluje po svojih 

zmožnostih ob ustreznih spodbudah za nadaljnji razvoj. Tem smernicam mora slediti tudi 

vrtec kot družbeni vzgojno-izobraževalni sistem (Ornik Vovk idr., 2012). Vrtec predstavlja 

pomemben del življenja otrok ter je s svojo vzgojno-izobraževalno in socialno dimenzijo 

glavno prizorišče njihovega zorenja in odraščanja (prav tam). 

Vsakodnevna praksa odpira številna vprašanja in dileme, s katerimi se srečujemo v vrtcih, 

ko se v vzgojno-izobraževalni proces vključi otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 

petindvajsetih letih so se v večini držav povečala prizadevanja na področju zagotavljanja 

enakih izobraževalnih možnosti, še posebej na področju zagotavljanja posebne podpore pri 

inkluziji otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami tako v družbo kot tudi v 

izobraževalne institucije (Sardoč, 2006).  

Obstoječa slovenska zakonodaja omogoča otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 

staršem, da lahko izbirajo med različnimi programi in se odločijo za tistega, ki najbolj 

ustreza njegovim potrebam in ki je v bližini njihovega doma (Končar, 2000). Zakonodaja 

pri nas omogoča otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ter njihovim staršem 

vključitev v redno šolo ali vrtec. Glavna razlika med slovenskimi in švedskimi vrtci je torej 

ta, da imajo švedski vrtci večjo avtonomijo pri oblikovanju programov, ki so tudi bolj 

prilagojeni potrebam posameznega otroka s posebnimi potrebami, medtem, ko so trije 

programi vrtca v Sloveniji definirani in pravno sprejeti, obvezujoči. Glede na to, da se 

Slovenija zgleduje po švedski ureditvi inkluzije otrok s posebnimi potrebami, menimo, da 

bo potrebno tudi v Sloveniji poiskati način, kako posamezni občini in vrtcu, ki deluje v 

njej, omogočiti več avtonomije in s tem vzgojno-izobraževalni program prilagoditi 

potrebam vsakega posameznega otroka, pri čemer bi otroci s posebnimi potrebami dosegali 

enake rezultate, kot če teh potreb ne bi imeli. 
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2.1 Otroci s posebnimi potrebami  

V različni literaturi lahko zasledimo različne definicije in poimenovanja za otroke s 

posebnimi potrebami. Tako imamo več definicij, ki poskušajo zajeti populacijo otrok s 

posebnimi potrebami. Splošnejše definicije nam podajajo splošne oznake teh otrok, kar 

potegne za sabo mnogo nedorečenosti in nejasnosti in nam zato ne olajša prepoznavanja teh 

otrok. 

Krek in Metljak (2011) sta v Beli knjigi pod pojmom otroci s posebnimi potrebami zajela  

vse tiste otroke, ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave in motnje na področju 

gibanja, zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja. Država mora 

zagotoviti vsem otrokom enake možnosti z upoštevanjem različnosti in drugačnosti ter 

pravice do izbire. 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2. člen) so otroci s posebnimi 

potrebami opredeljeni kot otroci, ki ob rednih programih vzgoje in izobraževanja 

potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

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

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

otroci z motnjami vedenja in osebnosti. Danes v skupino otrok s posebnimi potrebami 

uvrščamo tudi otroke z motnjami avtističnega spektra.  

Podobno kot Zakon o usmerjanju otrok tudi Zakon o osnovni šoli (1996, 11. člen) otroke s 

posebnimi potrebami definira kot otroke: »…z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

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

otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter 

učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.« 

Po Zakonu o vrtcih (2017, 8. člen) lahko otroke s posebnimi potrebami opredelimo tako: 

»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci, ki potrebujejo prilagojeno 
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izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe za predšolske otroke. Ti otroci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oz. motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.« 

Priporoča se, da vzgojitelji v vrtcih otrokom s posebnimi potrebami zagotovijo različne 

materiale in sredstva, ki jim pomagajo pri osebnostnem razvoju, v skladu z njihovimi 

potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami mora biti na voljo tako možnost igre v širši kot 

tudi ožji skupini, pa tudi umik v zasebnost. Glavni cilj pri vzgoji otrok s posebnimi 

potrebami mora biti vraščanje otrok s posebnimi potrebami med ostale otroke, kar pomeni 

predvsem enakovredno sodelovanje otrok s posebnimi potrebami v igri z ostalimi otroki. 

Pogosto se dogaja, da otroci s posebnimi potrebami niso enakovredno vključeni v igro z 

ostalimi otroki, bodisi zaradi njih samih bodisi zaradi stigmatizacije s strani ostalih otrok, 

njihovih staršev, pa tudi vzgojiteljev. Najpogosteje so stigmatizirani tisti otroci z 

nenavadnimi vedenjskimi vzorci ali nevsakdanjim videzom. Ključnega pomena je 

pozornost odraslih na potrebe otrok s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebno 

vzdrževati ugodno klimo vseh otrok v vrtcu, na posebne potrebe otrok pa naj ne bi 

opozarjali niti starši niti vzgojitelji, vsaj ne na način, ki bi predstavljal kakršnokoli 

stigmatizacijo otrok s posebnimi potrebami. Za vsako odstopanje vedenja otrok s 

posebnimi potrebami je potrebno razumeti vzroke njihovih težav, stisk in potreb, ki jih 

imajo ti otroci ter iskati rešitve, kako tem otrokom najbolje pomagati. Vse otroke je 

potrebno vzgajati k iskrenim medsebojnim odnosom in skupnemu reševanju težav ne glede 

na njihove potrebe (Čas idr., 2003). 

Kurikulum vrtca omogoča, da je lahko otrok s posebnimi potrebami deležen dodatne 

strokovne pomoči ob izvajanju vsakodnevnih dejavnosti v oddelku. Individualna strokovna 

pomoč v oddelku mora biti izvajana tako, da se ohrani ali nadaljuje otrokova igra ali 

dejavnost, ki jo izvaja in da otrok ne čuti dodatne obremenitve. Zato se odrasli vključijo v 

otrokovo dejavnost kot soigralci ali kot usmerjevalci, pri tem pa spodbujajo otroka k 

urjenju posameznih spretnosti ali veščin. Če se otroku ponudijo nove ali druge usmerjene 

dejavnosti v skladu z individualiziranim programom, je to vedno potrebno storiti v 

dogovoru z otrokom. Za otroka, ki je deležen dodatne strokovne pomoči v oddelku, je 

vzpodbudno, če se mu, na lastno željo, pridružijo tudi drugi otroci (Čas idr., 2003). 
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Temeljna usmeritev Evropske unije na področju vzgoje in izobraževanja je, da vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otroka v določen program, 

temveč kot proces, v katerem ima otrok možnosti za najugodnejši razvoj in napredek, 

katerega končni cilj je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in socialne integracije. V 

okviru EU na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami so bile 

sprejete naslednje usmeritve (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006):  

 Vsakdo ima pravico do takih možnosti kot drugi in do primernega načina 

izobraževanja. 

 Redni vrtci naj bi bili dostopni vsem otrokom. 

 Obravnava otrok s posebnimi potrebami mora upoštevati celoten razvoj 

posameznega otroka, in to skupaj z njegovim socialnim položajem. 

 Izhajati je potrebno iz otrokovih sposobnosti in želja, ne da bi ob tem poudarjali 

njegove pomanjkljivosti in težave. 

 Starši in zastopniki otrok s posebnimi potrebami morajo biti obveščeni o otrokovem 

stanju in obravnavani kot enakovredni partnerji. 

 Starši in vzgojitelji morajo biti ves čas povezani ne glede na to, v katero skupino je 

uvrščen otrok. 

 Takoj, ko zaznamo otrokovo posebno potrebo, oziroma predvidevamo, da se bo 

razvila, je potrebno zagotoviti zgodnjo obravnavo otroka. 

Pred obravnavo posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami naj opozorimo na skupino 

otrok, ki ima več motenj. Po slovenski zakonodaji velja, da so otroci z več motnjami: » … 

otroci, ki imajo hkrati dve ali več motenj ali diagnosticiranih bolezni, ki vsaka po sebi sicer 

ne predstavlja take stopnje motnje ali bolezni …, na podlagi katere otrok potrebuje posebno 

nego in varstvo …, njihova kombinacija pa upravičenost do posamezne pravice 

utemeljuje.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 7. člen). Otroci z več motnjami so tisti otroci s 

posebnimi potrebami, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma motenj (otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z motnjami vedenja in osebnosti). 
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Pri njih se upošteva primarna motnja. Kot omenjeno, sledi obravnava posameznih skupin 

otrok s posebnimi potrebami.  

2.1.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

»Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno raven inteligentnosti, nižje 

sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter 

pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko 

starostjo.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 2. člen).  

Otroci z motnjami v duševnem razvoju predstavljajo največjo skupino otrok s posebnimi 

potrebami. Za razliko od fizioloških bolezni, kjer lahko relativno točno napovemo razvoj 

bolezni, so motnje v duševnem razvoju takšne, da je njihov razvoj pri posameznem otroku 

relativno težko predvideti. Kljub temu je ključnega pomena, da se motnje v duševnem 

razvoju pravilno obravnavajo, saj jih lahko le tako omilimo in preprečimo njihov razvoj. 

Gre za precej širok pojem. Otroci z motnjami v duševnem razvoju so tako lahko agresivni, 

otroci, ki jih je težko kontrolirati in obvladati, otroci, ki ne upoštevajo navodil, paranoični, 

kot tudi anksiozni, plahi, zavrti, samotarski individualitsti (Yarrow, Clausen in Robbins, 

1955). 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju se na podlagi klinične preiskave razvrščajo v 

sledeče skupine (Novljan, 1997):  

 otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

 otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 

 otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju, 

 otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

V redne oddelke vrtcev so najpogosteje vključeni otroci z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju pa tudi nekateri otroci z zmernimi motnjami. 

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so otroci, katerih težave in motnje v 

predšolskem obdobju še niso izražene v vsem svojem obsegu, nakazujejo pa se že težave na 
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posameznih področjih funkcioniranja, ki opozarjajo na drugačnost otrokovega razvoja. 

Opazno je upočasnjeno kognitivno funkcioniranje, zmanjšana sposobnost posploševanja, 

mišljenje ostaja na konkretni ravni. S pravočasnim odkritjem motnje in pravilno strokovno 

pomočjo lahko težave omilimo, nekatere pa celo odpravimo (Čas idr., 2003). 

Žerovnik (2004) meni, da so otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju drugačni, ker so 

običajne življenjske in učne zahteve zanje nedojemljive in prezahtevne. V predšolskem 

obdobju jih lahko prepoznamo po njenem in zakasnelem psihomotoričnem razvoju, ki se 

kaže pri učenju gibalnih veščin, privajanju na higieno, pri osvajanju govornih sposobnosti, 

kot tudi pri mišljenju, sklepanju in logiki. 

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo orientacijski rezultat na testu 

inteligentnosti IQ med 35 in 49, kar pomeni, da je odrasla oseba na ravni 4–7 let starega 

otroka (Pravilnik o kriterijih, 2002, 2. člen). Težje pridobivajo življenjske izkušnje zaradi 

nizke stopnje spoznavnega, govornega, emocionalno-socialnega in gibalnega razvoja, kar je 

opazno že v predšolskem obdobju. Imajo šibko motivacijo za lastno aktivnost, kratkotrajno 

pozornost in težave prilagajanja. Imajo ohranjene zmožnosti za razvoj socializacije, 

komunikacije, samooskrbe, enostavnih dejavnosti in iger. Za vse to potrebujejo skozi 

predšolsko obdobje kontinuirano vodenje in različno stopnjo pomoči (Čas idr., 2003). 

Zmorejo preprosta navodila, kot na primer skrb zase, sicer pa potrebujejo vse življenje 

vodenje in različno pomoč (Žerovnik, 2004). V procesu vzgoje in izobraževanja je zanje 

primeren poseben program vzgoje in izobraževanja. V predšolskem obdobju so ti otroci 

praviloma vključeni v razvojne vrtce, lahko pa obiskujejo vrtec skupaj z ostalimi vrstniki, 

vendar potrebujejo dodatno strokovno pomoč (Novljan idr., 2005).  

Za otroke s težjimi motnjami v duševnem razvoju je značilno: »otrok se lahko usposobi za 

najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje pomoč drugih. Orientacijski 

rezultat na testu inteligentnosti je IQ 20–34, mentalna starost odraslih je od 2 do 3, 

izjemoma 4 leta.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 2. člen). Otroci s težjimi motnjami v 

duševnem razvoju imajo izrazita neskladna odstopanja na vseh razvojnih področjih, ki so 

opazna že v zgodnjem razvojnem obdobju. Ob ustreznih pogojih vzgoje in izobraževanja 

lahko osvojijo le osnovno besedno komunikacijo, elemente kulturno higienskih navad in 
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orientacijo v ožjem okolju, kar jim omogoča določeno stopnjo socializacije. V predšolskem 

obdobju potrebujejo stalno strokovno vodenje in večjo stopnjo pomoči, prilagojen program 

in prilagojen način izvajanja (Čas idr., 2003).   

Definicija otrok s težkimi motnjami v duševnem razvoju je: »Otrok se lahko usposobi le za 

sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. 

Je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je hudo omejeno. Orientacijski rezultat na testu inteligentnosti je IQ 

pod 20, mentalna starost do 2 let.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 2. člen). Otroci s težkimi 

motnjami v duševnem razvoju imajo močno poškodovan centralno živčni sistem, posledica 

česar so poleg nizke stopnje spoznavnega razvoja tudi motnje gibanja in percepcije. 

Pogosto so prisotne tudi nezaželene oblike vedenja. Zaradi značilnih okvar so pogosto 

odkriti že pri rojstvu ali v najzgodnejšem obdobju življenja. V predšolskem obdobju 

potrebujejo prilagojen program in stalno strokovno pomoč in vodenje (Čas idr., 2003). 

Žerovnik (2004) navaja, da imajo otroci s težko motnjo v duševnem razvoju tako slabo 

razvite sposobnosti, da so močno omejeni v svojih sposobnostih gibanja, govora in skrbi za 

svoje osnovne potrebe, zato potrebujejo stalno varstvo, posebno oskrbo in nego, pomoč in 

vodenje. Pri tem je potrebno upoštevati, da vsak otrok potrebuje posebno obravnavo, tako 

glede prostora kot časa učenja posameznih veščin, kar še posebej velja za otroke s 

posebnimi potrebami. Časovne prilagoditve pomenijo zavedanje, da potrebujejo otroci z 

motnjami v duševnem razvoju za osvojitev določenih pravil, različnih navodil, ki so del 

različnih iger, umivanja, oblačenja, hranjenja in drugega nekoliko več časa kot ostali otroci. 

Časovne prilagoditve so zato nujno povezane s fleksibilnostjo pri časovnem načrtovanju 

posameznih aktivnosti v vrtcu. Nekoliko težje je poskrbeti za fleksibilno oblikovanje 

prostora, ki spodbuja otrokovo ustvarjalnost. Zidov stavb v vrtcu namreč ne moremo kar 

tako podirati, zato ključno vlogo pri tem predstavljajo razne pregrade, ki omogočajo 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev individualno delo z otrokom s posebnimi 

potrebami. Na ta način ima otrok hkrati zagotovljenega dovolj osebnega prostora, da ga 

ostali otroci v vrtcu ne motijo. Tudi pri oblikovanju prostorov je potrebno upoštevati 

različne potrebe otrok. Nekateri potrebujejo poseben prostor, kjer so lahko sami z 
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vzgojiteljem, drugi potrebujejo bližino drugih otrok in s tem obravnavo v istem prostoru, 

kot se izvaja vzgojno-izobraževalni program za ostale otroke (Konavec, 2006).  

S časovnimi in prostorskimi prilagoditvami so pomembno povezane tudi prilagoditve 

izvajanja področij dejavnosti. Težave, ki jih rešujemo s prilagoditvijo izvajanja področij 

dejavnosti, so (Čas idr., 2003):  

 Varnost in sprejetost otrok s posebnimi potrebami. 

 Spodbujanje samoiniciativnosti, motivacije in vztrajnosti otrok s primerno 

stopnjo zahtevnosti nalog. 

 Razvoj gibalnih sposobnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki ga 

pogosto spremljata dvom in strah pred neuspehom. 

 Težave pri razvoju govora in drugih načinov izražanja. Govor mora nujno 

spremljati očesni stik, otroku mora biti omogočeno, da do konca izrazi svojo 

misel. Otrok mora biti spodbujan h govornemu izražanju z različnimi besednimi 

igrami in zgodbami.  

 Razvoj asocialnosti in stigmatiziranja otrok s posebnimi potrebami, na kar 

morajo biti pozorni predvsem odrasli.  

2.1.2 Slepi in slabovidni otroci 

»Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja. 

Slaboviden otrok ima ostrino vida od 0,30 do 0,10 oziroma ostrino vida manj od 0,10 do 

0,05 ali zožitev vidnega polja na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na 

ostrino vida. Slep otrok ima ostrino vida manj od 0,05 do 0,2 ali zoženost vidnega polja 

okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj ne glede na ostrino vida oziroma ostrino vida 

manj od 0,02 do zaznavanja svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 

5 stopinj ne glede na ostrino vida oziroma ostrino vida 0 (amaurosis).« (Pravilnik o 

kriterijih, 2002, 4. člen).  

McLaren, Scott, Nolan in Jenkins (1974) so v 60-ih letih 20. stoletja ocenili, da vsako leto 

približno 20.000 otrok po celem svetu oslepi zaradi bolezni xeroptalmia in keratomalcia, 
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kar je po mnenju Wenkatasmamy močno podcenjena številka, saj naj bi le v Čenaju, v 

Indiji v letu 1961 oslepelo med 9.000 in 10.000 otrok mlajših od štirih let. Xeroptalmia in 

keratomalcia sta najpogostejša vzroka za slabovidnost in slepoto. Število slepih in 

slabovidnih otrok se predvsem v manj razvitih državah vsako leto povečuje zaradi revščine 

in posledičnega pomanjkanja hrane, ki je za otrokov razvoj ključnega pomena. Kljub temu 

ne gre iskati razloga za to le v pomanjkanju hranil življenjskega pomena, kot je vitamin A, 

ampak tudi v podhranjenosti, diareji in otroških boleznih.  

Otrok se normalno razvija vse dokler njegov razvoj ni odvisen od vida. Takrat nastopijo 

težave. Z okvaro vida se začnejo kazati motnje in ovire v razvoju, katere lahko omilimo s 

pravilno vzgojo doma in v vrtcu. Zaradi okvare vida imajo otroci težave v zaznavanju 

zunanjega sveta, slabo orientacijo v prostoru, slabo ocenjujejo razdalje, smeri in vzajemen 

odnos predmetov (Čas idr., 2003). Za slepe in slabovidne otroke je priporočljivo, da se 

privadijo na strukturiranost, da vedno odlagajo stvari na mesto, kjer so jih dobili, prav tako 

pa naj bi to upoštevali tudi vsi ostali, ki se s slepim in slabovidnim otrokom, družijo, 

pogovarjajo, igrajo ali so v kakšni drugačni komunikaciji z njim. Potrebno mu je zagotoviti 

pogoje, da bo lahko čim bolj izkoristil svoje sposobnosti in razvil talente (Money, 1972). 

Slepim in slabovidnim otrokom je treba prilagoditi prostor, učne tehnike, metodiko in 

didaktiko poučevanja, učne pripomočke, organizacijo časa, načrtovanje in izvedbo 

dejavnosti (Ornik Vovk idr., 2012). Najpomembneje je, da slepi in slabovidni otroci zgodaj 

razvijejo govor, da pravilno razumejo pojme in pridobijo ustrezne predstave. Zaradi tega je 

potrebno dejavnosti, ki jih izvaja otrok, vedno nujno spremljati z govorom (Čas idr., 2003).  

Zaradi delne ali popolne izgube vida je najbolj prizadeta otrokova motorika in njegova 

sposobnost socializacije, katero otežuje pomanjkanje socialnih izkušenj. Velja omeniti, da 

se je od 2. svetovne vojne, ko je bilo po celem svetu več slepih in slabovidnih otrok, razvilo 

kar nekaj dejavnosti, kjer slepi in slabovidni razvijajo svoje potenciale in postajajo bolj 

samostojni, kot bi bili sicer. Takšne dejavnosti so npr. pevski zbori, prilagojeni slepim in 

slabovidnim, plavalni tečaji in tekmovanja, kegljanje, igranje golfa, celo smučanje, tečaji in 

tekmovanja v rokoborbi in rolanje (Money, 1972). Za to, da lahko slepi in slabovidni otroci 

tako dobro razvijejo svojo motoriko in orientacijo v prostoru, morajo biti v otrokov razvoj 
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vključeni oftalmolog, tiflopedagog, pediater, psiholog, socialni delavec, vzgojitelji, 

pomočniki vzgojiteljev, drugi delavci vrtca in starši (Čas idr., 2003). 

Čas idr. (2003) omenjajo naslednje težave slepih in slabovidnih otrok: 

 neustreznost predstav o predmetih, 

 slabše razvita ali onemogočena motorika, 

 težave pri zaznavanju okolice, 

 slaba prostorska orientacija, 

 onemogočeno ali zelo oteženo opazovanje sprememb v naravi, 

 slabše možnosti za razvoj socializacije. 

Odrasli se do slepih in slabovidnih otrok pogosto obnašajo preveč zaščitniško in 

pomilovalno. Tako v komunikaciji z drugimi pogosto poudarjajo uspehe slepih in 

slabovidnih otrok, ki so jih dosegli, kljub njihovi slepoti oz. slabovidnosti. Poleg tega 

umikajo predmete, slepe in slabovidne prepogosto vodijo za roko, zaradi česar ti otroci 

težko razvijejo občutek za gibanje v prostoru, s tem pa toliko težje opravljajo določene 

naloge bolj samostojno oz. s pomočjo pripomočkov, ki so jim namenjeni (Čas idr., 2003).  

Čas idr. (2003) glede vzgoje slepih in slabovidnih otrok tako kot za otroke z motnjami v 

duševnem razvoju omenjajo časovne in prostorske prilagoditve ter prilagoditve izvajanja 

področij dejavnosti. Podobno kot pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju je predviden 

daljši časovni okvir za opravljanje določenih aktivnosti. Kar je posebnost vzgoje slepih in 

slabovidnih otrok so prostorske prilagoditve. Prostorska prilagoditev predstavlja zaščitne 

robove, saj robovi ne smejo biti ostri, priporočljivo je, da so predmeti vedno na 

predvidenem mestu in za slepega ali slabovidnega otroka naj bo vedno isto, predvideno 

mesto. Priporočljivo je, da slepi in slabovidni otroci čim prej osvojijo vsakodnevne navade, 

posebno pozornost je potrebno nameniti motoriki. Slepi in slabovidni otroci se motorike in 

dojemanja predmetov v okolici priučijo s tipanjem in sluhom. Nebesedni govor je posebej v 

začetnih fazah razvoja slepih in slabovidnih otrok onemogočen. Slabovidni otroci lahko pri 

spoznavanju okolice uporabljajo lupo. Ugotovitve, ki izhajajo iz Čas idr. (2003) so, da 

potrebujejo slabovidni otroci dodatno spodbudo za premikanje po prostoru, saj so v 
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nasprotnem primeru za to zelo nezainteresirani in pasivni. Poudarek pri vzgoji slepih in 

slabovidnih otrok naj bo torej na gibanju, kot je npr. gnetenje, risanje na risarsko stavnico, 

posebni pristop k učenju plesa, plavanja …  

2.1.3 Gluhi in naglušni otroci  

»Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 

povezane z njim. Naglušen otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 

2000 Hertzev (Hz) manj kot 91 decibelov (dB) in ima resne težave pri poslušanju govora in 

pri govorni komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti 

sporazumevanje s pomočjo govora.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 4. člen). 

Pravilnik določa: »Gluh otrok ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne 

koristi. Povprečna izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hertzev (Hz) je 91 

decibelov (dB) in več.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 4. člen).  

Kadar je oseba ovirana pri sprejemu slušnih informacij iz okolja, govorimo o naglušnosti 

oz. gluhoti. Čutilni organ za sprejem slušnih informacij in njihov prenos do možganov je 

uho (Čas idr., 2003). Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove 

strukture in funkcije povezane z njim. 

Glede na naglušnosti razlikujemo:   

 otroke z lažjo izgubo sluha,    

 otroke z zmerno izgubo sluha,  

 otroke s težjo izgubo sluha,    

 otroke s težko izgubo sluha.  

Glede na gluhoto razlikujemo (Žerovnik, 2004):   

 otroke z najtežjo izgubo sluha,  

 otroke s popolno izgubo sluha  



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA                                       Hrovat Vilma; 

magistrsko delo 

- 13 - 

Zaradi začasne ali trajne okvare sluha je otrokova sposobnost slišanja odsotna ali omejena. 

Prizadetost sluha otežuje opravila, spretnosti in vedenja, ki so nujne sestavine vsakdanjika, 

ko so gluhi vključeni v slišeče okolje. Vse to vpliva na njihov razvoj, predvsem na govorni 

in jezikovni, ter njihovo vključenost v ožje in širše okolje. Vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev morajo pri delu s takim otrokom upoštevati naslednje (Čas idr., 2003): 

 da so ob pogovoru vedno obrnjeni proti otroku, 

 da informacije predstavijo na več načinov, 

 da prilagodijo tempo pogovora, 

 da preverijo, če je otrok informacijo slišal in razumel, 

 da uporabljajo slušne in vizualne pripomočke.  

Vrtec ali šola, ki bo sprejela otroka z okvaro sluha, mora biti na njegov sprejem temeljito 

pripravljena. Pomembno je, da je otrok z okvaro sluha v program usmerjen še pred 

začetkom šolskega leta, kar omogoča ustanovi, da se na njegov prihod pripravi tako s 

prilagoditvami prostora kot z organizacijo dela ter z izobraževanjem strokovnih delavcev 

(Čas idr., 2003).  

Čas idr. (2003) obravnavajo tudi težave gluhih in naglušnih otrok. Tako kot za otroke z 

motnjami v duševnem razvoju ter slepe in slabovidne, se tudi v primeru gluhih in naglušnih 

otrok predvideva časovno in prostorsko prilagoditev ter prilagoditev izvajanja dejavnosti. 

Podobno kot v prejšnjih dveh primerih časovna prilagoditev pomeni predvsem nekaj več 

manevrskega časa v vzgojno-izobraževalnih programih. Posebnost sta predvsem prostorska 

prilagoditev in prilagoditev izvajanja dejavnosti. Glede prostorske prilagoditve je 

priporočljivo, da je zvok, ki ga mora otrok slišati za 15–20 dB glasnejši od zvoka v okolici 

in frekvenčno optimalen. Z akustičnostjo prostora morata biti v skladu tudi igralnica in 

velikost oddelka. Prilagoditev izvajanja področij dejavnosti predstavljajo (prav tam): 

 posebna pozornost na ravnotežje in motoriko gluhih in naglušnih otrok, 

 uporaba vizualnih in drugih didaktičnih pripomočkov, 

 osvajanje aktivnega poslušanja na način, da otrok opazuje mimiko in gestikulacijo 

odraslega ob povprečno glasnem in povprečno hitrem govoru, ob dobri vidljivosti, 
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 posebna pozornost na makro in fino motoriko, 

 posebna pozornost na uporabo slušnih pripomočkov, 

 sprotno preverjanje otrokovega razumevanja, tako besednih kot nebesednih 

sporočil, 

 pogosta uporaba vizualnih pripomočkov, 

 odrasli naj bodo po potrebi kot »komunikacijski most« med naglušnimi in slišečimi 

otroki.  

2.1.4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami  

Med otroke s posebnimi potrebami po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami štejemo otroke z govorno 

jezikovnimi značilnostmi, ki jih omenjeni kriteriji opredeljujejo na naslednji način: »Otroci 

z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri ustvarjanju in razumevanju ter 

govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju 

govora in govorno-jezikovnem izražanju, in sicer od blagega zaostanka do nerazvitosti. 

Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na področju 

branja in pisanja«. (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek in Kovač., 2015, str. 15). 

Težavnost in oblika govorno-jezikovne motnje se pri otrocih zelo razlikujeta glede na 

starost in druge sposobnosti otroka. Pri triletnem otroku ugotavljamo govorno-jezikovno 

odstopanje, če otrok zelo slabo razume govor ali se nanj sploh ne odziva, uporablja le nekaj 

besed in se ne izraža v povedih. V tem obdobju je govorno-jezikovni razvoj hiter in včasih 

neharmoničen, vendar pa je dobro, da naš sum glede zaostanka v razvoju na tem področju 

potrdi logoped. Do petega leta starosti se govor razvija z veliko hitrostjo in otrok naj bi 

izgovarjal že vse glasove, vključno s sičniki, šumniki in glasom R. Pri otrocih z govorno-

jezikovnimi motnjami, ki hodijo v šolo, je lahko paleta simptomov motenj govora in jezika 

zelo pisana. Zato sta pomembni dobra diagnostika, opredelitev motnje in močnih področij 

jezika, saj le s tem prilagodimo program tako, da otrok optimalno napreduje (prav tam). 

Geste, ki jih otroci uporabljajo, ko se pogovarjajo, pogosto razkrivajo znanje, ki ga ne 

izražajo z besednim jezikom. Tako geste po navadi razkrivajo neizrečene misli, ko se otroci 
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učijo novih nalog. Toda gesta lahko igra tudi vlogo pri spreminjanju otrokovega znanja, 

preko njegovih učinkov posredno vpliva na otrokovo komunikacijsko okolje in neposredno 

preko njegovih učinkov na otrokovo kognitivno stanje. Gesta je lahko prvi znak prihodnjih 

razvojnih težav. Gesta lahko spremeni misli, zato se lahko izkaže za koristno v domu, 

učilnici in kliniki kot način otrokovega hitrejšega učenja in razvoja (Rowe in Goldin-

Meadow, 2009). 

V predšolskem obdobju je skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami najbolj 

heterogena, saj obstajajo otroci, ki močno zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju in 

skoraj nič ne govorijo, in otroci, ki imajo le artikulacijske in fonološke motnje. 

Najpomembnejša področja prilagoditev za predšolske otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami so (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek in Kovač, 2015): 

Časovne prilagoditve. Če otrok slabo razume govor, potrebuje precej časa, da sprejme, 

predela in razume podano verbalno informacijo. Preveriti je treba, ali otrok povedano res 

razume ali zgolj posnema reakcije drugih. Prav tako potrebuje čas, da se na pobudo 

vzgojiteljev odzove. Tudi druge otroke navajamo na to, da upoštevajo otrokovo posebnost 

in počakajo na otrokov odziv (Čas idr., 2003).  

Prilagoditve prostora, didaktičnih pripomočkov in opreme. V vrtcu mora biti zagotovljen 

ustrezno velik prostor za izvajanje individualne obravnave v igralnici in po potrebi v 

ločenem prostoru za individualno strokovno delo z otrokom in njegovimi starši. Vzgojitelji 

in pomočniki vzgojiteljev naj imajo otroka z govorno-jezikovnimi motnjami pogosteje ob 

sebi, da mu lahko ponovijo ključne besede, pojasnijo dogajanje, ga spodbujajo. Kadar otrok 

slabo razume in slabo govori, potrebuje več vizualnih ponazoril (prav tam). 

Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti. Otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ki 

slabše razume, potrebuje jasna, kratka, konkretna navodila, večkratne ponovitve in 

ponazoritve informacij. Govor z njim naj bo razločen, vendar ne pretirano glasen ali 

počasen. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev naj sproti preverjajo otrokovo razumevanje, 

vendar naj ga negativno ne izpostavljajo (prav tam). 
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Dodatna strokovna pomoč za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami je določena z 

odločbo in je najbolje, če jo izvaja logoped. V odločbi je določeno, kdaj se ta pomoč izvaja 

in v kakšni obliki. Vsebina pa je odvisna od otrokovih težav, motenj in močnih področij 

(prav tam).  

2.1.5 Gibalno ovirani otroci 

»Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 

gibalnih motenj.« (Pravilnik o kriterijih, 2002, 3. člen). Med gibalno ovirane otroke sodijo 

otroci z različnimi poškodbami in obolenji osrednjega živčevja ter na drugi strani s 

poškodbami, anomalijami rok ali nog in obolenji perifernega gibalnega aparata (Ornik 

Vovk idr., 2012). Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe 

gibalnega aparata centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki 

funkcionalnih in gibalnih motenj. Poznamo več stopenj gibalne oviranosti (Žerovnik, 

2004):  

 lažje gibalno ovirane otroke, 

 zmerno gibalno ovirane otroke, 

 težje gibalno ovirane otroke in 

 težko gibalno ovirane otroke. 

Za lažje gibalno ovirane otroke je značilno, da gibalne motnje pri otroku povzročajo lažjo 

funkcionalno motenost. Hodi lahko samostojno, težave se lahko pojavijo pri teku in daljši 

hoji po neravnem terenu. Ni odvisen od pripomočkov, potrebuje le manjše prilagoditve. 

Zmerno gibalno ovirani otroci so otroci, ki imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno 

funkcionalno prizadetost. Na krajše in daljše razdalje lahko hodijo z ortopedskimi 

pripomočki ali brez. Fina motorika je zmerno motena. Težje gibalno ovirani otroci so 

otroci, ki imajo motnje gibov, kateri povzročajo težjo funkcionalno prizadetost. Tako za 

gibanje in dejavnosti kot za samostojno hojo potrebujejo pripomočke. Lahko so prisotne 

tudi izrazite govorne in jezikovne težave in motnje socialnega vedenja. Težko gibalno 
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ovirani otroci so otroci, ki imajo malo uporabnih gibov, samostojno gibanje pa ni mogoče, 

zato so v celoti odvisni od tuje pomoči (Čas idr., 2003). 

Svetovna zdravstvena organizacija konceptualizira kronične zdravstvene razmere in 

invalidnost kot dva različna vidika zdravja, pri čemer je najpomembnejša skrb na ravni 

zdravstvenega stanja pravilna diagnoza. Za sodelovanje v okviru Mednarodne klasifikacije 

funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (ICF) je značilna interakcija med otrokom, njegovo 

družino in drugimi osebnimi in okoljskimi dejavniki (Law, 2009).  

Na tem mestu naj omenimo raziskavo po Breslau (1985), v kateri je sodelovalo 460 družin 

z otroki med tretjim in osemnajstim letom starosti, v Ohiu v Združenih državah Amerike 

leta 1985. Od 460 družin je bilo 65 družin z otroki s cistično fibrozo, 98 otrok s cerebralno 

paralizo, 63 z mielodisplazijo, 78 z gibalnimi ovirami. Ugotovitve kažejo, da so otroci z 

gibalnimi motnjami bolj podvrženi tudi k razvoju psihičnih bolezni in vedenjskim 

motnjam, kot tisti, ki nimajo gibalnih ovir. Ugotovitve so pokazale tudi, da so gibalno 

ovirani otroci bolj podvrženi h konfliktom, regresivni anksioznosti in izolaciji od vrstnikov. 

Breslau (1985) opozarja, da je treba psihološke motnje, povezane s kroničnimi fizičnimi 

boleznimi, ki ne vključujejo nenormalnosti možganov, razlagati kot reakcije in ne kot 

anomalije v razvoju možganov. Ugotovitev, da so otroci s cistično fibrozo dosegli znatno 

višjo verjetnost za konfliktnost s starši in regresivno-anksioznost, kaže na tveganje za 

psihopatološki odziv na telesno bolezen.  

Prilagoditve, ki jih izvajajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri delu z gibalno 

oviranim otrokom, so naslednje (Čas idr., 2003): 

 odstraniti morajo vse ovire in otroku omogočiti nemoteno mobilnost v igralnici, 

sanitarijah, hodnikih, garderobah, 

 vključevati gibalno oviranega otroka po svojih zmožnostih v vse dejavnosti , 

 omogočati, da otrok doživlja vsa spoznanja s področja družbe in odnosov v njej 

skupaj z vrstniki. 

Za gibalno ovirane otroke je po Čas idr. (2003) potrebno predvideti dodaten čas za 

nameščanje ortopedskih pripomočkov, za osebno nego in terapevtsko pomoč in za izvajanje 
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različnih dejavnosti. Glede na posebne potrebe gibalno oviranih otrok je potrebno 

prilagoditi tudi prostore vrtcev, ki jim morajo biti dostopni in kjer jim je zagotovljena 

popolna mobilnost v vseh prostorih vrtca. V prostorih morajo biti temu primerna posebna 

oprema (kot so npr. po višini prilagodljive mize in stoli, jedilni pribor, risarski 

pripomočki,…), ortopedski in ustrezni didaktični pripomočki. Pomembno je, da se 

spodbuja gibanje gibalno oviranih otrok, saj na ta način spoznavajo sebe in okolico, odnose 

z vrstniki in odraslimi, matematične predstave in pojme. Potrebno je iskati najboljše načine 

gibanja ob hkratnem upoštevanju navodil fizioterapevtov in ortopedov, ki se z otrokom 

ukvarjajo.  

2.1.6 Dolgotrajno bolni otroci 

Po slovenski zakonodaji so dolgotrajno bolni otroci: » … kronično bolni otroci, pri katerih 

je kljub zdravljenju pričakovati trajne posledice bolezni oziroma otroci s takimi boleznimi, 

ki zahtevajo zdravljenje, nego in rehabilitacijo, ki traja dalj kot šest mesecev.« (Pravilnik o 

kriterijih, 2002, 6. člen). Države sveta imajo na tem področju različne zakonske ureditve, 

vse pa omogočajo, da otroci z dolgotrajno boleznijo niso diskriminirani in so deležni 

različnih oblik pomoči ter podpore v vzgojno-izobraževalnih institucijah, bolnišnicah ali na 

domu (Vovk Ornik, 2012). 

Kronične bolezni, s katerimi se spopadajo dolgotrajno bolni otroci avtor definira kot 

zdravstveni problem, ki traja najmanj tri mesece, vpliva na otrokove vsakodnevne 

aktivnosti in zahteva večkratno zdravljenje. Kronične bolezni otrok so torej tiste bolezni, ki 

otrokom ali najstnikom onemogočajo redno obiskovanje šole, delo pri pouku in doma ali 

opravljanje vsakodnevnih stvari, ki zahtevajo redne obiske pri zdravniku in jemanje zdravil 

ali uporabo drugih zdravstvenih pripomočkov. Na splošno bi lahko kronične bolezni 

opredelili kot dolgotrajne, ki se ne ozdravijo spontano in ki so redko popolnoma 

ozdravljive (Compass, Jaser, Dunn in Rodriguez, 2012). 

Pri nas je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) prvič omogočil, da so 

tudi dolgotrajno bolni otroci in mladostniki sistemsko ter zakonsko upravičeni do 

prilagoditev in pomoči v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za dolgotrajno bolne otroke se 
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po 6. členu Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno 

varstvo in nego, štejejo kronično bolni otroci, pri katerih se kljub zdravljenju pričakujejo 

trajne posledice bolezni oziroma otroci s takimi boleznimi, ki zahtevajo zdravljenje, nego in 

rehabilitacijo, ki traja dlje kot šest mesecev (Bečan, 2001). Med dolgotrajne bolezni sodijo 

kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, hematološke, dermatološke 

bolezni, psihiatrične in nevrološke bolezni, avtoimune motnje in motnje hranjenja 

(Žerovnik, 2004). 

Nekateri otroci so v času bivanja v vrtcu močno odvisni tudi od podpore in pomoči odraslih 

pri samem vodenju in obvladovanju svoje bolezni. Za uspešno inkluzijo v sistem vzgoje in 

izobraževanja potrebujejo tudi pomoč pri vodenju bolezni, ki pa je zakon ne omogoča 

(Ornik Vovk idr., 2012). Od vzgojiteljev zahteva delo z bolnim otrokom mnogo truda, 

dodatnega znanja, empatije, fleksibilnosti, zavzetosti in tudi osebne angažiranosti. Zato 

potrebujejo vso strokovno podporo tako lastne institucije kot različnih zunanjih 

strokovnjakov, da lahko brez strahu in kompetentno poskrbijo za otroke s kroničnimi 

boleznimi (prav tam). Zaradi stresa, s katerim se ob diagnozi in zdravljenju kroničnih 

bolezni spopadajo starši in otroci, je potrebno natančno določiti vrste stresa. To zahteva 

natančno opredelitev in merjenje vidikov bolezni in njene obravnavo, ki predstavljajo 

stresorje in izzive za otroke in njihove starše. Tako ni dovolj vprašati, kako se otrok 

spoprijema s sladkorno boleznijo, rakom ali astmo. Vsaka od teh bolezni vključuje vrsto 

stresorjev in izzivov za otroke, mladostnike in njihove družine (Compass, Jaser, Dunn in 

Rodriguez, 2012).  

2.1.7 Spektroavtistične motnje 

»Spektroavtistične motnje (SAM) so kompleksne razvojne motnje, ki se kažejo predvsem 

kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije, besedne in 

nebesedne komunikacije in imaginacije. Sodijo med tako imenovane pervazivne razvojne 

motnje (PRM) z začetkom v obdobju malčka.« (Macedoni-Lukšič idr., 2009) 

Med spektroavtistične motnje lahko uvrstimo (Macedoni-Lukšič idr., 2009): 
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 otroke z avtizmom in 

 otroke z Aspergerjevim sindromom. 

Spektroavtistične motnje se kažejo kot: 

 otrok ne reagira, če se ga pokliče po imenu, 

 ne zna izraziti svojih želja in postavljati vprašanj, 

 zaostajanje pri razvoju govora, 

 ne upošteva navodil, 

 včasih se ne odziva na zvok, 

 ne kaže s prsti in ne maha z rokami, 

 raje se igra sam kot z vrstniki, 

 posamezne veščine osvaja bolj zgodaj kot njegovi vrstniki, 

 izogiba se očesnemu kontaktu, 

 zdi se, kot da z mislimi ni prisoten v dani situaciji, 

 je hiperaktiven, vse dela po svoje, 

 z igračami se ne igra, kot je predvideno, 

 pretirana navezanost na določene stvari, zanimanje samo za določene stvari, 

 pretirana navezanost na rutino, 

 je preobčutljiv na posamezne zvoke in strukture, 

 nenavadna motorika. 

Spektroavtistične motnje so vseživljenjske nevrološko-biološke motnje in ne motnje v 

duševnem razvoju, ki prizadene možgane pri sprejemanju in obdelavi informacij. Vzroki za 

razvoj spektroavtističnih motenj še niso povsem znani, so pa predvsem organski dejavniki 

(gensko nagnjenje, možganski zavoji, stopnja seratonina, biokemični in imunološki 

problemi) in ne vzgoja ali čustvena prikrajšanost, tisti dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

spektroavtističnih motenj. O spektroavtističnih motnjah govorimo, ker ima oseba s temi 

motnjami težave na več področjih, predvsem pri socialni komunikaciji in interakciji ter na 

področju fleksibilnosti mišljenja. Tako osebe s spektroavtističnimi motnjami pogosto težko 

uporabljajo in razumejo obrazno mimiko in intonacijo glasu, šale in sarkazem, fraze in 
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izreke. Ne razumejo nenapisanih družbenih pravil. Stojijo preblizu sogovornika, težko 

ugotovijo, kako se kdo počuti. So samotarji. Ne marajo igre v skupinah, težko predvidijo, 

kaj se bo zgodilo, težko razumejo, kdaj so v nevarnosti, imajo težave v novih ali neznanih 

situacijah. So senzorno preobčutljivi na določene dražljaje. So odvisni od rutine, imajo 

posebne interese, ki jih lahko kasneje v obdobju šolanja in zaposlovanja razvijejo v kariero. 

Imajo motnje pozornosti, so hiperaktivni, imajo motnje presnove in hranjenja … 

Aspergerjev sindrom je vrsta spektroavtističnih motenj, za katero je značilno manj težav pri 

govorjenju, posamezniki z Aspergerjevim sindromom pa so tudi povprečno ali 

nadpovprečno inteligentni (O avtizmu, 2016). 

Pravice oseb s spektroavtističnimi motnjami so podobne pravicam oseb z drugimi 

posebnimi potrebami. Pri tem bi poudarili predvsem pravico oseb s spektroavtističnimi 

motnjami in njihovih skrbnikov do soodločanja o vsem, kar vpliva na njihovo prihodnost. 

Zaradi nezmožnosti predvidevanja posledic in nezmožnosti izražanja svojih stališč in 

mnenj, kar je pogosto pri osebah s spektroavtističnimi motnjami, institucije in posamezniki 

pogosto odločajo namesto njih; tudi v primerih, ko bi osebe s spektroavtističnimi motnjami 

svoje mnenje lahko izrazile, denimo z mimiko obraza ali kretnjami. To se pogosto dogaja 

predvsem pri predšolskih otrocih. Naslednje, na kar bi želeli pri opredeljevanju pravic otrok 

s spektroavtističnimi motnjami opozoriti je, pravica oseb s spektroavtističnimi motnjami do 

svobode brez strahu pred zaprtjem v psihiatrično bolnišnico ali drugo ustanovo. Po mnenju 

stroke je potrebno namesto tega vzpostaviti okolje, ki omogoča interakcijo z drugimi in s 

tem osebnostni razvoj osebe s spektroavtističnimi motnjami. Iz tega razloga se priporoča 

bodisi prilagojen program, tj. individualni vzgojno-izobraževalni načrt skupaj s 

prilagojenimi izobraževalno-vzgojnimi metodami, ki so v skladu z individualnimi 

potrebami otroka. Individualiziran program mora omogočati, da so otroci s 

spektroavtističnimi motnjami izpostavljeni najrazličnejšim, zanje prijetnim izkušnjam, v 

čim manj motečem okolju. Napredek otroka je potrebno spremljati in nadzorovati v skladu 

s postavljenimi merili in po potrebi zamenjati terapijo. Terapije za otroke s 

spektroavtističnimi motnjami ne bi smele predstavljati dodatnih stroškov za njihove starše 

ali skrbnike. Otrokom s spektroavtističnimi motnjami lahko zdravniki predpišejo zdravila, 

ki jim sicer lahko pomagajo pri blaženju simptomov, vendar pa je pri zdravljenju s 
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farmacevtskimi izdelki potrebno spremljati stanje otroka, ki uživa takšna zdravila ter 

upoštevati stranske učinke teh zdravil. Opozoriti velja, da otrok s spektroavtističnimi 

motnjami ne moremo pozdraviti z zdravili, saj zdravil za te motnje ni. Razlog je v tem, da 

se spektroavtistične motnje pri posameznikih različno kažejo. Tako je tudi zelo težko 

predvideti, kako se bodo spektroavtistične motnje pri razvoju posameznega otroka odražale. 

Otroke s spektroavtističnimi motnjami se pogosto obravnava kot umsko prizadete otroke, 

čeprav so pogosto ti otroci nadpovprečno nadarjeni, predvsem na posameznih področjih. 

Zato morajo, preden se zapišejo zaznamki v uradnih kartotekah, te zapise odobriti 

odgovorne institucije, osebe s spektroavtističnimi motnjami in starši ali skrbniki otrok s 

takimi motnjami. Tako imajo zunanje institucije omogočen vpogled v kartoteke le v 

primeru odobritve oseb s spektroavtističnimi motnjami, njihovih staršev ali skrbnikov 

(Svetovalnica za avtizem, 2016). V Sloveniji je v pripravi novela Zakona o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, katere predlog je, da bi se vsakemu otroku s 

spektroavtističnimi motnjami dodelil stalni spremljevalec. Trenutno stanje v vzgojno-

izobraževalnem sistemu v Sloveniji je namreč tako, da otroci s spektroavtističnimi 

motnjami stalnega spremljevalca nimajo, kar posledično pomeni, da se ne morejo navaditi 

na delo enega samega spremljevalca in so zato pogosto zmedeni (Korošec, 2018).  

2.2 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 

Inkluzija je pojem, ki ga je tudi v slovenskem prostoru v zadnjem času moč večkrat 

zaslediti, zlasti v kontekstu šolanja in znotraj tega večinoma pri vprašanju vzgoje in 

izobraževanja skupine otrok, ki jih imenujemo otroci s posebnimi potrebami. Bolj pogosto 

osredotočenost na otroke s posebnimi potrebami je mogoče pojasniti z dejstvom, da je to 

skupina, ki je bila v preteklosti deležna najbolj očitnih oblik institucionalne segregacije, z 

uveljavitvijo nove zakonodaje o možnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

redne vrtce, pa je ta skupina otrok deležna večje pozornosti mnogih raziskovalcev (Lesar, 

2009). Inkluzivna vzgoja predstavlja neodtujljivo pravico otrok do ustreznega in 

učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Kavkler, Clement 

Morisson, Košak Babuder, Pulec Lah inViola, 2008).  
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Inkluzija je nikoli končan proces, ki ga je vedno mogoče izboljšati, okrepiti, dopolniti in 

prilagoditi socio-ekonomskim razmeram družbe. Osebe s posebnimi potrebami se lahko 

optimalno vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces in socialno okolje, če odstranimo 

ovire. Ovire pa lahko odkrijemo na podlagi dobre diagnostične ocene otrokovih posebnih 

potreb (Kavkler, Clement Morisson, Košak Babuder, Pulec Lah inViola, 2008). Temeljna 

ideja inkluzije je, da s spreminjanjem obstoječih in ustaljenih načinov delovanja družba 

omogoči večjo vključenost in participacijo doslej izključenih manjšinskih skupin (Lesar, 

2009). Inkluzijo lahko torej opredelimo kot strategijo zagotavljanja pravic in ustvarjanja 

čim boljših pogojev za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 

družbi vrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter 

preprečevanju socialne izključenosti (Krek in Metljak, 2011). 

V inkluzivni šoli ali vrtcu ima vsakdo priložnost, da je prisoten v razredu ali skupini skupaj 

z vrstniki, da po svojih močeh prispeva k boljšim dosežkom skupine in da je uspešen. 

Potrebna pa je sprememba stališč, saj moramo iskati možnosti, ki bodo posamezniku 

omogočile uspešno vključevanje namesto poudarjanja primanjkljajev. Posamezniku vedno 

ponudimo nalogo, ki jo zmore, kar pa terja prilagoditve (prav tam). Inkluzija pomeni, da se 

posameznik vključi v glavni tok ljudi različnih ras, kultur, religij, nacionalnosti, 

narodnostnih manjšin in drugačnosti, ki izhajajo iz fizičnih, funkcionalnih, mentalnih in 

emocionalnih okvar, primanjkljajev in prikrajšanosti. Avtor meni, da si inkluzija prizadeva 

preoblikovati šolski sistem tako, da bo lahko zadovoljeval celotno paleto individualnih 

potreb vseh otrok. Inkluzija ni usmerjena k anomalijam otrok, pač pa si prizadeva te 

anomalije odpraviti (Skalar, 2000). 

Otroci s posebnimi potrebami so uspešni v vzgojno-izobraževalnem procesu, če 

upoštevamo njihove biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe. 

Uspešnost vsakega posameznika je odvisna od zunanjih in notranjih dejavnikov, ki se 

prepletajo (Kavkler in drugi,2008): 

 Biološke značilnosti najbolj vplivajo na posameznikovo delovanje (gibalne 

sposobnosti, pozornost, koncentracija, senzorne in kognitivne sposobnosti). Na 
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biološke značilnosti težje vplivamo, posledice pa lahko omilimo z različnimi 

zdravili. 

 Socialno-emocionalni pogoji so odvisni od socialno-emocionalnega ozračja v 

okolju, od socialne zrelosti otroka s posebnimi potrebami in njegovih vrstnikov 

do otrokove samopodobe, njegovih interesov in socialnih veščin. Večina otrok s 

posebnimi potrebami potrebuje veliko socialno-emocionalne podpore, 

razumevanja, časa in prilagoditev, da pokaže svoje zmožnosti in znanja. 

 Vzgojno-izobraževalnim pogojem (učni slogi, prilagoditve gradiv, metod dela), 

pripisujemo največji vpliv na uspešno vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami. 

Najboljše uspehe dosegamo, če upoštevamo vse tri sklope pogojev in uresničimo otrokove 

posebne potrebe (Kavklerin drugi, 2008). 

Schmidtova (1997) meni, da strokovni in vodstveni delavci pogosto spregledajo enega 

najpomembnejših korakov, ki vodi k ustvarjanju inkluzije, to so stališča do inkluzije. Ker 

se na šolskem področju dogaja veliko sprememb, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

največkrat nimajo razvitih stališč do inkluzije. Uprave vrtcev navadno čakajo, da vzgojitelji 

razvijejo prakso in obratno, vzgojitelji čakajo navodila vodstva. Bistvene spremembe lahko 

nastanejo le na podlagi ozračja, ki podpira vzgojitelje v njihovih odnosih in stališčih. 

Kaiserjeva (2004) je mnenja, da so na področju vzgoje in izobraževanja stališča do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami eden najpomembnejših dejavnikov, ki zagotavlja 

uspešno inkluzijo. Skalar (1997) je ugotovil, da večina vzgojiteljev podpira inkluzijo le na 

teoretičnem nivoju, saj največkrat zavračajo možnost, da bi vključili otroke s posebnimi 

potrebami v redne oddelke. Skalar tudi meni, da je najpomembnejše merilo za izvajanje 

inkluzije pozitivni odnos vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do ideje inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami in do dela z njimi. Križnarjeva (2008) ugotavlja, da so stališča 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije v Sloveniji pozitivna. Vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev inkluzijo in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pojmujejo kot 

del svojega dela in ne kot težavo in dodatne napore. 
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Korunova (2009) v svoji raziskavi opaža razhajanje med teorijo in prakso. Teoretični 

okviri, ki so kazali pot do uspešne inkluzije, se v večini ne skladajo s prakso. Meni, da se 

uspeh inkluzije zagotavlja hierarhično. Če so integraciji naklonjeni vodilni v vrtcu, lahko to 

uspešno prenesejo na vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev, ti pa lahko pozitivno 

naravnanost prenesejo na ostale otroke v oddelku, ki lahko uspehe določajo že samo s tem, 

da sprejmejo otroka s posebnimi potrebami v svojo sredino. 

2.3 Stališča kot pogoj uspešne inkluzije otrok s posebnimi potrebami 

Uspešnost inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redni vzgojno-izobraževalni program je 

torej močno pogojena s stališči vzgojiteljev. Stališča so trajna miselna, vrednostna, 

čustvena in akcijska naravnanja v odnosu do različnih objektov (Musek, 1997). Musek 

navaja, da sta nastanek in razvoj stališč odvisna predvsem od socialnega učenja. Veliko 

stališč povzamemo od okolja, v katerem živimo, in od oseb, s katerimi se identificiramo. 

Ostala stališča bolj ali manj oblikujemo z zavestno presojo. Nekatera stališča so lahko zelo 

trdna in nespremenljiva, kar je lahko neugodno v primeru, če so stališča neosebna in 

temeljijo na predsodkih (Musek, 1997). Stališča so trajna duševna pripravljenost na določen 

način reagiranja. Pridobivamo jih v toku življenja, v procesu socializacije. Stališča imajo 

direktivni in dinamični vpliv na obnašanje ter vplivajo na doslednost človekovega 

obnašanja (Ule Nastran, 1992). 

Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, 

oseb, dogodkov in pojavov. Vsako stališče ima svojo spoznavno, čustveno in vedenjsko 

sestavino (Marentič Požarnik, 2000). Globoko zakoreninjena, intenzivna in pogosto 

negativna stališča imenujemo predsodki. Stališča so eden najpomembnejših rezultatov 

socialne konstrukcije človeka (Sherif, 1967). Zanje nimamo bioloških predispozicij in so v 

celoti naučena in pridobljena s socializacijo. Močan dejavnik za oblikovanje stališč so 

družina, šola in mediji. Lahko bi rekli, da so stališča socialno pridobljene strukture 

osebnosti in jih skozi celo življenje oblikujemo in spreminjamo (prav tam). So pomemben 

rezultat socializacije človeka in so relativno stabilen kompleks, zato so spremembe 

povezane s spremembami v dejanskem obnašanju posameznika. 
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Mnogi raziskovalci (Krech, Crutchfield in Ballachey, 1972; Rosenberg in Howland, 1960 v 

Ule Nastran, 2000) se strinjajo, da so stališča trajni sistemi pozitivnega ali negativnega 

ocenjevanja, občutenja in aktivnosti posameznika v odnosu do različnih socialnih situacij in 

objektov. Vse te definicije poudarjajo naslednje značilnosti pojma stališč (Ule Nastran , 

2000): 

 dispozicijski karakter stališč – stališča so trajna duševna pripravljenost za določen 

način reagiranja; 

 pridobivanje stališč – stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih socializacije; 

 delovanje na obnašanje – stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje 

in vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja; 

 konstantnost oziroma kompleksnost stališča – stališča so integracija treh osnovnih 

duševnih funkcij: kognitivne (stališča so vedenja, znanja, izkušnje), emotivne (so 

pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja objektov – simpatija, sovraštvo, jeza), 

aktivnostne – konativne (posameznik deluje glede na objekt stališč, podpira 

pozitivne situacije in preprečuje tiste situacije, do katerih ima negativna stališča. 

Med temi komponentami obstaja tesna povezanost – lahko jih ločimo pojmovno, ne 

pa realno.). 

Stališča so lahko splošna ali specifična. Nekatera stališča zavzamemo do vseh ljudi, druga 

le do pripadnikov nekaterih skupin, lahko so bolj ali manj ekstremna, razlikujejo se tudi po 

stopnji kompleksnosti in diferencialnosti. Raziskave stališč kažejo, da ljudje težijo k 

organiziranju svojih stališč v celoto tako, da so stališča medsebojno usklajena (Ule Nastran, 

2000). 

Ule Nastran (1992) omenjata štiri najpomembnejše funkcije stališč: 

 Obrambna funkcija:  

Stališča nam služijo zato, da nas branijo pred trdimi realnostmi življenja in negativnimi 

spoznanji o nas samih. Stališča torej služijo kot obrambni mehanizmi, ki nas branijo pred 

notranjimi bolečinami. 
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 Vrednostna funkcija:  

Ljudje imajo potrebo po izražanju tistih stališč, ki jim omogočajo posredovanje centralnih 

vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih predstav o sebi. Takšna stališča 

krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja. 

 Prilagoditvena funkcija:  

Stališča pomagajo ljudem, da dosežejo zastavljene cilje (nagrade) ali da se izognejo 

neželenim dogodkom (kaznim). 

 Kognitivna funkcija:  

Stališča nam pomagajo poenostaviti in boljše razumeti kompleksni svet, v katerem živimo. 

Za stališča nimamo nobenih bioloških predispozicij. So socialno pridobljene strukture 

osebnosti in jih oblikujemo ter spreminjamo celo življenje. So pomemben rezultat 

socializacije človeka, saj jih sprejemamo in formiramo skupaj s sprejemom socialnega 

znanja, izkušenj in norm iz okolja (Ule Nastran, 1992). 

Stališča so torej relativno stabilni kompleksi kognitivnih, čustvenih, motivacijskih in 

vedenjskih dispozicij. Zato je sprememba takšnega kompleksa povezana s spremembo v 

dejanskem obnašanju posameznika ali s spremenjenimi pričakovanji o njegovem obnašanju 

(Ule Nastran, 1992). 

Stališča se lahko spreminjajo (Ule Nastran, 1992): 

 v intenziteti (od bolj k manj ekstremnim ali nasprotno) in 

 v smeri (od pozitivnih v negativna in nasprotno). 

Dejavniki, ki najpomembnejše vplivajo na oblikovanje in spreminjanje stališč, so (Ule 

Nastran, 2000): 

 skupinska pripadnost (vpliv primarnih skupin, kot so družina, vrstniki), 
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 informacije in znanje (vpliv množičnih komunikacijskih sredstev kot izvorov 

informacij), 

 osebnostne lastnosti: izkušnje, potrebe in motivacija posameznika. 

Raziskave niso v celoti potrdile pričakovanj teoretikov in praktikov o tesni zvezi med 

stališči in obnašanjem ter o ključni vlogi stališč pri kontroli človekovega vedenja. Pokazale 

so, da ni mehanične zveze med simboličnim in dejanskim obnašanjem oziroma med besedo 

in akcijo (Ule Nastran, 1992).  

Pogoji, od katerih je odvisno spreminjanje stališč, so (Ule Nastran, 2000): 

 okoliščine, 

 osebnostni faktorji, 

 stopnja vpletenosti posameznika. 

Po Schmidtovi (1997) so stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev izjemno 

pomembne subjektivne predpostavke uspešnosti vzgojno-izobraževalne inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami. Po Musku (1997) socialno učenje izoblikuje stališča. Mnoga stališča 

so tako prevzeta od okolja, predvsem od oseb, ki nas vzgajajo, od vzornikov ter oseb, s 

katerimi se identificiramo. Tako mnogokrat prevzamemo stališča do ljudi in pojavov le na 

podlagi razširjenih in zakoreninjenih predstav. Kadar so te predstave in stališča 

neutemeljene in krivične, govorimo o predsodkih in če so ti predsodki togi in zelo 

posplošeni, tedaj gre za stereotipe (Musek, 1997). 

2.4 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Švedskem 

Pred obravnavo slovenske in švedske zakonodaje, ki opredeljujeta položaj otrok s 

posebnimi potrebami tako v Sloveniji kot na Švedskem, poglejmo, kako njihov položaj 

opredeljujejo evropska zakonodaja in nekateri pravni akti, ki zavezujejo večino držav sveta, 

kot so npr. Konvencija o otrokovih pravicah, Unescova svetovna deklaracija o 

izobraževanju za vse, Salamanški akcijski načrt in evropska zakonodaja (Sardoč, 2006). 

Slednja namreč predstavlja krovni pravni red za vse države članice EU, s tem pa tudi za 

Slovenijo in Švedsko.  
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Pravica otrok s posebnimi potrebami do enakih izobraževalnih možnosti ter posledično do 

inkluzivnega izobraževanja je v večini držav Evropske unije in držav članic OECD 

zagotovljena že v zakonodaji javnega sistema edukacije, saj je v okviru posameznih 

izobraževalnih reform potekala tudi reforma vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami (na primer OECD). V zadnjih petindvajsetih letih so se v večini držav povečala 

prizadevanja na področju zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti, še posebej na 

področju zagotavljanja posebne podpore pri inkluziji otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami tako v družbo kot tudi v izobraževalne institucije (Sardoč, 2006). 

Na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so v zadnjih treh desetletjih 

potekale pomembne zakonodajne, kurikularne, organizacijske, vsebinske in didaktične 

spremembe. To področje je na področju izobraževalnih politik eno od najpomembnejših ter 

hkrati najzahtevnejših področij v večini držav EU oziroma njihovih izobraževalnih 

sistemih. Premik poudarka k inkluzivnemu izobraževanju je prisoten na vseh treh ravneh 

sistema vzgoje in izobraževanja (Sardoč, 2006): 

 na zakonodajni ravni: s pripravo ustrezne zakonodaje, ki opredeljuje, kategorizira 

ter podrobneje določa izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

 na kurikularni ravni: s preoblikovanjem učnih načrtov za posamezne predmete v 

rednih oblikah izobraževanja in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v okviru 

prilagojenih programov, 

 na organizacijski ravni: z zagotovitvijo ustreznih organizacijskih oblik dela.  

Področje šolanja otrok s posebnimi potrebami sloni na vrsti dokumentov. Temeljne ideje o 

vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja pa 

podajajo (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc v Korun, 2009): 

 Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989; v skladu z njo se mora otroka z 

izobraževanjem pripraviti na dejavno odraslo življenje v svobodni družbi; 

 Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse, ki ponuja pravico do 

polnega obsega osnovnega izobraževanja, izboljšanja kakovosti osnovnega 

izobraževanja ter poučevanja učiteljev, izvajanje na otroka osredotočeno 
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pedagogiko, prepoznavanje raznolikosti individualnih otrokovih potreb in 

uresničevanje integriranega, medkulturnega, celovitega prijema; 

 Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb s posebnimi 

potrebami iz leta 1990, ki od držav pričakuje povečanje prizadevanj za uvedbo 

integracije ob upoštevanju vsakega posameznika in njegovih zmožnosti, kar naj bo 

ogrodje šolske politike; 

 Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami iz leta 

1993, ki določajo odgovornost državnih avtoritet za področje izobraževanja oseb s 

posebnimi potrebami v integriranem okolju; 

 Salamanški akcijski okvir iz leta 1994, s katerim okrepimo načela sprejeta v okviru 

Svetovne deklaracije o izobraževanju za vse (1990). Salamanški akcijski okvir 

poudarja, da morajo biti sprejeti v vzgojno-izobraževalne institucije vsi otroci s 

posebnimi potrebami od najmlajših naprej ne glede na njihove sposobnosti oziroma 

okoliščine.  

Skupna točka teh dokumentov je prizadevanje za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 

redni šolski sistem.  

2.4.1 Zakonodaja v Sloveniji 

Zakonodaja v Sloveniji omogoča otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami ter 

njihovim staršem vključitev v redno šolo ali vrtec. Ta pravica vključevanja posameznikov v 

redne programe zajema vertikalo izobraževanja od vrtcev do poklicnega in strokovnega 

izobraževanja (Medveš, 2003). Znotraj javnega sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 

so človekove in otrokove pravice uveljavljene tako v okviru temeljnih načel, kakor tudi 

zakonodajni in kurikularni ravni. Med temeljnimi vrednotami, ki so zapisane v Izhodiščih 

za kurikularno prenovo, ki določajo kontekst, v katerem naj bi reševali probleme 

izobraževanja in učenja in na katerih so bili izvedeni splošni cilji kurikularne prenove, so 

med ostalimi zapisane tudi (Sardoč, 2006): 

 posameznik in njegov razvoj (kot kulturno, ustvarjalno, delovno, družbeno in okolja 

zavedajoče se bitje), 
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 svoboda in odgovornost udeležencev izobraževanja, 

 enakost možnosti v izobraževanju za vse posameznike in različne družbene skupine, 

 strpnost in solidarnost kot vsebina in kot način izobraževanja.  

V Sloveniji inkluzijo otrok s posebnimi potrebami urejajo predpisi in zakonodaja. 

Temeljni dokumenti, na katerih sloni inkluzivna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, so 

(Sardoč, 2006): 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki opredeljuje termin otroci s 

posebnimi potrebami, cilje, načela in opredelitev izvajanja vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Opredeljuje tudi postopek usmerjanja otrok, 

mladostnikov ter mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. Zakon izhaja iz načela inkluzije, kar pomeni večji poudarek različnim 

vzgojno-izobraževalnim potrebam posameznega otroka. Zakon ureja usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter določa oblike in načine izvajanja vzgoje in 

izobraževanja. Zakon za otroke s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju 

predvideva dva programa, kamor se jih lahko usmeri (Zakon o usmerjanju otrok, 

2000): programi za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in prilagojeni programi za predšolske otroke; 

 Zakon o vrtcih; 

 Zakon o osnovni šoli; 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med drugim ureja 

pogoje za opravljanje, način financiranja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. Pri tem je cilj zakona zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne 

glede na katerokoli njegovo lastnost, ki bi lahko predstavljala razlog za 

stigmatiziranje vključno z njegovo telesno in duševno konstitucijo; 

 Pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami definira postopke usmerjanja 

otrok s posebnimi potrebami; 

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

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami. Pravilnik določa način dela komisij za 
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usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve in druge stopnje ter kriterije za 

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

potrebami. Komisije obravnavajo otroke s posebnimi potrebami in jih usmerijo v 

programe vzgoje in izobraževanja. 

Poleg omenjenih zakonodajnih aktov, ki veljajo v Sloveniji, naj omenimo tudi strokovni 

razmislek različnih avtorjev, v katerem je z zakonodajno in pravilniško realizacijo v 

Sloveniji vpeljana inkluzija otrok s posebnimi potrebami v predšolskem, osnovno- in 

srednješolskem obdobju. Krek in Metljak (2011) ugotavljata, da je treba omogočiti 

integracijo otrok z motnjami v razvoju s širjenjem mreže razvojnih oddelkov in mobilnih 

služb. Cilj vzgoje otrok z motnjami v razvoju je vključitev v okolje, kjer naj živijo čim bolj 

naravno v sožitju z drugimi. Prav tako predstavlja inkluzija načelo enakih možnosti vzgoje 

in izobraževanja ne glede na različne fizične in mentalne zmožnosti enega od temeljnih 

načel, na katerem temelji sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji (prav tam). V Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je poudarjeno, da morajo biti »enake možnosti 

v izobraževanju usklajene s pravico posameznika do drugačnosti.« 

2.4.2 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji 

V skladu s slovensko zakonodajo pisno zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo 

starši ali mladostnik sam, če je polnoleten. To storijo tako, da vložijo zahtevo na pristojni 

območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Ko dobi zahtevo za začetek postopka usmerjanja, 

svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi vrtec, šolo ali zavod, ki ga otrok obiskuje, za 

poročilo o otroku. Z zahtevo za začetek postopka usmerjanja in s poročilom o otroku se 

zaprosi za strokovno mnenje komisijo za usmerjanje (Vovk Ornik idr., 2012). 

Predlog za uvedbo postopka usmerjanja lahko poda tudi vrtec ali šola, kamor je otrok 

vključen, če presodi, da je usmeritev potrebna. Strokovno mnenje vključuje osnovne 

podatke o otroku, sintezo mnenj članov, opredelitev vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oz. 

motnje, usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo. Mnenje vsebuje tudi dodatno 

strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in druge 

pravice, ki otroku pripadajo na podlagi zakonodaje (prav tam). 
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Na podlagi strokovnega mnenja se izda odločba o usmeritvi, na podlagi katere lahko otrok 

in otrokovi starši uveljavljajo pravice otroka. Če odločba velja do spremembe otrokove 

ravni izobraževanja, lahko starši ob prehodu iz vrtca v šolo podajo novo zahtevo. Pristojna 

območna enota Zavoda RS za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije za 

usmerjanje izda novo odločbo (prav tam). 

Slovenija spada med države, ki imajo dobro razvit sistem specialističnega izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami in išče vmesne oblike njihovega izobraževanja med 

specialnim in rednim izobraževalnim sistemom (Kavkler, Clement Morisson, Košak 

Babuder, Pulec Lah inViola, 2008). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2017) vključenost otrok s posebnimi 

potrebami narašča zlasti v rednih oddelkih vrtca. Iz podatkov je razvidno, da je največ otrok 

s posebnimi potrebami otrok z motnjami v duševnem razvoju, njihovo število pa je do leta 

2015 konstantno naraščalo in tako leta 2015 doseglo število 759 otrok v Sloveniji. 

Zanimivo je, da se je število dolgotrajno bolnih otrok od obdobja 2008/2009 in 2012/2013 

skoraj početverilo (Skamlič, Dular Kolar, Korošec, Ocepek in Kovač., 2015, str. 15). Za 

vse otroke s posebnimi potrebami lahko iz podatkov Statističnega urada republike Slovenije 

(2017) vidimo, da jih slovensko-izobraževalni sistem prednostno vključuje v redne oddelke. 

Menimo, da je taka vzgoja in izobraževanje primernejše, saj otrokom s posebnimi 

potrebami v kasnejših življenjskih obdobjih omogoča večjo samostojnost in inkluzijo ter 

integracijo na vseh področjih življenja. Pri tem naj poudarimo tudi vidik stigmatizacije, s 

katero se soočajo otroci s posebnimi potrebami. Menimo, da morajo vsi, vključeni v 

vzgojno-izobraževalni sistem poskrbeti za inkluzijo in integracijo otrok s posebnimi 

potrebami tako, da ne bi prihajalo do stigmatizacije otrok s posebnimi potrebami, ti otroci 

pa bi se v okolju vrstnikov dobro počutili. Starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, se 

večkrat znajdejo pred težko odločitvijo, kam vključiti svojega otroka. Iz lastnih izkušenj 

vemo, da si veliko staršev otrok s posebnimi potrebami želi, da bi njihov otrok obiskoval 

redni oddelek vrtca, saj menijo, da bi tako bolj napredoval. 
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2.4.3 Programi za predšolske otroke s posebnimi potrebami v 

Sloveniji 

Za otroke s posebnimi potrebami sta po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

na voljo predšolski in šolski program. Predšolski program sestavljata dve smeri, in sicer: 

programi za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo 

ter prilagojeni programi za predšolske otroke (Opara, 2005). 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo za predšolske otroke, se lahko glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje prilagodi organizacija in način izvajanja programa za 

predšolske otroke ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Otrok je vključen v redni 

program s tem, da se mu nudi dodatna strokovna pomoč. Predšolsko vzgojo po programu 

za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 

vrtci. Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se usmerjajo v prilagojene 

programe za predšolske otroke. Prilagojen program za predšolske otroke je namenjen tistim 

otrokom, ki imajo zmerne, težje ali težke motnje v duševnem razvoju in druge motnje. 

Program se od programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo loči po tem, da otrok ni vključen v redni program v vrtcu. Gre za 

program, ki se prilagaja potrebam posameznega otroka glede didaktičnih pristopov, ciljev, 

vsebin, normativov in kadrovskih pogojev (Konavec, 2006).  

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke izvajajo vrtci v 

razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za 

izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2007). 

2.4.4 Zakonodaja na Švedskem 

Pravila v vrtcih na Švedskem določajo vrtci sami v skladu s splošno določenim 

kurikulumom Lpfö 98 in Zakonom o izobraževanju (Education Act). Osnovno načelo 
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švedskega vzgojno-izobraževalnega sistema je dostop za vse otroke ne glede na njihovo 

poreklo, spol ali posebne potrebe. S tem imajo otroci s posebnimi potrebami enake pravice 

kot ostali otroci. Hkrati so vrtci na Švedskem zavezani k temu, da otroci s posebnimi 

potrebami dosegajo enake rezultate, kot bi jih, če ne bi imeli posebnih potreb. Namen je, da 

otroci s posebnimi potrebami niso diskriminirani zaradi svojih posebnih potreb. Sistem 

predšolske vzgoje na Švedskem temelji na Konvenciji o pravicah otroka (Vojnovič, 

Otavnik in Pleško, 2009), ter poudarja glavne vrednote, kot so vključenost, enakost in 

solidarnost. V skladu s kurikulumom bi moral vrtec zagotoviti varno, bogato in prijetno 

okolje za otroke (Lohmander, Samuelsson Pramling, 2015).  

V učnih načrtih predšolskega, obveznega in višjega sekundarnega izobraževanja so 

navedene vodilne vrednote, naloge in cilji za aktivnosti, vendar ne tudi sredstva za njihovo 

doseganje. Organizacija otroškega varstva in šolske dejavnosti je v pristojnosti lokalnih 

oblasti in morajo zato zagotoviti možnosti za doseganje ciljev in spremljanje kurikuluma. 

Pedagoško osebje vsake enote je odgovorno za pedagoška sredstva in posebno organizacijo 

programa. 

Cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za predšolske otroke, Lpfö 98 so tako med drugim: 

(Skolverket, 2011): 

 razvoj sposobnosti za učenje in igro, 

 razvoj motoričnih sposobnosti, sposobnosti za koordinacijo, pozornost na svoje telo, 

razumevanje pomembnosti vzdrževanja zdravja in dobrega počutja, 

 razvoj sposobnosti poslušanja, refleksije in izražanje svojega mnenja, 

 razvoj sposobnosti uporabe matematike, testiranja različnih rešitev,  

 zagotavljanje stimulacije in posebne podpore otrokom s posebnimi potrebami.  

Zakon o izobraževanju navaja, da imajo otroci pravico do zgodnjega otroškega 

izobraževanja in vzgoje od 1. do 12. leta starosti (po vstopu v obvezno šolo, to je v obliki 

rekreacijskih centrov), če njihovi starši delajo, študirajo ali so brezposelni. Izobraževanje in 

varstvo predšolskih otrok je ločena šolska oblika in njene dejavnosti se štejejo za 

izobraževanje in poučevanje. Poučevanje poteka pod nadzorom predšolskih učiteljev, lahko 
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pa je tudi drugo osebje za spodbujanje otrokovega razvoja in učenja. Predšolsko vzgojo in 

varstvo ureja Zakon o šolstvu in učni načrt. Dejavnosti morajo temeljiti na individualnih 

potrebah. V okviru Nacionalne agencije za izobraževanje so bili vključeni otroško varstvo, 

predšolske dejavnosti, prostočasne dejavnosti, obvezno izobraževanje in višje sekundarno 

izobraževanje (European Agency for special needs and inclusive education, 2018). Od 1. 

januarja 2017 je Zakon o diskriminaciji uvedel nova pravila o aktivnih ukrepih proti 

diskriminaciji. Nova pravila veljajo za predšolske, šolske in druge dejavnosti, ki jih ureja 

Zakon o šolstvu in so del zakona o diskriminaciji. Aktivni ukrepi proti diskriminaciji po 

Zakonu o diskriminaciji določajo ukrepe proti: spolni, verski, etični pripadnosti, 

invalidnosti in drugim oblikam diskriminacije. Ena oblika diskriminacije invalidnosti je 

pomanjkanje dostopnosti,. kar pomeni, da vzgojno-izobraževalna ustanova ne sprejema 

razumnih ukrepov za zagotovitev pogojev gibalno oviranim osebam, da bi lahko kljub svoji 

gibalni oviranosti dosegali primerljive rezultate s tistimi, ki take oviranosti nimajo. 

Nedopustnost je bila uvedena v Zakon o diskriminaciji 2015 zaradi zavezanosti Švedske k 

spoštovanju Konvencije Združenih narodov o pravicah gibalno oviranih (prav tam).  

Delodajalci in šole imajo zdaj večjo odgovornost za delo s preprečevanjem in 

spodbujanjem boja proti diskriminaciji in delu za enake pravice in priložnosti. Cilj novega 

zakona je v šolah in predšolskih ustanovah v sodelovanju učencev in strokovnjakov 

učinkoviteje preprečiti diskriminacijo. Delo je zato aktivno in vpliva na miselnost 

udeležencev. Zakon o podpori in storitvi za osebe z določenimi funkcionalnimi okvarami 

(LSS) je bil uveljavljen leta 1994. Gre za zakon o človekovih pravicah, ki ljudem z 

obsežnimi prizadetostmi ponuja večje možnosti za samostojno življenje in za zagotovitev, 

da imajo enake življenjske razmere in se polnopravno vključujejo v življenje skupnosti. 

Ponuja podporo v obliki osebne pomoči v vsakdanjem življenju, svetovanju, nastanitvi s 

posebnimi storitvami ali pomoči staršem, katerih otroci imajo posebne potrebe. Kot navaja 

njegovo ime, se zakon uporablja samo za določene skupine ljudi s posebnimi potrebami. 

Ljudje, ki jih ne pokriva, lahko na svoji občini zaprosijo za pomoč po Zakonu o socialnih 

storitvah. Ta in Zakon o načrtovanju in gradnji sta primera zakonov, ki vsebujejo klavzule, 

ki se posebej nanašajo na invalide (Swedish Institute, 2018). 
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2.4.5 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Švedskem 

Uspešnost inkluzije je v veliki meri odvisna od stališč in s tem odnosa vzgojitelja do dela. 

V tem oziru je vzor socialno urejena družba z dolgo demokratično tradicijo. Takšna država 

je Švedska, ki je zgled mnogim drugim državam po vsem svetu, tudi kar se tiče integracije 

in inkluzije otrok s posebnimi potrebami. Švedska skupaj z drugimi evropskimi državami, 

kot so Italija, Španija, Grčija, Avstrija, Portugalska, Norveška, Danska, Islandija in Ciper 

spada v skupino držav s popolno inkluzivno obravnavo. Njihova značilnost je, da so v 

redne oblike vzgoje in izobraževanja vključeni vsi otroci, na voljo pa imajo različne oblike 

podpore. Obseg in intenzivnost strokovne podpore sta odvisna od individualnih potreb 

vsakega otroka in ju resorno ministrstvo ne določi že vnaprej. Ti podporni centri, ki so 

nastali iz specialnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami, so povsem decentralizirani 

in namenjeni izvajanju strokovne podpore v tistih regijah ali občinah, kjer takšno pomoč 

potrebujejo. Njihovi poglavitni značilnosti sta prožnost in prilagodljivost aktualnim 

potrebam v državi (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 

Švedska nudi podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem ali skrbnikom 

preko Nacionalne agencije za izobraževanje in šolanje s posebnimi potrebami, ki 

zagotavlja, da imajo otroci, mladi in odrasli – ne glede na funkcionalne sposobnosti – 

primerne pogoje za izpolnjevanje njihovih izobraževalnih ciljev. To dosega s (Lohmander, 

Samuelsson Pramling, 2015):  

 podporo za posebne potrebe, 

 izobraževanjem v šolah s posebnimi potrebami, 

 dostopnim učnim gradivom, 

 državnim financiranjem.  

Na Švedskem imajo malo manj kot 300 občin, katerih naloga je skrb za svoje občane, kar 

vključuje tudi zagotavljanje vzgojno-izobraževalnih storitev. Švedski vzgojno-

izobraževalni sistem je decentraliziran, kar pomeni, da se občine, vrtci in šole samostojno 

odločajo o načinu doseganja splošnih določil, zapisanih v kurikulumih in Zakonu o 

izobraževanju. Osnovno načelo švedskega vzgojno-izobraževalnega sistema je dostop do 
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vzgojno-izobraževalnega sistema za vse otroke ne glede na njihovo poreklo, spol ali 

posebne potrebe. To pomeni, da otroci s posebnimi potrebami ne smejo biti drugače 

obravnavani kot drugi otroci, posebej kar se tiče njihovih pravic. Poleg tega pravno 

regularni sistem na Švedskem vrtce zavezuje, da morajo otrokom omogočati dosego takih 

rezultatov, kot bi jih, če teh posebnih potreb ne bi imeli. K temu so tako zavezani Socialne 

storitve, šole in zdravstveni sistem (European Agency for special needs and inclusive 

education, 2018).  

Osnovni princip švedskega izobraževalnega sistema je dostop do primerljivega 

izobraževanja za vse ne glede na spol, kraj bivanja ali socialne in finančne okoliščine. 

Uradne definicije posebnih potreb na Švedskem niso izoblikovali, sledijo pa principu »šola 

za vse« – dostop do enakovredne izobrazbe za vse glede na vrsto potreb pri posameznem 

otroku. Posameznika ne obravnavajo drugače kot ostale otroke in njihove pravice niso 

drugače postavljene. Organizacije v lokalni skupnosti se ukvarjajo z delom otrok s 

posebnimi potrebami, s samim prepoznavanjem, odkrivanjem in podporo otrokom s 

posebnimi potrebami in njihovim staršem ali skrbnikom. Večina lokalnih skupnosti 

oblikuje smernice za vključitev otrok s posebnimi potrebami. Predšolski otroci imajo po 

zakonodaji pravico do vključitve v redne oddelke vrtca. Otroci so upravičeni do posebnega 

izobraževanja, če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev: govorno jezikovne težave, 

slušno prizadeti, slepi in slabovidni, ortopedsko oslabljeni, otroci s kognitivnimi težavami, 

invalidi, čustveno prizadeti, avtisti ali otroci s poškodbami možganov. Predšolski 

izobraževalni program je za otroke s posebnimi potrebami brezplačen. Vsak otrok, ki 

izpolnjuje pogoje za posebno izobraževanje, ima pravico do javnega šolstva. Ni 

pomembno, kako huda je lahko otrokova invalidnost ali kakšno posebno izobraževanje 

otrok potrebuje. Vsak otrok mora dobiti ustrezen izobraževalni program in storitve je treba 

zagotoviti brezplačno (Tots B, 2018).  

2.4.6 Programi za predšolske otroke s posebnimi potrebami na 

Švedskem 

Švedski vzgojno-izobraževalni sistem temelji na filozofiji, da imajo vsi otroci enako 

pravico do osebnostnega razvoja in pravico do znanja. Osnovni princip je, da je otrok s 
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posebnimi potrebami vključen v redno skupino in da ima tam dodatno pomoč in podporo. 

Pomoč je v različnih oblikah glede na otrokove potrebe in zajema tehnične pripomočke in 

dodatno strokovno pomoč. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalne ustanove je ključnega pomena in je pravica otrok. Učni načrti in nacionalni 

programi za vrtce spodbujajo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne razrede v 

šolah in oddelke v vrtcih. Vse otroke se izobražuje in vzgaja v splošnem, rednem programu. 

Če to ni mogoče, mora vrtec ali šola zelo natančno preučiti druge možnosti. V vsakem 

vrtcu in šoli v občini deluje ekipa, ki jo sestavljajo učitelj specialne vzgoje, medicinska 

sestra, zdravnik, psiholog in socialni delavec. Vodja ekipe je ravnatelj vrtca ali šole, ki 

spremlja rezultate otrok in delo celotne ekipe vrtca (Lohmander, Samuelsson Pramling, 

2015).  

Nacionalni učni načrti določajo osrednje vrednote, odgovornost za različne vidike šolskih 

dejavnosti in izobraževalne cilje. V teh mejah vsaka občina pripravi načrt svojega 

izobraževalnega sistema. Vsaka šola je zato povezana z nacionalnimi cilji in glavnimi 

vrednotami, vendar lahko po svoji presoji razporedi svoja sredstva za dosego teh ciljev. Po 

podatkih Nacionalne agencije za izobraževanje je v letu 2014 delež vključenih predšolskih 

otrok v vrtec starih tri leta 91-odstoten, pri štiriletnikih 92-odstoten in pri petletnikih 93-

odstoten. Ker so številke tako visoke, ni bilo ugotovljenih nobenih dejavnikov, ki otrokom 

preprečujejo dostop do rednega izobraževanja. Obstajajo posebni oddelki za otroke s 

posebnimi potrebami, vendar ni uradnih podatkov o tem, koliko otrok se jih udeležuje 

(Lohmander, Samuelsson Pramling, 2015).  
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3 CILJI 

Cilj raziskave je analiza stališč do inkluzije otrok s posebnimi potrebami med vzgojitelji v 

slovenskih in švedskih vrtcih.  

3.1 Hipoteze 

Glede na postavljen cilj so oblikovane naslednje hipoteze: 

H 1: Ni razlik v stališčih do strokovne usposobljenosti med vzgojitelji v Sloveniji in na 

Švedskem. 

H 2: Ni razlik v stališčih vzgojiteljev do opremljenosti vrtcev v Sloveniji in na Švedskem. 

H 3: Ni razlik v stališčih vzgojiteljev do didaktične opreme. 

H 4: Ni razlik v stališčih vzgojiteljev do timskega dela na Švedskem in v Sloveniji. 

H 5: Ni razlik v stališčih do sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami med 

vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem. 
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4 METODOLOGIJA 

Raziskava je uporabljala kvantitativno metodologijo. Deskriptivno raziskovalna metoda je 

bila uporabljena pri opisovanju resničnega, stvarnega stanja pojavov, ki se je raziskovalo. 

Kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja je bila uporabljena za 

iskanje razlik med pojavi. 

4.1 Vzorec 

Raziskovalni vzorec so bili vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem, ki so v svoji praksi že 

imeli oz. imajo v svojem oddelku otroka s posebnimi potrebami, in vzgojitelji, ki nimajo 

izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. Vzorec je priložnostni in zajema 230 

vzgojiteljic, od tega je 67,4 % vzgojiteljic iz Slovenije in 32,6 % vzgojiteljic iz Švedske. 

Eksperimentalna skupina so bile vzgojiteljice iz Slovenije, kontrolna skupina pa 

vzgojiteljice iz Švedske. V slovenski vzorec anketiranih vzgojiteljev je bilo vključenih 71,6 

% vzgojiteljev, ki so imeli izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami, švedski vzorec 

pa je zajemal 90,5 % vzgojiteljev, ki so imeli izkušnje pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami.  

Kontrolna skupina predstavlja cilj, s katerim želimo primerjati rezultate eksperimentalne 

skupine in iščemo morebitne razlike eksperimentalne skupine v stališčih. 

Tabela 4.1.1: Vzgojiteljice glede na državo 

  N % 

Slovenija 155 67,4 

Švedska 75 32,6 

Skupaj 230 100,0 

Le dva anketiranca sta bila moška, 228 je bilo žensk (Slovenija: 99,7 % žensk, Švedska: 

98,7 % žensk). Večina anketirancev ima nad 21 let delovne dobe (36,7 %; Slovenija: 35,5 

%, Švedska: 39,2 %), sledijo tisti z 11 do 20 let delovne dobe (25,3 %; Slovenija: 25,2 %, 

Švedska: 25,3 %). Glede na številčnost anketirancev se slovenski in švedski vzorec 

razlikujeta, kar zaradi relativno velikega števila pomembno ne vpliva na rezultate. Vzorca 
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sta glede na spolno strukturo primerljiva. Poklic je v Sloveniji in na Švedskem feminiziran 

(99,7 % žensk v Sloveniji in 98,7 % na Švedskem). 

Graf 4.1.1: Delovna doba anketirancev 

 

Graf kaže, da so glede na leta zaposlitve v vrtcu vzgojitelji iz Slovenije in Švedske 

primerljivi.  

Tabela 4.1.2: Razumevanje pojma inkluzija v Sloveniji in na Švedskem 

 Slovenija Švedska 

Povprečje Std. odklon Povprečje Std. odklon 

Inkluzija je dobra–slaba 5,36 1,207 6,06 1,120 

Inkluzija je črna–bela 4,88 1,404 5,14 1,220 

Inkluzija je neprimerna–primerna 5,25 1,419 5,84 1,214 

Inkluzija je majhna–velika 4,59 1,381 5,25 1,369 

Inkluzija je vesela–žalostna 3,67 1,431 3,67 1,836 

Inkluzija je nepomembna–

pomembna 

5,91 1,154 6,00 1,150 

Inkluzija je nestrokovna–strokovna 5,52 1,351 5,91 1,172 

Inkluzija je nenačrtovana– 5,77 1,201 5,60 1,295 

 [IME KATEGORIJE] 

[IME KATEGORIJE] 

[IME KATEGORIJE];  

[IME KATEGORIJE];  

% zaposlenih  

d
e

lo
vn

a 
d

o
b

a
 

švedska slovenija 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA                                       Hrovat Vilma; 

magistrsko delo 

- 43 - 

načrtovana 

Inkluzija je umazana–čista 5,11 1,388 5,58 1,368 

Inkluzija je škodljiva–koristna 5,70 1,423 5,94 1,232 

 

Graf 4.1.2: Razumevanje pojma inkluzija v Sloveniji in na Švedskem 

 

 

Oba vzorca enako oz. zelo podobno razumeta pojem inkluzije. To pomeni, da ocenjujemo 

isti pojem in lahko raziskujemo stališča enih in drugih do inkluzije. Ta stališča so povezana 

z znanjem, osebno izkušnjo, družbeno naravnanostjo in vodijo vzgojitelje v akcijo. S tem je 

upravičena nadaljnja analiza.  

Anketiranci iz obeh držav so generalno gledano trditve glede vsebine pojma inkluzije 

ocenjevali zelo podobno, s tem da so povprečne ocene pri anketiranih iz Švedske skoraj pri 

vseh trditvah nekoliko višje. Največja razlika med obema državama je opazna pri prvi 

trditvi, kjer sta zabeleženi povprečni oceni tudi najvišji (trditev – inkluzija je dobra–slaba). 

Precejšnja razlika v prid Švedske je opazna tudi pri majhna–velika in neprimerna–primerna. 

Sicer se večina povprečnih ocen giblje med ocenama 5 in 6. Najnižje povprečne ocene 

zaznamo pri parih majhna–velika ter črna–bela. Razpršenost podatkov je med državama 
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primerljiva, standardni odklon se giblje med 1,1 in 1,4, nekoliko višji je le pri trditvi – 

inkluzija je vesela–žalostna, kar pomeni, da se odgovori anketirancev pri tej trditvi najbolj 

odklanjajo od povprečne ocene.  

Ta graf kaže zelo podobno razumevanje pojma inkluzija slovenskih in švedskih 

vzgojiteljev. Inkluzija v obeh deželah zavzema isti vsebinski prostor z malenkostnimi 

razlikami na lestvici majhna–velika, primerna–neprimerna, dobra–slaba. To vseeno 

pomeni, da ko ocenjujemo različne aspekte inkluzije v Sloveniji in na Švedskem, imajo 

respondenti v mislih isto ali zelo podobno vsebino. Do razlik v ocenah ne prihaja zaradi 

različnega razumevanja inkluzije, ampak zaradi različnih izkušenj posameznika, različne 

organiziranosti in vrednostnih sistemov. Zanimivo je, da so slovenski anketirani vzgojitelji 

trditvi inkluzija je dobra–slaba namenili višjo oceno – 5,36 kot švedski vzgojitelji, ki so 

trditev ocenili s 6,06 (kar pomeni, da je inkluzija bolj slaba kot dobra).  

4.2 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke so bile: 

 Delovna doba vzgojitelja, predstavlja leta delovne dobe kot vzgojitelj. Večina 

anketirancev je imela nad 21 let delovne dobe.  

 Izobrazba vzgojiteljev predstavlja zaključeno stopnjo izobrazbe.  

 Dodatno izobraževanje vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami 

predstavlja neformalno izobraževanje vzgojiteljev v letih 2015–2016. 

 Izkušnje z otroki s posebnimi potrebami – predstavljajo, koliko let preučevani 

vzorec vzgojiteljic dela z otroki s posebnimi potrebami.  

 Razumevanje inkluzije – predstavlja semantični profil pojma inkluzije. 

Odvisne spremenljivke so bile:  

 Vsebina pojma inkluzija v celoti. 

 Stališče do inkluzije predstavlja povprečje ocen do strokovne usposobljenosti, 

prostorske in didaktične opremljenosti, sodelovanja s starši, timskega dela in 

motivacije vzgojiteljev v celoti. 
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 Stališča do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev – predstavlja, kako vzgojiteljice 

dojemajo pomembnost njihove strokovne usposobljenosti v očeh vodstva 

(predstavlja povprečje ocen stališč v sklopu 3).  

 Stališča do prostorske opremljenosti – predstavlja, kako vzgojiteljice dojemajo 

pomembnost prostorske opremljenosti v očeh vodstva (predstavlja povprečje ocen 

stališč na vprašanja v sklopu 4).  

 Stališča do didaktične opremljenosti – predstavlja, kako vzgojiteljice dojemajo 

pomembnost prostorske opremljenosti v očeh vodstva (predstavlja povprečje ocen 

stališč na vprašanja v sklopu 5).  

 Stališča do sodelovanja s starši –  predstavlja, kako zelo so vzgojiteljice pripravljene 

sodelovati s starši otrok s posebnimi potrebami (predstavlja povprečje ocen stališč 

na vprašanja v sklopu 6). 

 Stališča do timskega dela – predstavlja stališče vzgojiteljic do skupnega sodelovanja 

z ostalimi strokovnjaki (predstavlja povprečje ocen stališč na vprašanja v sklopu 7).  

 Stališča do motivacije vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Predstavlja motivacijo vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v 

redne vrtčevske programe (predstavlja povprečje ocen stališč na vprašanja v sklopu 

8).  

4.3 Vrednotenje spremenljivk 

Pri vseh odvisnih spremenljivkah so se ocenjevala merila na 5-stopenjski Likertovi lestvici 

po stopnjah strinjanja, ki se uporablja za oceno stališč, kar pomeni: 1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma 

strinjam. 

4.4 Instrumentarij 

Oblikovali smo vprašalnik zaprtega tipa. Vprašalnik je bil preverjen v pilotskem preizkusu, 

s pomočjo katerega so bila izločena manj relevantna vprašanja. Skupno je bilo 51 vprašanj, 

grupiranih v sedem sklopov. 1. sklop vprašanj je zajemal demografske podatke, kot sta spol 

in delovna doba v vzgoji in izobraževanju. 2. sklop vprašanj sta zajemala delovne izkušnje 
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z otroki s posebnimi potrebami in po stališčih do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. 3. 

sklop vprašanj je zajemal vprašanja glede stališč do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev, 

4. sklop o stališčih do prostorske opremljenosti, 5. sklop o stališčih do didaktičnih 

pripomočkov, 6. sklop o stališčih do sodelovanja s starši, 7. sklop o stališčih do timskega 

dela in 8. sklop o stališčih do motivacije za delo z otrokom s posebnimi potrebami. 

Vprašalnik smo sestavili sami, pri čemer smo kot osnovo uporabili vprašalnik M. Pahor 

(2009).  

4.5 Način izvedbe 

Anketiranje smo izvajali v obdobju od septembra 2017 do februarja 2018. Pred začetkom 

izvajanja anketiranja smo predhodno zaprosili za sodelovanje vodstvo vrtcev. Po njihovi 

odobritvi smo anketirali vzgojiteljice, ki so v anketah sodelovale povsem prostovoljno po 

elektronski pošti (vrtci na Švedskem) in osebno (vrtci v Sloveniji). Reševanje vprašalnika 

je povprečno trajalo 5 minut. Na vsa vprašanja, razen na zadnje vprašanje, so anketiranci 

odgovarjali na numeričnih lestvicah. Zadnje vprašanje je bilo opisno. Pri vsakem vprašanju 

so bila jasna za vse enaka navodila. Vsem anketiranim je bila zagotovljena anonimnost. 

Vprašalnik je bil preverjen v pilotskem preizkusu, s pomočjo katerega so bila izločena manj 

relevantna vprašanja. Vprašalnik stališč je bil ocenjen z vidika objektivnosti (izvajanja, 

vrednotenja), zanesljivosti (notranja konsistenca) in veljavnosti (vsebinske, konstrukcijske). 

Kodirane podatke, pridobljene z izvedbo ankete, smo ročno vnesli v Excel in jih uredili v 

statističnem programskem paketu SPSS 17.0. Splošna analiza vprašalnika je predstavljena 

v prvem poglavju empiričnega dela, sledi preverjanje hipotez. Kvantitativni podatki so 

predstavljeni s pomočjo tabel, njihova obrazložitev je podana sproti v besedilu naloge. 

Zaradi relativno dolgega vprašalnika v nalogi obravnavamo le analize, ki so ključnega 

pomena za postavljene hipoteze ter raziskovalno tematiko naloge.  
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4.6  Statistična obdelava podatkov 

Opravljena je bila opisna statistika s povprečjem, odkloni, za preizkus hipotez pa je bil 

uporabljen t-preizkus. Hipoteze so se sprejemale na stopnji 5-odstotnega tveganja. Podatki 

so prikazani z grafi in tabelami ter interpretirani. 

Vprašalnik stališč je bil ocenjen z vidika objektivnosti (izvajanja, vrednotenja), 

zanesljivosti (notranja konsistenca) in veljavnosti (vsebinske, konstrukcijske). Vprašalnik je 

zajemal tudi neodvisne spremenljivke, po katerih sta se izenačevala vzorca. Kodirane 

podatke, pridobljene z izvedbo ankete, smo ročno vnesli v Excel in jih uredili v statističnem 

programskem paketu SPSS 17.0. Splošna analiza vprašalnika je predstavljena v prvem 

poglavju empiričnega dela, sledi preverjanje hipotez. Kvantitativni podatki so predstavljeni 

s pomočjo tabel, njihova obrazložitev je podana sproti v besedilu naloge. Zaradi relativno 

dolgega vprašalnika v nalogi obravnavamo le analize, ki so ključnega pomena za 

postavljene hipoteze ter raziskovalno tematiko naloge.   
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 Globalni pregled stališč 

Tabela 5.1.1: Pregled po posameznih področjih stališč 

Stališča do 

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

strokovne 

usposobljenosti 

vzgojiteljev 

3,35 0,670 3,48 0,675 

prostora  2,50 0,777 2,46 0,781 

didaktičnih 

pripomočkov 

2,91 0,632 2,90 0,517 

sodelovanja s 

starši 

3,89 0,657 3,43 0,795 

timskega dela 3,86 0,497 3,86 0,545 

motivacije za 

delo 

2,77 0,541 2,98 0,583 

inkluzije 3,21 0,63 3,19 0,649 

 

Graf 5.1.1: Pregled po posameznih področjih stališč 
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Stališča do inkluzije so pozitivna in podobna. Za Slovenijo je ocena 3,21, za Švedsko pa 

3,19. K tej oceni največ doprinašajo pozitivna stališča do sodelovanja s starši, timskega 

dela in usposobljenosti tako v Sloveniji kot na Švedskem. Manjše razlike se pojavljajo pri 

stališčih do didaktičnih pripomočkov, kjer je povprečje odgovorov slovenskih vzgojiteljev 

2,91 in povprečje odgovorov švedskih vzgojiteljev 2,90. Manjše razlike med odgovori 

slovenskih in švedskih vzgojiteljev so tudi pri stališčih glede prostora, kjer je povprečje 

ocen slovenskih vzgojiteljev 2,50 in švedskih vzgojiteljev 2,46. Prav tako se povprečje 

odgovorov med slovenskimi in švedskimi vzgojitelji le malo razlikuje, saj je povprečje 

odgovorov slovenskih vzgojiteljev 3,21 in povprečje odgovorov švedskih vzgojiteljev 3,19. 

Glede na globalne rezultate raziskave lahko zaključimo, da ne prihaja do večjih razlik med 

raziskovanimi spremenljivkami med eksperimentalno in kontrolno skupino.  

Glede strokovne usposobljenosti nekoliko višjo povprečno oceno beležimo med anketiranci 

iz Švedske, ta znaša 3,48. Med anketiranci iz Slovenije je ocena sicer nekoliko nižja in 

znaša 3,35. Sklenemo lahko, da je razlika v povprečni oceni med obema državama 

minimalna. 

Pri didaktični opremljenosti prav tako nekoliko bolj pozitivno oceno dosegajo anketiranci 

iz Švedske v primerjavi s slovenskimi anketiranci. Pri njih povprečna ocena znaša 2,59, pri 

anketirancih iz Slovenije pa 2,51. Med obema državama gre torej za minimalno razliko v 

prid Švedske. Generalno gledano je povprečna ocena za to spremenljivko precej nižja kot 

ocena za predhodno predstavljeno spremenljivko. Na področju didaktične opreme bi lahko 

rekli, da se stališča švedskih in slovenskih vzgojiteljev nagibajo k odgovoru »ne vem« ter 

da imajo slovenski in švedski vzgojitelji podobna stališča do didaktične opreme.  

Kar se tiče timskega dela bi lahko rekli, da je ocena med Slovenijo in Švedsko praktično 

enaka. Za Slovenijo znaša 3,86 in enako za Švedsko, prav tako 3,86. Med obema država 

torej ni razlik med stališči anketiranih do timskega dela. Je pa generalno gledano med 

vsemi spremenljivkami povprečna ocena za to spremenljivko precej visoka in blizu oceni 4. 

Pri sodelovanju s starši sta oceni obeh držav nekoliko pod oceno 4, za Slovenijo ocena 

znaša 3,89, za Švedsko pa 3,43. Ocena za Slovenijo je nekoliko bolj negativna kot za 
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Švedsko, kjer je tendenca na »ne vem«. Anketiranci Švedske so torej dosegli nekoliko višjo 

povprečno oceno, je pa nasploh ta spremenljivka slabše ocenjena. 

Motivacija slovenskih vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne 

vrtčevske programe je bila ocenjena s povprečno oceno 2,77 oz. »ne vem«. Motivacija 

švedskih vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v redne vrtčevske programe 

je bila ocenjena s povprečno oceno 2,98.  

Malenkost slabše ocenjujejo lastno strokovno usposobljenost slovenski vzgojitelji, bolje pa 

sodelovanje s starši kot švedski vzgojitelji. 

Rezultati so v obeh državah približno enako razpršeni. Najvišje povprečne ocene v obeh 

državah beležimo glede timskega dela, sodelovanja s starši in strokovne usposobljenosti, 

najnižje pa glede prostorske opremljenosti in didaktične opreme in motivacije.  

Eksperimentalna in kontrolna skupina imata pozitivna stališča do timskega dela, lastne 

usposobljenosti in sodelovanja s starši. Tu prihaja do večje razlike med eksperimentalno in 

kontrolno skupino, pri čemer slovenska, eksperimentalna skupina ocenjuje sodelovanje bolj 

pozitivno kot švedska kontrolna skupina. Negativno oziroma kot »ne vem« ocenjujejo 

stališča do motivacije vzgojiteljev, didaktične opreme ter prostora. Večja razlika med 

skupinama nastaja pri stališču do motivacije vzgojiteljev, ki je v eksperimentalni skupini 

ocenjeno bolj negativno kot v kontrolni skupini. Iz tega vprašanja še ne moremo sklepati o 

vzrokih za pozitivna oz. negativna stališča do posameznih postavk. Da lahko ugotavljamo 

vzroke za stališča, si moramo pogledati pregled stališč po področjih.   
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5.2 Pregled po področjih 

Tabela 5.2.1: Stališča do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev 

Usposobljenost 

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Za delo z otroki s posebnimi potrebami 

sem dovolj usposobljen. 

2,86 1,272 3,51 1,002 

V našem vrtcu je poskrbljeno za 

izobraževanje vzgojiteljev s področja 

otrok s posebnimi potrebami (seminarji, 

delavnice, predavanja). 

3,37 1,317 3,62 1,047 

Dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi 

potrebami sem pridobil v času študija. 

2,08 1,179 2,76 1,125 

Za delo z otroki s posebnimi sem se 

pripravljen samoiniciativno dodatno 

usposabljati oziroma izobraževati. 

4,16 0,908 3,81 1,023 

Skozi delo z otrokom s posebnimi 

potrebami se največ naučiš o samih 

motnjah, ki jih ima otrok. 

4,26 0,737 3,63 0,898 

Usposobljenost (v celoti). 3,35 2,27 3,47 2,23 
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Graf 5.2.1: Stališča do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev 

 

Stališča do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev so podobna (3,35 in 3,47), s tem da je 

nekoliko bolj pozitivno stališče do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev pri švedskih 

respondentih. K tej oceni stališč največ doprinašajo stališča glede pripravljenosti 

samoiniciativnega dodatnega usposabljanja in izobraževanja, stališča glede trditve »Skozi 

delo z otroki s posebnimi potrebami se največ naučiš o samih motnjah, ki jih ima otrok.« 

ter stališč glede trditve »V našem vrtcu je poskrbljeno za izobraževanje vzgojiteljev s 

področja otrok s posebnimi potrebami (seminarji, delavnice, predavanja).«. Pri tem so 

povprečne ocene glede prvih dveh od obravnavanih stališč (»Za delo z otroki s posebnimi 

potrebami sem se pripravljen samoiniciativno dodatno usposabljati oziroma izobraževati.« 

in »Skozi delo z otrokom s posebnimi potrebami se največ naučiš o samih motnjah, ki jih 

ima otrok.« nekoliko višje ocenjene pri slovenskih vzgojiteljih, medtem ko so švedski 

vzgojitelji nekoliko višje ocenili tretjo od obravnavanih stališč (»V našem vrtcu je 

poskrbljeno za izobraževanje vzgojiteljev s področja otrok s posebnimi potrebami 

(seminarji, delavnice, predavanja).«. Večje razlike se pojavljajo pri trditvah: »Za delo z 

otroki s posebnimi potrebami sem dovolj usposobljen.« in »Dovolj znanja za delo z otroki s 

posebnimi potrebami sem pridobil v času študija.« Stališče švedskih vzgojiteljev je bolj 

pozitivno do usposobljenosti kot pri slovenskih vzgojiteljih. Oboji imajo slabša stališča do 

v času študija pridobljene usposobljenosti. Na Švedskem nekoliko manj kot v Sloveniji. 

Razlike nastajajo predvsem v elementih usposobljenosti. Stališča švedskih vzgojiteljev so, 
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Za delo z otroki s posebnimi potrebami sem dovolj 
usposobljen. 

V našem vrtcu je poskrbljeno za izobraževanje 
vzgojiteljev s področja otrok s posebnimi potrebami … 

Dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 
sem pridobil v času študija. 

Za delo z otroki s posebnimi sem se pripravljen 
samoiniciativno dodatno usposabljali oziroma … 

Skozi delo z otrokom s posebnimi potrebami se največ 
naučiš o samih motnjah, ki jih ima otrok. 

Slovenija Švedska 
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da je v njihovih vrtcih dobro poskrbljeno za izobraževanje vzgojiteljev za delo z otroki s 

posebnimi potrebami, da so ta znanja pridobili v času študija, so se pa manj pripravljeni 

samoiniciativno izobraževati in so manj naklonjeni ideji, da se največ naučiš skozi delo z 

otroki v primerjavi s slovenskimi vzgojitelji, vendar se razlikuje v tem, da se vzgojitelji v 

Sloveniji čutijo manj usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami kot vzgojitelji na 

Švedskem.  

Med slovenskimi anketiranci smo zaznali bistveno višje strinjanje s trditvijo, da se največ o 

posebnih potrebah naučiš skozi delo z otrokom, ki te potrebe ima. Glede stanja 

usposobljenosti ter pripravljenosti za udeležbo sta oceni anketirancev obeh držav najbolj 

podobni, s tem da je opazno, da je na Švedskem nekoliko boljše poskrbljeno za dostopnost 

teh izobraževanj, medtem ko je med slovenskimi anketiranci nekoliko višja pripravljenost 

za samoiniciativno usposabljanje. Razpršenost podatkov je pri skoraj vseh spremenljivkah 

podobna, najmanj so podatki razpršeni pri zadnji ocenjevani trditvi.  

Ugotavljamo, da se tako slovenski kot tudi švedski vzgojitelji ne čutijo dovolj kompetentne 

za delo z otroki s posebnimi potrebami (Švedski vzgojitelji se čutijo nekoliko bolj 

kompetentne za delo z otroki s posebnimi potrebami kot slovenski). Kljub temu lahko 

rečemo, da se nobena od skupin anketiranih ne čuti povsem kompetentne. Razlog za to gre 

najverjetneje iskati v tem, da je vsak otrok s posebnimi potrebami individuum in zahteva 

poseben pristop. Poleg tega je delo z otroki s posebnimi potrebami prej izjema kot pravilo. 

Domnevamo, da je to dodaten razlog za njihov slabši občutek kompetentnosti.   
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Tabela 5.2.2: Stališča do opremljenosti prostorov 

  

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Prostori v vrtcu so primerno veliki za delo 

z otroki s posebnimi potrebami. 

2,230 1,253 2,920 1,281 

Prostori v vrtcu so raznovrstno opremljeni 

s kotički v igralnicah. 

3,550 1,270 3,610 1,184 

Igralnice so varne za slepe in slabovidne 

otroke. 

1,990 1,067 1,830 1,032 

Za gibalno ovirane otroke je vrtec 

prilagojen. 

2,420 1,348 2,280 1,247 

Za gluhe in naglušne otroke imamo v 

vrtcu akustično urejene pogoje. 

1,550 0,823 1,910 1,055 

Prostori vrtca, v katerem delam, so 

opremljeni tako, da omogočajo otroku s 

posebnimi potrebami učinkovito 

sodelovanje. 

2,740 1,156 2,220 0,956 

Prostori vrtca so opremljeni tako, da 

omogočajo otroku s posebnimi potrebami 

razvoj in napredek. 

2,990 1,195 2,430 1,085 

Prostori v celoti. 2,496 1,159 2,457 1,120 

 

Graf 5.2.2: Stališča do opremljenosti prostorov 
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Prostori v vrtcu so primerno veliki za delo z otroki s 
posebnimi potrebami. 

Prostori v vrtcu so raznovrstno opremljeni s kotički v 
igralnicah. 

Igralnice so varne za slepe in slabovidne otroke. 

Za gibalno ovirane otroke je vrtec prilagojen. 

Za gluhe in naglušne otroke imamo v vrtcu akustično 
urejene pogoje. 

Prostori vrtca, v katerem delam, so opremljeni tako, da 
omogočajo otroku s posebnimi potrebami učinkovito … 

Prostori vrtca so opremljeni tako, da omogočajo otroku 
s posebnimi potrebami razvoj in napredek. 

Slovenija Švedska 
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Stališča glede opremljenosti prostorov so med slovenskimi in švedskimi vzgojitelji 

podobna, zlasti pri trditvi: »Igralnice so varne za slepe in slabovidne otroke.« in »Prostori v 

vrtcu so raznovrstno opremljeni s kotički v igralnicah.« Najbolj se ocene razlikujejo pri 

trditvah »Prostori v vrtcu so primerno veliki za delo z otroki s posebnimi potrebami.«, 

»Prostori vrtca, v katerem delam, so opremljeni tako, da omogočajo otroku s posebnimi 

potrebami učinkovito sodelovanje.« in »Prostori vrtca so opremljeni tako, da omogočajo 

otroku s posebnimi potrebami razvoj in napredek.«. 

Pri trditvah o prostorski opremljenosti vrtcev opazimo precej podobne rezultate kot pri 

trditvah o usposobljenosti vzgojiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami, ki se gibljejo 

med ocenama 2 in 3. Glede na odgovore o prostorski opremljenosti vrtcev lahko po 

povprečnih ocenah sklepamo, da je še kar veliko prostora za izboljšave. Največja razlika 

med Slovenijo in Švedsko je pri prvi trditvi, kjer so anketiranci iz Slovenije izrazili 

nestrinjanje glede tega, da so prostori v vrtcu primerno veliki za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, anketiranci iz Švedske pa se s trditvijo delno strinjajo. Večja razlika med 

Slovenijo in Švedsko v prid Švedske je še pri trditvi o akustično urejenih pogojih za gluhe 

in naglušne otroke, velja pa opozoriti, da sta obe povprečni oceni dokaj nizki, kar kaže na 

slabo urejenost tega področja. Glede varnosti igralnic za slepe in slabovidne ter 

prilagojenosti gibalno oviranih otrok so ocene v obeh državah zelo primerljive, in sicer 

okrog ocene 2, kar pomeni, da tudi ti dve področji nista zadovoljivo urejeni. Podatki so 

generalno gledano nekoliko bolj razpršeni pri odgovorih anketirancev iz Slovenije. Vidimo, 

da so prostori v vrtcih tako na Švedskem kot v Sloveniji raznovrstno opremljeni s kotički v 

igralnicah (povprečna ocena za Slovenijo je 3,58, za Švedsko pa 3,76). Pri tem se nam zdi 

problematična ocena anketiranih vzgojiteljev, da je trditev »Prostori vrtca so opremljeni 

tako, da omogočajo otroku s posebnimi potrebami razvoj in napredek.« relativno slabo 

ocenjena tako na Švedskem kot v Sloveniji (povprečna ocena za Švedsko je 2,54, za 

Slovenijo pa 3,03). Še slabše je ocenjena trditev: »Prostori vrtca, v katerem delam, so 

opremljeni tako, da omogočajo otroku s posebnimi potrebami učinkovito sodelovanje.« 

(povprečna ocena za Slovenijo je 2,76, za Švedsko 2,32).  

Ugotavljamo, da kljub raznovrstnosti opremljenosti s kotički v igralnicah, prostori otrokom 

s posebnimi potrebami ne omogočajo optimalnega razvoja v skladu z njihovimi potrebami. 
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Razlog za to gre najverjetneje iskati v tem, da so potrebe otrok s posebnimi potrebami 

različne in da vsak otrok potrebuje poseben pristop tudi z vidika prostorske opremljenosti. 

Pri tem je potrebno upoštevati tudi strošek, ki ga za vrtec predstavlja tak individualen 

pristop z vidika prostorske opremljenosti ter dejstvo, da je delo z otroki s posebnimi 

potrebami bolj izjema kot pravilo. Kljub temu menimo, da bi prostori morali biti bolj 

optimalno opremljeni tudi v skladu s posebnimi potrebami otrok.  

Tabela 5.2.3: Stališča do didaktičnih pripomočkov 

  

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standard

ni odklon 

V vrtcu imamo dovolj posebnih 

didaktičnih pripomočkov za delo z 

otrokom s posebnimi potrebami glede na 

vsako oviro otroka. 

2,070 1,140 2,730 1,119 

Vrtec se prilagodi otroku s posebnimi 

potrebami in pridobi ustrezne didaktične 

pripomočke. 

3,620 1,046 3,530 1,095 

Didaktične pripomočke prinesejo starši 

sami. 

2,740 1,037 1,860 0,990 

Vzgojiteljice zelo pogosto same 

izdelujemo primerne didaktične 

pripomočke. 

3,810 0,916 3,590 0,955 

V okolju imamo urejeno izposojevalnico 

najrazličnejših sredstev in didaktičnih 

pripomočkov za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

2,210 1,177 3,170 0,938 

Didaktične pripomočke si izposodim pri 

izvajalcih dodatne strokovne pomoči. 

3,100 1,280 2,500 1,098 

Didaktični pripomočki v celoti. 2,925 1,099 2,897 1,033 
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Graf 5.2.3: Stališča do didaktičnih pripomočkov 

 

Stališča glede didaktičnih pripomočkov med slovenskimi in švedskimi vzgojitelji so 

podobna. K tej oceni stališč največ doprinašajo pozitivna stališča do prilagodljivosti vrtca z 

ustreznimi didaktičnimi pripomočki za otroke s posebnimi potrebami in glede primernih 

didaktičnih pripomočkov, ki jih vzgojitelji izdelajo sami. Manjše razlike se pojavljajo pri 

stališčih glede izposojanja didaktičnih pripomočkov pri izvajalcih dodatne strokovne 

pomoči, pri izposojevalnicah v okolju vrtca, didaktičnih pripomočkih, ki jih prinesejo starši 

sami ter glede oskrbe vrtca s posebnimi didaktičnimi pripomočki.  

 

Pri trditvah o metodičnih pristopih je najvišje strinjanje med obema državama zaznati pri 

trditvah, da se vrtec prilagodi otroku s posebnimi potrebami tako, da pridobi ustrezne 

didaktične pripomočke ter da jih vzgojiteljice izdelujejo same. Pri teh dveh trditvah ni 

opazne velike razlike med Slovenijo in Švedsko. Nasprotno pa velja glede zadostnosti 

posebnih didaktičnih pripomočkov v vrtcu, le ta je opazno boljše ocenjena med anketiranci 

iz Švedske, medtem ko so se anketiranci iz Slovenije opazno bolj strinjali s trditvijo, da 

didaktične pripomočke prinesejo starši sami. Med anketiranci iz Švedske smo opazili tudi 

večje strinjanje s trditvijo glede urejenosti izposojevalnice didaktičnih pripomočkov v 

okolju, medtem ko si anketiranci iz Slovenije didaktične pripomočke bolj pogosto 
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V vrtcu imamo dovolj posebnih didaktičnih 
pripomočkov za delo z otrokom s posebnimi … 

Vrtec se prilagodi otroku s posebnimi potrebami in 
pridobi ustrezne didaktične pripomočke. 

Didaktične pripomočke prinesejo starši sami. 

Vzgojiteljice zelo pogosto same izdelujemo primerne 
didaktične pripomočke. 

V okolju imamo urejeno izposojevalnico najrazličnejših 
sredstev in didaktičnih pripomočkov za delo z otroki s … 

Didaktične pripomočke si izposodim pri izvajalcih 
dodatne strokovne pomoči. 

Slovenija Švedska 
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izposodijo pri izvajalcih dodatne strokovne pomoči. Podatki so generalno gledano nekoliko 

bolj razpršeni pri odgovorih anketirancev iz Slovenije.  

 

Tabela 5.2.4: Stališča do sodelovanja s starši 

  

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Starši otroka s posebnimi potrebami 

sodelujejo z vzgojiteljem pri oblikovanju 

individualnih ciljev za otrokov napredek. 

4,030 0,977 4,000 0,919 

Starši otroka s posebnimi potrebami se 

aktivno vključujejo v operativno delo 

skupine. 

3,460 1,076 2,990 0,993 

Mnenje staršev ostalih otrok v oddelku je 

pozitivno do inkluzije otroka s posebnimi 

potrebami. 

3,740 0,934 3,370 0,865 

Starši obveščajo vzgojitelja o aktivnostih, 

ki jih izvaja z drugimi strokovnjaki. 

4,030 0,946 3,710 1,105 

Starši otroka s posebnimi potrebami 

pogosteje sodelujejo z vzgojiteljico kot 

starši ostalih otrok v oddelku. 

3,860 1,126 3,410 1,068 

Starši otroka s posebnimi potrebami 

sodelujejo v strokovni skupini, ki 

pripravlja individualiziran program otroka. 

4,150 0,954 3,280 1,139 

Sodelovanje s starši v celoti. 3,878 1,002 3,460 1,015 
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Graf 5.2.4: Stališča do sodelovanja s starši 

 

Stališča glede sodelovanja s starši so podobna. K tej oceni največ doprinašajo pozitivna 

stališča do oblikovanja individualnih ciljev za otroka s posebnimi potrebami, obveščanja, 

sodelovanja staršev otrok s posebnimi potrebami z vrtcem in mnenja staršev ostalih otrok v 

oddelku glede inkluzije otroka s posebnimi potrebami. Manjše razlike se pojavljajo pri 

sodelovanju staršev otrok s posebnimi potrebami v strokovni skupini, pri sodelovanju 

staršev z vzgojiteljico ter pri aktivnem vključevanju staršev otrok s posebnimi potrebami v 

operativno delo skupine.  

  

Vidimo, da imajo predvsem slovenski vzgojitelji pozitiven odnos do metodičnih pristopov, 

švedski vzgojitelji pa nekoliko slabši odnos do le-teh. Največje odstopanje med odgovori 

slovenskih vzgojiteljev in odgovori švedskih vzgojiteljev je pri trditvi »Starši otroka s 

posebnimi potrebami sodelujejo v strokovni skupini, ki pripravlja individualiziran program 

otroka.« Pri tej trditvi je povprečna ocena slovenskih vzgojiteljev 4,15, medtem ko je 

povprečna ocena švedskih vzgojiteljev 3,28. Podobno ugotavljamo pri trditvi »Starši otroka 

s posebnimi potrebami pogosteje sodelujejo z vzgojiteljico kot starši ostalih otrok v 

oddelku.« Povprečna ocena, ki so jo pri tej trditvi izrazili slovenski vzgojitelji, je 3,86, 

medtem ko je povprečna ocena te trditve s strani švedskih vzgojiteljev 3,41. Menimo, da je 

razlog za takšno ocenjevanje omenjenih trditev v odnosu staršev do sodelovanja z 

vzgojitelji kot tudi v odnosu vzgojiteljev do vključevanja staršev v pedagoški proces. 

1 2 3 4 5 

Starši otroka s posebnimi potrebami sodelujejo z 
vzgojiteljem pri oblikovanju individualnih ciljev za … 

Starši otroka s posebnimi potrebami se aktivno 
vključujejo v operativno delo skupine. 

Mnenje staršev ostalih otrok v oddelku je pozitivno do 
inkluzije otroka s posebnimi potrebami. 

Starši obveščajo vzgojitelja o aktivnostih, ki jih izvaja z 
drugimi strokovnjaki. 

Starši otroka s posebnimi potrebami pogosteje 
sodelujejo z vzgojiteljico, kot starši ostalih otrok v … 

Starši otroka s posebnimi potrebami sodelujejo v 
strokovni skupini, ki pripravlja individualiziran … 

Slovenija Švedska 
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Odnos staršev do sodelovanja z vzgojitelji se odraža tudi pri trditvi: »Starši obveščajo 

vzgojitelja o aktivnostih, ki jih izvaja z drugimi strokovnjaki.« To trditev so švedski 

vzgojitelji ocenili s povprečno oceno 4,03, medtem ko so slovenski vzgojitelji omenjeno 

trditev ocenili s povprečno oceno 3,71. Podobno so slovenski vzgojitelji višje ocenili 

trditev: »Starši otroka s posebnimi potrebami se aktivno vključujejo v operativno delo 

skupine.«, in sicer z oceno 3,46, medtem ko so švedski vzgojitelji omenjeno trditev ocenili 

s povprečno oceno 2,99.  

 

Ugotavljamo, da imajo tako slovenski kot švedski vzgojitelji pozitiven odnos do 

metodičnih pristopov in da imajo švedski vzgojitelji nekoliko manj pozitiven odnos kot 

slovenski. Razlog za to gre najverjetneje iskati v tem, da se švedski vzgojitelji pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami čutijo bolj kompetentne kot slovenski vzgojitelji. Menimo, da 

kljub vsemu prizadevanju vzgojiteljev tako v slovenskih kot tudi švedskih vrtcih ne morejo 

izdelati didaktičnih pripomočkov, kot bi jih lahko v sodelovanju z drugimi strokovnjaki 

(npr. logopedi, fizioterapevti, splošnimi zdravniki). Poleg tega domnevamo, da bi bilo 

finančno ugodnejše za vrtce, če bi bila okrepljena izposojevalna dejavnost didaktičnih 

pripomočkov in če bi bilo okrepljeno sodelovanje staršev z vrtci pri dobavi didaktičnih 

pripomočkov za potrebe njihovih otrok s posebnimi potrebami. To so torej priložnosti, da 

bi se tako v slovenskih kot v švedskih vrtcih omogočilo otrokom s posebnimi potrebami 

optimalen razvoj in napredek.  
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Tabela 5.2.5: Stališča do timskega dela 

  

Slovenija Švedska  

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Uspešna inkluzija je odvisna od timskega 

dela vzgojiteljic, staršev in strokovnjakov. 

4,740 0,495 4,540 0,780 

Dodatna strokovna pomoč zunanjega 

strokovnega sodelavca in vzgojitelja je 

dovolj učinkovita, da otrok napreduje. 

3,810 0,982 3,730 0,976 

Dodatna strokovna pomoč otroku v oddelku 

me moti. 

2,370 1,503 3,900 0,903 

Za uspešno inkluzijo mora biti v oddelku 

več strokovnih delavcev. 

3,950 1,104 3,060 0,984 

Razvoj in napredek otroka sta odvisna od 

dobro pripravljenega individualiziranega 

programa. 

4,400 0,744 4,150 0,676 

Za razvoj in uspeh otrok s posebnimi 

potrebami je odgovornost staršev, 

vzgojitelja in ostalih strokovnjakov, ki 

nudijo dodatno strokovno pomoč, 

enakovredna. 

3,920 1,187 3,880 0,957 

Timsko delo v celoti. 3,865 1,003 3,877 0,789 
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Graf 5.2.5: Stališča do timskega dela 

 

 

Stališča tako slovenskih kot švedskih vzgojiteljev do timskega dela so podobna. K tej oceni 

stališč največ doprinašajo pozitivna stališča do timskega dela vzgojiteljev, staršev in 

strokovnjakov, učinkovitost dodatne strokovne pomoči zunanjega strokovnjaka, odvisnosti 

razvoja in napredka otrok s posebnimi potrebami od pripravljenega individualiziranega 

programa ter porazdelitve odgovornosti za razvoj in uspeh otrok s posebnimi potrebami 

staršev, vzgojiteljev in ostalih strokovnjakov.  

Pri prav vseh trditvah zabeležimo nekoliko višje ocene med anketiranci iz Slovenije. 

Največja razlika v primerjavi z anketiranci iz Švedske je opazna pri trditvi o tem, da starši 

otroka s posebnimi potrebami sodelujejo pri strokovni pripravi programa za otroka. Večje 

odstopanje v praksi pa je glede na odgovore očitno tudi glede tega, kako aktivno se starši 

otroka vključujejo v operativno delo skupine ter v sodelovanje z vzgojiteljico skupine. 

Razpršenost podatkov je pri skoraj vseh spremenljivkah podobna in ni velikih razlik med 

državama. Vidimo, da so anketirani vzgojitelji precej pozitivno ocenili sodelovanje staršev 

pri pripravi programa za otroke s posebnimi potrebami.  

Pri anketirancih iz Švedske opazimo precej nižjo povprečno oceno pri trditvi o tem, da 

mora biti za uspešno inkluzijo v oddelku več strokovnih sodelavcev, s trditvijo se le delno 

1 2 3 4 5 

Uspešna inkluzija je odvisna od timskega dela 
vzgojiteljic, staršev in strokovnjakov. 

Dodatna strokovna pomoč zunanjega strokovnega 
sodelavca in vzgojitelja je dovolj učinkovita, da otrok … 

Dodatna strokovna pomoč otroku v oddelku me moti. 

Za uspešno inkluzijo mora biti v oddelku več strokovnih 
delavcev. 

Razvoj in napredek otroka sta odvisna od dobro 
pripravljenega individualiziranega programa. 

Za razvoj in uspeh otrok s posebnimi potrebami je 
odgovornost staršev, vzgojitelja in ostalih … 

Slovenija Švedska 
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strinjajo, medtem ko se anketiranci iz Slovenije z njo strinjajo. Pri ostalih trditvah med 

anketiranci obeh držav ni opaznega večjega razhajanja in se z njimi v glavnem strinjajo. 

Razpršenost podatkov je pri skoraj vseh spremenljivkah podobna, najmanj so podatki 

razpršeni pri prvi in predzadnji ocenjevani trditvi. 

Ugotavljamo, da imajo tako slovenski kot tudi švedski vzgojitelji pozitivna stališča do 

timskega dela. Zanimivo se nam zdi, da so švedski anketirani vzgojitelji s povprečno oceno 

3,90 odgovorili, da jih dodatna strokovna pomoč otroku v oddelku moti. Vprašanje je torej, 

v kakšni obliki in intenzivnosti dodatna strokovna pomoč otroku ne bi bila moteča. 

Menimo, da je to sicer odvisno od posameznega vzgojitelja in kurikuluma vrtca, za kar smo 

v prvih dveh poglavjih magistrske naloge ugotovili, da ima vsaka občina in s tem tudi vsak 

vrtec na Švedskem prosto odločitev, kako bo oblikoval kurikulum. Zato enoznačnega 

odgovora na to vprašanje ne moremo podati.  

Pri tem imajo slovenski vzgojitelji nekoliko bolj pozitiven odnos do dodatne strokovne 

pomoči kot švedski vzgojitelji. Razlog za to bi lahko bil v tem, koliko se slovenski in 

švedski vzgojitelji čutijo kompetentne za delo z otroki s posebnimi potrebami. Tudi razlog 

za odgovore pri trditvi: »Za uspešno inkluzijo mora biti v oddelku več strokovnih 

delavcev.« gre po našem mnenju iskati v kompetentnosti švedskih in slovenskih 

vzgojiteljev pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Po drugi strani smo pri trditvah: »Za 

razvoj in uspeh otrok s posebnimi potrebami je odgovornost staršev, vzgojitelja in ostalih 

strokovnjakov, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, enakovredna.« ter »Uspešna inkluzija 

je odvisna od timskega dela vzgojiteljic, staršev in strokovnjakov.« ugotovili, da sta obe 

skupini odgovorili pozitivno. Razlog za to je verjetno v dopolnjevanju znanj o 

individualnem otroku in s tem učinkovitejšim pristopom pri inkluziji otrok s posebnimi 

potrebami v redne vrtčevske skupine in dobro pripravljene individualizirane programe.   
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Tabela 5.2.6: Stališča do motivacije za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

 

Slovenija Švedska 

Povprečje 
Standardni 

odklon 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

Uspešna inkluzija otroka s posebnimi 

potrebami je odvisna od motiviranega 

vzgojitelja. 

4,200 0,781 4,280 0,731 

Vzgojitelj je za delo z otrokom s 

posebnimi potrebami dodatno finančno 

nagrajen. 

1,580 1,104 1,880 1,154 

Pri sprejemu otroka s posebnimi 

potrebami v svojo skupino imam možnost 

izbire. 

1,840 1,185 2,160 1,184 

Ravnatelj presodi in upošteva znanje ter 

izkušnje vzgojiteljic, katerim se zaupa 

otroka s posebnimi potrebami. 

3,040 1,232 2,940 1,295 

Otrok s posebnimi potrebami v mojem 

oddelku mi predstavlja dodatno delo, ker 

je to le navodilo vodstva. 

2,900 1,294 1,960 1,083 

Otrok s posebnimi potrebami v oddelku 

mi pomeni znižan normativ otrok. 

 

3,090 1,563 4,50 0,712 

Motivacija za delo z otrokom s posebnimi 

potrebami. 
2,775 1,193 2,953 1,026 
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Graf 5.2.6: Stališča do motivacije za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

 

Stališča glede motivacije za delo z otrokom s posebnimi potrebami so med slovenskimi in 

švedskimi vzgojitelji podobna. K tej oceni največ doprinaša stališče glede odvisnosti 

uspešnosti inkluzije otrok s posebnimi potrebami od motiviranosti vzgojitelja in glede 

presoje ravnatelja pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtčevsko skupino. 

Manjše razlike se pojavljajo pri stališčih glede vpliva finančne nagrade na motiviranost 

vzgojitelja, glede možnosti izbire otroka s posebnimi potrebami v svojo skupino, glede 

dodatnega dela, ki ga vključevanje otrok s posebnimi potrebami predstavlja za vzgojitelja 

in glede znižanega normativa.  

V obeh državah se anketirani strinjajo s tem, da je uspešna inkluzija otroka s posebnimi 

potrebami odvisna od motiviranega vzgojitelja. Med anketiranci iz Slovenije je to najvišja 

povprečna ocena v sklopu, medtem ko se med anketiranci iz Švedske pojavi še višja ocena 

pri trditvi o tem, da otrok s posebnimi potrebami pomeni znižan normativ otrok. Kar pa po 

mnenju anketirancev iz Slovenije velja le delno. Po drugi strani se anketiranci iz Slovenije 

delno strinjajo s tem, da jim otrok s posebnimi potrebami predstavlja le dodatno delo, kar 

za anketirance iz Švedske ne velja, saj se z navedeno trditvijo ne strinjajo. Pri preostalih 

trditvah so ocene anketirancev iz obeh držav bolj primerljive, ne strinjajo se z navedbami, 

da je vzgojitelj za delo z otroki s posebnimi potrebami dodatno finančno nagrajen ter da 

1 2 3 4 5 

Uspešna inkluzija otroka s posebnimi potrebami je 
odvisna od motiviranega vzgojitelja. 

Vzgojitelj je za delo z otrokom s posebnimi potrebami 
dodatno finančno nagrajen. 

Pri sprejemu otroka s posebnimi potrebami v svojo 
skupino imam možnost izbire. 

Ravnatelj presodi in upošteva znanje ter izkušnje 
vzgojiteljic, katerim se zaupa otrok s posebnimi … 

Otrok s posebnimi potrebami v mojem oddelku mi 
predstavlja dodatno delo, ker je to le navodilo vodstva. 

Otrok s posebnimi potrebami v oddelku mi pomeni 
znižan normativ otrok. 

Slovenija Švedska 
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imajo pri sprejemu takšnega otroka v svoj oddelek izbiro. Oboji se delno strinjajo z 

navedbo, da ravnatelj presodi in upošteva znanje ter izkušnje vzgojiteljic, katerim zaupa 

otroka s posebnimi potrebami.  

Na Švedskem torej otrok s posebnimi potrebami skoraj praviloma predstavlja znižan 

normativ otrok, kar ocenjujemo, da je za osebni napredek vseh otrok v posamezni skupini 

otrok v vrtcu ključnega pomena. Vzgojitelji tako niso preobremenjeni, otroci pa so deležni 

prave mere pozornosti in usmerjanja njihovega osebnega razvoja. Povsem razumljivo se 

nam zdi, da je uspešna inkluzija otroka s posebnimi potrebami odvisna od motiviranega 

vzgojitelja, kot je ocenila tudi večina anketiranih vzgojiteljev. Dovolj motiviran vzgojitelj 

namreč lahko precej prispeva k dobremu počutju otroka v skupini v vrtcu, to pa posledično 

običajno pomeni tudi optimalen osebni razvoj otroka.  

5.3 Preverjanje hipotez 

H 1: Med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem ni statistično značilnih razlik v 

stališčih do strokovne usposobljenosti. 

 

Tabela 5.3.1: Opisna statistika 

   N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Strokovna 

usposobljenost 

vzgojiteljev 

Slovenija 153 3,35 0,670 0,054 

Švedska 68 3,48 0,675 0,082 

      

 

Tabela 5.3.2: Primerjava stališč do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev 

  

Levenov test za 

enakost varianc T-test za enakost povprečij 

F p-vrednost t Df 

Asimp.  
p-vrednost  
(2-stranska) 

Strokovna 

usposobljenost 
Predpostavljene so 

enake variance 
0,014 0,907 -1,340 219 0,181 

Enake variance niso 

predpostavljene 
    -1,337 127,756 0,184 
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Za preverbo smo izvedli T-test za neodvisne vzorce. Preverjali smo, ali med vzgojitelji v 

Sloveniji in na Švedskem obstajajo statistično značilne razlike v stališčih do dodatnega 

izobraževanja/strokovne usposobljenosti. 

Enake variance so predpostavljene (p = 0,907). P vrednost testa enakosti povprečij znaša 

0,181 < 0,05 (t = -1,340). Torej ničelno domnevo o enakosti povprečij potrdimo pri 5 % 

stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v stališčih vzgojiteljev iz 

Slovenije in Švedske do strokovne usposobljenosti. Menimo, da je razlog za tak rezultat v 

zavesti, da je strokovna usposobljenost pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami 

ključnega pomena za njihov celostni razvoj.  

H 2: Med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem ni statistično značilnih razlik v 

stališčih vzgojiteljev do opremljenosti vrtcev. 

Tabela 5.3.3: Opisna statistika 

Država N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Prostor Slovenija 155 2,50 0,777 0,062 

Švedska 75 2,46 0,781 0,090 

Za preverbo smo izvedli T-test za neodvisne vzorce. Preverjali smo, ali med vzgojitelji v 

Sloveniji in na Švedskem obstajajo statistično značilne razlike v stališčih do opremljenosti 

prostora.  

Enake variance so predpostavljene. P vrednost testa enakosti povprečij znaša 0,714 < 0,05 

(t = 0,366). Torej ničelno domnevo o enakosti povprečij potrdimo pri 5 % stopnji tveganja, 

kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v stališčih vzgojiteljev iz Slovenije in Švedske 

do prostorske opremljenosti.   
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Tabela 5.3.4: Primerjava stališč do prostorske opremljenosti med obema državama 

  

Levenov test za 

enakost varianc T-test za enakost povprečij 

F p-vrednost t df 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

Prostor Predpostavljene 

so enake 

variance 

1,482 0,225 0,366 228 0,714 

Enake variance 

niso 

predpostavljene 

    0,366 145,702 0,715 

 

Hipotezo 2 potrdimo, kar pomeni, da ni razlike v stališčih vzgojiteljev do prostorske 

opremljenosti. Menimo, da je vsebinski razlog v stroških, ki so povezani s prostorsko 

opremljenostjo. Dodatni razlog za potrditev druge hipoteze bi lahko bil v vsakokratnih 

novih potrebah po prostorski opremljenosti vrtcev s sprejemom novih skupin otrok.   

 

H 3: Med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem ni statistično značilnih razlik v 

stališčih vzgojiteljev do didaktičnih pripomočkov. 

 

Tabela 5.3.5: Opisna statistika 

   N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Didaktični pripomočki Slovenija 151 2,91 0,632 0,051 

Švedska 61 2,90 0,517 0,066 

Za preverbo smo izvedli t-test za neodvisne vzorce. Preverjali smo, ali med vzgojitelji v 

Sloveniji in na Švedskem obstajajo statistično značilne razlike v stališčih do didaktične 

opreme.   

Enake variance so predpostavljene (p = 0,157). P vrednost testa enakosti povprečij znaša 

0,898 < 0,05 (t = 0,128). Torej ničelno domnevo o enakosti povprečij potrdimo pri 5 % 
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stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v stališčih vzgojiteljev iz 

Slovenije in Švedske do didaktične opreme.  

Tabela 5.3.6: Primerjava stališč do didaktičnih pripomočkov med obema državama 

  

Levenov test za 

enakost varianc T-test za enakost povprečij 

F 

p-

vrednost t df 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

Didaktična 

oprema 

Predpostavljene so 

enake variance 

2,013 0,157 0,128 210 0,898 

Enake variance niso 

predpostavljene 

    0,140 134,663 0,889 

 

Hipotezo 3 potrdimo. Menimo, da sta vsebinska razloga za potrditev tretje hipoteze 

podobna kot v primeru druge hipoteze – stroški povezani z novo didaktično opremo in 

spreminjajoče se potrebe vrtcev za oskrbo otrok z njim primerno didaktično opremo. 

Rešitev bi lahko bila izposoja didaktične opreme od drugih vrtcev in to, da bi otroci v vrtce 

nosili svojo didaktično opremo od doma.  

H 4: Med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem ni statistično značilnih razlik v 

stališčih vzgojiteljev do timskega dela. 

Tabela 5.3.7: Opisna statistika 

Država   N Povprečje 

Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Timsko delo Slovenija 152 3,86 0,497 0,040 

Švedska 69 3,86 0,545 0,066 
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Tabela 5.3.8: Primerjava stališč do timskega dela med obema državama 

  

Levenov test za 

enakost varianc T-test za enakost povprečij 

F 

p-

vrednost t df 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

Timsko delo Predpostavljene so 

enake variance 

0,079 0,779 0,008 219 0,993 

Enake variance niso 

predpostavljene 

    0,008 121,238 0,994 

Za preverbo smo izvedli T-test za neodvisne vzorce. Preverjali smo, ali med vzgojitelji v 

Sloveniji in na Švedskem obstajajo statistično značilne razlike v stališčih do timskega dela.  

Enake variance so predpostavljene (p = 0,779). P-vrednost testa enakosti povprečij znaša 

0,993 > 0,05 (t = 0,008). Torej ničelno domnevo o enakosti povprečij potrdimo pri 5 % 

stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v stališčih vzgojiteljev iz 

Slovenije in Švedske do timskega dela.  

Hipotezo potrdimo. Ugotavljamo, da ni razlik v stališčih vzgojiteljev do timskega dela na 

Švedskem in v Sloveniji. Vsebinski razlog za potrditev četrte hipoteze bi lahko bil v 

medsebojni podpori in dopolnjevanju znanj vzgojiteljev pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami.    
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H 5: Med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem ni statistično značilnih razlik v 

stališčih do sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami. 

 

Tabela 5.3.9: Opisna statistika 

  N Povprečje Standardni 

odklon 

Napaka 

povprečja 

Sodelovanje s starši Slovenija 150 3,89 0,657 0,054 

Švedska 64 3,43 0,795 0,099 

 

Tabela 5.3.10: Primerjava stališč do sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami med 

obema državama 

  

Levenov test za 

enakost varianc T-test za enakost povprečij 

F 

p-

vrednost t df 

Asimp. p-

vrednost (2-

stranska) 

Sodelovanje s 

starši 

Predpostavljene so 

enake variance 

1,083 0,299 4,406 212 0,000 

Enake variance niso 

predpostavljene 

    4,084 101,477 0,000 

 

Enake variance so predpostavljene (p = 0,299). P vrednost testa enakosti povprečij znaša 

0,000 < 0,05 (t = 4,406). Torej ničelno domnevo o enakosti povprečij zavrnemo pri 5 % 

stopnji tveganja, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike v stališčih vzgojiteljev 

do sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami med vzgojitelji v Sloveniji in na 

Švedskem. 

Za preverbo smo izvedli T-test za neodvisne vzorce. Preverjali smo, ali med vzgojitelji v 

Sloveniji in na Švedskem obstajajo statistično značilne razlike v stališčih do sodelovanja s 

starši otrok s posebnimi potrebami. 

Razlike med vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem torej obstajajo. Vzgojitelji imajo 

različna stališča do sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami. Iz tabele opisna 
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statistika je razvidno, da imajo višje povprečje vzgojitelji iz Slovenije (3,89), ki so bolj 

naklonjeni sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami. Hipotezo zavrnemo. 

Vsebinski razlog za zavrnitev te hipoteze bi lahko bil v različnem načinu dela z otroki s 

posebnimi potrebami v Sloveniji in na Švedskem.  

 

5.4. Bistvene razlike med stališči slovenskih in švedskih vzgojiteljev 

 

Tabela 5.3.11: Opisna statistika 

Država Povprečje Std. odklon 

N 

Neobteženo Obteženo 

Slovenija Strokovna usposobljenost 3,38 0,670 139 139 

Stališče prostor 2,51 0,748 139 139 

Didaktična oprema 2,91 0,652 139 139 

Sodelovanje s starši 3,88 0,651 139 139 

Timsko delo 3,87 0,491 139 139 

Motivacija 2,77 0,557 139 139 

Švedska Strokovna usposobljenost 3,42 0,682 52 52 

Stališče prostor 2,45 0,645 52 52 

Didaktična oprema 2,88 0,525 52 52 

Sodelovanje s starši 3,45 0,779 52 52 

Timsko delo 3,87 0,528 52 52 

Motivacija 2,97 0,621 52 52 

Skupaj Strokovna usposobljenost 3,39 0,672 191 191 

Stališče prostor 2,49 0,720 191 191 

Didaktična oprema 2,90 0,619 191 191 

Sodelovanje s starši 3,76 0,713 191 191 

Timsko delo 3,87 0,500 191 191 

Motivacija 2,82 0,580 191 191 

 

Z diskriminantno analizo poiščemo tako linearno kombinacijo merjenih spremenljivk, da 

bo maksimalno ločila vnaprej določene skupine in da bo napaka pri uvrščanju enot v 

skupine najmanjša. V analizi nas je zanimalo, kaj od uporabljenih stališč: strokovna 

usposobljenost, stališče do opremljenosti vrtca, didaktične opreme, sodelovanja s starši in 

timskega dela razlikuje stališča do inkluzije med slovenskimi in švedskimi vzgojitelji. 
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Tabela opisne statistike nam pokaže spremenljivke, ki se med sabo najbolj razlikujejo. Te 

najbolj vplivajo na razločevanje. Anketiranci imajo najbolj izraženo strokovno 

usposobljenost in timsko delo, pri anketirancih iz Slovenije se v sklopu pojavlja kot 

najvišje povprečje tudi sodelovanje s starši.  

Tabela 5.3.12: Lastne vrednosti 

Funkcija Lastne vrednosti % variance Skupaj % Kanonična korelacija 

1 0,125
a
 100,0 100,0 0,334 

 

Kanonična korelacija znaša 0,334 (med 0,3 in 0,9 je primerna vrednost). Diskriminantna 

funkcija pojasni 100 % variance. Spremenljivke se dobro povezujejo z diskriminacijsko 

funkcijo. 

 

Tabela 5.3.13: Wilks Lambda 

Test funkcije(ij) Wilks' Lambda Hi-kvadrat df P-vrednost  

1 0,889 21,939 6 0,001 

Wilksova lambda je statistično značilna s stopnjo manj kot 1. V model smo zajeli 

statistično značilne spremenljivke. 

Tabela 5.3.14: Strukturna matrika 

  

Funkcija 

1 

Sodelovanje s starši 0,802 

Motivacija -0,435 

Stališče prostor 0,100 

Strokovna 

usposobljenost 

-0,082 

Didaktična oprema 0,072 

Timsko delo -0,015 

 

Iz tabele strukturne matrike je razvidno, da ja največje razlikovanje med Slovenijo in 

Švedsko prisotno v stališču »Sodelovanje staršev« (0,802), sledi »Motivacija« (-0,435).  
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Diskriminativna analiza je izluščila en statistično pomemben faktor, ki razloči stališča 

slovenskih in švedskih vzgojiteljev do inkluzije. Ta je zelo visoko zasičen s stališči do 

sodelovanja s starši, manjše deleže pa doprinašajo stališča do motivacij in strokovne 

usposobljenosti ter timskega dela (ki so v Sloveniji nižja kot na Švedskem) ter stališča do 

prostorske in didaktične opremljenosti (ki sta v Sloveniji višji kot na Švedskem). 
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6 ZAKLJUČEK 

Raziskava se ukvarja s stališči vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v 

vrtcih v Sloveniji in na Švedskem ter primerja stališča vzgojiteljev obeh držav do inkluzije. 

Ugotavljali smo, kakšna so stališča vzgojiteljic v Sloveniji in na Švedskem do inkluzije 

otrok s posebnimi potrebami v vrtcu, kje imajo vzgojitelji več osebnih pozitivnih izkušenj z 

inkluzijo in kje največ težav ter ali se vzgojitelji obeh držav počutijo kompetentne za delo z 

otroki s posebnimi potrebami. 

Raziskovalni vzorec so bili vzgojitelji v Sloveniji in na Švedskem, ki so v svoji praksi že 

imeli oz. imajo v svojem oddelku otroka s posebnimi potrebami, in vzgojitelji, ki nimajo 

izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami. Vzorec je priložnostni in zajema 230 

vzgojiteljic, od tega 155 vzgojiteljic v Sloveniji in 75 vzgojiteljic na Švedskem.  

Z raziskavo smo prišli do spoznanj, da: 

 Imajo vzgojitelji tako v Sloveniji kot na Švedskem zmerno pozitiven odnos (ocene 

so 3,21 in 3,19) do inkluzije, kar po naših ocenah močno prispeva k večji motivaciji 

vzgojiteljev za inkluzijo otrok v vrtec. Pozitiven odnos do inkluzije pomeni 

predvsem zagotovilo za uspešno delo pri delu z otroki s posebnimi potrebami.  

 Se nobena od preučevanih skupin ni čutila povsem kompetentne za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Verjetno gre razlog za to iskati v tem, da je vsak otrok 

individuum in zahteva poseben pristop, kar še posebej velja za otroke s posebnimi 

potrebami.  

 Kljub raznovrstnosti opremljenosti s kotički v igralnicah, prostori otrokom s 

posebnimi potrebami ne omogočajo optimalnega razvoja.  

 Didaktični pripomočki za otroke s posebnimi potrebami so v precejšnji meri odvisni 

od iznajdljivosti njihovih vzgojiteljev. Menimo, da kljub vsemu prizadevanju 

vzgojiteljice ne morejo izdelati didaktičnih pripomočkov, kot bi jih lahko v 

sodelovanju z drugimi strokovnjaki (npr. logopedi, fizioterapevti, splošnimi 

zdravniki itd.). Naš predlog je, da bi bila okrepljena izposojevalna dejavnost 

didaktičnih pripomočkov in da se okrepi sodelovanje staršev z vrtci pri dobavi 
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didaktičnih pripomočkov za potrebe njihovih otrok s posebnimi potrebami. Na ta 

način bi razbremenili vzgojitelje, otroci bi se igrali z njihovim potrebam primernimi 

igračami – didaktičnimi pripomočki, vrtci pa bi bili finančno razbremenjeni. Kot 

smo ugotovili v raziskavi, si starši prizadevajo za kar največjo vključenost tudi pri 

sami sestavi programov, namenjenih njihovim otrokom v vrtcih, zato ne vidimo ovir 

za izpolnitev našega predloga.  

Pri opravljeni raziskavi se nam zastavlja vprašanje, v kakšni obliki in intenzivnosti dodatna 

strokovna pomoč otroku ne bi bila moteča. Opazili smo namreč, da švedski vzgojitelji 

smatrajo dodatno strokovno pomoč kot motečo. Menimo, da je to sicer odvisno od 

posameznega vzgojitelja in kurikuluma vrtca. Hkrati ugotavljamo, da na Švedskem otrok s 

posebnimi potrebami za vzgojitelja predstavlja znižan normativ otrok. To velja tudi v 

Sloveniji, le da v Sloveniji morda vzgojitelji tega ne vedo. Vzgojitelji tako niso 

preobremenjeni, otroci pa so deležni prave mere pozornosti in usmerjanja njihovega 

osebnega razvoja. Povsem razumljivo se nam zdi, da je uspešna inkluzija otroka s 

posebnimi potrebami odvisna od motiviranega vzgojitelja, kot je ocenila tudi večina 

anketiranih vzgojiteljev. Dovolj motiviran vzgojitelj lahko namreč lahko precej prispeva k 

dobremu počutju otroka v skupini v vrtcu, to pa posledično običajno pomeni tudi optimalen 

osebni razvoj otroka.  

Ugotovili smo, da je švedski vzgojno-izobraževalni sistem brezplačen za vse otroke ne 

glede na njihove posebne potrebe, hkrati pa tudi popolnoma časovno prilagodljiv glede na 

delovne obveznosti otrok s posebnimi potrebami. To pomeni, da so švedski starši manj 

obremenjeni od slovenskih staršev. Glavna prednost vzgojno-izobraževalnega sistema na 

Švedskem je, da vsak vrtec oblikuje kurikulum glede na potrebe otrok, ki so vanj vključeni, 

hkrati pa primerljivo s slovenskimi vrtci tudi vzgojitelje manj obremenjuje, saj je razmerje 

otrok na vzgojitelja povprečno manjše kot v Sloveniji (na Švedskem skupino 15–20 otrok 

vzgajajo trije vzgojitelji, medtem ko v Sloveniji enako število otrok vzgajata dva 

vzgojitelja). V Sloveniji vzgojno-izobraževalni sistem vzgojiteljem ne omogoča toliko 

svobode kot Švedskim. Ugotovili smo tudi, da za didaktične pripomočke za otroke s 

posebnimi potrebami poskrbijo z izposojo od drugih vrtcev in ustanov, s čimer poskrbijo za 

primerno oskrbo otrok glede na njihove potrebe brez dodatnih stroškov za vrtec. Po ocenah 
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anketiranih vzgojiteljev so prostori vrtcev na Švedskem dovolj veliki, da v veliki meri 

zadostijo potrebam posameznega otroka s posebnimi potrebami. Pomembno je tudi, da se 

vzgojitelji na Švedskem čutijo dovolj kompetentne za delo z otroki s posebnimi potrebami, 

zato je tudi njihov pristop do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca 

ustreznejši kot v Sloveniji. Glede na te ugotovitve predlagamo, da se za boljšo inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami v slovenskih vrtcih uvedejo naslednji ukrepi: poveča se število 

zaposlenih v posameznem oddelku, s čimer bodo vzgojitelji lažje posvečali pozornost 

posameznemu otroku s posebnimi potrebami, da so za delo z otroki s posebnimi potrebami 

ustrezno nagrajeni, da se vrtci bolj prilagajajo potrebam otrok s posebnimi potrebami in 

njihovim staršem tudi kar se tiče obratovanja vrtcev, da si vrtci v večji meri izposojajo 

didaktične pripomočke glede na dejanske potrebe otrok in da se v večji meri investira v 

izobraževanje vzgojiteljev za otroke s posebnimi potrebami, da se bodo čutili bolj 

kompetentne.  

Zaradi časovne in finančne omejitve smo izvedli raziskavo na razmeroma majhnem vzorcu 

slovenskih in švedskih vzgojiteljev. Zavedamo se, da bi lahko v primeru daljše 

longitudinalne študije na večjem vzorcu anketiranih dobili bolj poglobljene rezultate. Zato 

za nadaljnje raziskave priporočamo daljši časovni okvir in večji vzorec anketiranih na 

osnovi naše raziskave. Tako bodo rezultati raziskav primerljivi v daljšem opazovanem 

obdobju in bomo lahko opazovali razvoj ureditve za otroke s posebnimi potrebami v 

Sloveniji in na Švedskem. Menimo, da bi bilo za bolj poglobljeno študijo primerno 

opazovati več različnih držav in tako pridobiti celostni vpogled v to, katera ureditev za 

otroke s posebnimi potrebami je najprimernejša.    
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PRILOGE 

Vprašalnik za vzgojitelje 

  

Spoštovani! 

  

Moje ime je Vilma Hrovat in sem absolventka magistrskega študija na oddelku za 

predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V magistrski nalogi se ukvarjam s stališči vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami v predšolskem obdobju, primerjalno med Švedsko in Slovenijo, pod 

mentorstvom dr. Stanislava Koširja. Da bi lahko zbrala ustrezne podatke in jih obdelala, vas 

vljudno prosim za sodelovanje in pomoč. 

Vse podatke bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Za vaše odgovore se vam 

iskreno zahvaljujem. 

  

Pri naslednjih vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor: 

1. sklop: Demografija 

1. vprašanje: Spol: a) ženski 

   b) moški 

2. vprašanje: Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 

a) od 0 do 5 let 

b) od 6 do 10 let 
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c) od 11 do 20 let 

č) več kot 21 let 

3. vprašanje: Ali ste že kdaj imeli v oddelku otroka s posebnimi potrebami? 

a) da 

b) ne 

 

2. sklop: Stališče do inkluzije 

1. vprašanje: V predšolskem obdobju med otroke s posebnimi potrebami v moji deželi 

sodijo: 

(obkrožite vse možne odgovore) 

• Slepi in slabovidni otroci 

• Gluhi in naglušni otroci 

• Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

• Gibalno ovirani otroci 

• Dolgotrajno bolni otroci 

• Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

• Avtisti 

• ____________________ 

2. Vprašanje: Prosim, ocenite pojem INKLUZIJA tako, da na vsaki od 

predloženih besed ocenite pojem na lestvici od 1 do 7 med dvema skrajnostma. 

Rešujte hitro, po prvem vtisu in ne razmišljajte dolgo. 
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INKLUZIJA JE 

slaba                   1   2   3   4   5   6   7     dobra 

črna                    1   2   3   4   5   6   7      bela 

neprimerna         1   2   3   4   5   6   7      primerna 

majhna               1   2   3   4   5   6   7      velika 

vesela                 1   2   3   4   5   6   7      žalostna 

nepomembna      1   2   3   4   5   6   7      pomembna 

nestrokovna        1   2   3   4   5   6   7      strokovna 

nenačrtovana      1   2   3   4   5   6   7      načrtovana 

umazana             1   2   3   4   5   6   7      čista 

škodljiva             1   2   3   4   5   6   7      koristna 

3. Sklop: Stališča do strokovne usposobljenosti vzgojiteljev 

• Prosim, označite, do kakšne mere se strinjate s spodnjimi trditvami, tako da 

obkrožite eno od številk vsake trditve. 

       Legenda odgovorov: 

1 – nikakor se ne 

strinjam 

2 – se ne strinjam 3 – se ne morem 

odločiti 

4 – se strinjam 5 – se popolnoma     

strinjam 
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 STALIŠČA DO STROKOVNE 

USPOSOBLJENOSTI VZGOJITELJEV 

ne delno 

ne 

ne 

vem 

delno 

da 

da 

1. Za delo z otroki s posebnimi potrebami sem dovolj 

usposobljen. 

1 2 3 4 5 

2. V našem vrtcu je poskrbljeno za izobraževanje 

vzgojiteljev s področja otrok s posebnimi potrebami 

(seminarji, delavnice, predavanja). 

1 2 3 4 5 

3. Dovolj znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami 

sem pridobil v času študija. 

1 2 3 4 5 

4. Za delo z otroki s posebnimi potrebami sem se 

pripravljen samoiniciativno dodatno usposabljati 

oziroma izobraževati. 

1 2 3 4 5 

5. Skozi delo z otrokom s posebnimi potrebami se največ 

naučiš o samih motnjah, ki jih ima otrok. 

1 2 3 4 5 

 Drugo: (navedite) 

 

4. Sklop: Stališča do prostorske opremljenosti 

 STALIŠČA DO PROSTORA ne delno 

ne 

ne 

vem 

delno 

da 

da 

1.  Prostori v vrtcu so primerno veliki za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

1 2 3 4 5 

2.  Prostori v vrtcu so raznovrstno opremljeni s kotički v 

igralnicah. 

1 2 3 4 5 

3.  Igralnice so varne za slepe in slabovidne otroke. 1 2 3 4 5 

4.  Za gibalno ovirane otroke je vrtec prilagojen. 1 2 3 4 5 

5.  Za gluhe in naglušne otroke imamo v vrtcu akustično 1 2 3 4 5 
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urejene pogoje. 

6.  Prostori vrtca, v katerem delam, so opremljeni tako, 

da omogočajo otroku s posebnimi potrebami 

učinkovito sodelovanje. 

1 2 3 4 5 

7.  Prostori vrtca so opremljeni tako, da omogočajo 

otroku s posebnimi potrebami razvoj in napredek. 

1 2 3 4 5 

 8. Drugo: (navedite) 

 

5. Sklop: Stališča do didaktičnih pripomočkov 

 STALIŠČA DO DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV   ne delno 

ne 

ne 

vem 

delno 

da 

   da 

1.  V vrtcu imamo dovolj posebnih didaktičnih 

pripomočkov za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

glede na vsako oviro otroka. 

1 2 3 4 5 

2.  Vrtec se prilagodi otroku s posebnimi potrebami in 

pridobi ustrezne didaktične pripomočke. 

1 2 3 4 5 

3.  Didaktične pripomočke prinesejo starši sami. 1 2 3 4 5 

4.  Vzgojiteljice zelo pogosto same izdelujemo primerne 

didaktične pripomočke. 

1 2 3 4 5 

5.  V okolju imamo urejeno izposojevalnico najrazličnejših 

sredstev in didaktičnih pripomočkov za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. 

1 2 3 4 5 

6.  Didaktične pripomočke si izposodim pri izvajalcih 

dodatne strokovne pomoči. 

1 2 3 4 5 

 7. Drugo: (navedite) 
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6. Sklop: Stališča do sodelovanja s starši 

7. Sklop: Stališča do timskega dela 

 STALIŠČA DO TIMSKEGA DELA ne delno 

ne 

ne 

vem 

delno 

da 

da 

1. Uspešna inkluzija je odvisna od timskega dela 

vzgojiteljic, staršev in strokovnjakov. 

1 2 3 4 5 

2. Dodatna strokovna pomoč zunanjega strokovnega 

sodelavca in vzgojitelja je dovolj učinkovita, da otrok 

1 2 3 4 5 

 STALIŠČA DO SODELOVANJA S STARŠI   ne delno ne ne vem delno da    da 

1. Starši otroka s posebnimi potrebami sodelujejo z 

vzgojiteljem pri oblikovanju individualnih ciljev za 

otrokov napredek. 

1 2 3 4 5 

2. Starši otroka s posebnimi potrebami se aktivno 

vključujejo v operativno delo skupine. 

1 2 3 4 5 

3. Mnenje staršev ostalih otrok v oddelku je pozitivno do 

inkluzije otroka s posebnimi potrebami. 

1 2 3 4 5 

4. Starši obveščajo vzgojitelja o aktivnostih, ki jih 

izvajajo z drugimi strokovnjaki. 

1 2 3 4 5 

5. Starši otroka s posebnimi potrebami pogosteje 

sodelujejo z vzgojiteljico kot starši ostalih otrok v 

oddelku. 

1 2 3 4 5 

6. Starši otroka s posebnimi potrebami sodelujejo v 

strokovni skupini, ki pripravlja individualiziran 

program otroka. 

1 2 3 4 5 

7. Drugo: (navedite) 

 



UNIVERZA V LJUBLJANI – PEDAGOŠKA FAKULTETA                                       Hrovat Vilma; 

magistrsko delo 

- 90 - 

napreduje. 

3. Dodatna strokovna pomoč otroku v oddelku ne moti. 1 2 3 4 5 

4. Za uspešno inkluzijo mora biti v oddelku več 

strokovnih delavcev. 

1 2 3 4 5 

5. Razvoj in napredek otroka sta odvisna od dobro 

pripravljenega individualiziranega programa. 

1 2 3 4 5 

6. Za razvoj in uspeh otrok s posebnimi potrebami je 

odgovornost staršev, vzgojitelja in ostalih 

strokovnjakov, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, 

enakovredna. 

1 2 3 4 5 

7. Drugo: (navedite) 

 

8. Sklop: Stališča do motivacije za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

 STALIŠČA DO MOTIVACIJE ZA DELO Z 

OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

ne delno 

ne 

ne 

vem 

delno 

da 

da 

1. Uspešna inkluzija otroka s posebnimi potrebami je 

odvisna od motiviranega vzgojitelja. 

1 2 3 4 5 

2. Vzgojitelj je za delo z otrokom s posebnimi potrebami 

dodatno finančno nagrajen. 

1 2 3 4 5 

3. Pri sprejemu otroka s posebnimi potrebami v svojo 

skupino imam možnost izbire. 

1 2 3 4 5 

4. Ravnatelj presodi in upošteva znanje ter izkušnje 

vzgojiteljic, katerim se zaupa otrok s posebnimi 

potrebami. 

1 2 3 4 5 

5. Otrok s posebnimi potrebami v mojem oddelku mi 

predstavlja dodatno delo, ker je to le navodilo vodstva. 

1 2 3 4 5 
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6. Otrok s posebnimi potrebami v oddelku mi pomeni 

znižan normativ otrok. 

     

7. Drugo: (navedite) 

 

  

Hvala za vaše sodelovanje! 

Vilma Hrovat 
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Frågeformulär för förskolelärare 

  

Hej! 

  

Mitt namn är Vilma Hrovat. Jag är utbildad förskolelärare och gör nu min magisterexamen 

på Pedagogiska fakulteten i Ljubljana.    

I mitt examensarbete gör jag en jämförelse mellan Sverige och Slovenien och det gör jag 

genom att samla in olika synpunkter från lärare som arbetar med integrering av barn med 

särskilda behov i förskoleåldern. Min mentor under detta arbete är dr. Stanislav Košir.  

För att kunna samla in relevant information och därefter behandla den, vill jag be er om 

hjälp.  

All information jag samlar in kommer uteslutande att användas för forskningsändamål. 

Jag vill dessutom passa på att tacka på förhand för ert deltagande och jag är säker på att jag 

kommer att ha stor nytta av era svar!  

  

Följande enkät består av ett antal frågor, vänligen ringa in det alternativ du tycker passar 

dig bäst!  

  

1. Är du: a) kvinna 

 b) man 
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2. Yrkeslivserfarenhet (studier och arbete): 

a) från 0 till 5 år 

b) från 6 till 10 år 

c) från 11 till 20 år 

d) mer än 21 år 

  

3. Har du någon gång haft hand om ett barn med särskilda behov på din avdelning? 

a) ja 

b) nej 

  

4. I Sverige räknas följande svarsalternativ in i gruppen för barn med särskilda behov 

under förskoleperioden: (ni kan välja flera svarsalternativ)  

  

• Barn med synskador  

• Barn med hörselskador 

• Barn med språk- och talsvårigheter 

• Barn med nedsatt rörelseförmåga 

• Barn med långsiktiga sjukdomar  

• Barn med psykiska funktionshinder  

• Barn med autism  

• annat:            
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5. Vänligen bedöm begreppet INTEGRATION genom att betygsätta varje påstående 

på en skala mellan 1 och 7.  Ha inte för lång betänketid utan gå på ditt första intryck 

när du läser orden. 

  

INTEGRATION ÄR 

dåligt  1   2   3   4   5   6   7  bra 

svart  1   2   3   4   5   6   7  vitt 

olämpligt 1   2   3   4   5   6   7  lämpligt 

litet  1   2   3   4   5   6   7  stort 

glädjerikt 1   2   3   4   5   6   7  sorgefullt 

Obetydligt 1   2   3   4   5   6   7  betydelsefullt 

oprofessionellt 1   2   3   4   5   6   7  professionellt 

oplanerat 1   2   3   4   5   6   7  planerat    

smutsigt 1   2   3   4   5   6   7  rent 

skadligt 1   2   3   4   5   6   7  nyttigt 
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6. Vänligen markera i vilken utsträckning du håller med följande påståenden genom 

att markera en av siffrorna under varje påstående:  

  

Siffrornas betydelse 

  

 STÄLLNINGSTAGANDE FÖR PEDAGOGERS 

YRKESKVALIFIKATIONER 

1 2 3 4 5 

1 Jag har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta med barn med 

särskilda behov. 

1 2 3 4 5 

2 På vår arbetsplats har vi möjlighet att gå på utbildningar för att 

lära oss med om barn med särskilda behov (seminarier, 

workshops, föreläsningar) 

1 2 3 4 5 

3 Under min studietid fick jag tillräckligt med kunskaper om 

arbetet med barn med särskilda behov.  

1 2 3 4 5 

4 Jag är beredd att på eget initiativ vidareutbilda mig inom arbetet 

med barn med särskilda behov. 

1 2 3 4 5 

5 Genom att arbeta med barn med särskilda behov lär man sig det 

mesta om de sjukdomar barnen själva har.  

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text) 

 

 

1 – håller inte alls 

med 

2 – håller inte med  3 – varken eller 4 – håller med 5 – håller 

fullständigt 

med 
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 STÄLLNINGSTAGANDE OM LOKALERNA 1 2 3 4 5 

6 Förskolans lokaler är tillräckligt stora för att kunna arbeta med 

barn med särskilda behov  

1 2 3 4 5 

7 Förskolans inredning varierar med lekhörn i lekrummen  1 2 3 4 5 

8 Lekrummen är säkerhetsställda för barn med synskador. 

 

1 2 3 4 5 

9 Förskolan är anpassad för barn med funktionshinder. 

 

1 2 3 4 5 

10 Förskolan uppfyller kraven som omfattar akustiskt ordnade 

utrymmen för hörselskadade barn  

1 2 3 4 5 

11 Förskolans lokaler, i vilka jag arbetar i, är utrustade med 

hjälpmedel, som möjliggör att barn med särskilda behov kan 

delta i undervisningen på ett effektivt sätt. 

1 2 3 4 5 

12 Förskolans lokaler är utrustade med hjälpmedel som möjliggör 

framsteg och utveckling hos barn med särskilda behov. 

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text 

 

 STÄLLNINGSTAGANDE 

OM LÄROMEDEL  

1 2 3 4 5 

13 På vår förskola har vi tillräckligt med särskilda läromedel för 

arbetet med barn med särskilda behov utifrån varje barns 

specifika behov.   

1 2 3 4 5 

14 Förskolan anpassar sig till barn med särskilda behov och inskaffar 

lämpliga läro- och hjälpmedel.  

1 2 3 4 5 
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  STÄLLNINGSTAGANDE OM SAMARBETET  

MED FÖRÄLDRARNA  

1 2 3 4 5 

19 Föräldrar till barn med särskilda behov samarbetar med 

förskoleläraren vid utformningen av individuella målen för 

barnets utveckling. 

1 2 3 4 5 

20 Föräldrar till barn med särskilda behov deltar aktivt i gruppens 

operativa arbete. 

1 2 3 4 5 

21 De övriga barnens föräldrar har positiva åsikter angående 

integreringen av barn med särskilda behov.  

1 2 3 4 5 

22 Föräldrarna informerar förskolelärarna om aktiviteter, som görs 

tillsammans med andra experter.   

1 2 3 4 5 

23 Föräldrar till barn med särskilda behov samarbetar oftare med 

förskoleläraren, än föräldrar till resterande barn på avdelningen.  

1 2 3 4 5 

24 Föräldrar till barn med särskilda behov deltar i expertgrupper 

som förbereder individuella program för dessa barn. 

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text) 

 

15 Läro- och hjälpmedel tar föräldrarna själva med sig.  

 

1 2 3 4 5 

16 Ofta producerar lärarna själva egna lämpliga läro- och 

hjälpmedel. 

1 2 3 4 5 

17 I närheten finns det så att vi har möjligheter att få hyra en mängd 

olika resurser och läromedel för arbetet med barn med särskilda 

behov. 

1 2 3 4 5 

18 Läro- och hjälpmedel lånar jag direkt från entreprenören som 

bistår med ytterligare experthjälp. 

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text) 
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 STÄLLNINGSTAGANDE OM SAMARBETET  1 2 3 4 5 

25 En framgångsrik integration beror på lyckat samarbete mellan 

förskolelärare, föräldrar och experter. 

1 2 3 4 5 

26 Ytterligare experthjälp från en utomstående medarbetare 

tillsammans med en förskolelärare är tillräckligt effektiv för att 

barnets utveckling går framåt. 

1 2 3 4 5 

27 Ytterligare experthjälp stör inte barnet på avdelningen. 

 

1 2 3 4 5 

28 För en framgångsrik integration måste det finnas flera experter 

på avdelningen.   

1 2 3 4 5 

29 Barnets utveckling och framsteg beror på ett väl förberett 

individuellt program.  

1 2 3 4 5 

30 Föräldrar, förskolelärare och övriga experter ansvarar lika 

mycket för utvecklingen och framstegen hos ett barn med 

särskilda behov  

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text) 

 

 

 STÄLLNINGSTAGANDE OM  

MOTIVATIONEN ATT ARBETA MED  

BARN MED SÄRSKILDA BEHOV 

1 2 3 4 5 

31 En lyckad integration av barn med särskilda behov beror på 

förskolelärarens motivation. 

1 2 3 4 5 

32 Förskoleläraren är extra avlönad för sitt arbete med barn med 

särskilda behov. 

1 2 3 4 5 
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33 Jag har valmöjligheter när det gäller att ta emot ett barn med 

särskilda behov i min grupp. 

1 2 3 4 5 

34 Rektorn tar hänsyn till förskolelärarens kunskaper och 

erfarenheter och bedömer vem som sedan ska få anförtroendet 

att ta hand om barn med särskilda behov. 

1 2 3 4 5 

35 Barn med särskilda behov på min avdelning anser jag som 

extraarbete, eftersom det endast är en arbetsorder från 

chefsgruppen.  

1 2 3 4 5 

36 Jag anser att barnantalet på en avdelning bör minska, om det 

finns barn med särskilda behov på avdelningen. 

 

1 2 3 4 5 

 Annat: (fri text) 

 

37. Beskriv kortfattat om dina direkta erfarenheter i arbetet med integrationen av 

barn med särskilda behov i din grupp.   

  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

  

Tack för ditt deltagande! 

Vilma Hrovat 


