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POVZETEK 

Čustva imajo v vsakdanjem življenju veliko vlogo. Usmerjajo naše mišljenje, vedenje, 

motivacijo in odločitve. Tudi v šolskem okolju je prisotnih veliko čustev, zato je za strokovne 

delavce pomembno, da se zavedajo pomena le - teh, jih poskušajo razumeti in sprejeti čustva 

učencev. V vzgojno - izobraževalne ustanove so vključeni tudi otroci z avtističnimi motnjami 

(v nadaljevanju AM), ki imajo specifične primanjkljaje na socialno-emocionalnem področju, 

zato je pomembno, da strokovni delavci poznajo njihove značilnosti, jih sprejemajo in jim 

pomagajo pri premagovanju težav, ki se pojavijo. 

V magistrskem delu smo analizirali, katera osnovna čustva se pojavljajo pri učencih z AM v 

prvih petih razredih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju 

PP z NIS) v času pouka in odmorov. Zanimalo nas je tudi, katere situacije sprožijo čustva, in 

ali je več sprožilnih situacij povezanih z osebami ali objekti. Prav tako pa smo se vprašali, ali 

učenci z AM s pomočjo slikovnega gradiva prepoznajo osnovna čustva, jih opišejo in opredelijo 

sprožilne situacije za doživljanje teh čustev ter ali vedo, katere strategije jim pomagajo pri 

uravnavanju intenzivnih, neprijetnih čustev. Za namen raziskave smo opravili opazovanje v 

naravnem okolju in polstrukturirane intervjuje. Opazovanje smo opravili s pomočjo opazovalne 

sheme Čustva učencev v razredu (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2017). Obiskali smo pet različnih 

ustanov po Sloveniji in opazovali različne učence, vključene v prvih pet razredov PP z NIS. Iz 

začetnega vzorca smo izbrali učence, ki so bili diagnosticirani z AM ali so imeli diagnosticirane 

AM in še druge pridružene motnje. Intervju smo opravili s štirimi učenci z AM. Sestavili smo 

ga na podlagi naših raziskovalnih vprašanj in strokovnega gradiva.  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da učenci z AM v šolskem prostoru doživljajo vsa osnovna 

čustva. Najpogosteje doživljajo veselje, sledijo jeza, strah in žalost. Veselje se je najpogosteje 

pojavilo ob zanimivem učnem materialu, pripomočku ali metodi. Jeza se je najpogosteje 

pojavila zaradi neizpolnjene želje učenca z AM. Strah se je najpogosteje pojavil zaradi 

pričakovanega neuspeha, žalost se je enako pogosto pojavila zaradi izgube pomembne stvari, 

zaradi slabših rezultatov v primerjavi s sošolci, zaradi graje učitelja in zaradi neizpolnjene želje. 

Veselje je pogosteje sprožil nek objekt. Jeza se je pojavila pogosteje zaradi druge osebe. Strah 

se je pogosteje pojavil zaradi objekta in žalost se je enako pogosto pojavila zaradi osebe in 

objekta. Učenci z AM so bili najbolj uspešni pri prepoznavanju in poimenovanju veselja na 

slikovnem gradivu in manj uspešni pri prepoznavanju neprijetnih čustev. Neverbalne znake, po 

katerih so prepoznali čustvo, so učenci opisovali zelo različno in samo eden je opisal neverbalne 

znake za vsa čustva. Trije učenci z AM so opisali sprožilne situacije za pojav vseh čustev na 

slikovnem gradivu, en je opisal eno situacijo. Pri opisovanju situacij, ki pri njih samih sprožijo 

čustva, so bili manj uspešni, saj je le en učenec opisal situacije za vsa osnovna čustva. Trije 

učenci so opredelili, da jim pomagata učiteljica ali mama ali se umirijo ob igri, kadar doživljajo 

intenzivna, neprijetna čustva. Dobljeni rezultati nam omogočajo boljši vpogled v čustvovanje 

učencev z AM in njihovo razumevanje le - teh. Z magistrskim delom smo specialno - pedagoški 

stroki v slovenskem prostoru doprinesli nova znanja na področju čustev skupine otrok s 

posebnimi potrebami in odprli nova vprašanja za nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede:  

osnovna čustva, prijetna čustva, neprijetna čustva, avtistične motnje, šola, nižji izobrazbeni 

standard 
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ABSTRACT 

Emotions play a significant role in everyday life. They guide our thinking, behaviour, 

motivation, and decisions. Since emotions are strongly present also in the school environment, 

it is crucial that professionals are aware of their importance, try to understand them and accept 

the students’ emotions. Children with autism spectrum disorder (hereinafter ASD) who have 

specific deficits in the socio-emotional aspects are also included in educational institutions, so 

it is important that professionals know their characteristics, accept them and help them 

overcome behavioural and emotional difficulties.  

In the master’s thesis, the analysis was made of the basic emotions that appear in students with 

ASD in the first five grades of the adapted program with a lower educational standard (hereinafter 

AP with LES) in class and during breaks. The author tried to determine which situations trigger 

emotions and whether these situations are more frequently related to persons or objects. Further 

research questions were whether students with ASD are able to recognize basic emotions with 

the help of pictorial material, describe them and identify trigger situations related to these 

emotions, and whether they know which strategies help them manage intense, unpleasant 

emotions. For the purpose of this research, observations in the natural environment and semi-

structured interviews were conducted. The observations were performed with the help of the 

observation scheme Students’ emotions in the classroom (Smrtnik Vitulić and Prosen, 2017) 

and they included several students in the first five classes of AP with LES in five different 

institutions in Slovenia. From the initial sample, students who were diagnosed with ASD or 

with ASD and other associated disorders were selected. An interview based on the research 

questions and scientific literature was carried out with four students with ASD. 

The results of the research showed that students with ASD experience all the basic emotions in 

the school environment. Most often, they experience joy, followed by anger, fear and sadness. 

Joy was largely related to interesting learning material, aid, or method. Anger most often 

occurred because of an unfulfilled desire of a student with ASD, while fear usually appeared 

because of expectation of failure. Sadness was triggered in equal measure by the loss of an 

important object (e.g. toy), worse results than those of classmates, a teacher’s rebuke, and by 

an unfulfilled desire. Joy was more often caused by an object while anger occurred more often 

because of another person. Fear was more frequently experienced because of an object, and 

sadness appeared in equal amount because of a person or an object. Students with ASD were 

most successful in recognizing and naming joy on pictorial material and less successful in 

recognizing unpleasant emotions. The nonverbal cues by which they recognized the emotion 

were described very differently by the students and only one described the nonverbal cues for 

all the emotions. Three students with ASD described trigger situations for the emergence of all 

emotions on pictorial material, and one student described one situation. They were less 

successful in describing situations that trigger their own emotions, as only one student described 

situations for all basic emotions. Three students identified that when experiencing intense, 

uncomfortable emotions, a teacher or mother helps them or they calm down while playing. The 

obtained results offer a better insight into the emotions of students with ASD and their 

comprehension of these emotions. The master’s thesis provides special pedagogical profession 

in Slovenia with new knowledge about emotions of children with special needs and raises new 

questions for further research. 

Keywords:  

basic emotions, pleasant emotions, unpleasant emotions, autism spectrum disorders, school, 

lower educational standard  
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1 UVOD 

Veselje, jeza, strah in žalost so osnovna čustva. Pojavljajo se v vseh okoljih in imajo pomembno 

vlogo. Katero čustvo se bo pojavilo, je odvisno od situacije in ljudi, ki so vanjo vpleteni. 

Posameznik  presodi, ali je zaznana situacija dovolj pomembna za odziv in kako se bo odzval. 

Čustva so nepogrešljiv del vsakega okolja, pri čemer tudi šolsko okolje ni izjema. 

Šola je živ organizem, v katerega je vključenih veliko različnih ljudi, tudi učenci z avtističnimi 

motnjami (v nadaljevanju AM). To so učenci, ki kažejo odstopanja v socialni interakciji in 

komunikaciji, imajo zožena interesna področja in pri nekaterih se pojavljajo stereotipna vedenja 

(Jurišić, 2016; McCann, 2016; Todd, 2013). Ta raznolikost se kaže tudi na področju čustev. 

Osebe z AM doživljajo in občutijo čustva, vendar zaradi odstopanj na senzornem področju le -

ta izražajo na drugačen način (Jurišić, 2015). O' Brien Towle (2013) navaja, da te osebe pogosto 

izkazujejo močna osnovna čustva, medtem ko manj intenzivna in kompleksna čustva izražajo 

redkeje. Za osebe z AM je značilno, da so na spektru (Košir idr., 2011; Jurišić, 2016; Fletcher 

– Watson in Happé, 2019), kar pomeni, da se podobni simptomi lahko izražajo zelo 

individualno. Tudi čustva večina oseb z AM izraža na nekoliko drugačen, individualen način 

in zato ugotovitev o čustvih oseb z AM ne gre generalizirati (Nuske idr., 2013).  

V magistrskem delu želimo s pomočjo opazovalne sheme Čustva učencev v razredu (Smrtnik 

Vitulić in Prosen, 2017) ugotoviti, katera osnovna čustva se pojavljajo pri učencih z AM v prvih 

petih razredih prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (nadaljevanju PP z 

NIS) in kako pogosto ter katere situacije pri njih najpogosteje izzovejo osnovna čustva. S 

pomočjo polstrukturiranega intervjuja želimo opredeliti, ali učenci z AM s pomočjo slikovnega 

gradiva prepoznajo osnovna čustva in kako opišejo znake, po katerih jih prepoznajo. Preverili 

bomo tudi ali prepoznajo situacije, ki so jih sprožile in ali vedo, katere situacije pri njih samih 

izzovejo osnovna čustva. Nazadnje nas tudi zanima ali vedo, kaj jim pomaga pri uravnavanju 

intenzivnih, neprijetnih čustev.  

V teoretičnih izhodiščih so predstavljena čustva, njihove funkcije in področja čustev ter čustva 

v šoli. Opisane so značilnosti učencev z AM. Na koncu še izpostavimo značilnosti čustvovanja 

otrok z AM. 

V empiričnem delu smo s pomočjo programa SPSS in postopka kodiranja intervjujev analizirali 

podatke, pridobljene z opazovanjem in intervjuji. Navajamo naše ugotovitve in omejitve 

raziskave ter smernice za nadaljnje raziskovanje.   
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Človeška čustva so zapleteni, sestavljeni procesi in je zanje težko oblikovati enotno definicijo. 

Čustva vsebujejo veliko število fizioloških, doživljajskih in vedenjskih odzivov in/ali procesov 

(Oatley in Jenkins, 1996; Smrtnik Vitulić, 2004a). Kadar si ti procesi sledijo v določenem 

zaporedju, nastane v posamezniku čustveni odziv. Pozorni moramo biti, da čustev ne razumemo 

le kot zaporedje ločenih procesov, ampak kot posameznikov celostni odziv v določeni situaciji, 

ki je zanj pomembna (Milivojević, 2008). Bolj kot je neka situacija za posameznika pomembna, 

tem bolj intenzivna bo njegova čustvena reakcija (Smrtnik Vitulić, 2004a). Da je človek lahko 

v zgodovini preživel, so zadolžena čustva in njihova moč vplivanja. Ko oseba stoji pred 

pomembnimi odločitvami in nalogami ali se znajde v zadregi, se prepusti čustvom, ki se 

pojavijo in ne sledi samo razumu. Ker se je preživihtvena vrednost človeških čustev skozi čas 

potrdila, so se le-ta zapisala v živčni sistem (Goleman, 2006).  

2.1 OPREDELITEV ČUSTEV 

Pri definiranju čustev se zaplete že pri izboru same besede oz. besedne zveze, ki jih poimenuje. 

Milivojević (2008) meni, da je boljše kot besedo čustva, uporabiti besedno zvezo emocionalne 

reakcije, saj so v doživljanje čustev vključeni različni in pomembni procesi. Mi bomo za namen 

magistrskega dela uporabili termin čustva in pojavljanje, doživljanje čustev, saj se uporabljajo 

v večini znanstvenih del.  

Oatley in Jenkins (1996) sta izoblikovala delovno definicijo za čustva, ki predstavlja orientacijo 

za raziskovanje in se lahko spremeni, kadar se na tem znanstvenem področju odkrije kaj 

relevantnega. Čustvo »povzroči« posameznik, ki zavedno ali nezavedno ovrednoti neko 

situacijo kot pomembno za dosego njemu pomembnega cilja. Čustvo doživlja kot prijetno, 

kadar se uresničuje zanj pomemben cilj in kot neprijetno, kadar je pot do cilja ovirana. Bistvo 

čustev je pripraviti in spodbuditi posameznika za delovanje v smeri cilja. Čustva dajejo 

prioriteto tistim dejavnostim/ravnanjem/ukrepom, ki se posamezniku zdijo v določeni situaciji 

najpomembnejša. Tak odziv pa lahko posledično prekine ali zmoti druge kognitivne procese ali 

dejavnosti. Čustva spremljajo, ali pa so njihove posledice, telesne in izrazne spremembe ter 

spremembe ravnanja.  

Smrtnik Vitulić (2004a, str. 10) pravi: »Človeška čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki 

vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov. Vsi ti procesi pa 

sestavljajo čustva le, če si sledijo v določenem zaporedju.« 

Campos (1994, v Oatley in Jenkins, 1996) meni, da čustva predstavljajo tisti procesi, ki 

vzpostavijo, ohranijo, spremenijo ali prekinejo odnos med posameznikom in njegovim okoljem. 

Vzrok zato bi je pomembnost dani situaciji, ki ji jo pripiše posameznik. Čustva niso nasprotje 

razumu. Zaradi svoje možnosti upravljanja z mišljenem posameznika dopolnjujejo 

primanjkljaje mišljenja in predvsem pripomorejo k interakciji z drugimi, saj so ti del situacije, 

ki je izzvala čustvo. 

Papalia idr. (2003, str. 175) čustva definirajo tako: »Čustva, kot so žalost, veselje in strah, so 

osebne (subjektivne) reakcije na izkušnje, ki so povezane s telesnimi in vedenjskimi 

spremembami. Ljudje se razlikujejo v tem, kako pogosta so določena čustva, kateri dogodki jih 

sprožijo, kako jih izražajo, kakšne so telesne reakcije in kako zaradi njih reagirajo. Značilen 

vzorec posameznikovih čustvenih reakcij se začne razvijati v obdobju dojenčka in je eden od 

temeljnih elementov osebnosti.« 
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Akin idr. (2000, str. 5) pravijo: »Čustva so močan motivacijski dejavnik. Zaradi njih ljudje 

počnemo najrazličnejše dejavnosti, različno reagiramo na svoja dejanja, na dejanja drugih in na 

številne vsakodnevne dogodke. S svojimi čustvi se odzivamo na pozitivne in negativne 

dogodke.«  

Definicij čustev je veliko, saj so čustva kompleksna in nekaj, kar se ves čas spreminja. Večina 

definicij vključuje zaznavo dogodka, ki sproži čustvo. Definicije pa se razlikujejo predvsem po 

tem, katere procese, ki se odvijajo tekom doživljanja čustev, avtor oz. avtorji vključijo in 

katerim procesom dajo poudarek (Cvetek, 2014). Menimo, da vsaka od predstavljenih definicij 

vsebuje določen vidik, ki je pomemben, da lahko razumemo, kako veliko je področje čustev in 

da je skoraj nemogoče zajeti vse značilnosti v eni definiciji. 

2.2 SPROŽITVENI IN DOŽIVLJAJSKI PROCESI ČUSTEV 

Čustva nastanejo zaradi odnosa med posameznikom in drugimi ter njegovo okolico. Procesi, ki 

sprožajo čustva, so zapleten kognitivno - fiziološko - vedenjski sklop. Da lahko omogočajo 

hitro prilagoditev na novo situacijo v okolju, se vsi procesi odvijajo zelo hitro, kar je lahko 

ključno za preživetje (Milivojević, 2008). Eksperti se strinjajo o tem, v kakšnem vrstnem redu 

se pojavijo posamezni procesi. Razlike v razlagah so zlasti v tem, kako podrobno avtor razčleni 

posamezne procese (Smrtnik Vitulić, 2004a).  

Milivojević (2008) za razlago čustev uporabi model, ki je sestavljen iz niza osmih procesov. 

Imenuje ga krožna emocionalna reakcija ali model KER. Model zajame vse procese, ki se 

pojavijo pred, med in po čustveni reakciji, zato smo ga vključili v magistrsko delo, ker se nam 

zdi, da zelo celostno zajame celoten proces.  

Prvi proces, ki je potreben za sprožitev čustva, je prisotnost stimulusne situacije. Stimulusna 

ali dražljajska (Smrtnik Vitulić, 2004a) situacija nastane, kadar pride do spremembe v zunanjem 

ali notranjem svetu posameznika. Katere spremembe oz. situacije izzovejo čustva, ni mogoče 

objektivno opredeliti, saj so ta merila popolnoma subjektivna (Milivojević, 2008). S pomočjo 

čutil posameznik zazna spremembo v okolju in nastanejo mentalne reprezentacije, ki so produkt 

percepcije (zavestna zaznava dražljaja) in subcepcije (nezavedna zaznava dražljaja). Številna 

čustva nastanejo tudi zaradi asociativnih dražljajev (zunanji dražljaj posameznika asociira na 

nekaj, kar v njem sproži mentalne predstave), simbolnih dražljajev (besede/govor, npr. 

sporočilo preko telefona), ali zaradi psihogenih dražljajev (mentalnih predstav, ki ne temeljijo 

na realnih dogodkih, ampak so rezultat domišljije) (Milivojević, 2008). Sledi pripisovanje 

pomena situaciji, ki poteka zelo hitro in je popolnoma subjektivno, saj je odvisno od 

referenčnega okvirja posameznika, ki je odvisen od posameznikovega znanja in izkušenj. Tako 

posameznik dobi informacijo, kaj je dani dražljaj in kakšen pomen ima za zanj. Vsakemu 

dražljaju se lahko pripiše pravilen ali izkrivljen pomen. Kadar je dražljaju pripisan izkrivljen 

pomen, pride do neustreznega čustva, saj se proces nadaljuje z nepravilnim podatkom 

(Milivojević, 2008). Ko je stekel proces zaznavanja in pripisovanja pomena situaciji, 

posameznik situaciji pripiše pomembnost (postopek valorizacije) v skladu s svojim 

vrednostnim sistemom. Ta stopnja procesiranja čustva je zelo pomembna, saj se tu odloči, ali 

je dražljaj dovolj pomemben, da nastane čustvo. Ljudje imamo različne vrednostne sisteme, saj 

smo bili deležni različnih oblik socializacije in personalizacije, zato ima sociokulturni kontekst 

velik vpliv na to, kakšno vrednost bo posameznik pripisal določeni situaciji.  Dva posameznika 

lahko enako zaznata dražljaj in mu določita enak pomen, vendar mu pripišeta različno stopnjo 

pomembnosti. Kadar je pripisovanje vrednosti dražljaja razumljivo in sprejemljivo za druge 

člane skupnosti, je valorizacija »normalna«. Če pa je za druge člane nerazumljiva in 

nesprejemljiva, gre za odklon v smeri precenjevanja ali podcenjevanja določene vrednosti. 
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Posledično bo čustvo (za družbo) neustrezno (Milivojević, 2008). Kadar posameznik odloči, da 

je določen dražljaj zanj pomemben, se sprožijo določeni biološki programi, da nastane telesni 

odziv. Posameznik ga začuti, kot spremembe v visceralnih funkcijah (avtonomni živčni in 

endokrini sistem) in v gibalnih funkcijah (somatski živčni sistem). Čustva dvignejo energetsko 

raven telesa in mobilizirajo organizem za delovanje. Namen teh sprememb je priprava sistema 

na morebitno akcijo (Milivojević, 2008). Čustva aktivirajo enega ali več vedenjskih programov 

in s tem omogočijo, da se posameznik pripravi za akcijo (ali akcijsko tendenco) (Milivojević, 

1999, v Smrtnik Vitulič, 2004a) oz. motivira za določeno vedenje. Akcijsko tendenco 

posameznik subjektivno doživlja kot notranjo spodbudo ali impulz za akcijo. Navzven 

(objektivno) se kaže tako, da posameznik zavzame specifični telesni položaj (emocionalni 

babitus) in specifično mimiko (facialna ekspresija). V nujnih situacijah in pri čustvenih izbruhih 

lahko posameznik iz pripravljenosti na akcijo takoj preide v akcijo. V večini primerov pa 

pripravljenosti sledi še en korak (Milivojević, 2008). Kadar doživljamo čustva, pomeni, da se 

dogaja nekaj pomembnega. Zato se mišljenje usmeri na predelovanje te informacije. Čustvo 

prekine kognitivno funkcijo, ki se je dogajala in kot prioritetni cilj mišljenja postavi izbiro 

takšnega vedenja, ki bo najboljši odziv na ocenjeno dražljajsko situacijo. Gre za selektivno 

spodbujanje tistih delov mišljenja/predstav, ki so pomembni za dražljajsko situacijo. Ta vrsta 

mišljenja je zelo intenzivna, osredotočena in na določen način tudi omejena. Mišljenje nastane 

pozneje kot čustvo, zato je njegova naloga, da podpre in dodatno spremeni že obstoječe 

čustvene reakcije (Milivojević, 2008). Prav tako pa posameznik oceni potek že prakticiranega 

vedenja in posledic vedenja (Bowlby, 1969, v Milivojević, 2008). Mišljenje nam pomaga, da 

lahko ozavestimo čustvo in premislimo, zakaj se je pojavilo ob določeni situaciji. 

Prilagoditveno vedenje nam omogoča, da se lahko posameznik ustrezno odzove na njemu 

pomembno situacijo (Milivojević, 2008) in je tako v stanju optimalne pripravljenosti za 

morebitno akcijo ali določeno aktivnost (Milivojević, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004a).   

Za oceno, ali je neko vedenje ustrezno oz. je bilo ustrezno, upoštevamo dve merili. To sta 

uspešnost vedenja (ali smo rešili problem) in njegovo socialno sprejemljivost. V nekaterih 

okoliščinah je socialna sprejemljivost pomembnejše merilo kot uspešnost. Kadar posameznik 

doživlja neprijetna čustva, želi s svojim vedenjem ponovno vzpostaviti ravnovesje med svojimi 

željami in vrednostnim sistemom ter okoljem. Kadar pa doživlja prijetna čustva, so ta 

subjektiven odziv na vzpostavljeno ali izboljšano ravnovesje med posameznikom in okoljem. 

Vedenje, ki se tukaj pojavi, stremi k stabilizaciji in okrepitvi zunanjih sprememb, ki so razlog 

za prijetno čustvo. Prav tako pa so prijetna čustva povezana z vedenjem približevanja ali 

ponovnega iskanja dražljajske situacije, ki je sprožila čustvo (Milivojević, 2008).  

2.3 ZNAČILNOSTI OSNOVNIH ČUSTEV 

Po opredelitvi procesa čustvene reakcije bomo predstavili značilnosti čustev. V naši raziskavi 

smo se odločili za analizo osnovnih čustev pri otrocih z AM, zato bomo, čeprav so se pri njih 

pojavila tudi druga čustva, v nadaljevanju predstavili veselje, jezo, strah in žalost.  

Čustva se delijo na osnovna (ali temeljna) in kompleksna. Merila, katera čustva so osnovna in 

katera kompleksna, variirajo. Eksperti predpostavljajo, da naj bi se osnovna čustva v 

ontogentskem (tj. individualnem razvoju vsakega posameznika) in v filogenetskem razvoju (tj. 

evolucijskem razvoju) pojavila zelo zgodaj (Plutchik, 1980, v Smrtnik Vitulić, 2004b). 

Izražanje in prepoznavanje osnovnih čustev naj bi bilo enako v vseh kulturah, zanje naj bi bila 

značilna tipična mimika obraza, vzorci možganske dejavnosti, delovanje avtonomnega 

živčnega sistem in s tem prilagoditvena vloga (Ekman, 1992).  Strokovnjaki so na podlagi teh 

opažanj sestavili sezname od petih do petnajstih čustev, med katerimi jih večina vključuje 

veselje, žalost, strah in jezo (Smrtnik Vitulić, 2004b).  
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2.3.1 VESELJE 

Veselje doživlja posameznik, ki oceni, da se mu je uresničila pomembna želja (Milivojević, 

2008). Vsebina želje je odvisna od razvojne stopnje posameznika, njegovih sposobnosti in 

osebnostnih lastnosti. Materialnih dobrin, prijetnih dogodkov in dejavnosti se veselijo že otroci 

v zgodnjem otroštvu, kadar so zanje pomembni in izzovejo trenutno ugodje. Veselje spremlja 

doživljanje prijetnosti, ki je posledica telesnega odziva (telesna senzacija, občutek) ob 

zadovoljitvi pomembne želje (Smrtnik Vitulić, 2004a). Predšolski otroci se veselijo predvsem 

sodelovanja v različnih aktivnostih z drugimi ljudmi, zlasti vrstniki. Posebej intenzivno 

doživljajo veselje, kadar so uspešnejši od drugih otrok. Izražanje veselja po navadi spremlja 

smeh, splošna sprostitev celotnega telesa, pri predšolskih otrocih pa je izrazito izražanje veselja 

preko gibanja (npr. skakanje, valjanje po tleh, ploskanje) (Kavčič in Fekonja, 2004). Veselje je 

namenjeno krepitvi tistega vedenja, ki je prispevalo k doseganju te želje, saj ga posameznik 

doživlja kot prijetno. Doživljanje veselja pa ob enem poglablja pozitiven odnos z ljudmi v 

posameznikovem okolju (Smrtnik Vitulić, 2004a). Prav tako je doživljanje veselja pomembno 

v otrokovem socialnem prilagajanju, saj je veselje privlačno za druge ljudi, spodbuja igralno 

dejavnost, prispeva k pozitivni klimi v skupini in prispeva k pozitivnemu samovrednotenju 

(Kavčič in Fekonja, 2004). Kadar se pri posamezniku pojavi veselje, pride do pomembne 

biološke spremembe v možganih, ki zavira neprijetna čustva, aktivira vso razpoložljivo energijo 

in omejuje vsa tista čustva, ki zbujajo skrb. To stanje pozitivno vpliva na celotno telo in ga 

pripravi za kakršnokoli delo ter podkrepi delovanje v smeri zadovoljevanja več ciljev 

(Goleman, 2006). Veselje spodbuja učenje, vzpostavljanje novih možganskih povezav in 

ustvarja nove mentalne vzorce (Fredrickson in Losada, 2005, v Cvetek, 2014). Stanje 

možganov, ki ga ustvari veselje, omogoči, da je posameznik pripravljen na nove izkušnje in 

nove informacije, da je v svojem vedenju prožen in ustvarjalen in se ob enem počuti varno. 

Takšno stanje spodbuja širjenje znanja, osebno rast in povezovanje z drugimi (Cvetek, 2014).  

2.3.2 JEZA 

Jezo doživlja posameznik, ki oceni, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža pomembno 

vrednoto posameznika in ovira njegove cilje ali pomembne želje. Čustvo jeze je usmerjeno 

navzven, po navadi proti nekomu drugemu ali na predmete ali na svet. Včasih pa je lahko oseba 

jezna tudi nase, takrat se pojavi jeza na samega sebe oz. sklop čustev do samega sebe 

(Milivojević, 2008). Jeza ima pozitiven pomen, kadar predstavlja motivacijo za premagovanje 

nastalih ovir ali pomaga otroku, da se postavi zase. Lahko pa zaradi jeze nastane konflikt, ki 

celo vodi do nasilja (Kavčič in Fekonja, 2004). S tem čustvom posameznik izkazuje nadvlado, 

saj se jezi tisti, ki želi spremeniti okolje v skladu z lastnimi željami, vrednotami in cilji. Ob 

enem pa se počuti dovolj močnega za spremembo in je jeza povezana z občutkom pomembnosti 

in ugleda (Milivojević, 2008; Smrtnik Vitulić, 2004a). Cilj izražanja jeze je sprožanje 

neprijetnih občutkov v drugi osebi, da bi ta, zaradi vpliva jeze, spremenila svoje vedenje. Kadar 

druga oseba spremeni svoje vedenje, ki je ogrožalo uresničenje pomembne želje posameznika, 

jeza doseže svoj namen in je posameznik več ne doživlja (Smrtnik Vitulić, 2004a). Doživljanje 

jeze požene kri v roke, da bi lahko pograbile orožje ali udarile nasprotnika. Hkrati hormoni, kot 

je adrenalin, povzročijo, da narasteta srčni utrip in energija, katera bi zadostovala za napad 

(Goleman, 2006). Občutek iritacije in frustriranosti sta prvi obliki jeze pri dojenčku. Če 

dojenčka nekaj ovira, da bi uresničil svojo potrebo ali željo, se počuti frustriranega in če presodi, 

da je dovolj močan in zmožen odstraniti oviro, jo poskuša odstraniti. Če je občutek jeze zelo 

močan, lahko preide v bes ali srd (Milivojević, 2008). Vedenje, ki izhaja iz jeze, je lahko 

impulzivno, agresivno ali pa se posameznik odzove na inhibiran način, z umikom. Otrok v 

predšolskem obdobju najpogosteje doživlja jezo, kadar se nekdo vmeša v njegovo igro ali če se 

od njega pričakuje nekaj, česar ne želi storiti (Hurlock, 1974, v Kavčič in Fekonja, 2004).   
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2.3.3 STRAH 

Strah doživlja posameznik, ki oceni, da je ogrožena katera izmed njegovih vrednot in verjame, 

da ni sposoben, da bi se spoprijel z nastalo situacijo, saj presega njegove sposobnosti 

(Milivojević, 2008; Smrtnik Vitulić, 2004a). Kakršno pomembnost posameznik pripisuje 

dogajanju, takšna bo intenzivnost strahu in temu primerno bo trajanje le-tega. Strah pripravlja 

posameznika za soočanje z nevarnostjo, saj mu omogoči hitro in avtomatizirano oceno 

ogrožajoče situacije, mobilizacijo energije in prilagoditev na nastalo situacijo (Smrtnik Vitulić, 

2004a). Kadar oseba doživlja strah, telo požene kri v večje skeletne mišice (npr. v noge, da se 

lahko poženejo v beg) in obraz pobledi. Ob enem se ohladi telo in v tem trenutku dobi 

posameznik čas, da premisli, ali bi zbežal ali poiskal skrivališče. Možganski centri za čustva 

posredujejo informacijo, da se v telesu sprožijo hormoni, ki ga pripravijo na možno borbo 

(Goleman, 2006). Vsi otroci preživljajo obdobja strahov, ki skrbnike opozarjajo na otrokova 

razvojna prizadevanja in jih opozorijo, naj podprejo otroka v trenutku, ko jih potrebuje 

(Brazelton, 1999). Različni dejavniki, kot so otrokova inteligentnost, spol, socialnoekonomski 

položaj, telesno stanje, socialne interakcije, vrstni red rojstva ter osebnost, vplivajo na to, česa 

se bo otrok bal (Hurlock, 1974, v Kavčič in Fekonja, 2004). V tabeli so prikazana obdobja 

strahov, ki jih doživlja večina otrok. 

Preglednica 1: Strahovi otrok (Morris in Kratochwill, 1983, Stevenson-Hinde in Shouldice, 1996, v Papalia idr., 2003, str. 

275) 

Starost Strah 

0-6 mesecev Izguba varnosti, glasni zvoki. 

7-12 mesecev Neznanci, višina, nenadni, nepričakovani predmeti, ki se grozeče približujejo. 

1 leto Ločitev od staršev, stranišče, poškodba, neznanci. 

2 leti Številni dražljaji: hrup (sesalci, sirene, alarmi, grmenje…) živali, temni 

prostori, ločitev od staršev, veliki predmeti ali stroji, spremembe v okolju, 

neznani vrstniki. 

3 leta Maske, tema, živali, ločitev od staršev. 

4 leta Ločitev od staršev, živali, tema, hrup. 

5 let Živali, »hudobni« ljudje, tema, ločitev od staršev, telesne poškodbe. 

6 let Nadnaravna bitja (duhovi…), telesne poškodbe grmenje in strela, tema, spati 

in biti sam, ločitev od staršev. 

7-8 let Nadnaravna bitja, tema, dogodki iz medijev, biti sam, telesne poškodbe. 

9-12 let Testi in preverjanja v šoli, uspešnost v šoli, telesne poškodbe, fizična podoba, 

grmenje in strela, smrt, tema. 

Strah povzroči, da se lahko posameznik izogne ogrožajoči situaciji, iz nje zbeži, pokaže svoj 

strah ali pa reagira z agresivnim vedenjem. Če pride do pretiranega strahu in posameznik, ki ga 

doživljane, ne ve, ali obstaja izhod iz nastale situacije, lahko oseba doživi paniko, ki povzroči 

kaotično vedenje, paralizo ali nezavest. Če pride do pretiranega strahu in je posameznik 

prepričan, da ni izhoda iz nastale situacije, lahko oseba doživlja grozo (Milivojević, 2008; 

Smrtnik Vitulić, 2004a). 

2.3.4 ŽALOST 

Posameznik, ki doživlja žalost, je v dani situaciji ocenil, da izgublja nekaj, kar je zanj 

pomembno (Milivojević, 2008). Bolj kot je bila izgubljena oseba ali izgubljen objekt za 

posameznika pomemben, večjo izgubo doživlja in intenzivnejša je njegova žalost (Oatley in 

Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Žalost pripravi posameznika, da pozornost nameni 

sebi in svojemu doživljanju. Izgubljena oseba ali objekt žalovanja je zmeraj pomemben in 
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internaliziran v posameznikovi psihični strukturi. Žalost je po navadi usmerjena v dogodke v 

preteklosti, lahko pa je usmerjena tudi v sedanjost ali prihodnost, če posameznik ve, da izgublja 

ali bo izgubil kaj, kar je zanj pomembno. Posameznik, ki doživlja žalost, predeluje in ponovno 

gradi svoj vrednostni sistem, se »poslavlja« od izgubljene osebe ali objekta, se prilagaja novim 

življenjskim pogojem in se pripravlja na potencialno ponovno navezanost. Posameznik z 

žalostjo izkazuje potrebo po sočutju in pomoči (Smrtnik Vitulić, 2004a). Doživljanje žalosti 

povzroči, da se zniža raven moči in zagnanosti za različne aktivnosti, predvsem za razvedrilo 

in radost (Goleman, 2006). Namen čustva žalosti je, da posameznik dojame, da je izgubil nekaj, 

kar je bilo zanj pomembno in se s tem razveže od izgubljenega ter se prilagodi novim razmeram, 

postane sposoben za nove navezave, hkrati pa preverja in rekonstruira svoj vrednostni sistem 

(Milivojević, 2008). Žalost in z njo povezano žalovanje v vsakem pusti posledice. Kadar pa se 

predela in se energija spet povrne, posameznik začne načrtovati svojo prihodnost (Goleman, 

2006). Otroci in mladostniki doživljajo žalost predvsem zaradi izgube ljubljene osebe ali 

objekta, tako kot odrasli (Zupančič, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Intenzivna žalost se pri 

otrocih ne pojavi pogosto. Doživljajo jo, če izgubijo ljubljeno osebo, od katere so bili odvisni 

(Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Zaposleni in v družbi sprejeti posamezniki bodo 

žalovali manj kot osamljeni. Intenzivnost žalovanja pa z leti narašča (Smrtnik Vitulić, 2004a). 

2.4 FUNKCIJE ČUSTEV 

V nadaljevanju bomo opredelili, kakšno funkcijo imajo čustva in zakaj je pomembno, da jih 

doživljamo. 

Ljudje doživljamo prijetna in neprijetna čustva. Med prijetna strokovnjaki uvrščajo tista, ki se 

pojavijo, kadar se posamezniku uresniči pomembna želja ali posameznik doseže želen cilj. Med 

neprijetna čustva uvrščamo tista, ki se pojavijo, kadar posameznik ne more uresničiti ali doseči 

pomembne želje ali cilja (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Zavedati se moramo, da so 

lahko koristna vsa čustva, tako prijetna kot neprijetna (Honeyboune, 2018). Doživljanje vseh 

čustev omogoči, da se lahko posameznik ustrezno prilagodi na zanj pomembno situacijo 

(Milivojević, 2008). Z moralnega gledišča so čustva nevtralna, zato jih ne smemo opredeliti kot 

dobra ali slaba oz. v etičnem smislu kot pravilna ali napačna. Naravno in normalno je, da 

posameznik občuti vsa čustva in zato je pomembno, da ima otrok izkušnjo, da je dober, ne glede 

na to, katero čustvo doživlja (Akin idr., 2000).  

Čustva pomembno vplivajo na kognitivne procese, kot so pozornost, motivacija, organiziranje 

in vodenje zaznave (Oatley in Jenkins, 1996; Izard, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Zato lahko 

čustva vodijo do zaznavnih pomot (Lamovec, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a), saj ljudje 

pripisujemo posameznim dražljajem drugačen pomen, kot ga v resnici imajo. Pod vplivom 

čustev imajo ljudje prav tako spremenjeno zaznavanje časa. Kadar je oseba v veselem 

razpoloženju, se zdi, da teče čas hitreje. Kadar pa doživlja neprijetna čustva, ima občutek, da 

mineva čas počasneje. Šibka čustva v posamezniku spodbudijo in povezujejo miselne procese, 

poveča se hitrost mišljenja, količina idej, kreativnost, iniciativnost in iznajdljivost. Ljudje si 

lažje in trajneje zapomnijo vsebine, ki jih čustveno pritegnejo. Intenzivna čustva lahko celo 

ohromijo psihične funkcije organizma. Najprej odpove mišljenje, ohromijo pa lahko tudi 

motorične funkcije (Smrtnik Vitulić, 2004a).  

Čustva opravljajo več funkcij, ki so potrebne za preživetje in dobro počutje. Ena izmed njih je 

seznaniti druge z notranjim stanjem posameznika in od njih izvabiti odziv. Druga funkcija je 

usmerjanje in uravnavanje vedenja. Čustvi kot sta strah in presenečenje, v nujnih situacijah, 

kjer gre za preživetje, posameznika pripravita na delovanje. Čustvi, kot sta zanimanje in 
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navdušenje, pa spodbujata raziskovanje in spoznavanje okolice, kar posledično vodi v 

življenjsko pomembno učenje (Papalia idr., 2003). 

Funkcije posameznih čustev smo že opisali in jih bomo samo povzeli. Funkcija veselja je, da 

posameznika nagradi, ko je dosegel njemu pomemben cilj in s tem krepi vedenje, ki je privedlo 

do tega cilja (Milivojević, 2008). Funkcija jeze je, da preko nje posameznik spremeni vedenje 

drugega in s tem odstrani oviro do svojega cilja (Smrtnik Vitulić, 2004a). Strah ima funkcijo, 

da posameznika pripravi na soočanje z nevarnostjo in funkcija žalosti je, da se posameznik 

prilagodi novim življenjskim pogojem (Smrtnik Vitulić, 2004a). 

2.5 PODROČJA ČUSTEV 

Čustveni procesi so kompleksna celota, vendar smo pri njihovi analizi po navadi pozorni le na 

eno od področjih čustev (Smrtnik Vitulić, 2004a). V sledečih poglavjih bomo opisali izražanje 

čustev, prepoznavanje in razumevanje čustev ter uravnavanje čustev.  

2.5.1 IZRAŽANJE ČUSTEV 

Izražanje čustev je večinoma nezavedne narave, zato so čustveni izrazi dokaj zanesljivi 

pokazatelji čustvenih stanj (Kovačev, 1993, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Oseba s čustvenim 

izražanjem kaže na svojo vpletenost v določeno situacijo. Čustveni izrazi so stimulus za 

posameznika, ki jih opazi pri drugi osebi in jih posledično ocenjuje in si jih razlaga ter se nanje 

odziva na podlagi pomena, ki jim ga pripiše. Pri nebesednem čustvenem sporočanju je nabor 

dražljajev dokaj velik: izraz obraza, gibi oči in smer gledanja, kretnje, telesna drža, ton in barva 

glasu, uporaba socialnega prostora, dotik in vonj (Smrtnik Vitulić, 2004a). Ko se otroci začnejo 

učiti besednih izrazov za čustva, so temelji njihovega čustvenega izražanja že zgrajeni. Otroci 

se znajo ustrezno odzvati na čustvene izraze osnovnih čustev, še preden so jih sposobni 

poimenovati. Z razvojem govora pa se začne nadaljnje razlikovanje izražanja in razumevanja 

kompleksnejših čustev (Lamovec, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Univerzalni program 

čustvenega izražanja se sproži ob pomembnem dogodku. Končni izraz pa je odvisen od kulturno 

določenih norm (Kovačev, 1993, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Odzivi okolice na čustvene izraze 

vplivajo na posameznikovo osvajanje pravil in norme za izražanje le – teh. Razumevanje in 

uporaba pravil se posledično lahko spremeni glede na to, v katerem okolju posameznik doživlja 

čustva (Smrtnik Vitulić, 2004a).  

2.5.1.1 RAZVOJ IZRAŽANJA ČUSTEV 

Eksperti na področju čustev menijo, da že dojenčki izražajo vsa osnovna čustva. Torej tista, o 

katerih sklepamo preko obraznih izrazov. Nekateri še celo menijo, da lahko prepoznamo vsa 

čustva že v prvih tednih po rojstvu. Povezano izražanje čustev, kjer sodelujejo obrazni izrazi, 

drža in gibanje telesa, kot tudi ton in spremembe glasu, lahko oblikuje otrok že pri šestih 

mesecih. Izrazi pri dojenčkih pa se razlikujejo predvsem zaradi socialnega konteksta, v katerem 

se pojavi čustvo (Zupančič, 2004). V interakciji s skrbniki se dojenček po navadi odzove z 

veseljem, pozitivno vokalizacijo in povečano gibalno dejavnostjo. Kadar pa se oseba nanj ne 

odziva, pokaže žalosten izraz, zmedeno vokalizacijo, na jezen izraz pa se odzove z jokom, 

močnimi in nesinhroniziranimi gibi. O čustvenem stanju dojenčka nam lahko njegovo izražanje 

pove veliko, saj je dobro organizirano in specifično (Weinberg in Tronick, 1994, v Zupančič, 

2004). Skozi razvoj se otrok nauči kdaj, kje in kako je primerno izražati posamezno čustvo. S 

podkrepljevanjem in ignoriranjem čustva odrasli že v prvih mesecih otroka učijo, kaj je 

primerno (Zupančič, 2004). Pozitivna podkrepitev je predvsem v prvih mesecih posnemanje 
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otrokovega izraza veselja, zanimanja, presenečenja. Dojenčki imajo težnjo, da posnemajo 

izraze na obrazu drugih ljudi in se z njimi identificirajo (Bremner, 1994, v Zupančič, 2004). 

Učenje izražanja čustev z besednimi navodili pride v ospredje v drugem letu starosti malčkov. 

Pravil izražanja se med drugim učijo tudi z neposrednim opazovanjem izražanja čustev drugih 

v svoji okolici. Uporaba obeh metod, opazovanja in besedne podkrepitve, malčku omogoči, da 

se še hitreje uči. Čeprav se učenje pravil izražanja čustev začne relativno hitro, sta usvajanje in 

njihovo ponotranjanje razmeroma počasna. Glede na socialni kontekst in pričakovanja drugih, 

otroci postopoma prilagajajo svoje čustvene izraze, tako da počasi pri tretjem letu starosti 

napredujejo v inhibiciji svojih čustvenih izrazov, vendar pa niso sposobni zakriti svojih 

čustvenih stanj (Zupančič, 2004).  

Otroci v srednjem in poznem otroštvu jasno ločujejo med čustvi, ki jih nekdo doživlja in tistimi, 

ki jih pokaže. Vse bolj se zavedajo svojih čustev in čustev drugih, kar jim omogoča, da imajo 

vedno bolj učinkovit nadzor nad svojim doživljanjem in izražanjem čustev (Papalia idr., 2001, 

v Fekonja in Kavčič, 2004). V tem obdobju začnejo razumeti, kako doživljanje določenega 

čustva vpliva na vedenje drugih. Prav tako pa spoznajo, da pojav nekega čustva vpliva na 

njihove miselne procese in dejavnosti (Meerum Terwogt in Harris, 1993, v Fekonja in Kavčič, 

2004). Pomemben napredek v čustvenem razvoju šolskih otrok je razvoj nadzora nad 

doživljanjem in izražanjem neprijetnih čustev, saj že razumejo zakaj so jezni, žalostni ali zakaj 

jih je strah, hkrati pa zmorejo predvidevati, kako se bodo drugi odzvali na izražanje teh čustev 

in zato v socialnih situacijah svoje izražanje prilagodijo le-temu (Papalia idr., 2001, v Fekonja 

in Kavčič, 2004).    

2.5.2 PREPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE ČUSTEV 

Kompetentno prepoznavanje in razumevanje čustev drugih je zelo pomembno v 

posameznikovih socialnih odnosih (Kavčič in Fekonja, 2004). Prepoznavanja čustev se 

pretežno naučimo, saj vključuje znanje, ki ga pridobimo z vsakodnevnimi izkušnjami o pomenu 

različnih dogodkov, gest, lastnosti čustvenih izrazov in drugih značilnosti čustvenega izražanja. 

Za ustrezno prepoznavanje čustev je pomembno, da posameznik pravilno poveže izraze čustev 

z ustrezno situacijo (Smrtnik Vitulić, 2004a). Že dojenčki in malčki preko obraznih izrazov 

prepoznavajo čustva drugih. Otroci v predšolskem obdobju pa so pri prepoznavanju in 

opisovanju čustev uspešnejši, kadar jim je na voljo še besedni opis in ne samo fotografija izraza 

na obrazu, sta v svoji raziskavi odkrila Russel in Widen (2002, v Kavčič in Fekonja, 2004). 

Razumevanje posameznih čustvenih izrazov otroku v zgodnjem otroštvu omogoči, da se lahko 

o čustvih in situacijah, ki so jih izzvale, pogovarja in o njih razmišlja (Kavčič in Fekonja, 2004).  

Šolski otroci začnejo poleg osnovnih čustev postopoma razumeti tudi druga kompleksnejša 

čustva npr. razočaranje, vznemirjenost, olajšanje, pogum, anksioznost (Harter, 1983, v Fekonja 

in Kavčič, 2004). Ob enem vse bolje razumejo in pojasnjujejo situacije, ki so privedle do 

pojavljanja določenega čustva. Razumejo, da lahko ena situacije pri nekom povzroči eno čustvo 

in ista situacije pri nekom drugem čisto drugo, kar je odvisno od preteklih izkušenj (Banerjee, 

1997). Smrtnik Vitulić (2003) je v svojem znanstvenem magistrskem delu raziskovala, kako 

otroci razumejo osnovna čustva veselja, žalosti, jeze in strahu pri drugih ljudeh. V svojo 

raziskavo je vključila otroke, stare sedem, devet in enajst let, ki so odgovarjali na 

polstrukturirani intervju, ki je zajemal vsa področja čustev, med drugim doživljanje čustev. Kot 

glavni vzrok za doživljanje čustev je večina navedla zunanje dejavnike. Rekli so, da se ljudje 

odzovejo na določeno čustvo s telesnimi izrazi in dejavnostmi, in da se čustev zavedajo. Manj 

zapletene razlage čustev so uporabljali mlajši otroci, starejši pa zapletenejše. Na podlagi 

rezultatov v svoji raziskavi je avtorica zaključila, da razvoj razumevanja čustev od srednjega 
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otroštva do zgodnjega mladostništva poteka tako, da otroci postopoma gradijo svoje 

razumevanje z dodajanjem novih, zapletenejših razlag. Največje spremembe pri razvoju 

mentalističnega razumevanja čustev pa se zgodijo pri prehodu iz otroštva v mladostništvo. Prav 

tako pa avtorica meni, da razvoj razumevanja čustev poteka področno specifično in se nadaljuje 

v poznem mladostništvu in odraslosti.   

Ljudje svojih čustev nismo zmerom pripravljeni pokazati, zato jih pogosto prikrivamo. 

Odgovori na vprašanje, zakaj jih prikrivamo, so zelo različni. Nekateri jih prikrivajo zaradi 

kulturnih pravil, drugi zaradi osebnih in nevrotičnih razlogov, tretji pa zaradi namernega 

goljufanja (Lamovec, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Zato je pri prepoznavanju čustev drugih 

pomembno, da poleg situacije in vedenja posameznika, upoštevamo še okvir, v katerem je 

čustvo nastalo, časovno razporeditev izrazov in neskladje med besednim in nebesednim 

izražanjem. Kontekst oblikujejo neka objektivna situacija, namerna dejavnost osebe, struktura 

telesa in obraza opazovanca, njegov spol, kulturna pripadnost in drugi dejavniki. Časovno 

zaporedje izrazov nam razkrije, ali so čustva pristna ali zaigrana. Predolgi ali prekratki izrazi 

ali izrazi, ki se pojavijo ali izginejo nenadoma, so po navadi zaigrani. Spontani izrazi nastanejo 

malenkost prej ali istočasno kot besedni (Smrtnik Vitulić, 2004a).   

2.5.2.1 RAZVOJ RAZUMEVANJA SOČASNOSTI ČUSTEV 

Že v prvem letu starosti otroci doživljajo sočasna in nasprotujoča si čustva do najbližjih članov 

družine, razumevanje tega pojava pa se začne veliko kasneje (Kavčič in Fekonja, 2004). Med 

četrtim in dvanajstim letom starosti otroci gradijo razumevanje sočasnosti (simultanosti) čustev. 

Razvoj razumevanja sočasnosti čustev lahko razdelimo na pet stopenj (0-4) (Papalia idr., 2003).  

Na stopnji 0 otroci sprva ne razumejo, da lahko posameznik hkrati doživlja dve čustvi (Papalia 

idr., 2003).  Na stopnji 1 otroci ločujejo prijetna in neprijetna čustva, hkrati lahko ločujejo 

čustva znotraj vsake kategorije. Otroci na tej stopnji razumejo, da se lahko pri enem človeku 

pojavita dve čustvi hkrati, vendar samo, če sta obe prijetni (npr. veselje in sreča) ali neprijetni 

(npr. jeza in žalost) in usmerjeni na isti cilj (Npr. »Jezen in žalosten sem, ker ne smem gledati 

televizije.«) (Papalia idr., 2003). Triletni otroci že razumejo, da prijetna čustva nastanejo v 

določenih situacijah in neprijetna v drugih, zato jih razumejo kot izključujoča (kot npr. velik in 

majhen) in se posledično izogibajo pojmovanjem, da je lahko nekdo vesel in žalosten hkrati, 

ker tudi ni hkrati majhen in velik (Harris, 1996, v Kavčič in Fekonja, 2004). V obdobju 

srednjega otroštva se razvijejo ostale tri stopnje (Fekonja in Kavčič, 2004). Na stopnji 2 se 

otroci začnejo zavedati, da doživljajo dve čustvi iste vrste, ki sta usmerjeni na dva različna cilja  

(Npr. »Vesel sem ker imamo počitnice in srečen, ker bom odpotoval na morje.«) (Papalia idr., 

2003). Otroci stari sedem oz. osem let, pravilno opišejo dogodke, ki izzovejo dve prijetni ali 

dve neprijetni sočasni čustvi. To storijo tako, da opišejo dogodek, ki je izzval dve sočasni čustvi 

(npr. Če bi padla s kolesom, bi bila žalostna in jezna.) ali dva različna dogodka, ki se zgodita 

hkrati (npr. Bila bi jezna, če bi mi sošolec ukradel barvice in žalostna, če bi mi uničil nalivno 

pero.) (Harris, 1996, v Fekonja in Kavčič, 2004). Na stopnji 3 otroci razumejo, da lahko 

doživljajo dve nasprotujoči si čustvi sočasno, vendar zgolj, če sta usmerjeni na različne cilje 

(npr. Nina je jezna na sestro, zato jo je uščipnila. Nina je vesela, ker je mama ni kaznovala. 

Vendar Nina ne razume, da vseeno do obeh čuti jezo in ljubezen.) (Papalia idr., 2003). To 

stopnjo po navadi dosežejo otroci pri desetih letih. Razumevanje posameznikovega doživljanja 

dveh nasprotujočih si čustev najpogosteje pojasnijo z opisom situacije dveh ločenih, a 

istočasnih dogodkov (npr. Pri pouku sem bil vesel, ker sem dobil petico in jezen, ker bom moral 

počistiti sobo, ko pridem domov) (Harris, 1996, v Fekonja in Kavčič, 2004). Na stopnji 4 so 

starejši otroci, ki so stari deset let ali več. Kadar dosežejo to stopnjo, znajo opisati nasprotujoča 

čustva, ki so usmerjena na isti cilj (Papalia idr., 2003). Pri enajstih letih otroci že opisujejo 
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situacije, ki vsebujejo dva vidika in se zato v posamezniku pojavi doživljanje sočasnih čustev, 

ki si pa lahko nasprotujeta ali ne (npr. Bila sem vesela, da je prišla Maja na obisk in jezna, ker 

ni prinesla obljubljene knjige.) (Harris, 1996, v Fekonja in Kavčič, 2004). 

2.5.2.2 RAZVOJ RAZUMEVANJA VZROKOV ZA ČUSTVA 

Občutljivo obdobje za jezik je od drugega do tretjega leta in vključuje učenje pojmov za čustva 

in razvoj sposobnosti komuniciranja o čustvih. Prav takrat začnejo otroci premišljevati o 

razlogih za čustva in o načinih uravnavanja le-teh (Smrtnik Vitulić, 2004b). V prvih letih otroci 

menijo, da so čustva odzivi na določen dogodek (Harris in Olthof, 1989, v Smrtnik Vitulić, 

2004b). Po mnenju otrok je dolžina čustva enaka dolžini sprožilne situacije (Banerjee, 1997, v 

Smrtnik Vitulić, 2004b). Prav tako menijo, da ljudje enake starostne skupine doživljajo enaka 

čustva, če se znajdejo v podobnih okoliščinah (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004b).  Harter 

in Whitesell (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004b) sta raziskovali, kje vidijo otroci in mladostniki 

vzroke za nastanek osnovnih čustev (veselje, žalost, jeza, strah). Rezultati izvedenih 

polstrukturiranih intervjujev so pokazali, da otroci in mladostniki razumejo glavne razloge za 

nastanek osnovnih čustev. Kot sprožilec čustev so v večini, tako kot odrasli, navedli zunanje 

dejavnike in ne mišljenje posameznika.  

Na podlagi metaanalize je Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 2004b) oblikovala model razvoja 

razumevanja čustev, ki je sestavljen iz treh faz. Prvo fazo imenuje temeljno razumevanje čustev, 

ker na tej stopnji otroci razloge za čustva prepoznavajo v zunanjih dejavnikih (situaciji, drugih 

ljudeh) in ne v posameznikovem pristranskem odzivu na situacijo. Drugo fazo je poimenovala 

faza mentalističnega razumevanja, ker začnejo otroci in mladostniki spoznavati obstoj 

psiholoških podobnosti in razlik med ljudmi in posledično oblikujejo mnenje, da 

posameznikova čustva niso odvisna le od okoliščin, v katerih se nahaja, marveč od njegovih 

specifičnih osebnostnih lastnosti. V zadnji, fazi čustvenega razumevanja v praksi, otroci in 

mladostniki začnejo preko procesa socializacije razumeti, katera čustva je primerno izraziti in 

katera prikriti ali preoblikovati, da bodo v skladu z normami kulture, v kateri živijo. 

Razumevanje na tej fazi je povezano z dozorevanjem sposobnosti prilagajanja lastnih čustev 

okolici. 

Harris in Olthof (1989, v Smrtnik Vitulić, 2004b) sta razvoj razumevanja čustev razdelila v štiri 

kategorije, na podlagi raziskave, v katero so bili vključeni šest, enajst in petnajst let stari otroci 

oz. mladostniki. Opisi čustev, ki so povezani s situacijami, so bili opredeljeni v prvi skupini. 

Druga skupina je vsebovala opise vedenj, ki se pojavijo ob določenem čustvu. V tretjo skupino 

sta uvrstila opise čustev kot telesnih in fizioloških sprememb. V četrto skupino pa so bili 

umeščeni opisi čustev kot miselnih procesov. Prvo skupino opisov so največkrat uporabili 

šestletniki, miselne razlage so bile najpogostejši odgovor enajst in petnajstletnikov. Druga in 

tretja skupina opisov pa sta bili enakovredno zastopani v vseh starostnih skupinah.  

Strokovnjaka sta ugotovila, da otroci do šestega leta čustva razumejo po modelu »S-R«. Oznaka 

S predstavlja stimuluse (sprožilne dražljaje), oznaka R predstavlja reakcije (vedenjske in telesne 

odzive) v določeni situaciji. »Trifaktorski« model, ki vsebuje vedenjske, fiziološke in miselne 

razlage čustev, uporabljajo otroci v srednjem otroštvu in mladostniki.  

2.5.3 URAVNAVANJE ČUSTEV 

Smrtnik Vitulić (2004a) opredeli uravnavanje čustev kot začasno ali trajno prilagajanje 

kakovosti in intenzivnosti posameznih elementov čustev (izrazov, doživljanja, procesov 

mišljenja), ki lahko poteka na zavedni ravni, kadar posameznik voljno upravlja s čustvi, ali na 

nezavedni ravni, kadar nima uvida v proces upravljanja z njimi. Drugi strokovnjaki uravnavanje 
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čustev opredelijo kot individualne razlike med posamezniki v intenziteti, frekvenci in dolžini 

čustev (Oatley in Jenkins, 1996).  Thompson (1994, v Oatley in Jenkins, 1996) uravnavanje 

čustev opredeli kot notranje in zunanje procese, ki so odgovorni za nadzor, evalvacijo in 

modificiranje/prilagajanje čustev, predvsem njihove intenzitete in trajanja, da lahko 

posameznik doseže svoje cilje. V magistrskem delu se opiramo na prvo definicijo.   

Socializacija je proces, preko katerega se otrok uči uravnavanja čustev. Socialno okolje lahko 

na otroka deluje posredno in neposredno. Neposreden vpliv se imenuje čustveno uglaševanje 

in temelji na vezi med otrokom in materjo. Otrok sledi materi in se uči iz njenega odziva oz. 

vedenja do njega. Posreden vpliv pa se imenuje socialno sklicevanje. Pri tej obliki vpliva otrok 

ni vpleten, ampak je opazovalec, ko opazuje materino vedenje do drugih ljudi. Otrokovo okolje 

za učenje uravnavanja čustev uporablja različna sredstva. Najbolj drastično je represija, pri 

kateri se otrok distancira od »prepovedanega« vedenja zaradi strahu. Druga oblika je disociacija 

vokalne in ostalih komponent. Glasovno izražanje (cviljenje, kričanje…) mnogih čustev 

sodobna družba označuje kot neprimerno (Lamovec, 1992).  

Saarni (1982, v Lamovec, 1992) je raziskovala, kako in zakaj otroci in odrasli modificirajo 

svoje čustveno doživljanje. Ugotovila je, da uporabljajo strategije, ki jih je uvrstila v štiri 

kategorije. Prva se naslanja na pravila izražanja neke kulture, ki so skupna vsem članom kulture 

ali subkulture. Druga kategorija se nanaša na osebna (idiosinkratska) pravila, ki so značilna za 

posameznika in njegovo družino. Tretjo kategorijo je označila kot zavajanje, ki je namenjeno 

zavajanju samega sebe. Četrta kategorija pa se nanaša na dramatično pretvarjanje, pri katerem 

zaigramo željeno čustvo (Smrtnik Vitulić, 2004a). Najpogosteje uporabljeni načini za nadzor 

nad čustvi so ekspresivni, kognitivni in telesni. Pri ekspresivnem posameznik spremeni izraz 

ali vedenje z namenom, da spremeni doživljanje. Način, pri katerem posameznik spremeni misli 

in predstave z namenom spreminjanja doživljanja, je kognitivni. Pri telesnem pa posameznik 

spremeni telesne znake čustva (Lamovec, 1992).  

Milivojevič (1999, v Smrtnik Vitulić, 2004a) navaja pet načinov uravnavanja čustev, pri tem  

izhaja iz svojega modela krožne emocionalne reakcije. Prvi način se imenuje nadzor dražljajske 

situacije ali zaznavanja te situacije in posamezniku pomaga, da spremeni vsebino prvotne 

predstave, ki vzbuja neželeno čustvo in spodbuja predstave, ki vzbujajo želeno čustvo. Drugi 

način uravnavanja čustev je z nadzorom pripisa pomena dražljajski situaciji, torej da se 

posameznik prepričuje, da ima dražljajska situacija popolnoma drugačen pomen, kot ga je sprva 

razumel. Tretji način je z nadzorom pripisa pomembnosti dražljajski situaciji in se navezuje na 

to, da posameznik dražljajski situaciji skuša pripisati manjši pomen, ali pa se prepričuje, da je 

zanj nepomembna. Četrti način je z nadzorom telesnega odziva. Posameznik poskuša zmanjšati 

obstoječe telesne odzive oz. jih nadomestiti z zaželenimi. Peti način uravnavanja čustev se 

navezuje na nadzor akcije in posamezniku omogoča, da izbere najustreznejši način vedenja. 

Cilj prvih štirih oblik uravnavanja je sprememba doživljanja čustev. Cilj petega pa je nadzor 

izražanja čustev. Izogibanje položajem, za katere posameznik ve, da ga bodo spravili v 

neugodno doživljanje, je edini način, s katerim lahko prepreči neugodno doživljanje čustev.  

2.5.3.1 RAZVOJ URAVNAVANJA ČUSTEV 

Že takoj po rojstvu imajo dojenčki  rudimentarno sposobnost uravnavanja čustev, ki se kaže kot 

sposobnost prilagajanja čustev tisti intenzivnosti, ki jim omogoča učinkovito vključevanje v 

okolje. Novorojenčki se poslužujejo enostavnih načinov uravnavanja, kot so umikanje pogleda 

od vznemirjajočega dražljaja, močno gibanje in sesanje. Kako dojenčki uspejo vzpostaviti 

ponovno ravnovesje, je v veliki meri odvisno od skrbnikov in tehnik pomirjenja, ki se jih 

poslužujejo skrbniki. S hitrim razvojem korteksa in psihičnim razvojem postanejo dojenčki tudi 
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bolj tolerantni do vseh stimulusov v okolju. Z neposredno socialno interakcijo in 

preusmerjanjem pozornosti na predmete v okolici lahko pomirimo dojenčka, starega dva do 

štiri mesece. V drugi polovici prvega leta se dojenček pomiri, kadar usmeri pozornost na 

predmete v okolju, ki ga zanimajo (Zupančič, 2004). Dojenčki jokajo dlje časa in močneje kot 

malčki. Čustveni izbruhi (jeze) so najpogostejši v drugem letu starosti in kasneje pojenjajo 

(Goodenough , 1931, v Oatley in Jenkins, 1996).  Z opazovanjem jakosti joka bi tako lahko pri 

otrocih določili razvoj uravnavanja čustev (Oatley in Jenkins, 1996). Razvoj govora je 

pomemben dejavnik, ki vpliva na to, kako otroci uravnavajo čustva. Govor otrokom omogoči, 

da besedno izrazijo, kaj jih jezi in skrbi (Kopp, 1992, v Oatley in Jenkins, 1996). Prav tako pa 

jim nudi možnost, da se lahko o neki stvari pogajajo, lažje počakajo in se obvladajo, tako da se 

ne poslužujejo fizičnega nasilja ali intenzivne jeze (Dunn in Brown, 1991, v Oatley in Jenkins, 

1996). Prav tako večja gibljivost in mobilnost otroku omogočita, da lahko sam zadovolji svoje 

potrebe in želje. Sčasoma pa dozoreva tudi možganska skorja, ki je pomembna za nadzor 

čustev. Uravnavanje čustev naj bi se začelo že zelo zgodaj, kadar starši poskušajo umiriti 

otrokov jok s tem, da otroka vzamejo v naročje, ga stisnejo, zibajo, poskušajo modulirati 

otrokovo čustvo. Ob enem pa se gradi zaupanje, ki kasneje otroku pomaga, da postane zmožen 

umiriti samega sebe (Papalia idr., 2003).  

Cicchetti idr. (1991, v Oatley in Jenkins, 1996) so izdelali določene stopnje oz. naloge, ki jih 

mora otrok usvojiti, da lahko uravnavana svoja čustva. Neuspeh na eni stopnji ima vpliv na to, 

kakšna bo uspešnost regulacije na drugih stopnjah. V prvih mesecih je pomembno, da otrok 

doseže stabilnost v funkcioniranju. Ko je dojenček obupan, mora ponovno vzpostaviti stanje, v 

katerem lahko funkcionira. To doseže tako, da pokaže nelagodje in se skrbnik odzove ter 

pomaga dojenčku, da se pomiri. V naslednjem obdobju se čustva najpogosteje pojavljajo v 

socialnih interakcijah med otrokom in skrbniki. Razvija se otrokov nevrološki sistem in 

posledično lahko malček nekatere izraze že nadzoruje, hkrati je pogosto sposoben umiri sam 

sebe. Navezanost postane ključna ob koncu prvega leta. Ustvarijo se mentalne reprezentacije o 

interakcijah s skrbnikom: kdaj, kje in kako je razpoložljiv. Tako lahko oba, otrok in skrbnik, 

uravnavata čustva glede na to, kaj pričakujeta en od drugega. Sledi razvoj samozavedanja in 

samoregulacije. Otrok začne razvijati predstavo o sebi kot neodvisnem členu. Procesi regulacije 

se premaknejo iz pretežno senzomotornih na simbolične. Otroci začnejo razmišljati o dogodkih, 

da bi lahko našli različne načine interpretiranja dogodka in se tako pomirili s svojimi mislimi, 

s svojim razmišljanjem.  

Ena glavnih razvojnih nalog v zgodnjem otroštvu je pridobivanje določene stopnje nadzora nad 

čustvenim doživljanjem v socialnih situacijah. Notranji in zunanji procesi vplivajo na to, kako 

otrok nadzoruje, analizira, vrednoti in spreminja svoje čustvene odzive (Volling idr., 2002, v 

Kavčič in Fekonja, 2004). Kot že omenjeno sta razvoj govora in sposobnost predstavljanja 

ključna tudi v tem obdobju, da lahko otrok razvije nove strategije uravnavanja.  Otrokom je v 

zgodnjem otroštvu lažje izbrati strategijo za uravnavanje čustev iz nabora strategij, težje si 

izmislijo svojo strategijo (Banerjee 1997, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Otroci, ki pri štirih letih 

poznajo učinkovite strategije uravnavanja čustev, kasneje manj pogosto doživljajo intenzivna 

neprijetna čustva in kasneje pokažejo visoko stopnjo socialnega delovanja (Eisenberg idr., 

1997, v Smrtnik Vitulić, 2004a). Šestletniki za uravnavanje čustev predlagajo naslednje 

strategije: sprememba izrazov na obrazih, zapuščanje situacije in ustvarjanje nove strategije. 

Osem in desetletniki predlagajo bolj aktivne in mentalistične strategije (Harris, 1996, v Smrtnik 

Vitulić, 2004a). Saarni (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004a) opozarja na to, da so pri raziskovanju 

uravnavanja čustev številne pomanjkljivosti. Raziskovalci so npr. vplivali na smer otrokovih 

odgovorov in rezultatov na podlagi intervjujev in vprašalnikov, zato jih ne moremo neposredno 

prenesti v vsakdanje življenje.  
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V srednjem in poznem otroštvu otroci opisujejo učinkovite mentalne in akcijske strategije za 

nadzor nad doživljanjem in izražanjem zlasti neprijetnih čustev, kot sta vplivanje na mišljenje 

ali spreminjanje situacije, ki sproži določeno čustvo (Hansen Lagattuta idr., 1997, v Fekonja in 

Kavčič, 2004).  

Otroci postopoma manjšajo odvisnost od skrbnikov in začnejo sami uravnavati lastna čustva. 

Zmotno bi bilo misliti, da v predšolskem obdobju ali ob vstopu v odraslo dobo, postane 

posameznik popolnoma neodvisen od drugih. Prisotnost podpornega okolja/ljudi je zelo 

pomembna, saj omogoča lažje ohranjanje čustvene stabilnosti (Oatley in Jenkins, 1996).  

2.6 ČUSTVA V ŠOLSKEM KONTEKSTU 

Čustva se pojavljajo na vseh področjih našega udejstvovanja in tako je tudi šola prostor, kjer se 

pojavlja veliko čustev. Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, kar pomeni, da ne le izobražuje, 

temveč tudi vzgaja. Vsaka šola ima svojo šolsko klimo, kulturo, cilje in norme (Peklaj in Pečjak, 

2015). Posebnega učnega načrta za področje osebnostnega in socialnega razvoja pri nas 

nimamo, se bi pa naj ob spoznavnih ciljih posameznega predmeta implementirali tudi splošni 

cilji vzgoje in izobraževanja, kot so spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje 

drugačnosti, sodelovanje z drugimi in omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z 

njihovimi spodobnostmi in zakonitostmi razvoja (Zakon o osnovni šoli, 1996, v Pergar Kuščar, 

2004). V šoli učenci doživljajo veliko različnih prijetnih in neprijetnih čustev (Goetz idr., 2013). 

Šolska kultura je tista, ki strukturira šolsko okolje, da postane dovolj predvidljivo in tako tudi 

obvladljivo, kar članom skupine omogoča občutek varnosti in s tem pripravi prostor za pristno 

doživljanje in izražanje čustev (Peklaj in Pečjak, 2015). Čustva pogosto zaznamujejo 

komunikacijo med učitelji in učenci o šolskih dogodkih, pouku, odnosih v razredu. Učenci 

svojih čustev najpogosteje ne izrazijo jasno z besedami, ampak jih je moč zaznati iz njihove 

neverbalne komunikacije (učenec se umakne, pogleda stran, spremeni ton glasu, se nakremži) 

(Peklaj in Pečjak, 2015).  

Zavedati se je potrebno, da so učenčeva čustva v razredu dober pokazatelj, kakšen bo učenčev 

končni uspeh. Način poučevanja močno vpliva na to, kakšna čustva se bodo pojavljala v 

posameznem razredu in tudi pri posameznem predmetu. Zanimivi, inovativni pristopi in 

učiteljevo navdušenje do predmeta v učencih privabijo prijetna čustva, kot je veselje. S 

prijetnimi čustvu si učenci poučevane vsebine bolje in trajnejše zapomnijo ter lažje usvojijo 

(Goetz idr., 2013). Hitro podajanje navodil lahko vodi do občutka izgube kontrole in posledično 

do doživljanja strahu in jeze. Podajanje povratnih informacij lahko vzbudi občutke veselja, 

ponosa, lahko pa zaradi prevelikih pričakovanj preide v jezo, strah ali celo anksioznost. 

Struktura in jasno postavljen način poučevanja spodbujata prijetna čustva. Tudi učiteljevo 

navdušenje nad svojim predmetom vpliva na doživljanje pozitivnih čustev v razredu  (Goetz, 

idr., 2006, v Goetz, idr. 2013). Čustva, ki so izražena s strani učiteljev, vplivajo na učence, 

kakor tudi čustva učencev vplivajo na to, kako učitelji doživljajo poučevanje in kako bodo 

oblikovali svoj pouk (Mottet in Beebe, 2002, v Goetz, 2013). 

Frenzel idr. (2007) navajajo tri razloge, zakaj menijo, da so čustva v šolskem kontekstu tako 

pomembna. Čustva so ključna, da se učenci v šoli dobro počutijo. Torej vplivajo na tako 

imenovan »students' psychological well – being«. Čustva vplivajo na učenčeve dosežke in 

motivacijo, saj se bodo učenci učili dlje časa, če bodo pod vplivom prijetnih čustev. Če so 

učenci čustveno vpleteni v učno vsebino, se jim zdi bolj zanimiva in se bodo več vključevali v 

pouk ter si tudi več zapomnili.  
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2.7 AVTISTIČNE MOTNJE 

Poznavanje čustev je pomembno za vse učence, med katerimi so tudi učenci s posebnimi 

potrebami (OPP). Nekateri izmed njih so vključeni v prilagojen program vzgoje in 

izobraževanje z nižjim izobrazbenim standardom (PP z NIS), saj zaradi svojih primanjkljajev 

ne dosežejo standardov osnovnošolskega izobraževalnega programa  (Zakon o usmerjanju oseb 

s posebnimi potrebami, 2011). Mednje spadajo tudi učenci z avtističnimi motnjami (AM).    

2.7.1 OPREDELITEV AM 

»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. Biološkega markerja zanje za zdaj še ne poznamo. Diagnostika 

SAM je kompleksen klinični proces, ki temelji na diagnostičnih kriterijih, opredeljenih v DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in v MKB-10 (Mednarodna 

klasifikacija bolezni)« (Macedoni Lukšič idr., 2009, str. 27). 

 »Avtistične motnje (AM) se kažejo v spektru motenj na kontinuumu od manj do bolj izrazitih. 

Med posameznimi otroci so pomembne razlike v sposobnostih in funkcioniranju. Na odločitev 

o izbiri ustreznega programa za otroka z AM bolj vpliva raven prilagojenega vedenja, kot 

njegove intelektualne sposobnosti, ker terja ustrezno pedagoško obravnavo v enem izmed 

obstoječih vzgojno-izobraževalnih programov. Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok z 

AM izhajajo iz pomembnega deleža vsem podobnega funkcioniranja na področjih 

komunikacije, socializacije ter omejenih interesov, ki se pomembno razlikujejo od 

funkcioniranja otrok, ki so umeščeni v druge skupine OPP« (Košir idr., 2011, str. 283). 

Avtistične motnje (AM) so torej skupina razvojnih motenj (opazijo se tekom otroštva), ki so 

prisotne vse življenje, kar pa ne pomeni, da so posamezniki z AM vse življenje enaki (Jurišić, 

2016; Todd, 2013). Osebe z AM imajo veliko skupnih značilnosti, obenem pa so med njimi 

velike razlike. Značilna vedenja so prisotna v vseh okoliščinah in so opazna ne glede na 

kronološko ali mentalno starost. Medicinskih testov za odkrivanje AM še ni (ni bioloških 

markerjev), zato se stanje prepozna po vedenju osebe. AM so pogosto pridruženi tudi drugi 

primanjkljaji in zdravstvena stanja. Vzrok za AM še ni znan, najverjetneje pa ni samo eden. 

Strokovnjaki so prepričani, da gre za nevrobiološke motnje, ki niso povezane z neprimerno 

vzgojo ali z nekim travmatičnim dogodkom. Poznani so različni pristopi, ki lahko izboljšajo 

stanje, to so različni vedenjski pristopi, učenje komunikacije in zdravila, ki omilijo simptome. 

Najpomembnejše je, da se začnejo obravnave čim bolj zgodaj, saj je zgodnja obravnava zelo 

učinkovita in prispeva k boljšemu izidu in k večji kakovosti življenja celotne družine (Jurišić, 

2016; McCann, 2016; Todd, 2013).   

2.7.1.1 DILEME PRI POIMENOVANJU AM 

Za poimenovanje skupine opisanih motenj obstaja veliko izrazov, ki se skozi leta spreminjajo. 

V slovenskem jeziku so to avtizem, avtistične motnje, spekter avtističnih motenj ali motnje 

avtističnega spektra, spektroavtistične motnje in še bi lahko naštevali. Vsa poimenovanja nas 

opozarjajo, da je med osebami z AM veliko razlik glede na intenzivnost in pojavnost, hkrati pa 

imajo tudi skupne značilnosti. V uradnih listinah, ki urejajo pravice in dolžnosti oseb z AM 

(Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, 2011) in njihovih družin je uporabljen termin 

avtistične motnje, zato bo tudi v magistrskem delu uporabljen ta izraz oz. njegova kratica AM.  
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V najnovejši različici diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (DSM), ki ga 

izdaja Ameriško psihiatrično združenje, uporabljajo termin autism spectrum disorder, zato je 

tudi v naslovu magistrskega dela in v prevodu povzetka uporabljen ta termin. Prav tako pa je v 

najnovejšem priročniku DSM-V novost, da se ne uporabljajo več poimenovanja avtistična 

motnja, Aspergerjeva motnja, atipičen avtizem, visokofunkcionalni avtizem marveč le skupno 

ime, spekter avtističnih motenj, ki naj bi zajemal vse oblike avtističnih motenj (Todd, 2013).  

2.7.2 POJAVNOST AM 

Število oseb z AM v primerjavi z drugimi razvojnimi motnjami narašča najhitreje, s podobno 

pojavnostjo v svetu in Sloveniji. V začetku 21. stoletja je veljalo, da je pogostnost 1 do 2 osebi 

z AM na 1000. Novejši podatki pa kažejo, da se bi naj številka povečala na 6 oseb z AM na 

1000 v razvitem delu Evrope in ZDA (Macedoni Lukšič idr., 2009). 

V Sloveniji ni točnega podatka, koliko otrok oz. oseb je diagnosticiranih z AM. Strokovna 

skupina za avtizem je zato oblikovala raziskavo, kjer so s pomočjo anket preverjali pojavnost 

AM v Sloveniji v predšolskih in osnovnošolskih vzgojno izobraževalnih  programih. Odgovore 

so dobili od 20,4% poslanih anket tj. 144 ustanov po Sloveniji. Rezultati izpolnjenih anket so 

pokazali, da je v 81% ustanov, ki so podale odgovor, da imajo vključenega otroka, ki ima AM 

ali otroka, pri katerem obstaja sum, da bi lahko imel AM (Strokovni center za avtizem, 2017). 

Zveza za avtizem (»Pojavnost avtizma«, b. d.) na svoji spletni strani navaja podatek, da je v 

Sloveniji okoli 20000 oseb z AM.  

2.7.3 SIMPTOMI IN DIAGNOSTICIRANJE AM 

Simptome, ki so značilni za AM, lahko opazimo že pred tretjim letom starosti. Prva odstopanja 

je možno opaziti že pri enem letu. Za potrditev diagnoze AM je potrebno potrditi odstopanja na 

več področjih. Triada avtizma zajema primanjkljaje na področju socialne interakcije, 

komunikacije in imaginacije, ki vključuje restriktivno in ponavljajoče stereotipno vedenje in 

interese. V kolikor nastopijo težave v samo enem od zgoraj naštetih področij, diagnoza še ni 

upravičena. Težave morajo nastopiti v kombinaciji vseh področij in to pred tretjim letom 

starosti oz. v času zgodnjega razvoja otroka. V prvi sklop (odstopanja na socialnem področju) 

spadajo odstopanja v medosebnih čustvenih in socialnih odnosih. V drugi sklop se vključuje 

odstopanja v nebesedni komunikaciji in odstopanja v razvoju, vzdrževanju in razumevanju 

odnosov. V tretjem sklopu so odstopanja kot ponavljajoči se gibi telesa, ravnanje s predmeti ali 

z vzorci vedenja, odpor do sprememb, vztrajanje v rutinah, nefleksibilno mišljenje, omejena in 

vztrajna zanimanja, ki so nenavadna in intenzivna ter prevelika ali premajhna senzorna 

občutljivost (Jurišić, 2016; Wall, 2010).  

Za klasifikacijo razvojnih motenj na področju pediatrije obstajata dva različna priporočnika, to 

sta MKB in DSM. V Sloveniji se za diagnosticiranje uporablja priporočnik za mednarodno 

klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (kratica MKB), 

ki ga izdaja Svetovna zdravstvena organizacija. Diagnoze za pervazivne razvojne motnje so 

številne in naslednje spadajo v spekter AM: avtizem v otroštvu, atipičen avtizem, Aspergerjev 

sindrom in druge vrste dezintegrativna motnja v otroštvu. 

Zelo pomembno je, da smo pozorni na to, da dva otroka z AM ne bosta imela enakih značilnosti 

v isti meri. Pozornost je potrebno usmeriti na posameznega otroka in izhajati iz njegovih 

individualnih potreb (Wall, 2010).  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo predlaga (Rogič Ožek idr., 2015) v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, da se 
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pri določanju primanjkljajev v socialni komunikaciji in interakciji stopnja primanjkljaja določi 

glede na odstopanja (od normativnih kriterijev) pri navezovanju stikov, odzivanju na socialne 

pobude drugih, glede na interes za stike z drugimi, integraciji verbalne in neverbalne 

komunikacije in glede na otrokovo prilagajanje na socialne okoliščine. Pri določanju stopnje 

primanjkljajev na področju vedenj, interesov in aktivnosti se stopnja primanjkljaja določi glede 

na rigidnost vedenja otroka in s tem povezano funkcionalnostjo vedenja na enem ali več 

področjih življenja, prehajanje med dejavnostmi, organizacijo in načrtovanje, stisko ob 

spremembi (prilagajanje okolju). Glede na stopnjo izraženosti odstopanj v Kriterijih za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami ločijo 

otroke z AM z lažjimi, zmernimi in težjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni 

interakciji ter z lažjimi, zmernimi in težjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in 

aktivnosti. 

Postavitev diagnoze je pomembna, ker omogoča, da lahko oseba z AM uveljavlja svoje pravice. 

Prav tako pa pomaga staršem in ekspertom v vrtcu in šoli, da poiščejo ustrezne informacije in 

pomoč za čim boljše pogoje za otroka. Kriterijev za določitev končne diagnoze je veliko. Po 

večini značilnostih so si podobni, po nekaterih specifičnih se pa tudi razlikujejo, kar je tudi 

pokazatelj, da so AM zelo raznolike in ne moremo enačiti enega otroka z drugim (Jurišić, 2016).  

2.7.4 ZNAČILNOSTI OTROK Z AM 

Otroci z AM se od drugih otrok razlikujejo predvsem zaradi odstopanj pri komunikaciji, 

socialnem razvoju in rigidnih aktivnostih ter interesih.  

2.7.4.1 SOCIALNI RAZVOJ OTROK Z AM 

Da se lahko otrokove socialne kompetence ustrezno razvijejo, je pomembno, da otrok opazuje 

dejanja drugih, pridobi pozornost drugih, vključi sebe v interakcije in opazuje reakcije drugih. 

Otroci z AM običajno ne kažejo interesa za druge in sledijo svojim interesom (O'Brien Towle, 

2013), posledično imajo določene nezmožnosti za druženje z drugimi ljudmi v primerjavi s 

svojimi vrstniki. Stik odobravajo v določenih okoliščinah, predvsem zaradi lastnih potreb, saj 

stežka upoštevajo interese, občutke in reakcije drugih (Žagar, 2012). Odstopanje na področjih 

socialnih veščin je na kontinuumu. Najpogosteje se otroci z AM aktivno izogibajo bližini drugih 

in se odzovejo na pobudo drugih za interakcijo z begom. Nekateri otroci z AM tolerirajo bližino 

in paralelne aktivnosti. Nekateri otroci z AM pa se lahko vključijo v interaktivne oz. igralne 

rutine, v kolikor so jim znane (O'Brien Towle, 2013).  

V primerjavi z drugimi otroki, otroci z AM iščejo manj stika s skrbniki. Odnosi otrok z AM so 

bolj instrumentalni kot ekspresivni, kar pomeni, da se otroci vpletejo v odnos z drugim le zato, 

da nekaj dobijo tj. zadovoljijo neke svoje potrebe in želje (npr. hrana, dostop do mesta ali 

objekta, katerega sam ne more doseči). Značilno je, da svojo potrebo pokažejo s fizičnim 

vodenjem skrbnika do stvari, ki si je želijo. Pri tem pa redko vzpostavijo očesni stik. Kazanje s 

prstom se pri otrocih z AM prav tako pojavi zelo pozno ali pa se sploh ne pojavi. S kazanjem 

nevrotipični otrok pokaže, kar želi in ob enem ve, da bo skrbnik razumel njegovo željo. Včasih 

pa želijo s kazanjem le pridobiti pozornost odraslega – skupna pozornost. Zmožnost razumeti, 

da lahko drugi razmišljajo na enak način kot jaz, se navezuje na teorijo uma, ki se pri otrocih z 

AM razvije zelo počasi ali pa se sploh ne razvije. Posledice, ki nastanejo zaradi te 

nevrorazličnosti, se kažejo, kot da se otroci z AM ne morejo zavedati čustev in mislih drugih. 

Nevrotipični otroci radi pokažejo svoje uspehe skrbnikom in pri njih iščejo pozornost, te želje 

pa otroci z AM po navadi ne izkazujejo. Zadovoljni so sami s seboj in nimajo potrebe, da bi 

morali zadovoljiti druge. Svojo naklonjenost lahko pokažejo z objemanjem, vendar se sami 

odločijo, kdaj je čas za to (Žagar, 2012). 
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Pri otrocih z AM se redko opazi socialna igra. Z drugimi otroki se igrajo redko, nekoliko več 

se igrajo s sorojenci, saj se ti preko poskusov in napak naučijo, katere oblike igranja sorojenec 

z AM sprejme in katerih ne (Žagar, 2012). Prav tako si večkrat poiščejo družbo mlajših otrok 

in se v igri z drugimi zdijo gospodovalni in vodilni (Jurišić, 2016). Skrbniki pogosto izpostavijo, 

da se igrajo s sorojenci, vendar jih le redko posnemajo. Želja po posnemanju je prirojena, pri 

otrocih z AM pa se zdi, da te želje ni. Največ težav se kaže pri posnemanju človeškega modela, 

manj pa pri spontani uporabi predmetov (npr. sestavljanje sestavljanke). Njihovo posnemanje 

je zelo konkretno in ne vsebuje domišljije, ki jo po navadi uporabijo drugi otroci (Žagar, 2012). 

Posnemanje je pomembno, ker se preko njega otrok uči in usvaja nove spretnosti. Nekateri 

otroci z AM posnemajo druge, če so jim zanimivi predmeti in aktivnosti, s katerimi operirajo, 

vendar bo posnemanje omejeno le na predmet (Rogers idr., 2003, v O'Brien Towle, 2013). 

Otroci, ki ne sodelujejo v socialnih igrah, imajo posledično manj prijateljev. Za otroke z AM 

drugi otroci niso zanimivi (Žagar, 2012). V obdobju mladostništva postane razkorak med 

socialnimi spretnostmi oseb z AM in nevrotipičnimi osebami izrazitejši, kar se še posebej 

pokaže pri zmenkih in stikih z nasprotnim spolom (Jurišić, 2016). Tudi v odrasli dobi osebe z 

AM le redko opišejo koga kot svojega prijatelja (Žagar, 2012).  

2.7.4.2 KOMUNIKACIJA OTROK Z AM 

Že dojenčki s svojo neverbalno komunikacijo (obrazna mimika, glasovi, gibi) komunicirajo z 

okolico. Ta oblika komunikacije je pri otrocih z AM zelo okrnjena ali pa je sploh ni. To je lahko 

prvi znak, da ima otrok AM, vendar ni popolnoma zanesljiv. Pomembni obliki neverbalne 

komunikacije sta tudi očesni stik in nasmeh. Značilen očesni stik razvijejo otroci z AM do 

drugega leta starosti. Kaže se tako, da otrok sploh ne zmore gledati drugih, njegov pogled lahko 

tava, druge lahko gleda, ko oni njega ne gledajo ali pa je pogled fiksiran. Boljši očesni stik 

lahko vzpostavljajo z bližnjimi. Če vzpostavijo očesni stik, je po navadi zelo kratek. 

Vzpostavijo pa ga takrat, ko nekaj želijo. Zgodnji nasmeški so pri dojenčkih z AM po navadi 

bolj refleksni (Žagar, 2012). Prav tako pa je pri otrocih z AM pogosto odsotno zanimanje za 

interakcije z ljudmi iz okolice (Davies, 2012).  

Osebni prostor je za osebe z AM zelo pomemben. Približevanja drugim ne marajo in se temu 

izogibajo. Bližino drugih dojemajo kot nekaj ogrožajočega. Zato so pogosto, kadar se igrajo, s 

hrbtom obrnjeni proti drugim. Tudi na igrišču se po navadi držijo ob robu (Žagar, 2012). 

Nekateri uporabljajo instrumentalno komunikacijo, kar pomeni, da otrok fizično vodi 

odraslega, da mu pokaže, kaj želi, brez tipičnih komunikacijskih veščin. Predvsem brez 

očesnega kontakta (O’Brien Towle, 2013), prav tako je pogosto odsotno kazanje s prstom 

(Hermelin in O´Connor, 1985, v Davies, 2012). 

Govor otrok z AM je kvalitetno drugačen, saj imajo skoraj vsi netipičen ton glasu, pri 

govorjenju ne uporabljajo ali zelo redko uporabljajo neverbalno komunikacijo, pojavlja se 

konkretnost, skripting, neobičajno blebetanje, eholalija in ponavljanje, otrok se poimenuje z 

osebnim zaimkom za tretjo osebo (npr. on je lačen). Nekateri otroci ne govorijo. Približno 25 

do 40% otrok z AM je nemih oz. pove le nekaj besed, ki jih razumejo najbližji. Po navadi so to 

otroci, ki imajo pridruženo motnjo v duševnem razvoju.  Otroci z AM govor uporabljajo zlasti 

v instrumentalne namene, kar pomeni, da želijo s pomočjo govora zadovoljiti neko svojo željo 

in to v trenutku, ko jo izrazijo (Jurišić, 1992; O’Brien Towle, 2013; Žagar, 2012).  

V kolikor otrok z AM usvoji sintakso in ima dovolj besednega zaklada, lahko v obdobju 

najstništva in odrasli dobi funkcionalno uporablja jezik. Predvsem visokofunkcionalni 
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posamezniki ustrezno uporabljajo jezik. Osebe z AM se le redko zlažejo. Najraje pa govorijo o 

temah, ki zanimajo njih in so povezane z njihovimi ozkimi interesi (Žagar, 2012).  

2.7.4.3 AKTIVNOSTI IN INTERESI OTROK Z AM 

Rigidni interesi in aktivnosti ter s tem povezano šibko fleksibilno mišljenje so tretje področje v 

triadi avtizma, s katerim se diagnosticira AM. Otroci z AM razvijejo drugačne interese, rutine 

in navade, se drugače igrajo z igračami, drugače reagirajo, ko so vznemirjeni, zdolgočaseni ali 

frustrirani (NAS, b. d.). Skrbniki po navadi poročajo, da njihovega otroka z AM v določenem 

razvojnem obdobju zanimajo druge igrače kot nevrotipične otroke in se igrajo na neobičajen 

način (Žagar, 2012). Igrače ali predmete otrok zlaga v vrsto, si ogleduje njihove posamezne 

dele, jih razvršča, namesto da bi se z njimi igral (Jurišić, 2016). Nekateri izpostavljajo, da 

interesa za igrače sploh ni. Drugi otroci z AM lahko razvijejo določeno nagnjenje do 

določenega predmeta, ki je lahko tudi igrača. Po navadi je to predmet s senzorno značilnostjo, 

ki otroku ugaja (npr. dišijo, so gladke na dotik, …). Otrok lahko ta predmet s seboj nosi tudi 

več tednov. Izbran predmet včasih daje otroku tudi občutek varnosti. Zanimivo je, da si po 

navadi ne izberejo plišaste igračke kot drugi. Strokovnjaki razlog za to vidijo v tem, da le redko 

otroci z AM prepoznajo podobnosti med igračo in človekom ali živaljo, kar bi naj tudi kazalo 

na primanjkljaje pri razvoju teorije uma in za šibko osrednjo usklajenost, ki ju pojasnimo v 

nadaljevanju. Posledično pri igri ne pride do stopnje simbolne igre. Odstopanja pri razvoju igre 

in uporabi igrač napoveduje kasnejše težave pri vživljanju, prepoznavanju misli in čustev 

drugih. Ena izmed prvih oblik igre otrok je senzorna igra, manipuliranje s predmeti. Otroci z 

AM na tej stopnji razvoja igre ostajajo dlje časa kot drugi otroci. Strokovnjaki predpostavljajo, 

da pride do tega zaradi nevroloških značilnosti oseb z AM, ki naj bi se posvečale bolj 

proksimalnim, bližnjim senzornim dražljajem, ki jih dobijo preko okusa in dotika, manj pa 

oddaljenim, ki jih dobijo preko vida in sluha. Posebnost senzorne igre otroka z AM je tudi 

ponavljanje enakega vzorca igre. Ob enem pa se otrok v igro tako močno zatopi, da traja dlje 

časa in z njo noče odnehati. Če ga prekinemo, lahko reagira jezno in težko sprejme opustitev 

svoje aktivnosti. Sprva se zdi, da je otrok močno koncentriran, vendar gre za manično 

usmerjenost v le eno aktivnost. Perseveracija se pogosteje pojavi pri otrocih z AM, ki imajo 

pridruženo motnjo v duševnem razvoju. Pomanjkanje domišljije je še ena izmed značilnosti 

igre otrok z AM. Včasih se zdi, da otrok ni dojel funkcije neke igrače, saj v igro ne vnese svojih 

misli, čustev ali interpretacij tistega, kar je videl v realnem svetu (Žagar, 2012). 

Specifične, močne in neobičajne interese so odkrili pri manjšem številu otrok. Vsekakor pa 

osebe z AM kažejo posebna zanimanja za števila (matematiko) in so pri operiranju s števili 

uspešni. Nekateri znajo izračunati, npr. na kateri dan pride določen datum v izbranem letu 

(Žagar, 2012). 

Ponavljajoče vzorce vedenja (»stereotipije«) lahko opazimo že pri dojenčkih in malčkih, 

katerim kasneje postavijo diagnozo AM. Konstantni, enaki, ponavljajoči gibalni vzorci, kot so 

ploskanje, tleskanje, guganje s telesom, itd. lahko že zelo zgodaj opozorijo na odstopanja v 

razvoju. Pomanjkanje fleksibilnega mišljenja se opazi predvsem, kadar otrok z AM rigidno 

vztraja pri neki rutini in ga vsaka sprememba močno zmoti (Jurišić, 2016).  

2.7.4.4 DRUGE ZNAČILNOSTI OTROK Z AM 

V vedenju otrok z AM lahko opazimo tudi odpor do sprememb, odstopanja pri intelektualnem 

razvoju, pozornosti in učenju ter hiper- ali hipoobčutljivost na senzorne dražljaje.   

Otroci z AM imajo zelo močno željo po rutini. Če pride v njihovi rutini do sprememb, se lahko 

odzovejo s paničnim strahom, najpogosteje pa imajo napad besa. Radi imajo, da se aktivnosti 
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opravljajo vedno v enakem zaporedju. Včasih se lahko pojavi odpor do novih aktivnosti, 

perseveracija in nefleksibilno mišljenje (Žagar, 2012). 

Polovica otrok z AM ima IQ nižji od 50. Slabše rezultate dosegajo predvsem na verbalnih testih 

in pri nekaterih neverbalnih nalogah, ki zahtevajo socialne kompetence in simbolno predstavo. 

Zanimivo pa je, da lahko nekatere osebe z AM za določeno področje pokažejo nadpovprečne 

sposobnosti (npr. dober mehaničen spomin za številke) (Žagar, 2012). 

Pri učnem procesu se pokaže, da imajo otroci z AM nenavadne vzorce pozornosti. Kažejo se 

tako, da svojo pozornost usmerjajo na omejen del okolja, ne glede na to ali gre za bistvene ali 

nebistvene informacije. Predvsem se hitro zatopijo v podrobnosti in ne vidijo celote (npr. se 

osredotočijo na vzorec na žogi, niso pa pozorni, kam bo žoga priletela, ali opazijo sponko na 

papirju, ne zanima pa jih, kaj piše na papirju), kar nakazuje na šibko osrednjo usklajenost. 

Težave imajo tudi z deljeno pozornostjo, kar pomeni, da so stežka pozorni na dva človeka, dve 

stvari. Do odstopanja prihaja, ker otroci z AM niso sposobni usmeriti pozornosti z enega 

dražljaja k drugemu (Žagar, 2012). 

Otroci z AM so lahko hiperobčutljivi (preveč dražljajev) ali hipoobčutljivi (premalo dražljajev). 

Hiperobčutljivost pokažejo s paničnim strahom pred močnimi zvoki in gibajočimi se predmeti. 

Strah signalizirajo, tako da si zatiskajo oči ali mašijo ušesa, zapadejo v stereotipna gibanja. 

Otroci z AM, ki imajo odstopanja pri taktilni zaznavi, se izogibajo fizičnim kontaktom, čeprav 

prijetnim. Močan odziv lahko povzroči tudi stik njihove kože z določenimi zanje neprijetnimi 

stvarmi (npr. oblačili ali hrano). Takšni odzivi so posledica otrokove neustrezne taktilne 

zaznave, kar lahko privede do vedenjskih izbruhov, izolacije, zadržanosti ali razdražljivosti. 

Kadar so otroci z AM občutljivi na zvoke, se to kaže v vseh aktivnosti, kjer je prisotnih veliko 

različnih zvokov, zlasti v šolskem prostoru (npr. premikanje stolov, šolski zvonec, …). Tudi 

vonjave lahko zaznavajo zelo intenzivno. Nekatere jim dišijo, druge jih zelo motijo. Nanje se 

lahko odzovejo zelo burno. Podobno se zgodi pri izpostavljanju svetlobi. Nekateri si zatiskajo 

oči, da bi se zaščitili pred svetlobo, drugi pa lahko strmijo vanjo. Spet drugi otroci z AM imajo 

odstopanja v vestibularnem in proprioceptivnem sistemu, kar se kaže kot težave pri orientaciji 

pri sebi in v prostoru. Posledično so videti zelo nerodni ali pretirano bojazljivi, nekateri pa težijo 

k intenzivnemu gibanju kot je zvijanje, vrtenje, skakanje (Žagar, 2012).  

2.7.5 KOGNITIVNE TEORIJE POJASNJEVANJA AM  

Danes se največ govori o nevrorazličnosti, ki vključuje spremenljivost strukture in delovanja 

možganov ter posledičen vpliv na kognitivne procese, ki se med posamezniki močno 

razlikujejo. Nevrorazličnost daje dobra izhodišča za uspešnejše diagnosticiranje in 

kategorizacijo odstopanj vedenja. Ljudje, ki imajo drugačno možgansko strukturo, imajo 

občutek, da njihove izkušnje niso v skladu z izkušnjami, ki jih imajo drugi ljudje. Gibanje za 

nevrorazličnost poudarja, da so nevrorazlični ljudje (osebe z AM, osebe z disleksijo, …) 

drugačni in ne manjvredni (Fletcher-Watson in Happé, 2019). Drugačna mreženja v možganih 

oz. nevrorazličnost vpliva na procesiranje izkušenj, informacij in senzornih dražljajev v 

možganih oseb z AM (McCann, 2016), kar se odraža predvsem na zmožnosti, kot je 

komuniciranje z drugimi: kako razumejo komunikacijo drugih, kako predvidevajo razmišljanje 

drugih in pri samem odnosu, ki ga imajo osebe z AM do drugih ljudi in sveta. Prav tako drugače 

zaznavajo senzorne informacije iz okolja. Nekateri imajo močne čustvene izbruhe in na 

drugačen način procesirajo čustva (Fletcher-Watson in Happé, 2019). 

Eksperti se trudijo pojasniti AM. Zaradi želje po razumevanju razmišljanja oseb z AM in želje 

po razumevanju njihovega videnja sveta, so oblikovali različne kognitivne teorije. AM so zelo 
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raznolike in je skoraj nemogoče vse posebnosti pojasniti z eno teorijo. Zato se tudi eksperti več 

ne trudijo le z eno teorijo in pojasnjevanjem enega odstopanja, temveč se poskušajo področju 

AM približati celostno (Jurišić, 2016). V nadaljevanju so predstavljene tri kognitivne teorije, ki 

so trenutno najbolj relevantne in podajo vpogled, kako pride do značilnih vedenj oseb z AM. 

2.7.5.1 TEORIJA UMA 

Izzive in težave razumevanja čustev, pojasnjevanja čustev, predvidevanja vedenja drugih, 

razumevanja, da vedenje vpliva na čustva drugih, ločevanja realnosti in domišljije, zavajanja 

ali laži, pojasnjuje ena izmed kognitivnih teorij - to je teorija uma. Njen avtor je Simon Baron-

Cohen (Jurišić, 2016). Teorija uma označuje vsakodnevno sposobnost, da lahko z opazovanjem 

prepoznamo, si predstavljamo in interpretiramo duševno stanje (npr. prepričanja, misli, čustva 

in želje) drugih. Meta-reprezentacije nam omogočajo, da si lahko ustvarimo mentalno sliko 

sveta ne samo takšnega, kot je, temveč takšnega, kot je v mislih drugih in se postavimo na 

njihovo pozicijo (Fletcher-Watson in Happé, 2019). 

Raziskovalci ugotavljajo, da otroci z AM kasneje razvijejo oz. se naučijo prepoznavanja 

mentalnih stanj drugih. Ko se soočajo z nalogami teorije uma, imajo zmanjšano aktivacijo 

nekaterih delov možganov. Osebe z AM se pogosto naučijo logične uporabe pravil teorije uma, 

vendar jih ne znajo uporabiti v vseh socialnih interakcijah, še posebej ne v bolj kompleksnih. 

Posledično imajo težave z empatijo, saj je zanjo potrebna dobro razvita sposobnost teorije uma. 

Velikokrat torej povedo, kar si mislijo in opazijo, brez da bi bili zmožni razmislili o čustvih 

drugih ljudi. Prav tako pa ne prepoznajo laži (Osgood, 2017).  

Vsakdanja komunikacija je pogosto nelogična, ker velikokrat ne povemo tega, kar dejansko 

menimo. Nevrotipični ljudje dajejo kontekstu enako vrednost kot besedam samim, za kar je 

potrebna tudi določena stopnja empatije, da se lahko vživijo v drugo osebo in iz konteksta 

razberejo, kaj je oseba dejansko mislila. Osebe z AM pa razumejo besede dobesedno in ne 

kontekstualno. Iz tega izvirajo tudi njihove težave z razumevanjem metafor ipd. (Osgood, 

2017). Neuspeh razumevanja je lahko obojestranski, saj ne moremo vedeti, kako je videti svet 

skozi oči oseb z AM (Happé, 2001, v Osgood, 2017). Zato se velikokrat srečujemo s 

posploševanjem določenih stereotipnih prepričanj o AM na celotno populacijo oseb z AM (npr. 

osebe z AM niso ustvarjalne, nimajo smisla za humor, ipd.) (Osgood, 2017). 

2.7.5.2 TEORIJA O ŠIBKI OSREDNJI USKLAJENOSTI 

Teorija o šibki osrednji usklajenosti poskuša obrazložiti, zakaj osebe z AM ne zmorejo videti 

celote, temveč se osredotočajo na podrobnosti. Osrednjo usklajenost lahko razumemo kot 

»iskanje smisla« (Jurišić, 2016). Uta Frith (Jurišić, 2016) je oblikovala prvo teorijo, ki razloži 

ob enem močno in šibko področje oseb z AM. Šibko osrednjo usklajenost poenostavljeno opiše, 

kot »da zaradi dreves ne vidimo gozda«, močno osrednjo usklajenost pa opiše, kot »da zaradi 

gozda ne vidimo dreves«. Frith je s svojo doktorsko študentko raziskovala, kako osebe z AM 

oblikujejo konstrukte iz likov. Iz rezultatov sta oblikovali teorijo, da imajo osebe z AM 

nevrološke primanjkljaje, ki imajo za posledico okrnjeno delovanje osrednje usklajenosti. To 

pripelje do tega, da so osebe z AM bolj osredotočene in si lažje zapomnijo podrobnosti, vendar 

jih težje oblikujejo v celoto (Shah in Frith, 1993, v Fletcher-Watson in Happé, 2019). O tem, 

da so otroci z AM osredotočeni na igrače in ne na igro z njimi, je pisal že Kanner v svojem 

izvornem članku o avtizmu. Otroci z AM naj bi na drugačen način obdelovali informacije. Ta 

teorija med drugim pojasnjuje, zakaj imajo osebe z AM ozka in rigidna zanimanja, zakaj imajo 

tako raznolike kognitivne sposobnosti z izjemnimi talenti in zmožnostmi pomnjenja 

podrobnosti ter zmožnost natančnega razločevanja stvari, ki med seboj niso povezane. Pri 
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številnih nalogah, kjer je potrebna osredotočenost na podrobnosti, so osebe z AM dosegle 

nadpovprečne rezultate (Happé idr., 2001, v Jurišić, 2016). Majhne spremembe lahko pri 

osebah z AM delujejo, kot da se je vse spremenilo. Tako se osredotočenost na podrobnosti kaže 

pri odporu do sprememb (spremembe rutine, drugačen sedežni red…) (Jurišič, 2016). Nekateri 

strokovnjaki pa celo menijo, da bi osredotočenost na podrobnosti lahko bil spoznavni stil 

(Fletcher-Watson in Happé, 2019). 

2.7.5.3 TEORIJA O MOTNJAH IZVRŠILNIH FUNKCIJ  

Izvršilne funkcije oz. eksekutivne funkcije zajemajo enajst zmožnosti, s pomočjo katerih lahko 

posameznik usmerja in upravlja svoje vsakdanje življenje. Te zmožnosti so: zmožnost 

inhibicije, delovanje delovnega spomina, regulacija čustev, zmožnost vzdrževanja pozornosti, 

začenjanje z neko dejavnostjo, načrtovanje, organizacija, upravljanje s časom, v cilj usmerjeno 

vztrajanje, miselna fleksibilnost in metakognicija. Delovanje izvršilnih funkcij vpliva predvsem 

na učenje, čustva in komunikacijo posameznika ter posledično na njegovo vedenje in njegove 

odnose z drugimi (Dawson in Guare, 2012).  

Da se neko aktivnost pravilno izvede, je potrebno opraviti veliko korakov. Pri tem, da se 

aktivnost ustrezno konča oz. da se reši nek problem, ljudem pomagajo izvršilne funkcije. Če je 

njihovo delovanje ovirano, je posledično posameznikovo reševanje problemov neučinkovito 

(Jurišić, 2016). Ozonoff in Pennington (1991, v Jurišić, 2016) sta razvila teorijo o motnjah 

izvršilnih funkcij pri osebah z AM. Pri njih se težave z izvršilnimi funkcijami kažejo tako, da 

stežka nadzorujejo svoje impulze, imajo težave pri predvidevanju možnih zapletov, imajo 

težave pri načrtovanju nalog, predvsem kadar so soočeni z nepričakovanimi spremembami in 

se ne morejo pripraviti na opravljanje naloge, ki jo sicer zmorejo opraviti. Prav tako pa zaradi 

neustreznega delovanja izvršilnih funkcij pride do ovir pri vsakodnevnih dejavnostih, kot so 

oblačenje, slačenje, pospravljanje, nakupovanje, kuhanje itd. (Jurišić, 2016). Fletcher-Watson 

in Happé (2019) sta izvedli metaanalizo različnih kognitivnih teorij, ki razlagajo vzroke za AM. 

Pravita, da primanjkljaji na področju izvršilnih funkcij niso primarni vzrok za AM, vendar se 

pogosto sopojavljajo z AM: posledično osebi z AM dodatno otežujejo ustrezno soočanje s 

socialnimi in komunikacijskimi primanjkljaji. Prav tako pravita, da je ustrezno delovanje 

izvršilnih funkcij lahko vzrok, zakaj se veliko ljudi z AM ne odkrije, saj lahko z dobrimi 

izvršilnimi funkcijami dobro sledijo šolskemu delu in kasneje službi.  

2.7.6 ČUSTVOVANJE OSEB Z AM 

Osebe z AM izražajo čustva drugače kot osebe z značilnim razvojem. Dražljaje iz okolice 

zaznavajo drugače in je posledično drugačno tudi njihovo izražanje čustev. Vsekakor pa niso 

brez čustev, jih doživljajo in občutijo (Jurišić, 2015).  

Dojenčki, ki so jih kasneje diagnosticirali z AM, svoje počutje izražajo manj pogosto kot 

nevrotipični dojenčki, ki uporabljajo različne glasove, jokanje, grgranje itd. Včasih se pri prvih 

pokažejo nekatera čustva, vendar niso neposredno povezana z neko določeno situacijo. Kadar 

pa otrok z AM pokaže zadovoljstvo z nasmehom, to stori sam zase in ne išče potrditve v okolici 

(Žagar, 2012). Pogosto imajo otroci z AM brezizrazen obraz. Večina bodo pokazali močno 

razburjenje, ko jih bo strah ali bodo frustrirani. Na enak način bodo pokazali veselje, ko bodo 

opravljali najljubšo aktivnost (najljubša igra, skakanje, žgečkanje ipd.). Kar najbolj odstopa pri 

njihovem čustvovanju, je pomanjkanje »vmesnih« čustev, torej tistih, ki niso najintenzivnejša. 

Peščica otrok z AM se smeji drugim in je veselih v prisotnosti drugih ljudi (O'Brien Towle, 

2013). 
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Obstajajo različne raziskave (Castelli, 2005; Erbas idr., 2013; Salomone idr., 2019; Shalom idr., 

2006; Uljarevic in Hamilton, 2012), s katerimi so želeli strokovnjaki pojasniti, na kakšen način 

se pri osebah z AM pojavljajo čustva, kako jih doživljajo in razumejo. Opazimo lahko, da so 

rezultati zelo raznoliki, vendar pa lahko zaključimo, da se vsa področja čustev pri večini oseb 

z AM odražajo na nekoliko drugačen način.  

Otroci z AM običajno prepoznavajo intenzivnost čustev, ampak ne vedo, ali gre za prijetna ali 

neprijetna čustva, zato težko opredelijo, kdaj je nekdo žalosten in kdaj vesel (Žagar, 2012). V 

primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki se pri otrocih z AM sposobnost razumevanja čustev z leti 

manjša oz. stagnira in so razlike razumevanja čustev med nevrotipičnimi osebami in osebami z 

AM z leti večje (Salomone idr., 2019). Nekateri otroci z AM v razvoju na področju čustev 

stagnirajo (Gillespie-Lynch idr., 2012, v Salomone idr., 2019) ali pa se razumevanje in 

funkcioniranje na področju čustev celo poslabša (Klin idr., 2007, v Salomone idr., 2019). 

Težave postanejo še bolj očitne, ko osebe z AM dosežejo svoje socialno-komunikacijske 

zmožnosti. V raziskavi so Salmone in drugi (2019) ugotovili, da imajo otroci z mejnim oz. 

nizkim IQ in AM največ težav pri razumevanju čustev v primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki. 

Če pa ima oseba z AM višji IQ, so njene kompetence za razumevanje čustev boljše. Kar pa ne 

pomeni, da te osebe ne potrebujejo pomoči pri razvijanju in uporabi socialno-emocionalnih 

veščin. Enako je poudarila Castelli (2005), ki je ugotovila, da so osebe z AM, enako kot osebe 

brez AM, sposobne prepoznati osnovna čustva preko obrazne mimike. Raziskovalka poudarja, 

da je potrebno upoštevati, da so imeli otroci, vključeni v njeno raziskavo, višji IQ od povprečja, 

ki bi ga naj imele osebe z AM. Rezultati študije, ki so jo izvedli Erbas idr. (2013), so pokazali, 

da osebe z AM med posameznimi (neprijetnimi) čustvi prepoznajo manj razlik kot nevrotipične 

osebe. Udeleženci v tej študiji so morali kartice, na katerih so bila napisana različna čustva 

(zaskrbljenost, anksioznost, gnus, zavist, osamljenost, …), razdeliti v štiri kategorije (strah, 

jeza, sram in žalost) čustev, ki so jih opredelili Diener idr. (1995, v Erbas idr., 2013). Razlog 

za dobljene rezultate so prepoznali v tem, da so osebe z AM preko različnih intervencij naučene, 

kaj pomeni katero čustvo in tako težje prepoznajo manjše razlike med posameznimi čustvi. 

Uljarevic in Hamilton (2012) sta opravila metaanalizo raziskav, ki so preverjale prepoznavanje 

čustev preko vizualnih znakov, da bi lahko zaključila, ali osebe z AM kažejo primanjkljaje na 

področju prepoznavanja čustev ali ne. Pregledala sta 48 študij in ugotovila, da osebe z AM 

slabše prepoznavajo čustva, vendar sta do rezultatov kritična, saj so bile raziskave metodološko 

zelo raznoliko zasnovane. V večini študij so avtorji ugotovili, da osebe z AM prepoznajo 

veselje, imajo pa več težav pri prepoznavanju strahu. Ta pojav strokovnjaki razlagajo z 

drugačnim delovanjem amigdale pri osebah z AM (Ashwin idr., 2006, Baron-Cohen idr., 2000, 

Howard  idr., 2000, v Uljarevic in Hamilton, 2012). Zato Uljarevic in Hamilton (2012) 

predlagata, da se primanjkljaja na področju prepoznavanja čustev pri osebah z AM ne oblikuje 

kot generalnega in primarnega, temveč da so odstopanja pri prepoznavanju čustev odvisna od 

posameznih čustev in dražljajskih situacij, v katerih nastanejo.  

V že prej omenjeni raziskavi je Erbas s svojimi sodelavci (2013) med drugim sklenila, da kljub 

dobremu semantičnem znanju o čustvih, osebe z AM vseeno slabše prepoznavajo in razlikujejo 

lastna čustva. Raziskovalci opozarjajo, da se je potrebno podrobneje posvetiti temu področju, 

saj slabše sposobnosti prepoznavanja čustev vodijo do različnih težav v duševnem zdravju (npr. 

depresijo).  

Osebe z AM naj bi kazale enake fiziološke znake čustvenih reakcij kot drugi. Razlikovale bi se 

naj pri poročanju o čustvih. Rezultati samoopazovanja in ocenjevanja, kako prijetna in kako 

zanimiva je bila opazovana slika, podpirajo predvidena odstopanja v percepciji čustev oseb z 

AM. Rezultati prevodnosti kože so pokazali, da je amigdala pri osebah z AM približno oz. 

enako dejavna ob doživljanju čustev kot pri drugih osebah. Pridobljeni rezultati nakazujejo na 
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povišano verjetnost ovirane pretvorbe čustvenih občutkov iz nezavednega dela možganov v 

zavedni del. Avtorji opozarjajo, da je bilo v raziskavo vključeno malo število opazovancev, 

zato ne morejo svojih ugotovitev posplošiti na celotno populacijo (Shalom idr., 2006). 

Kot smo že omenili, moramo biti pozorni pri posploševanju primanjkljajev čustvenega 

procesiranja pri osebah z AM. Nuske idr. (2013) so naredili metaanalizo več člankov in 

ugotovili, da je zelo težko oblikovati seznam univerzalnih primanjkljajev čustvovanja pri 

osebah z AM, zaradi velike različnosti njihovih simptomov in težav (verbalne in neverbalne 

zmožnosti, IQ, starost, zastavljenost raziskav). Vseeno pa so avtorji članka izpostavili, da ima 

večina oseb z AM več težav s procesiranjem čustvenih informacij v socialnem kontekstu, 

pokažejo več čustev do objektov kot ljudi in da imajo več težav pri bolj kompleksno 

zastavljenih nalogah prepoznavanja čustev. Prav tako imajo več težav pri nalogah, pri katerih 

je potrebno obvladovanje izvršilnih funkcij in več težav pri procesiranju neprijetnih čustev.  

Prepoznavanje in diagnosticiranje vsakdanjega vedenja in s tem tudi področje čustvovanja je  

pri osebah z AM precej zahtevno, ker ima večina otrok z AM nižje spoznavne sposobnosti in 

posledično niso zmožni pripovedovati o svojih čustvenih izkušnjah, hkrati pa imajo le malo 

usvojenih komunikacijskih veščin. Veliko strokovnjakov se sprašuje, ali so za določena vedenja 

krive AM ali pa je na delu sopojavnost več stanj (Gabriels in Hill, 2007).  Prav tako pa Castelli 

(2005) izpostavlja, da so v večino raziskav vključeni starejši otroci in najstniki, ki imajo že 

razvite nekatere kompenzacijske strategije, ki bi lahko popačile rezultate. Zato priporoča, da so 

v raziskave vključeni čim mlajši otroci.  

Veliko strokovnjakov opozarja na to, da osebe z AM zaradi težav na področju čustev v 

odraslosti hitreje razvijejo eno izmed duševnih motenj, kar zanje pogosto pomeni slabšo 

kakovost življenja (Van Heijst in Geurts, 2014). Osebe z AM pogosteje občutijo osamljenost, 

izoliranost, depresijo (Honeyboune, 2018). V metaanalizi več študij o pojavu anksioznosti in 

depresije pri odraslih osebah z AM je Hollocks s sodelavci (2019) zaključil, da ima 27% oseb 

z AM diagnosticirano anksioznost (kamor vključujejo socialno anksioznost, agorafobijo, 

obsesivno – kompulzivno motnjo in generalizirano anksioznost) ter 17 do 29% diagnosticirano 

depresijo. V normativni populaciji je 1–28%  oseb diagnosticiranih z anksioznostjo (Baxter idr., 

2013) in 7% oseb diagnosticiranih z depresijo (WHO Europe, 2012).  

Zakaj pride do razlik pri čustvovanju oseb z AM in nevrotipičnih oseb, obstaja več hipotez. Ena 

izmed njih je, da so mnoge osebe z AM senzorno zelo občutljive in so zato zanje nežni dotiki 

(objem, poljub) neprijetni. Zaradi nerazvitosti teorije uma naj ne bi razumeli misli, želja, 

prepričanj in  namer ljudi okoli sebe. Težave na področju čustev  naj bi imeli tudi zaradi težav 

branja namigov kot npr. prepoznavanje obraznih izrazov, kretenj, barve glasu in zato njihovo 

vedenje odstopa od pričakovanega. Osebe z AM imajo lahko tudi pomanjkljiv uvid v to, kaj 

pomeni ljubeče vedenje in bodo zato nekomu, ki joka »samo« ponudili robec ali razpravljali o 

svojih posebnih zanimanjih, da bi ga potolažili. Zato je pomembno, da se jih pouči o 

primernejšem vedenju, saj bi radi pomagali, pa izberejo strategijo, ki se drugim zdi neprimerna 

(Sofronoff idr., 2011, v Jurišić, 2015). 

2.7.6.1 ČUSTVA UČENCEV Z AM V ŠOLI 

V študiji, kjer so primerjali učiteljevo zaznavanje učencev z AM in učencev brez AM, ki 

obiskujejo večinsko šolo, so raziskovalke Ashburner, Ziviani in Rodger (2010) ugotovile, da 

učitelji poročajo o čustvenih težavah (težave s pozornostjo, anksioznost, depresija, 

opozicionalno in agresivno vedenje) učencev z AM znatno pogosteje kot pri učencih brez AM. 

Učenci z AM imajo več težav s čustveno regulacijo, kar se kaže kot to, da se hitreje razjezijo, 
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jokajo, prehajajo iz enega čustvenega stanja v drugo in hitro doživljajo frustracijo, če niso 

dosegli nekih zahtev, so perfekcionisti. V svoji raziskavi so tudi opazili da je 54% učencev z 

AM opredeljenih kot storilnostno podpovprečni učenci. V primerjavi je 8% učencev brez AM 

opredeljenih kot storilnostno podpovprečnih.  

Učenci z AM lahko dobro zaznavajo čustvena stanja ljudi v okolici ali spremembe v teh stanjih, 

ker so zelo dovzetni za dražljaje v okolju. Kljub temu čustvenih stanj ne znajo opredeliti, 

razložiti in razumeti, kar jih lahko hitro zmede in spravi v stisko. Zato je potrebno v različnih 

šolskih okoliščinah (ure oddelčne skupnosti, pri posameznih predmetih ali individualno) učence 

z AM čustveno opismenjevati (katero čustvo se izraža z določeno mimiko, odzivom, reakcijo, 

znakom, zakaj to čustvo nastane, kakšen pomen ima, v katerih okoliščinah lahko ponovno 

nastane neko čustvo) (Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom, 2014).  

2.7.7 IZOBRAŽEVANJE OTROK Z AM  

Otroci z AM imajo zelo raznolike sposobnosti in spretnosti, zato je zanje težko oblikovati 

enoten program vzgoje in izobraževanja. Ustrezen program obravnave je potrebno oblikovati 

za vsakega posameznega otroka na podlagi njegovih posebnih potreb. V Sloveniji obstajajo tri 

ravni zahtevnosti programov za otroke s posebnimi potrebami. To so program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program 

(Jurišić, 2006). Veliko otrok z AM pa se vključuje tudi v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki je na zahtevnostni ravni enak programu z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. V katere programe se lahko vključijo otroci z AM, 

urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) in Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013), kjer je 

zapisano, da so vsi našteti programi lahko ustrezni za otroke z AM, kar spet nakazuje na 

raznolikost te skupine otrok. V vsakem programu je potrebno za učenca z AM oblikovati 

individualni program pomoči, v katerem so določeni cilji in oblike dela, strategije vključevanja 

učenca z AM, prilagoditve itd. glede na posameznikova močna in šibka področja (Zakon o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, 2011).  

2.7.7.1 PRILAGOJEN PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

Pridobivanje podatkov za magistrsko delo je potekalo na različnih šolah s prilagojenim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom po celotni Sloveniji, zato bomo opredelili, kaj 

zajema ta program.  

Izobraževanje v šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (kratica 

PP z NIS) traja 9 let in se deli na tri vzgojno – izobraževalna obdobja oz. triade. V okviru PP z 

NIS se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgojno – izobraževalna obdobja, nivojski 

pouk, prehajanje med nivoji v šoli, načini preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in  

pogoji za dokončanje izobraževanja. S tem pa PP z NIS učencem, ki ga obiskujejo, ne omogoča 

pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda (Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi 

potrebami, 2011; Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom, 2014). 

Čeprav imajo komisije za usmerjanje navodila, kako in kam usmeriti otroke z AM, je v praksi 

veliko otrok usmerjenih v neprimeren program (Rovšek, 2009). Leta 2009 so se oblikovale 

Smernice za oblikovanje zdravstvene, vzgojno-izobraževalne in socialne mreže na področju 

celostne skrbi za osebe s spektroavtističnimi motnjami (SAM) (Macedoni Lukšič idr., 2009), 

vendar se še zmeraj veliko otrok po nekaj letih v večinski šoli preusmeri v PP z NIS (Rovšek, 
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2011), kar pa ima lahko velike posledice predvsem na socialno – emocionalnem področju 

(Rovšek, 2009). Poznavanje značilnosti učencev z AM pedagogu ne zagotovi, da bi učenca 

popolnoma razumel. Poučevanje in delo z njimi obsega poznavanje in razumevanje avtizma, 

ob enem pa tudi poznavanje in razumevanje dobre poučevalne prakse, različnih strategij in 

pristopov (Jurišić, 2015). 

V teoretičnih izhodiščih smo osvetlili vlogo in pomen čustev v posameznikovem razvoju in 

življenju nasploh ter natančneje predstavili, kako se kaže nevrorazličnost, ki jo poznamo pod 

terminom avtistične motnje (AM). V nadaljevanju predstavljamo izsledke naše raziskave.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM  

Na podlagi literature, pripovedovanj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in lastnih 

izkušenj ugotavljamo, da so otroci z AM marsikomu še zmeraj uganka. Zato se velikokrat 

srečujemo s posploševanjem določenih stereotipnih prepričanj o AM na celotno populacijo oseb 

z AM (Osgood, 2017). Potrebno je izpostaviti, da zaradi individualnih razlik stežka 

posplošujemo njihove značilnosti, predvsem na področju čustev (Castelli, 2005; Nuske idr., 

2013). V magistrskem delu nas zanima pojavljanje osnovnih čustev veselja, jeze, strahu in 

žalosti pri otrocih z AM. Zanima nas, kako pogosto se pojavljajo osnovna čustva pri otrocih z 

AM v razredih PP z NIS,  kaj pri otrocih z AM sproža ta čustva in kako intenzivna so. Prav 

tako nas zanima, kdaj sami prepoznajo, da so v šoli veseli, jezni, žalostni ali prestrašeni, kako 

opišejo ta čustva in kaj jim pomaga pri uravnavanju (ne)prijetnih čustev. V tujini so bile 

opravljene številne raziskave na temo, kako osebe z AM prepoznavajo in razumejo čustva 

drugih ljudi, le redke pa preučujejo situacije, ki pri osebah z AM izzovejo čustvene reakcije. V 

slovenskem prostoru pa nismo zasledili raziskave, ki bi se osredotočila na čustva, ki se 

pojavljajo pri otrocih z AM in na njihovo razumevanje lastnih čustev. Zato se nam zdi 

pomembno, da podrobneje raziščemo tudi te vidike čustev, pomembne za šolski prostor.  

3.2 RAZISKOVALNI CILJI IN VPRAŠANJA 

3.2.1 RAZISKOVALNI CILJI  

Cilji  raziskave so raziskati, katera osnovna čustva se pojavljajo pri učencih z AM v prvih petih 

razredih PP z NIS in kako pogosto. Poleg tega želimo analizirati situacije, ki so pri učencih z 

AM sprožile izražanje osnovnih čustev. Naš cilj je tudi analizirati prepoznavanje in uravnavanje 

lastnih čustev pri učencih z AM. 

3.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje si zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katera osnovna čustva se pojavljajo pri otrocih z AM v prvih petih razredih PP z NIS in 

kako pogosto? 

2. Katere situacije najpogosteje izzovejo veselje, katere jezo, katere žalost in katere strah pri 

učencih z AM v prvih petih razredih PP z NIS?  

3. Ali so med situacijami, ki izzovejo osnovna čustva pri učencih z AM v prvih petih razredih 

PP z NIS, v manjšini tiste, v katerih so prisotni drugi ljudje v primerjavi s situacijami, v 

katerih so prisotni objekti? 

4. Ali učenci z AM v prvih petih razredih PP z NIS s pomočjo slikovnega gradiva prepoznajo 

osnova čustva in kako jih opišejo?  

5. Katere situacije učenci z AM v prvih petih razredih PP z NIS opredelijo kot sprožilne za 

doživljanje osnovnih čustev in kako te situacije opišejo?   

6. Ali znajo učenci z AM v prvih petih razredih PP z NIS opredeliti, kaj jim pomaga pri 

uravnavanju intenzivnih, neprijetnih čustev? Če da, kaj jim pomaga? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

Metoda raziskovanja bo kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Uporabljeni bosta dve tehniki raziskovanja. To sta neposredno opazovanje in polstrukturiran 

intervju. Podatki, ki bodo pridobljeni z opazovanjem, bodo kvantitativno analizirani, rezultati 

intervjuja pa bodo kvalitativno analizirani.  

3.3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Za potrebe raziskave smo izbrali namensko vzorčenje. Uporabljeni bodo podatki, ki so bili del 

širše raziskave, ki sta jo vodili dr. Prosen in dr. Smrtnik Vitulić. Na podlagi pridobljenih soglasij 

staršev smo tri študentke podiplomskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike po 

celotni Sloveniji opazovale učence od prvega do petega razreda osnovne šole, ki obiskujejo PP 

z NIS. Iz celotnega vzorca opazovanih otrok smo za namen magistrskega dela uporabili podatke 

13 učencev iz 2., 3., 4. in 5. razreda, ki imajo diagnozo AM ali pa imajo kombinacijo motenj in 

je ena izmed njih AM. Otroci so stari med 7 in 12 let in vsi moškega spola. Izmed opazovanih 

učencev so bili izbrani štirje, s katerimi smo izvedli ustni polstrukturiran intervju. Zaradi 

razglasitve epidemije 2020 smo morali naš vzorec učencev za intervju spremeniti in prilagoditi. 

Izbrali smo dva učenca, ki obiskujeta 2. razred, enega učenca iz 3. razreda in enega učenca iz 

4. razreda. Vsi zbrani podatki so obravnavani zaupno.  

3.3.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

V sklopu raziskave o čustvih učencev, ki jo vodita dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Simona 

Prosen, je bilo med septembrom in decembrom 2019 opravljeno opazovanje 62 učencev v prvih 

petih razredih na petih slovenskih osnovnih šolah s PP z NIS. V šolah so bila najprej pridobljena 

soglasja staršev za opazovanje otrok. Nato so tri študentke podiplomskega študija specialne in 

rehabilitacijske pedagogike opravljale enodnevna opazovanja otrok v šolskem okolju s 

pomočjo opazovalne sheme Čustva učencev v razredu (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2017). 

Opazovanje je bilo znanstveno, strukturirano, v naravni situaciji,  načrtovano po v naprej 

pripravljeni shemi, sistematično in povezano z zastavljenimi cilji (Vogrinc, 2008). Potem smo 

iz opazovalnih shem podatke vnesli v program SPSS. Iz pridobljenih podatkov smo izbrali 

podatke za učence, ki imajo diagnosticirane AM ali AM z pridruženimi motnjami. Nato smo 

opravili deskriptivno analizo podatkov. 

Po zaključenih opazovanjih smo septembra 2020 opravili intervju s štirimi učenci z AM, ki so 

verbalni in smo lahko ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa covid-19 prišli z njimi 

v stik. S strani staršev smo najprej pridobili soglasje za izvedbo in snemanje intervjuja. Učence 

smo obiskali na šolah in tam z njimi izvedli intervju. Pri dveh učencih je bila prisotna specialna 

in rehabilitacijska pedagoginja, ker bi bila učenca v stiski, v kolikor bi bila sama z novo osebo. 

Intervjuje smo posneli in transkribirali. S pomočjo kodiranja smo analizirali pridobljene 

podatke.  

3.3.3.1 VSEBINSKO-METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI INSTRUMENTOV 

V empiričnem delu magistrskega dela smo za pridobivanje podatkov uporabili naslednje 

instrumente: 

- Opazovalna shema Čustva učencev v razredu (Smrtnik Vitulić in Prosen 2017) 
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Opazovalna shema Čustva učencev v razredu1 (Smrtnik Vitulić in Prosen, 2017, ki smo jo 

uporabili pri opazovanju čustev v prvih petih razredih PP z NIS, vključuje več vidikov izraženih 

čustev. To so ime čustva, opis situacije, opis besednih izrazov, opis nebesednih izrazov, oceno 

intenzivnosti doživljanja čustva, odzivanje drugega učenca oz. učencev in odzivanje učitelja na 

čustvo učenca. Ob samih točkah, ki jih opredeljuje shema, je bil dodam prostor za zapis 

posebnosti posameznega učenca. To so bile predvsem diagnoze, opažanja v okolici in 

informacije, ki bi jih bilo po mnenju učiteljice opazovanega otroka pomembno upoštevati pri 

opazovanju in pri kasnejši analizi podatkov (posebnosti v vedenju, odnosi med učenci, ozadje 

funkcioniranja učenca). Za potrebe naše raziskave smo uporabili podatke o pogostosti 

pojavljanja posameznega osnovnega čustva in opis situacije, v kateri se je čustvo pojavilo. V 

magistrskem delu so uporabljeni podatki, zbrani pri opazovanju učencev z AM.  

- Intervju  

Za namen raziskave smo oblikovali polstrukturiran intervju2. Pri oblikovanju vprašanj smo si 

pomagali z znanstvenim magisterijem Smrtnik Vitulić (2003). Vprašanja intervjuja se nanašajo 

na naslednja področja: 

- prepoznavanje čustev in opis neverbalnih znakov s pomočjo slikovnega gradiva (Kako 

se počuti fantek na sliki? Kako to veš?) 

- opis sprožilnih situacij čustev s pomočjo slikovnega gradiva (Zakaj misliš, da se tako 

počuti? Kaj se je zgodilo, da je bil vesel, jezen, žalosten oz. ga je bilo strah?) 

- lastno doživljanje čustev (Kdaj si ti vesel, jezen, žalosten, te je strah? Kdaj si vesel, 

jezen, žalosten, te je strah v šoli?) 

- poznavanje strategij za uravnavanje neprijetnih čustev (Kaj ti pomaga, ko si jezen, 

žalosten oz. te je strah?) 

Intervju je polstrukturiran, individualen in nestandardiziran (Vogrinc, 2008). V prvem delu 

intervjuja se s pomočjo slikovnega materiala preverja, kako učenci z AM razumejo in 

prepoznavajo osnovna čustva (veselje, jeza, žalost, strah). Slikovni material3, ki prikazuje 

otroka v situaciji, zaradi katere se počuti veselo, žalostno, jezno ali prestrašeno, je izdelala 

inženirka multimedije ga. Kutnjak. Njegovo uporabnost smo predhodno preverili z 

nevrotipičnimi otroki in glede na ugotovitve slikovno gradivo popravili. Ob posamezni sliki se 

postavijo zgoraj navedena vprašanja, ki se navezujejo na čustvo, ki je prikazano. Glede na 

specifike posameznega intervjuvanca z AM se sprotno postavljajo podvprašanja in dajejo 

usmeritve. 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Ko so bila opravljena vsa opazovanja, smo pridobljene podatke vnesli v matriko SPSS 

programa. Za potrebe magistrskega dela smo uporabili podatke o tem, katera čustva so se 

pojavila in opis situacije, ki je sprožila čustvo. Pred vnosom smo skupaj s kolegicami ter vodji 

raziskave  kategorizirale podatke, ki so bili zbrani pri opazovanju. Za vsako izraženo čustvo 

posebej smo najprej pregledali vse situacije in jih  združili v kategorije. S pomočjo SPSS 

 
1 V prilogi 1. 
2 V prilogi 2. 
3 V prilogi 3. 



30 

 

programa smo ugotavljali frekvenco osnovnih čustev in njihovih sprožilnih situacij. Potem smo 

situacije, ki so sprožile čustva, razdelili v dve skupini. V prvo skupino smo vnesli situacije, pri 

katerih je bila prisotna druga oseba. V drugo skupino smo vnesli situacije, pri katerih ni bilo 

prisotnih drugih oseb. Nato smo prvo skupino ponovno razdelili v dve skupini, glede na to, ali 

se je pri opazovancu pojavilo čustvo zaradi neke druge osebe ali zaradi objekta. Pridobljene 

podatke smo med seboj primerjali in zapisali ugotovitve. Nato smo posnete intervjuje 

transkribirali in jih analizirali po metodi kvalitativne analize. Uporabili smo metodo kodiranja 

(Kordeš in Smrdu, 2015). Po večkratnem branju besedila smo izpisali pomembne dele besedila 

ter določili kode, teme in kategorije4. Na podlagi pridobljenih informacij smo analizirali 

intervju.  

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V naši raziskavi analiziramo sheme opazovanj za 13 fantov z diagnozo AM in štiri intervjuje 

fantov, ki imajo diagnosticirane AM. Rezultate bomo predstavili kot odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Najprej predstavimo ugotovitve, ki smo jih dobili z opazovalno shemo. 

Nato bomo navedli ugotovitve iz intervjujev. Zaradi boljše preglednosti in povezanosti smo 

združili odgovore na prvo in drugo raziskovalno vprašanje. Na ostala vprašanja odgovarjamo 

posamično.  

3.4.1 OSNOVNA ČUSTVA IN POGOSTOST LE - TEH PRI UČENCIH Z AM OD 1. 

DO 5. RAZREDA V PP Z NIS TER SITUACIJE, V KATERIH SE 

POJAVLJAJO OSNOVNA ČUSTVA PRI UČENCIH Z AM 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, katera osnovna čustva se pojavljajo 

pri učencih z AM in kako pogosto. Pri drugem raziskovanem vprašanju smo ugotavljali, v 

katerih situacijah se pojavljajo osnovna čustva pri učencih z AM. Izbor osnovnih čustev smo 

povzeli po Smrtnik Vitulić (2004b). To so veselje, jeza, strah in žalost. V okviru opazovanj smo 

pri učencih prepoznali 245 različnih čustvenih reakcij. Od tega je bilo 216 osnovnih čustev. 

Minimalno število izkazanih vseh čustev je bilo 5, maksimalno pa 30. Učenec, ki je doživel v 

celotnem dnevu le 5 čustev, je večino časa pod nadzorom učiteljice, od katere dobi le malo 

pohval. V igro z drugimi le redko vstopa (na opazovan dan le enkrat). Učenec, ki je doživel 30 

čustev, ima diagnosticirano kombinacijo AM in hiperaktivnost. Pri večini učencev so se 

pogosteje kot neprijetna pojavila prijetna čustva, pri treh pa so se pogosteje pojavila neprijetna 

čustva. Velika razlika med številom in vrsto izkazanih čustev nakazuje na raznolikost otrok z 

AM. Zaradi tega in zaradi majhnega vzorca opazovanih in intervjuvanih učencev z AM svojih 

ugotovitev ne bomo posploševali na celotno populacijo otrok z AM, na kar opozarjajo tudi 

drugi strokovnjaki (Castelli, 2005; Gabriels in Hill, 2007; Uljarevic in Hamilton, 2012). 

Preglednica 2: Število izraženih osnovnih čustev 

 Veselje Jeza Strah Žalost 

Aritmetična 

sredina 
9,85 5,85 ,70 ,55 

Mediana 8,00 4,00 ,50 1,00 

Modus 5 1 0 1 

 
4 V prilogi 4. 
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Najmanjša 

vrednost 
2 1 0 0 

Največja 

vrednost 
22 21 3 1 

Skupno 128 75 7 6 

3.4.1.1 VESELJE 

Pri 13 učencih z AM se je veselje pojavilo 128 krat (prikazano v Preglednici 2).  V primerjavi 

se je pri 114 nevrotipičnih učencih v prvih petih razredih devetletne osnovne šole pojavilo 

veselje 501 krat (Rubhof, 2020). Če primerjamo navedene številke lahko opazimo, da so učenci 

z AM v prvih petih razredih PP z NIS v povprečju dvakrat pogosteje doživljali veselje kot 

nevrotipični učenci. V kolikor osebe z AM vsakodnevno doživljajo veselje in so hkrati 

družabni, imajo boljše možnosti, da razvijejo dobro samopodobo. Vseeno pa je več otrok z AM, 

ki v svojem vsakdanu (šola, družina, prosti čas…) ne doživlja veselja ali v manjši meri v 

primerjavi z nevrotipičnimi otroki. Posledično to vpliva tudi na njihovo družabnost in raven 

samopodobe (McChesney in Toseeb, 2018). PP z NIS je oblikovan tako, da se lahko učni načrt, 

predmetnik itd. (Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom, 2014) prilagodi posameznim potrebam vključenih učencev, kar 

morda vpliva na njihovo dobro počutje in pogostejše doživljanje prijetnih čustev. S tem se 

omogoči, da učenci, kljub slabšim akademskim in prilagoditvenim sposobnostim, lažje osvajajo 

zastavljene šolske in individualizirane cilje (Oatley in Jenkins, 1996; Smrtnik Vitulić, 2004a; 

Papalia idr., 2003).  

Preglednica 3: Situacije, v katerih so učenci z AM izražali veselje 

 Pogostost                           Odstotki 

Kategorije 

situacij 

Izkazana pozornost 8 6,3 

Zanimiv učni 

material/pripomoček/metoda 
22 17,2 

Petje 3 2,3 

Izzivanje 4 3,1 

Igra 6 4,7 

Gibalne aktivnosti 5 3,9 

Ugodni senzorni dražljaji 10 7,8 

Besedne socialne interakcije s 

sošolci 
4 3,1 

Nebesedne socialne 

interakcije s sošolci 
8 6,3 
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Opravi nalogo, ki jo poda 

učiteljica 
2 1,6 

Konec dejavnosti 6 4,7 

Humor 17 13,3 

Nagrada 3 2,3 

Spodbujanje drugih 5 3,9 

Ples 2 1,6 

Uspeh 2 1,6 

Pričakovanje uspeha 1 ,8 

Samostimulacija 3 2,3 

Napoved prijetne aktivnosti 8 6,3 

Drugo 5 3,9 

Hrana 1 1,6 

Iskanje pozornosti 3 1,6 

Skupno  128 100,0 

 

Situacije, v katerih se je pojavilo veselje pri učencih z AM smo razvrstili v 22 kategorij. Te so: 

1. Izkazana pozornost (8 odzivov), npr. »Učenec sošolcem in učiteljici razlaga o 

Minecraft«, »Učenci tekmujejo v 4 skupinah, učenec je v svoji skupini prvi na vrsti.«  

2. Zanimiv učni material/pripomoček/metoda (22 odzivov), npr. »Črkozaver se zbudi.«, 

»Prihod v snoozle sobo.«  

3. Petje (3 odzivi), npr. »Skupinsko petje pesmi.«, »Novemu učencu zapojejo pesmico za 

dobrodošlico.« 

4. Izzivanje (4 odzivi), npr. »Učitelj se pridruži igri, učenca namerava zadeti z žogo.«, 

»Sošolec razbija s stolom.« 

5. Igra (6 odzivov), npr. »Igra s ptički.«, »Igranje Enke.«. 

6. Gibalne aktivnosti (5 odzivov), npr. »Plesanje na pesem Marko skače.«, »Tekanje po 

telovadnici.« 

7. Ugodni senzorni dražljaji (10 odzivov), npr. »Učenec dobi sedalo (podlogo za stol).«, 

»Črkozaver učencu riše po hrbtu.« 

8. Besedne socialne interakcije s sošolci (4 odzivi), npr. »Zaželijo si dober tek.«, »Sošolcu 

kaže, kaj ima na zvezku.« 
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9. Nebesedne socialne interakcije s sošolci (8 odzivov), npr. »Sošolec si natakne kocko na 

prst in maha z roko.«, »Sošolka ga s prstom zbode med rebra.« 

10. Opravi nalogo, ki jo poda učiteljica (2 odziva), npr. »Učenec z učiteljičino pomočjo 

najde rimo kača – frača.«, »Učenec izbere zvok/glas, na katerega bodo peli pesmico.« 

11. Konec dejavnosti (6 odzivov), npr. »Učenec konča z reševanjem delovnega lista.«, 

»Učenec konča z nalogo v delovnem zvezku in gre za nagrado sporočit drugi učiteljici.« 

12. Humor (17 odzivov), npr. »Sošolka pove šalo.«, »S sošolci se šalijo (učenec si da na 

glavo stožec).« 

13. Nagrada (3 odzivi), npr. »Učiteljica učencu zalepi kljukico na urnik.«, »Učenec dobi 

nalepko za dobro opravljeno delo.« 

14. Spodbujanje drugih (5 odzivov), npr. »Učenci tekmujejo v štirih skupinah in navijajo.«, 

»Učitelj jih spodbuja, naj sonožno skačejo.« 

15. Ples (2 odziva), npr. »Učenec in asistentka zaplešeta.«, »Skupinski ples.« 

16. Uspeh (2 odziva), npr. »Učenec reši vse naloge pravilno.«, »Učenec je uspešen pri 

didaktični igri.« 

17. Pričakovanje uspeha (1 odziv), »Učiteljica naroči, naj gre vsak po eno kocko. Učenec 

čaka na mestu. Učiteljica ga vpraša »Luka, kje imaš kocko?«« 

18. Samostimulacija (3 odzivi), npr. »Med reševanjem naloge si mrmra simfonijo.«, 

»Učenec začne hoditi po razredu in si govoriti po angleško in slovensko.« 

19. Napoved prijetne aktivnosti (8 odzivov), npr. »Učitelj pove, da bodo ustvarjali jesensko 

drevo.«, »Učiteljica pove, da grejo ven.« 

20. Drugo (5 odzivov), npr. »Učiteljica govori o tem, da v 9. razredu učencem vzamejo 

telefone, če jih uporabljajo.«, »Učenci čakajo v vrsti za gnetenje testa, sošolec ga 

objame.« 

21. Hrana (1 odziv), »Učenec dobi mandarino za sadno malico.« 

22. Iskanje pozornosti (3 odzivi), npr. »Koraka po razredu, ko si gre po kocke s 

številkami.«, »Po končani nalogi, pred športom poskakuje po razredu.« 

Večina otrok z AM doživlja veselje pri igri in pri glasbenih dejavnostih (Kimd idr., 2019). 

Osebe z AM pogosto poročajo, da doživljajo veselje ob pogovoru o temi, ki jim je zanimiva, 

pri gledanju njim ljubega filma ali nanizanke, pri opravljanju njim ljubega dela, kar se pogosto 

navezuje na njihovo preokupacijo z neko temo, dejavnostjo, igro in potrebo po ponavljanju 

(NAS, b. d.; O'Brien Towle, 2013). Rezultati naše raziskave kažejo, da učenci z AM 

najpogosteje doživljajo veselje ob zanimivem učnem materialu, pripomočku ali metodi (22 

situacij). Opažamo, da se naši rezultati ujemajo z ugotovitvami drugih strokovnjakov. Veselje 

zaradi materialnih dobrin in dejavnosti (npr. igre) je najizrazitejše v obdobju zgodnjega otroštva 

(Smrtnik Vitulić, 2004a), kar bi lahko nakazovalo na zaostanek v razvoju čustev pri učencih z 

AM. Vendar so bili učencem ljubi pripomočki in dejavnosti po navadi povezani s šolskimi 
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aktivnostmi, ki so jim bile všeč in pri katerih so bili posledično tudi uspešni. Tudi drugi 

ugotavljajo, da spodbujanje in poudarjanje močnih področjih vzbuja pri učencih z AM prijetna 

čustva (Honeyboune, 2018). Specialne in rehabilitacijske pedagoginje in učiteljice pouk v PP z 

NIS individualizirajo ali diferencirajo (Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne 

šole z nižjim izobrazbenim standardom, 2014). S tem lažje pritegnejo pozornost otrok in je zato 

tudi pri opazovanem pouku bilo uporabljenih veliko pripomočkov, ob katerih so otroci z AM 

doživljali veselje. 

Veliko veselja se je pojavilo tudi v situacijah, ki so povezane s humorjem (17 situacij). Kljub 

nevrorazličnosti so osebe z AM zmožne razumevanja, uživanja v humorju in tudi same 

ustvarjajo šale v naravnih okoljih, ki pa so po navadi naučene, imajo močne logične povezave 

in izvirajo iz njihovega interesnega področja ter niso vezane na socialne odnose (Lyons in 

Fitzgerald, 2004). Njihov stil humorja je pogosto razumljen kot sovražni slog. Čeprav 

nelogičnih šal ne razumejo, pa uživajo pri poslušanju in branju tovrstnih šal (Wu idr., 2014). 

Humor ima pomembno vlogo tudi v šoli. S humorjem učitelj vpliva na dobro počutje učencev 

z AM v razredu, saj se lahko preko njega zmanjša raven anksioznosti in stresa (Lyons in 

Fitzgerald, 2004; Goetz idr.,  2013). Zaradi priučenega humorja in reakcij tj. kaj bi naj bilo 

osebi smešno in kakšni so pričakovani odzivi, moramo biti previdni pri zaključevanju, da je 

rekcija na neko šalo res odraz veselja. V naši raziskavi se je veselje pojavilo zaradi šale, ki jo 

je povedal nekdo drug, zaradi nečesa, kar je povedala učiteljica (npr. »Zdigni rit in pojdi po 

šilček.«), zaradi uporabe materiala (npr. injekcije) na šaljiv način in zaradi nesmislov (npr. 

koruza je zelena). Opazovalke so zapisale, da se je nek učenec z AM zasmejal kot zadnji, niso 

pa dopisale ali zaradi tega, ker je videl druge, da se smejijo ali je potreboval več časa za 

razmislek, kar pa je najbrž za opazovalca težko razločiti.  

Veselje pri učencih z AM se je pojavilo tudi pri ugodnih senzornih dražljajih (10 situacij), kot 

so dotik, svetlobna igra, dejavnosti v snoozelen oz. senzorični sobi itd. Učenci z AM so pogosto 

hiposenziblini (Žagar, 2012). Senzorni dražljaji jim predstavljajo možnost, da zadovoljijo svojo 

potrebo po dodatnih stimulacijah in jim posledično predstavljajo vir veselja. Druge situacije, 

pri katerih so učenci z AM doživljali veselje, so še pozornost (iskanje pozornosti v 3 situacijah 

in izkazana pozornost v 8 situacijah,  izzivanje (4 situacije), igra (6 situacij), gibalne aktivnosti 

(5 situacij), ples (2 situaciji) besedne socialne interakcije s sošolci (4 situacije), nebesedne 

socialne interakcije s sošolci (8 situacij), opravi nalogo, ki jo poda učiteljica (2 situaciji), konec 

dejavnosti (6 situacij), nagrada (3 situacije), spodbujanje drugih (5 situacij), napoved prijetne 

aktivnosti (8 situacij), druge situacije (5 situacij), petje (3 situacije), samostimulacija (3 

situacije), uspeh (2 situaciji), pričakovanje uspeha (1 situacija) in hrana (1 situacija). 

Večina situacij, pri katerih se je pojavilo čustvo veselje, je enakih kot pri otrocih z 

nevrotipičnim razvojem. Nevrotipični učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

najpogosteje doživljajo veselje ob napovedi prijetnih aktivnosti, sledi doživljanje uspeha, 

pozornost, humor in hrana (Rubhof, 2021).  Navedene situacije so tudi pri otrocih z AM sprožile 

veselje. Učenci z AM so veselje doživljali še ob ugodnih senzornih dražljajih, česar pa 

nevrotipični učenci v navedeni raziskavi niso. Enako kot učenci z AM tudi nevrotipični otroci 

najpogosteje doživljajo veselje ob gibalnih in likovnih dejavnostih (Wolk, 2009), igri 

(Thoilliez, 2011), sprejetosti med vrstniki in šolskem uspehu (Smrtnik Vitulić, 2004a). 
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3.4.1.2 JEZA 

Vsi opazovani učenci z AM so pokazali jezo. Vse skupaj je bilo opaženih 75 čustvenih reakcij 

jeze.  

Štirje učenci so jezo pokazali le enkrat med poukom ali med odmorom. Dva izmed teh učencev 

sta tudi tista, ki sta doživela najmanj čustvenih reakcij v celotnem dnevu (pet in šest). Iz zapisov 

opazovalk lahko razberemo, da eden izmed teh učencev potrebuje konstantni nadzor učiteljice 

in večino časa preživi sam. Opazovalka je razmišljala, da je redko pojavljanje čustev, verjetno 

posledica pomanjkanja stikov s sošolci. Za drugega učenca, pri katerem se je pojavilo šest 

čustvenih reakcij in je jezo pokazal enkrat, je opazovalka zapisala, da je bil zaradi prisotnosti 

nove osebe sramežljiv in apatičen. Prav tako je zapisala, da učiteljica učenca dobro pozna in 

dobro predvidi, kaj učenec potrebuje, s čimer omeji pojavljanje neprijetnih čustev. Ena izmed 

opazovalk je za tretjega učenca, ki je doživel jezo enkrat, zapisala, da v interakcijo vstopa le z 

enim sošolcem in eno sošolko. Za četrtega učenca, ki je doživel jezo enkrat, je opazovalka 

zapisala, da ima učenec močno, odkrenljivo pozornost in potrebuje usmerjanje odrasle osebe. 

Učiteljica je pogosto ob njem in ga spodbuja. Povzamemo lahko, da rezultati v naši raziskavi 

nakazujejo, da učenci z AM, ki ne vstopajo pogosto v interakcijo s sošolci in imajo ob sebi 

pogosto odraslo osebo, redko doživljajo jezo. 

En učenec je jezo doživljal 21 krat, kar je najpogostejše v naši raziskavi. Opazovalka slednjega 

učenca je zapisala, da se učenec hitro razburi, in da v šoli doživlja veliko neprijetnih čustev - 

večinoma jezo. 

Preglednica 4: Situacije, v katerih so učenci z AM izražali jezo 

 Pogostost Odstotki 

Kategorije 

situacij 

Neupoštevanje 11 14,7 

Neuspeh 7 9,3 

Odvzem 5 6,7 

Odziv na specifičnega učenca 5 6,7 

Ne želi sodelovati 6 8,0 

Senzorna občutljivost 8 10,7 

Zahteva učitelja 6 8,0 

Nagajivost drugih 4 5,3 

Manjkajoč ali nedelujoč material 2 2,7 

Nezgoda 4 5,3 

Posnemanje avtoritete 2 2,7 

Tekmovalnost 2 2,7 

Nekdo zmoti dejavnost 2 2,7 

Kršenje pravil 2 2,7 
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Tožarjenje 1 1,3 

Agresivnost 1 1,3 

Neprijeten spomin 2 2,7 

Notranja frustracija 5 6,7 

Skupno  75 100,0 

 

Situacije, v katerih se je pojavila jeza pri učencih z AM, smo razvrstili v 18 kategorij. Število 

situacij in delež le-teh je predstavljen v preglednici 4. V nadaljevanju povzemamo kategorije 

situacij ob katerih se je sprožila jeza in primere situacij v posamezni kategoriji: 

1. Neupoštevanje (11 odzivov), npr. »Po končanem odmoru se učenec skrije pod mizo, 

ker ne želi k psihologinji.« »Učenec želi biti prvi na vrsti, vendar se sošolec postavi 

predenj.« 

2. Senzorna občutljivost (8 odzivov), npr. »Učiteljica prižge luč.« »Sošolec razbija s 

kockami.« 

3. Neuspeh (7 odzivov), npr. »Pri športni vzgoji ga ujame sošolec.« »Učenec je pri igri 

zadet in gre iz igre idr.«  

4. Ne želi sodelovati (6 odzivov), npr. »Rešuje delovni list in obkrožuje črko A.« 

»Učenec se mora preobleči v športno opremo.« 

5. Zahteva učitelja (6 odzivov), npr. »Učiteljica mu naroči, naj pobere črko.« »Učiteljica 

ga zaustavi pri skakanju v žogice.« 

6. Notranja frustracija (skrajni primeri) (5 odzivov), npr. »Po telovadnici išče edino 

žogo, ki je modre barve.« »Čakajo na vstop v razred in učenec izziva sošolce.«  

7. Odvzem (5 odzivov), npr. »Sošolec mu vzame skokico iz torbe.« »Učiteljica pove 

učencu, da ne bo šel v senzorno sobo, če bo naprej delal nemir.« 

8. Odziv na specifičnega učenca (5 odzivov), npr. »Drugi učenec ga moti, zato se 

presede. Učiteljica ga vpraša, zakaj se je presedel.« »Sošolec želi dati lonček na 

poličko, kjer je njegov.« 

9. Nagajivost drugih (4 odzivov), npr. »Sošolec pride do njegove mize in ga s prstom 

zbode v ramo.« »Sošolec ga požgečka.« 

10. Nezgoda (4 odzivi), npr. »Učenec se udari v nart.« »Med vajami se sošolec nehote 

rahlo zaleti vanj.« 

11. Manjkajoč/nedelujoč material (2 odziva), npr. »Učenec želi modro barvico in ne 

rjave.« »Učencu ne deluje računalnik.« 



37 

 

12. Posnemanje avtoritete (2 odziva), npr. »Sošolec se odloči, da se ne bo več igrat, ker ni 

zmagal, zato se tudi on odloči, da se ne bo.« »Učiteljica reče sošolcu: »Joj, kaj si 

naredil?«« 

13. Tekmovalnost (2 odziva), npr. »S sošolcem se prerivata, kateri bo prvi v vrsti.« »Pri 

igranju Enke učenec izgubi.« 

14. Nekdo zmoti dejavnost (2 odziva), npr. »Učenec mora k psihologinji, česar ni vedel v 

naprej.« »Sošolec pride do njega in mu nekaj govori.« 

15. Kršenje pravil (2 odziva), npr. »Sošolec vzame delovni zvezek, namesto zvezek.« 

»Sošolec ne stoji v vrsti.« 

16. Neprijeten spomin (2 odziva), npr. »Učenec se spomni, da mu je sošolec vzel skokico.« 

17. Tožarjenje (1 odziv), »Sošolec pove, da si ni umil rok.« 

18. Agresivnost (1 odziv), »Sošolec ga obtoži, da ga je udaril in mu zabiča, da ga bo 

udaril nazaj.« 

Čustvo jeza se pojavlja pri otrocih z AM v vseh okoljih – tako doma kot v šoli (Nasir in Sohema, 

2012). Pojavi se zaradi notranjih vplivov, kot so hipersenzibilnost, čustveno in telesno 

nelagodje, pomanjkanje razumevanja, samokontrole in kompetenc v socialnih situacijah. Lahko 

pa se pojavi zaradi zunanjih dejavnikov, kot so pričakovana ali dejanska sprememba v dnevni 

rutini ali v okolju (npr. spremenjena postavitev miz v učilnici) pomanjkanje nadzora nad 

situacijo, zbadanje in izzivanje drugih, nezmožnost doseganja želene aktivnosti, predmeta (Ho 

idr., 2012).  

V naši raziskavi se je pojavila jeza pri učencih z AM v 75 primerih. Najpogosteje se je pojavila 

zaradi neupoštevanja učenčevih želja (11 situacij): sošolci ali učitelji niso ugodili željam 

opazovanega učenca z AM pri igri ali drugi dejavnosti, spremenil se je učenčev urnik, le – ta 

pa si spremembe ni želel. V to skupino bi lahko vključili še naslednje kategorije: odvzem (5 

situacij), nasprotovanje sodelovanju (6 situacij), nekdo zmoti dejavnost učenca z AM (2 

situaciji) ter zahteva učitelja (6 situacij). Tudi v teh treh kategorijah se ni ugodilo vzgibom in 

željam učencev z AM. Posledično se je pojavila jeza, kar so učenci z AM izrazili s 

pritoževanjem, kletvicami, grožnjami drugemu, skrivanjem, grdimi pogledi, nagrbančenim 

čelom, udarjanjem ob mizo, v blazino, po glavi ali po stegnu, kričanjem, metanjem materialov 

in pripomočkov, žuganjem in jokom. Rigidni interesi in aktivnosti ter s tem povezano šibko 

fleksibilno mišljenje (Jurišić, 2016, NAS, b. d.), bi lahko pojasnili, zakaj se jeza pogosto pojavi 

prav v povezavi s situacijami, ki od učencev z AM zahtevajo, da se prilagodijo na zahteve, ki 

jih prinaša šolsko okolje. Tudi Nasir in Sohema (2012) sta v svoji raziskavi ugotovili, da so 

učenci z AM jezo najpogosteje pokazali v situacijah, v katerih je nekdo drug od njih zahteval 

nekaj, česar niso želeli oz. drugi niso izpolnili in upoštevali želje učenca z AM (nekdo jim je 

vzel igračo, s katero so se igrali; nekdo jim je rekel, naj gredo delat; ni jim bilo dovoljeno, da 

zapustijo svoje mesto v razredu…). 

Rezultati naše raziskave prav tako kažejo, da se je jeza pogosto pojavila ob senzorni 

občutljivosti (8 situacij), npr. ko je učiteljica prižgala luč, učencu z AM so na zapestje poskusili 

pritrditi uro, ob plesanju, obuvanju opornic, kričanju in razbijanju sošolcev. Otroci z AM, ki 

imajo odstopanja pri zaznavi preko taktilne poti, zaradi neprijetnega senzornega dražljaja 
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pogosto doživijo vedenjske izbruhe (Žagar, 2012). Vedenje, ki izhaja iz jeze, je lahko 

impulzivno, agresivno (Hurlock, 1974, v Kavčič in Fekonja, 2004). Otroci z AM, ki imajo večja 

odstopanja na senzornem področju, imajo tudi večje tveganje za vedenjske izbruhe, izbruhe 

agresivnega vedenja in samopoškodovanja (Mayes idr., 2012). Tudi odrasli z AM, ki so bolj 

senzorno občutljivi, imajo višje tveganje za izbruhe jeze kot odrasli z AM, ki so manj občutljivi 

(Van den Boogert idr., 2021). Zato je pomembno, da poznamo dražljaje, na katere je učenec 

hipersenzibilen. Tako lahko pripravimo okolje, v katerem ne izzivamo pojavljanja močne jeze 

in s tem povezanih izbruhov agresivnega vedenja (Mayers idr., 2012; Van den Boogert idr., 

2021). 

Rezultati naše raziskave so prav tako pokazali, da je tudi neuspeh (7 situacij) situacija, povezana 

z izražanjem jeze. Tudi nevrotipični učenci pogosto izražajo jezo zaradi neuspeha (Smrtnik 

Vitulić, 2004a). Učenci z AM pogosto precenijo svoje akademske sposobnosti. Z ustrezno 

povratno informacijo postanejo njihova pričakovanja o lastnih dosežkih realnejša, kar je 

pokazatelj, kako pomembna je ustrezno oblikovana  povratna informacija za učence z AM 

(Furlano in Kelley, 2020).  

V raziskavi smo ugotovili tudi, da se lahko jeza pri učencih z AM v šolskem okolju pojavi 

zaradi manjkajočega ali nedelujočega učnega materiala, nezgode, posnemanja avtoritete, 

tožarjenja, tekmovalnosti, neprijetnega spomina, frustracije ali kot odziv na drugega učenca.  

Nasir in Sohema (2012) pa ugotavljata, da se lahko pojavi tudi, ko so učenci z AM okarani, 

lačni in zaradi fizičnega neugodja.  

3.4.1.3 STRAH 

V naši raziskavi se je strah pojavil v sedmih situacijah. Strah je izrazilo 5 učencev. En učenec 

3 krat, drugi učenci enkrat.  

Preglednica 5: Situacije, v katerih so učenci z AM izražali strah 

 Pogostost  Odstotki 

Kategorije 

situacij 

Nepredvidljivost 1 14,3 

Odziv sošolcev 1 14,3 

Iracionalni 

strahovi 
2 28,6 

Neuspeh 3 42,9 

Skupno 7 100,0 

 

Situacije, v katerih se je pojavil strah pri učencih z AM, smo razvrstili v 4 kategorije. V 

preglednici 5 je prikazana pogostost posamezne situacije. Opisi sprožilnih situacij pa so sledeči: 

1. Neuspeh: »Učiteljica pove, da bodo prepisovali.« »Učenec rešuje naloge v delovnem 

zvezku.« »Učiteljica učencu zastavi vprašanje o učni snovi.«  

2. Iracionalni strahovi: »V razredu se pogovarjajo o pravilih in posledicah. Učenec pove, 

da če ne naredimo domače naloge, gremo v zapor.« »Čebela leta v razredu.« 
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3. Nepredvidljivost: »Učiteljica ima vrečko, vsebino vrečke morajo učenci prepoznati s 

tipanjem.« 

4. Odziv sošolcev: »Učiteljica ga povabi k tabli, da pokaže, kje se zapiše črka o.« 

Ko se otrok vključi v šolo, se njegovo okolje razširi in zato prihaja v stik z vedno več dražljaji, 

ki lahko v njem sprožijo strah (Kavčič in Fekonja, 2004). Srednje otroštvo je obdobje, ko pri 

vseh otrocih naraščajo strahovi pred dejanskimi nevarnostmi, ki so realne in samoocenjevalne 

(Smrtnik Vitulić, 2004a). V naši raziskavi se je strah najpogosteje pojavil zaradi pričakovanega 

neuspeha v šoli (3 situacije), kar strokovnjaki imenujejo »school-based fear«, saj je značilen 

predvsem za šolsko okolje in otežkoči, da bi se lahko učenci z AM dokazali na akademskem 

področju (Drmic idr., 2017, v Kester in Lucyshyn, 2019). Učence tudi skrbi njihov položaj med 

vrstniki in se zato bojijo drugačnosti, zafrkavanja, zavračanja s strani sošolcev in socialne 

neustreznosti (Puklek in Gril, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004a), pri čemer se učenci z AM ne 

razlikujejo. Tudi naša raziskava podpira dognanja razvojne psihologije, saj se je strah pojavil 

tudi zaradi odziva sošolca (1 situacija). Pomanjkanje občutka sprejetosti s strani sošolcev te 

strahove še poglobi (Honeyboune, 2008). 

V naši raziskavi se je pojavil strah tudi zaradi iracionalnih oz. nenavadnih situacij (2 situaciji). 

Kar je za večino otrok sprejemljivo, je lahko za otroka z AM strašljivo in vznemirjajoče. 

Najpogostejši nenavadni strahovi pri otrocih z AM so strahovi pred tehničnimi aparati (sesalci, 

dvigala, mikserji), višino, vremenom in straniščem. Vzrok za pojav naštetih strahov 

strokovnjaki povezujejo s senzornimi izkušnjami, katerim so bili otroci z AM izpostavljeni ob 

naštetih aparaturah in pojavih (npr. glasno brnenje, svetlobni učinki).  Pomembno je, da se 

strahove prepozna in oceni ter oblikuje načrt intervencije (Dickerson Mayes idr., 2012).  

Strah se je pojavil še zaradi nepredvidljivosti (1 situacija). Učenci z AM pogosto doživljajo v 

šolskem okolju strah (predvsem anksioznost) zaradi premalo strukture in nepredvidljivega 

dogajanja (Honeyboune, 2008). Otroci z AM imajo zelo močno željo po rutini. Če pride v 

njihovi rutini do sprememb, se lahko odzovejo tudi s paničnim strahom (Žagar, 2012). Uporaba 

vizualnega urnika, predstavitev časovnice dela in dogovor o možnosti za umik so le tri 

strategije, ki pomagajo učencem z AM, da omejijo strah pred negotovostjo (Navodila za delo z 

otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 

2014). Ne glede na izvor strahu je bistveno, da se pedagoški delavci zavedajo, da je strah 

pogosto tisto čustvo, ki učencu z AM onemogoči ustrezno delovanje v razredu in to upoštevajo 

pri svojem delu (Honeyboune, 2018; Kester in Lucyshyn, 2019).  

3.4.1.4 ŽALOST 

Pri učencih z AM se je v naši raziskavi žalost pojavila v štirih različnih situacijah. Žalost je 

izrazilo 6 učencev in vsi so jo izrazili le enkrat.   

Preglednica 6: Situacije, v katerih so učenci z AM izražali žalost 

 Pogostost Odstotki 

Kategorije 

situacij 

Odsotnost ali izguba 

njemu pomembne stvari 
1 16,7 
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Ne doseže cilja, ki so 

ga sošolci že dosegli 
1 16,7 

Graja učitelja 2 33,3 

Neizpolnjena zelja 2 33,3 

Skupno 6 100,0 

 

Situacije, v katerih se je pojavila žalost pri učencih z AM, smo razvrstili v 4 kategorije (glej 

preglednico 6). Primeri situacij v posamezni kategoriji so sledeči: 

1. Graja učitelja: »Učiteljica učenca okara, ker ni prebral navodil naloge.« »Učiteljica 

pošlje učenca iz razreda.« 

2. Neizpolnjena želja: »Učenec edini ne drži posode za gnetenje testa, ker stoji predaleč 

stran.« »Učenec želi ostati v razredu, vendar mora k psihologinji.«   

3. Odsotnost ali izguba njemu pomembne stvari: »Sošolec učencu vzame skokico.« 

4. Ne doseže cilja, ki so ga sošolci dosegli: »Učiteljica učencu ne naredi kljukice na 

urniku, ker ni vsega prepisal.« 

Posameznik, ki doživlja žalost, je ocenil, da izgublja nekaj, kar je zanj pomembno (Milivojević, 

2008). Učenci z AM so doživljali žalost zaradi izgube pomembne stvari, zaradi slabših 

rezultatov kot sošolci, zaradi graje učitelja ali zaradi neizpolnjene želje. Otroci in mladostniki 

doživljajo žalost predvsem zaradi izgube ljubljene osebe ali objekta (Zupančič, 1995, v Smrtnik 

Vitulić, 2004a).  

Učenci z AM enake situacije doživljajo različno – enako kot nevrotipični ljudje (Milivojević, 

2008).  Pri nekaterih se je ob povabilu k tabli pojavilo veselje, pri drugih jeza in pri tretjih strah. 

Podobna situacija je bila tudi pri reševanju nalog v delovni zvezek ali pri reševanju delovnega 

lista. Kot pri vseh drugih je tudi pri učencih z AM pomemben celoten proces doživljanja čustev. 

Katero čustvo se bo pri posamezniku pojavilo, se opredeli tekom procesa, ki ga poznamo kot 

krožno emocionalno reakcijo (Milivojević, 2008). Predvsem pripisovanje pomembnosti in 

pomena situaciji bo posledično vplivalo na to, ali se bo čustvo pojavilo, katero in kako 

intenzivno. Vsako čustvo je pomembno, saj nam z njim oseba z AM daje pomembne 

informacije o svojem doživljanju,  tudi če se oseba izraža le neverbalno ali uporablja le nekaj 

besed za komunikacijo.   

3.4.1.5 POSEBNOSTI, KI SO JIH NAVEDLE OPAZOVALKE 

Opazovalke so med svojimi opažanji zapisale, da učenci z AM, ki imajo spremljevalke, večino 

čustev doživijo v interakciji z njimi. Najpogosteje se pojavi veselje, ko se spremljevalke z 

učenci šalijo. Pojavila se je tudi jeza, ko je spremljevalka učencu kaj naročila ali mu česa ni 

dovolila. Opazovalke so med drugim tudi opazile, da drugi učenci veliko komunicirajo s 

spremljevalkami kot dodatnimi odraslimi osebami v razredu in so se tudi pri drugih učencih 

pojavila čustva zaradi nečesa, kar je storila spremljevalka.  

Nekateri učenci z AM so imeli tike ali močne stereotipije, zato so opazovalke stežka 

prepoznavale čustvene reakcije. En izmed opazovanih učencev se je ves čas glasno smejal in je 

zato bilo za opazovalko, ki je učenca prvič videla, precej zahtevno pravilno prepoznati čustvo 



41 

 

in izpolniti opazovalno shemo. Stereotipije osebam z AM predstavljajo eden izmed načinov za 

soočanje s stresnimi situacijami, anksioznostjo in intenzivnimi čustvi in so zato v večini bolj 

moteče za okolico kot za osebo z AM (Kapp idr., 2019). Prav tako so navedle, da jim je bilo 

težko prepoznati, katera situacija je sprožila čustva. Ena izmed opazovalk je npr. zapisala: 

»Pogosto se je smejal, ker se je smejal sošolec. Sam ni vedel, zakaj.« 

3.4.2 PRIMERJAVA IZRAŽANJA ČUSTEV V SITUACIJAH, V KATERIH SO 

PRISOTNI LJUDJE IN SITUACIJAH, V KATERIH JIH NI  

Zaradi odstopanj v socialnih odnosih (Jurišić, 2016; O'Brien Towle, 2013; Wall, 2010; Žagar, 

2012) nas je zanimalo, v koliko situacijah, kjer so vpleteni drugi ljudje, se pri učencih z AM 

pojavi čustvo, v primerjavi s situacijami, ki so povezane le z materialnim/objektivnim svetom. 

Že v obdobju dojenčka bi naj osebe z AM posvečale več pozornosti objektom kot nevrotipični 

dojenčki (Maestro idr., 2005). 

Glede na to ali so v situacijo vpleteni drugi ljudje (učiteljice, sošolci, spremljevalci) ali ne, smo 

situacije razdelili v dve skupini. Če je bila v situacijo na kakršenkoli način vpletena druga oseba, 

smo jo uvrstili v skupino situacij, v katerih so prisotni drugi ljudje. Če pa v situacijo ni bil 

vpleten nihče drug, smo jo uvrstili v skupino situacij, v katerih ni prisotnih drugih ljudi.  

 

Graf 1:Primerjava  izražanja čustev v situacijah, v katerih so vpletene druge osebe in situacijah, v katerih ni drugih oseb 

 

Graf 2: Primerjava situacij skupno - odstotki 

Rezultati naše analize kažejo, da pri izražanju čustev prevladujejo situacije, v katerih so bili 

prisotni drugi ljudje. Največ se jih je pojavilo pri čustvu jeze (61 od 75 situacij) in najmanj pri 
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strahu (4 od 7 situacij). Šola je okolje, v katerem se stežka izognemo interakcijam in stiku z 

drugimi. Ob enem je prostor za soustvarjanje dobrih izidov in želenih rešitev (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008). Zato so, ne glede na odstopanja, v socialni vzajemnosti in komunikaciji 

(Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, 

2016)  učenci z AM primorani, da vstopajo v stik z drugimi in so tako tudi situacije, v katerih 

doživljajo čustva, pogosto povezane z delovanjem drugih. Zaradi pogostega zavračanja družbe 

drugih ljudi (Žagar, 2012) bi pričakovali, da večina situacij, v katerih so prisotni drugi, izzovejo  

pri učencih z AM jezo ali drugo neprijetno čustvo, vendar je tudi pri veselju bilo več situacij, v 

katerih so bili vključeni drugi, kot situacij, v katerih so prisotni samo objekti. Tudi nevrotipični 

otroci v srednjem otroštvu začnejo pogosteje doživljati čustva v povezavi z drugimi ljudmi. 

Veselje med drugim narašča zaradi občutka sprejetosti med vrstnike, strah se pogosteje pojavi 

zaradi skrbi za lasten položaj v skupini, jezo povzroči primerjanje z drugimi, draženje in 

zasmehovanje, žalost pa zaradi izgube osebe (Smrtnik Vitulić, 2004a). 

Nato smo pregledali, pri katerih situacijah je bila oseba vzrok za pojav čustva. Pri opredelitvi 

smo bili pozorni na to, ali se je čustvo pojavilo zaradi prisotnosti drugega/drugih, torej je bila 

oseba vzrok za doživljanje čustva, ali je čustvo izzval npr. objekt, ki ga je tista oseba imela. 

Potrebno je bilo vsako situacijo celostno osmisliti in nato opredeliti, kar je bilo zahtevno.  

 

Graf 3: Primerjava situacij pojavljanja čustev zaradi drugih oseb  

 

Graf 4: Primerjava situacij pojavljanja čustev zaradi drugih oseb - skupaj - odstoski 

V 56 od 128 situacij veselja, v katerih so bili prisotni drugi ljudje, se je pojavilo veselje, kar je 

43,75% vseh situacij. V 72 situacijah od 128 situacij veselja se je pojavilo veselje zaradi 
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objekta, kar je 56,25 % vseh situacij pri čustvu veselje. Veselje se je pri učencih z AM pojavilo 

večkrat v situacijah, kjer niso bili neposredno vpleteni drugi ljudje. Največkrat se je pojavilo 

ob zanimivem pripomočku. Kar potrjuje tudi dognanja drugih raziskovalcev. Maestro (2005) je 

s svojimi sodelavci ugotovila, da otroci z AM pokažejo več prijetnih čustev, ko se igrajo sami 

v primerjavi z igro z drugimi. Nuske s sodelavci (2013) razmišlja, da so morda situacije, v 

katerih je prisoten objekt, za otroke z AM bolj motivirajoče in čustveno zadovoljujoče, kar bi 

lahko vplivalo na kasnejši razvoj sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih in na neustrezne 

interakcije z drugimi ljudmi. 

Jeza se je pojavila v 47 situacijah (62,67%) zaradi drugih ljudi in v 28 situacijah (37,33%), 

zaradi objekta. Jeza se je večkrat pojavila v povezavi z drugimi ljudmi kot s predmeti. Morda 

je vzrok za to, da imajo osebe z AM več težav s procesiranjem informacij v socialnih situacijah  

in so tudi manj empatične (Nuske, 2013), to pa vodi do frustracij in nerazumevanja sveta okoli 

sebe, kar pogosto izzove reakcijo jeze (Ho idr., 2012). 

V treh situacijah se je pojavil strah zaradi neke druge osebe in v 4 situacijah zaradi nekega 

objekta.  

Žalost se je pojavila v 3 situacijah zaradi druge osebe in v 3 situacijah zaradi nekega objekta.  

Nekatere situacije, v katerih so drugi opazovani učenci v prvih petih razredih PP z NIS, ki so 

bili del širše raziskave, doživeli neko čustvo,  pri učencih z AM čustev niso sprožile. Pri čustvu 

veselje sta situaciji, ki se nista pojavili, prijeten spomin in možnost izbire. Pri čustvu jeze so to 

norčevanje, kritika učiteljice, ugajanje drugemu in nerazumevanje humorja. Strah so drugi 

učenci v prvih petih razredih PP z NIS doživljali še zaradi nerazumevanja humorja in zaradi 

učiteljevega odziva. Za ta pojav je možnih več razlogov. Po eni strani so opazovanja potekala 

le en šolski dan in se ni pojavila priložnost za pojav določenega čustva v navedenih situacijah. 

Do tega je lahko prišlo zaradi preveč podrobne klasifikacije situacij iz opazovanj ali tudi zaradi 

specifičnega delovanja učencev z AM, ki smo ga opisali v teoretičnem delu in tudi pri prvem 

in drugem raziskovalnem vprašanju. 

3.4.3 PREPOZNAVANJE ČUSTEV UČENCEV Z AM S POMOČJO SLIKOVNEGA 

GRADIVA 

V četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci z AM v prvih petih razredih PP 

z NIS s pomočjo slikovnega gradiva prepoznajo osnova čustva in kako jih opišejo. 

Prepoznavanje čustev, še posebej prepoznavanje obraznih znakov čustev, je ključno za 

ugotavljanje, ali smo nekomu všeč, za predvidevanje vedenja drugih ljudi in za izbiranje 

ustreznega vedenja v njihovi bližini (Griffin idr., 2021). S pomočjo polstrukturiranega 

intervjuja smo pri štirih učencih z AM preverili, ali prepoznajo čustvo osebe, ki je narisana in 

kako opišejo znake, po katerih so prepoznali čustvo. Zaradi varovanja osebnih podatkov smo 

učence poimenovali učenec A, učenec B, učenec C in učenec D.  

Veselje so prepoznali vsi učenci. Učenec A je veselje poimenoval z eno besedo »vesela«. Na 

vprašanje, kako na sliki prepozna, da je fant vesel, učenec A ni opisal neverbalnih znakov. 

Ponavljal je zadnjo besedo podvprašanj, nato pa podal situacijsko razlago čustva. Učenec B je 

odgovoril na vprašanje, kako se počuti fant na sliki, z besedo »dobro«. Na vprašanje, kako je to 

prepoznal, je povedal, da se otrok počuti dobro in opisal situacijo. Pri postavljanju podvprašanj, 

preko katerih bi lahko opisal, zakaj je fant vesel, ni opisal neverbalnih znakov. Učenec C je 

odgovoril s celim stavkom: »Veseli je, ker se igra.« Na podvprašanje, kaj vidi na obrazu otroka, 
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učenec odgovori, da se fant smeji. Učenec D veselja ni poimenoval. Preko opisovanja slike in 

neverbalnih kretenj (popačen nasmešek, pretirano guganje nog) smo prepoznali, da učenec 

razume, da sta otroka na sličici vesela. Kako je to prepoznal, verbalno ni opisal. Na 

podvprašanja je odgovoril, da nam ne more dati odgovora.   

Učenec A je poimenoval jezo in ni opisal neverbalnih znakov, po katerih je prepoznal, da je 

oseba na sliki jezna. Učenec B je povedal, da se fantek na sliki dobro počuti. Demonstriram 

mu, kako se počuti z neverbalnimi znaki in učenec B ponovi za mano. Povem, da je fantek 

jezen. Učenec B me popravi in pove, da ni jezen in misli, da se fantek dobro počuti. Ko ga 

vprašam, zakaj tako misli, mi opiše podrobnosti s slike. Učenec C pravilno določi, da je fantek 

na sliki jezen. Njegovo držo opiše kot »žifčen je«, kar v narečju pomeni, da je živčen, napet. 

Učenec D poimenuje čustvo »je jezen«. Kako je prepoznal čustvo, ni opisal.  

Učenec A je strah prepoznal in ga poimenoval, vendar ni opisal znakov, po katerih je prepoznal, 

kako se oseba na sliki počuti. Učenec B je na sliki čustvo strah zamenjal za čustvo jeza. S 

pomočjo podvprašanj se popravi in pove, da je pošast jezna in je fantka strah. Pri opisu čustva, 

znoj od strahu zamenja za solze in pove, da se počuti slabo. Učenec C je pravilno prepoznal 

strah in opisal, da je fantka strah, ker se skriva. Učenec D pove, da se fant na sliki boji – določili 

smo, da je pravilno poimenoval čustvo strah. Kako je prepoznal čustvo, ni opisal.  

Na sliki, kjer je bil prikazan otrok, ki je žalosten, je učenec A čustvo prepoznal. Kako je 

prepoznal čustvo, ni opisal. Učenec B je žalost opisal, da se otrok na sliki ne počuti dobro. S 

pomočjo podvprašanj je povedal, da se otrok počuti slabo. Pri odgovarjanju se je osredotočil na 

podrobnosti, ki so bile na sliki, npr. pegice na obrazu. Ko smo ga poskusili usmeriti na obliko 

ust, je ponovil besedo usta in tako ponavljal zadnje besede podvprašanj, dokler ga nismo 

usmerili k ogledu celotne slike. Povedal je, da se drugi na sliki počutijo dobro. Učenec B je znal 

določiti, kdo na sliki se počuti dobro in kdo slabo, ni pa znal opisati neverbalnih znakov, po 

katerih je to prepoznal. Učenec C je prepoznal čustvo in ga poimenoval »žalosten je«. Ko smo 

ga vprašali, kako ve, da je otrok žalosten, pove, da zato ker se joče. Učenec D je pri tej sliki 

najprej povedal, kaj počnejo drugi otroci, in da en otrok na klopi joče. S pomočjo podvprašanja, 

zakaj misli, da otrok joka, je povedal: »Ker je žalostna.«  

Če povzamemo rezultate: dva učenca z AM prepoznata vsa čustva in jih poimenujeta, en učenec 

prepozna vsa čustva, vendar vseh ne poimenuje z besedo in en učenec prepozna dve čustvi, 

ampak ju ne poimenuje s termini za čustva. Vsi učenci so prepoznali veselje, kar se sklada z 

ugotovitvami drugih raziskovalcev (npr. Uljarevic in Hamilton, 2012), ki so ugotovili, da večina 

oseb z AM prepozna veselje, žalost in jezo, ima pa težave s prepoznavanjem strahu. Slabše 

prepoznavanje strahu se je izkazalo tudi pri naši raziskavi, saj je eden izmed učencev strah 

zamenjal za jezo. Druge študije (npr. Tracy idr., 2010) so zaključile, da osebe z AM nimajo več 

težav s prepoznavanjem čustev kot osebe v kontrolni skupini z nevrotipičnim razvojem.  

Prepoznavanja čustev izključno z obraza otrok na sliki ni bil zmožen noben od intervjuvancev. 

Griffin in njegovi sodelavci (2021) so v metaanalizi več kot 100 študij o prepoznavanju in 

razločevanju obrazov zaključili, da so odstopanja pri prepoznavanju obrazov in obraznih mimik 

prisotna pri vseh osebah z AM. Odstopanja vztrajajo ne glede na življenjsko obdobje osebe z 

AM in ne glede na vrsto raziskave. Raziskovalci menijo, da AM močno vpliva na neobičajno 

vedenje in neobičajne socialne odnose, saj so težave s prepoznavanjem obrazne mimike močno 

povezane s prepoznavanjem in razumevanjem čustev drugih (Boraston idr., 2007; Griffin idr., 

2021).  
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Zaključimo lahko, da so učenci v naši raziskavi prepoznali čustva na podlagi celotne slike. 

Večina jih je sklepala na čustvo glede na situacijo, ki je bila predstavljena. Neverbalnih znakov 

naslikanega otroka večina ni znala opisati. Vzrok, da je prišlo do takšnih rezultatov, bi lahko 

bil tudi, da učenci z AM prepoznajo neverbalne znake drugih, vendar pa tega ne znajo izraziti 

oz. ne zmorejo vseh informacij povezati in ustvariti verbalnega opisa. Podobno so ugotovili 

Shalom in sodelavci (2006), da osebe z AM doživljajo čustva, vendar nekatere zunanjemu svetu 

tega ne zmorejo pokazati in povedati.  

3.4.4 SPROŽILNE SITUACIJE ZA DOŽIVLJANJE ČUSTEV PO MNENJU 

UČENCEV Z AM 

V obdobju srednjega in poznega otroštva nevrotipiči otroci vse bolje razumejo in pojasnjujejo 

situacije, ki so privedle do posameznikove čustvene reakcije (Fekonja in Kavčič, 2020). Prav 

tako razumejo, da se lahko zaradi določene situacije pri enem posamezniku pojavi določeno 

čustvo in pri drugem drugačno čustvo, kar je odvisno od preteklih izkušenj in informacij, ki jih 

ima posameznik o situaciji (Shaffer in Kipp, 2014, v Fekonja in Kavčič, 2020). Glede na 

navedena dejstva, nas je v raziskavi zanimalo, ali učenci z AM prepoznajo situacije, ki so pri 

drugih sprožile določeno čustvo. Pri razumevanju čustev je prav tako pomemben razvoj teorije 

uma, ki hkrati omogoči razvoj empatije in vživljanje v druge (Marjanovič Umek, 2020; Nuske 

idr., 2013). Nekateri strokovnjaki (Wellman idr. 2001) so mnenja, da je ustrezen razvoj teorije 

uma, ki omogoča razumevanje misli drugih, močno povezan z razumevanjem lastnih misli, kar 

pa  je močno povezano z dobrim duševnim zdravjem, uspešnim pogajanjem in reševanjem 

konfliktov ter bolj asertivnim vedenjem (Kester in Lucyshyn, 2019; Saarni idr., 2006, v Fekonja 

in Kavčič, 2020). Zato nas je v petem raziskovalnem vprašanju tudi zanimalo ali znajo učenci 

z AM opisati situacijo, v kateri sami doživljajo določeno čustvo. 

Učence z AM smo vprašali, zakaj otroci na sličicah doživljajo določeno čustvo in zaradi katerih 

situacij se pri njih samih pojavijo določena čustva. Učenec A je ustrezno opisal vse situacije, 

zaradi katerih so se pri otrocih na sličicah pojavila čustva. Tudi zase je znal opisati primer 

situacije, zaradi katere se pri njem pojavijo veselje, jeza, žalost ali strah. Uporabljal je enostaven 

jezik in odgovarjal kratko in jedrnato. Večinoma je uporabljal po eno besedo ali besedno zvezo. 

Učenec B je opisoval podrobnosti na sličicah in ni smiselno opredelil celote, zakaj je otrok na 

sliki vesel, jezen, ga je strah. Edino za žalost je pravilno opisal, zakaj se otrok joče. Ko smo ga 

vprašali, kdaj je sam vesel, nam je povedal, da se rad guga in uči. Za druga čustva sprožilne 

situacije ni opisal. Na vprašanje, kdaj je jezen, je povedal: »Ne biti jezen,« in nato opisal 

situacijo, kdaj je bil jezen sošolec. Učenec C je opisal vse situacije, zaradi katerih so otroci na 

sličicah doživljali čustva. Zase je opisal situacijo, kdaj je vesel, jezen in žalosten. Ko smo ga 

vprašali, kdaj ga je strah, je povedal, da njega ni strah. Učenec D je ob sličicah opisal vse 

situacije, ki so sprožile čustva pri narisanih otrocih. Zase je opisal, kdaj je vesel in kaj ga jezi. 

Kdaj je žalosten in kdaj ga je strah, ni opisal. Povedal je, da nam ne more odgovoriti. Ko so 

Ben-Itzchak in sodelavci (2016) vprašali nevrotipične učence, kdaj doživljajo določeno čustvo, 

so bili dani odgovori skladni in smiselni glede na vprašanja o njihovem dojemanju lastnih 

čustev (kateri življenjski dogodki so izzvali določeno čustvo in na kakšen način se je pojavilo). 

V primerjavi z nevrotipično populacijo je bilo, tako kot v naši raziskavi, pri osebah z AM 

prisotnih več »nenavadnih« odgovorov. Osebe z AM so podale smiselne odgovore za veselje. 

Pri odgovarjanju za jezo, strah in žalost je bilo prisotnih veliko »nenavadnih« odgovorov (Ben-

Itzchak idr., 2016). 
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Sposobnost opisovanja lastnih čustev in sposobnost opisovanja čustev drugih sta med seboj 

povezani (Williams in Happé, 2010). Ne glede na to, da nalogi opisovanja situacije za 

doživljanje čustev na sliki in opis situacije za doživljanje lastnih čustev od učencev z AM 

zahtevata različne miselne procese, se zdi, da se sposobnosti, ki so potrebne za izvedbo teh dveh 

nalog, med seboj povezujejo. Učenca z AM, ki sta prepoznala vse situacije, ki so sprožile čustva 

pri otrocih na slikah, sta tudi opisala situacije, ki pri njiju sprožijo ista čustva. Učenca z AM, ki 

sta slabše opisala situacije na sličicah, sta tudi slabše opisala situacije, ki pri njiju sprožijo ista 

čustva. Kot že omenjeno so osebe z AM zelo raznolike in so tudi njihove sposobnosti zelo 

raznolike. Številne študije (npr. Williams in Happé, 2010) kažejo na to, da lahko otroci z AM 

v določenih kontekstih in z naučenimi strategijami razumejo delovanje čustev. Zdi se, da imajo 

osebe z AM znanje kot nevrotipični posamezniki, vendar tega znanja ne zmorejo uporabiti oz. 

ga prilagoditi različnim vsakdanjim, socialnim kontekstom.  

3.4.5 STRATEGIJE ZA URAVNAVANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV PO MNENJU 

UČENCEV Z AM 

Prijetna čustva se uravnava manj pogosto (Samson idr., 2015), zato smo se pri intervjuju 

osredotočili na neprijetna čustva. Uravnavanje neprijetnih čustev verjetno ni le bolj zahtevno, 

ampak tudi zahteva večjo mero prilagodljivosti in je pomembno za dobro (čustveno) počutje 

(Samson idr., 2015). Morda bi lahko pomislili, da osebe z AM pogosteje doživljajo neprijetna 

kot prijetna čustva. S tem se ne moremo strinjati, saj so učenci z AM, vključeni v našo 

raziskavo, doživljali več prijetnih čustev kot neprijetnih. Tudi Samson je s svojimi sodelavci 

(2015) ugotovila, da razlike pri uporabi ustreznih strategij za obvladanje čustev med učenci z 

AM in nevrotipičnimi posamezniki ni mogoče opredeliti z intenzivnejšim doživljanjem 

neprijetnih čustev pri otrocih z AM ali z manj izkušnjami s čustvi.  

Otroci z AM doživljajo neprijetna čustva intenzivneje in dlje časa kot nevrotipični otroci, še 

posebej, ko ni v bližini odrasle osebe. Otroci z AM naj bi hkrati uporabljali drugačen nabor 

strategij za obvladanje čustev (več izbruhov in izogibanja in manj konstruktivnih in 

instrumentalnih strategij – iskanje rešitev za problem, iskanje pomoči pri prisotni odrasli osebi, 

verbalno usmerjanje) (Jahromi itd., 2012). Kljub temu, da otroci z AM in nevrotipični otroci 

podobno izkazujejo svoja neprijetna čustva, se otroci z AM težje zberejo in preusmerijo svoje 

vedenje (Jahromi itd., 2012). Težje začenjanje z novo nalogo in slabša inhibicija bi lahko bila 

povezana s slabšim delovanjem izvršilnih funkcij (Ozonoff in Strayer, 1997, v Jahromi itd., 

2012). Ko so učenci z AM v naši raziskavi opisali situacije, ki pri njih sprožijo jezo, žalost in 

strah, smo jih vprašali, kdo ali kaj jim pomaga pri uravnavanju čustev. Učenec A je povedal, da 

mu doma pomaga mama in v šoli učiteljica. Učenec B je povedal, da kadar je jezen, se mora iti 

igrat, ker ko se igra, je dobro. Učenec C je povedal, da se gre igrat, ko je zelo jezen in žalosten. 

Za druga čustva ni opredelil, kako jih uravnava, kar nas preseneča, saj je na slikovnem gradivu 

prepoznal čustva in opisal neverbalne znake, po katerih jih je prepoznal ter opisal tako sprožilne 

situacije na slikovnem gradivu kot pri sebi. Učenec D je odgovarjal, da nam na to vprašanje ne 

more odgovoriti.  

Jahromi s sodelavci (2012) zaključuje, da otroci z AM svoja čustva lažje uravnavajo in vztrajajo 

pri kakšni frustrirajoči nalogi dlje časa, če je zraven njih odrasla oseba (starš, učitelj, 

strokovnjak). To lahko povežemo tudi z odgovorom učenca A, ki povedal, da mu pri močnih 

čustvih pomagata mama ali učiteljica. Tukaj bi radi izpostavili, da je učenec A v enem dnevu, 

ko smo ga opazovali, doživel 2 krat jezo z intenzivnostjo 5, kar je največ v naši skupini učencev 
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z AM. Čeprav je vedel, kdo mu lahko pri pojavu močne jeze pomaga, v dani situaciji ni zmogel 

izbrati ustrezne strategije za spoprijemanje z doživetim čustvom. Kot smo že prej omenili, bi 

lahko to bilo povezano s slabšim delovanjem izvršilnih funkcij pri osebah z AM. Predvsem s 

slabšo inhibicijo – zaviralnimi procesi in slabšim fleksibilnim mišljenjem (Ozonoff in Strayer, 

1997, v Jahromi itd., 2012). Po izbruhu jeze je učenec A vedno izkazal obžalovanje in sram za 

svoj čustveni izbruh. Druge osebe z AM in njihovi skrbniki poročajo, da svoja čustva 

obvladujejo s stereotipijami, izogibanjem in skrivanjem čustev (Jahromi idr., 2012; Samson 

idr., 2015). 

4 SKLEP 

Šola je prostor, ki predstavlja učencem možnost, da se naučijo komunikacije, prosocialnega 

vedenja, empatije in drugih socialnih spretnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Zaskrbljujoče je, 

da kljub temu posveča vedno manj pozornosti odnosom, druženju, izmenjavi izkušenj, 

socialnemu učenju in izražanju čustev (Caf, 2008). Zato smo se v naši raziskavi posvetili 

čustvovanju učencev z AM v prvih petih razredih PP z NIS in želeli osvetliti to področje. Pri  

učencih z AM se pogosto zgodi, da zunanji opazovalec napačno prepozna, katero čustvo 

doživljajo, saj morda ne razume popolnoma razmišljanja ter delovanja osebe z AM. Prav zaradi 

tega se pogosto počutijo nerazumljene in odrinjene (Honeyboune, 2018).   

V skladu s cilji in namenom magistrskega dela smo zasnovali opazovanja učencev in intervjuje 

s štirimi učenci z AM, ki smo jih izvedli v petih različnih šolah s PP z NIS po Sloveniji. V 

nadaljevanju predstavimo glavne ugotovitve raziskave kot strnjene odgovore na raziskovalna 

vprašanja.  

V raziskavi nas je zanimalo, katera osnovna čustva se pojavljajo pri učencih z AM v prvih petih 

razredih PP z NIS in kako pogosto. Poleg tega smo želeli izvedeti, ali učenci z AM prepoznajo 

lastna čustva in ali znajo opredeliti, kdo ali kaj jim pomaga pri uravnavanju le – teh. Raziskava 

je bila zasnovana na opazovanjih s pomočjo opazovalne sheme Čustva učencev v razredu 

(Smrtnik Vitulić in Prosen, 2017) in intervjuju s štirimi učenci z AM. Za potrebe analize smo 

iz vzorca 62 opazovanih učencev iz prvih petih razredov PP z NIS s petih različnih šol po 

Sloveniji izbrali 13 otrok, ki imajo postavljeno diagnozo AM ali AM in pridružene motnje. Iz 

tega vzorca smo nato izbrali 4 učence, s katerimi smo izvedli intervju.  

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katera osnovna čustva se pojavljajo pri 

otrocih z AM v prvih petih razredih PP z NIS in kako pogosto. Iz rezultatov je razvidno, da se 

pojavijo vsa osnovna čustva: veselje, jeza, žalost in strah. Najpogosteje se pojavi veselje, sledi 

jeza in nato strah ter žalost. Vseh čustvenih reakcij je bilo 216. Pri vseh učencih sta se pojavila 

veselje in jeza. Pri petih se je pojavil strah in pri šestih žalost. Število vseh izraženih čustev je 

med učenci zelo variiralo. Najmanjše število izraženih čustev je 5 in največje 30, kar nakazuje 

na raznolikost oseb z enako diagnozo.  

V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere so situacije, ki najpogosteje 

izzovejo osnovna čustva pri učencih z AM v prvih petih razredih PP z NIS. Pri učencih z AM 

se veselje najpogosteje pojavi ob zanimivem učnem materialu, pripomočku ali metodi (22), 

sledijo situacije, ki so povezane s humorjem (17) in ugodnimi senzornimi dražljaji (10). Veselje 

so otroci z AM doživljali tudi v drugih situacijah, vendar manj pogosto. Te so: iskanje 

pozornosti in izkazana pozornost nekoga drugega, izzivanje, igre in gibalne aktivnosti, besedne 

in nebesedne socialne interakcije s sošolci, uspešno opravljena naloga idr.  Jeza se je 

najpogosteje pojavila, kadar se ni izpolnila oz. upoštevala želja učenca z AM (11). V to 
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kategorijo smo kasneje vključili še odvzem (5), nasprotovanje sodelovanju (6), nekdo zmoti 

dejavnost učenca z AM (2) ter zahteva učitelja (6). Pogosto se je jeza pojavila zaradi senzorne 

občutljivosti (8) in neuspeha (7). Strah se je pri opazovanjih pojavil sedemkrat, najpogosteje 

zaradi pričakovanega neuspeha (3). Pojavil se je tudi zaradi nepredvidljivosti (1), odzivov 

sošolcev (1) in v obliki iracionalnih strahov (2). Žalost se je pojavila v štirih situacijah. Pri 

učencih z AM se je pojavila zaradi izgube pomembne stvari (1), zaradi slabših rezultatov v 

primerjavi s sošolci (1), zaradi graje učitelja (1) in zaradi neizpolnjene želje (1). 

V tretjem raziskovalnem vprašanju smo se vprašali, ali se pri učencih z AM v prvih petih 

razredih PP z NIS pojavi manj čustev pri situacijah, v katerih so vključeni drugi ljudje kot v 

situacijah, v katerih so prisotni objekti. Pri analizi zbranih podatkov smo najprej opredelili 

situacije, v katerih so bili prisotni ljudje in v katerih niso bili. Rezultati kažejo, da je več situacij 

tistih, v katerih so bili prisotni drugi ljudje. Najpogosteje so to bile situacije, ob katerih se je 

pojavila jeza. Nato smo analizirali situacije glede na to, ali je bila vzrok za pojav čustva oseba. 

Ugotovili smo, da je veselje pogosteje izzval nek objekt (npr. didaktična igra). Jeza se je 

pogosteje pojavila zaradi vpletenosti druge osebe. Strah se je pogosteje pojavil zaradi nekega 

objekta. Žalost se je v enaki meri pojavila zaradi druge osebe in zaradi objekta.  

V četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci z AM prepoznajo osnovna 

čustva preko slikovnega gradiva in kako jih opišejo. Na slikovnem gradivu so vsi učenci z AM 

prepoznali veselje. Jezo in žalost so prepoznali trije, strah pa dva učenca z AM. Neverbalne 

znake, po katerih je prepoznal čustvo, je za vsa čustva opisal le en učenec. En učenec je opisal 

samo, zakaj je oseba na sliki žalostna. Dva učenca jih nista opisala. 

V petem raziskovalnem vprašanju smo se vprašali, ali učenci z AM v prvih petih razredih PP z 

NIS opredelijo sprožilne situacije za doživljanje osnovnih čustev in kako jih opišejo. Sprožilne 

situacije za pojav čustva na slikovnem gradivu so opisali vsi učenci razen enega, ki je opisal le 

sprožilno situacijo za žalost. Situacije, ki pri njem sprožijo čustva, je za vsa osnovna čustva 

opisal en učenec, en jih je opisal za veselje, jezo in žalost. En je opisal, kdaj je vesel in kdaj 

jezen. En pa je opisal, kdaj je vesel ter kdaj je njegov sošolec jezen. 

V zadnjem, šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali učenci z AM v prvih petih 

razredih PP z NIS opredelijo, kaj jim pomaga pri uravnavanju intenzivnih, neprijetnih čustev. 

Učenec A je povedal, da mu doma pomaga mama in v šoli učiteljica. Učenec B je povedal, da 

ko je jezen, se mora iti igrat. Učenec C je povedal, da se gre igrat, ko je zelo jezen. Učenec D 

ni opredelil, kdo ali kaj mu pomaga pri uravnavanju čustev. 

Navodila za delo z otroki z AM v PP z NIS (2014) opozarjajo na to, da je velika potreba po 

čustvenem opismenjevanju otrok z AM. Priporočajo, da je za čustveno opismenjevanje 

priporočljivo uporabiti vsakdanje realne čustvene trenutke, avtentične okoliščine, ki se 

dejansko zgodijo v času pouka ali med odmori in povzročijo neko čustveno reakcijo. Opozarjajo 

tudi na to, da je najprej potrebno obravnavati osnovna čustva (veselje, jeza, strah in žalost) nato 

pa preiti h kompleksnim čustvom. Strokovna skupina predlaga uporabo vizualnih plakatov, 

dodelitev (začasnega) spremljevalca ob slabi regulaciji čustev in ur dodatne strokovne pomoči 

za čustveno opismenjevanje, zastavljanje realnih in dosegljivih ciljev v individualiziranem 

programu za učenca z AM na področju čustev in upoštevanje individualnih prilagoditev, ki 

bodo učencu z AM omogočile uspešen učni proces in vključevanje v razred. Vse več je 

dokazov, da so intervencije, ki so potrjene kot uspešne pri delu z osebami z AM, redko sprejete 

v šolskem okolju ali se ne izvajajo učinkovito (Locke idr., 2015): deloma zaradi pomanjkanja 

skladnosti med intervencijo in potrebami učenca z AM in deloma zaradi politike ter 

zmogljivosti šol (pomanjkanje izobraženega kadra, šolska klima, tekmovalnost, itd.). Kljub 
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temu, da šole postavljajo v ospredje akademske dosežke, je pomembno poudariti, da postopoma 

postajajo strokovnim delavcem v šoli pomembni tudi cilji in napredki na socialno – 

emocionalnem  področju (Locke idr., 2015). 

Naša raziskava je bila zastavljena na podlagi že znanih ugotovitev drugih raziskovalcev na 

področju posebnih potreb – AM. Čeprav so naši rezultati potrdili že znane zaključke, so se ob 

enem pojavila nova vprašanja, kot npr. kako intenzivna so čustva, ki se pojavijo pri učencih z 

AM, kakšna čustva se pojavljajo pri učencih z AM v programu devetletne osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in ali se pojavnost posameznih čustev 

razlikuje od pojavnosti čustev učencev z AM v PP z NIS, kako je z zagotavljanjem intervencij 

za delo na čustveno – socialnem področju v slovenskem izobraževalnem prostoru in ali so 

vpeljane intervencije učinkovite.  Prav tako ima magistrsko delo tudi nekaj omejitev. Ker je 

bilo v opazovanje vključenih le 13 učencev z AM in smo intervjuje opravili s 4 učenci z AM, 

naših ugotovitev ne moremo posplošiti.   

Predlogi za izboljšanje raziskave se najprej nanašajo na izvedbo opazovanj. Za bolj objektivne 

rezultate bi lahko enega učenca z AM opazovalo več opazovalcev. Prav tako bi bilo smiselno, 

da bi enega učenca opazovali več dni zaporedoma. Pri intervjuju bi bilo smiselno, če bi ga  

izvedel nekdo, ki učenca z AM že pozna, saj se lažje odziva na njegove odgovore in sledi 

njegovemu miselnemu toku ter mu postavlja taka podvprašanja, da bo dobil odgovor o  temi, o 

kateri se ga sprašuje. Slikovno gradivo bi lahko še bolj okrnili in odstranili detajle, ki so se 

izkazali kot moteči. Morda bi bilo smiselno, da bi namesto slikovnega gradiva uporabili realne 

slike oseb, kot so jih uporabili v večini drugih raziskav (npr. Griffin idr., 2021). Pri analizi 

opazovalnih shem bi bilo smiselno, da bi nekatere kategorije, ki smo jih oblikovali pri sprožilnih 

situacijah, združili, ker so bile v našem izbranem vzorcu pogosto v eni kategoriji le po ena, dve 

ali tri situacije. Prav tako pa so si bile nekatere kategorije precej podobne. V našo raziskavo bi 

prav tako lahko vključili učitelje in starše, ki bi izpolnili vprašalnik ali intervju o njihovem 

doživljanju učenčevega čustvovanja. Učenci, ki so tega zmožni, bi lahko tudi sami poročali o 

svojih čustvih.  

V prihodnje bi bilo potrebno strokovne delavce, ki so v stiku z učenci z AM, seznaniti z 

ugotovitvami naše in drugih raziskav ter jih senzibilizirati za potrebe učencev z AM tudi na 

čustvenem področju. V Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom (2014) bi bilo smiselno vključiti več konkretnih 

strategij za delo na področju čustev, predvsem kako učence z AM naučiti prepoznavati in 

izražati lastna čustva ali oblikovati dokument z navedeno vsebino, ki bi se priložil k prej 

omenjenim navodilom. S tem bi morda lahko odpravili marsikateri stereotip o osebah z AM, 

ter odprli možnosti za njihovo boljše razumevanje, vključevanje in sprejemanje. Pomembno in 

potrebno se nam zdi, da se strokovne delavce opremi z znanji in metodami dela, da bodo 

učencem z AM v ključnih trenutkih pomagali in jih podprli. Učenje prepoznavanja čustev pri 

drugih in sebi, poznavanje situacij, ki sprožajo močna čustva, usvajanje ustreznih strategij za 

uravnavanje čustev in zavedanje, katere strategije so za posameznika učinkovite, bo učencem z 

AM kasneje v veliko pomoč pri prilagajanju v vsakdanjem življenju, vzpostavljanju odnosov 

in sprejemanju samega sebe.  

 

  



50 

 

LITERATURA 

Akin, T, Cowan, D., Palomares, S. in Schilling, D. (2000). Pomoč otrokom pri spoprijemanju z 

žalostjo, strahom in jezo. Educy.  

Ashburner, J., Ziviani, J. in Rodger, S. (2010). Surviving in the mainstream: Capacity of children 

with autism spectrum disorder to perform academically and regulate their emotions and 

behavior at school. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(1), 18 – 27. 

Ben-Itzchak, E., Abutbul, S., Bela, H., Shai, T. in Zachor, D. A. (2016). Understanding one's 

own emotion in cognitively-able preadolescents with autism spectrum disorder. Journal od 

Autism and Developmental Disorders, 46, 2363 – 2371. https://doi.org/10.1007/s10803-

016-2769-6  

Boraston, Z., Blakemore, S. J., Chilvers, R. in Skuse, D. (2007). Impaired sadness recognition is 

linked to social interaction deficit in autism. Neuropsychologia, 45(7), 1501 – 1510. 

Brazelton, T. B. (1999). Čustveni in vedenjski razvoj vašega otroka. Mladinska knjiga.  

Caf, B. (2008). Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami ter 

pozornost učiteljev do otrokovega počutja in vedenja v razredu. Socialna pedagogika, 

22(3-4), 175 – 198. 

Castelli, F. (2005). Understanding emotions from standardized facial expressions in autism and 

normal development. Autism, 9(4), 428 – 449.  

Cvetek, M. (2014). Živeti s čustvi: čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj. 

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.  

Čačinovič Vogrinčič, G. (2008). Soustvarjanje v šoli: Učenje kot pogovor. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Davies, G. (2012). Communication. V S. Powell in R. Jordan (ur.), Autism and learning: a guide 

to good practice (str. 119 – 134). Routledge 

Dawson, P. in Guare, R. (2012). Coaching students with Executive Skills Deficits. Guilford Press. 

Dickerson Mayes, S., Calhoun S. L., Aggarwal, R., Baker, C., Mathapati, S., Molitoris, M. in 

Mayers, R. D. (2012). Unusual fears in children with autism. Research in Autism Spectrum 

Disorders, 7(1), 151 – 158. 

Ekman, P. (1992). Are there basic emotions? Psychological Review, 99(3), 550 – 553. 

Erbas Y., Ceulemans E., Boonen J., Noens I. in Kuppens P. (2013). Emotion differentiation in 

autism spectrum disorder. Reasearch in Autism Spectrum Disorders, 7(10), 1221 – 1227.  

Fekonja, U. in Kavčič, T. (2004). Čustveni razvoj v srednjem in poznem otroštvu. V L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 232 – 225).  

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

https://doi.org/10.1007/s10803-016-2769-6
https://doi.org/10.1007/s10803-016-2769-6


51 

 

Fekonja, U. in Kavčič, T. (2020). Čustveni razvoj v srednjem in poznem otroštvu. V L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija, 2. zvezek (str. 516 – 530). 

Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Fletcher-Watson, S. in Happé, F. (2019). Autism: A New Introduction to Psychological Theory 

and Current Debate. Routledge. 

Frenzel, A.C., Pekrun, R. in Goetz, T. (2007). Girls and mathematics —A “hopeless” issue? A 

control-value approach to gender differences in emotions towards mathematics. 

European Journal Psychology Education 22(4), 497 – 514. https://doi-

org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1007/BF03173468 

Furlano, R. in Kelley, E.A. Do children with autism spectrum disorder understand their 

academic competencies?. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50, 3101–

3113. https://doi.org/10.1007/s10803-019-03988-0  

Gabriels, R. in Hill, D. (2007). Growing up with autism: working with school-age children and 

adolescents. Guilford Press.  

Goetz, T., Lüdtke, O., Nett, U. E., Keller, M. M. in Lipnevich, A. A. (2013). Characteristics of 

teaching and students' emotions in the classroom: Investigating differences across 

doamins. Contemporary Educational Psychology, 38(4), 383 – 394. 

Goleman, D. (2006). Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. Mladinska 

knjiga. 

Griffin, J. W., Bauer, R. in Scherf, K. S. (2021). A quantitative meta – analysis of face 

recognition deficits in autism: 40 years of research. Psyhilogical Bulletin, 147(3), 268 – 

292.  

Ho, B. P. V., Stephenson, J. in Carter, M. (2012). Anger in children with autism spectrum 

disorder: parent's perspective. International Journal of Special Education, 27(2), 14 – 32. 

Honeyboune, V. (2018). A Practical Guide to Happiness in Children and Teens on the Autism 

Spectrum: A Positive Psychology Approach. Jessica Kingsley Publishers. 

Jahromi, L. B., Meek, S. E. in Ober – Reynolds S. (2012). Emotion regulation in the context of 

frustration in children with high functioning autism and their typical peers. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, 53(12), 1250 – 1258. 

Jurišić, B. D. (1992). Avtizem. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

Jurišić, B. D. (2006). Učenje otrok s spektroavtistično motnjo za čim bolj samostojno življenje 

in delo. V C. Križišnik in T. Battelino (ur.), Izbrana poglavja iz pediatrije. Novosti v otroški 

gastrenterologiji. Novosti v pediatriji. Avtizem (str. 174 – 189). Univerza v Ljubljani, 

Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo.  

Jurišić, B. D. (2015). Čustva. V M. Rovšek (ur.), Juretovo leto: Aspergerjev sindorm v sliki, 

zgodbi in strokovnih besedilih (str. 112 – 115). Center Janeza Levca Ljubljana. 

Jurišić, B. D. (2016). Otroci z avtizmom: priročnik za učitelje in starše. Izobraževalni center 

PIKA, Center Janeza Levca. 

https://doi-org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1007/BF03173468
https://doi-org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1007/BF03173468
https://doi.org/10.1007/s10803-019-03988-0


52 

 

Kapp, S. K., Steward, R., Crane, L., Elliot, D., Elphick, C., Pellicano, E. in Russel, G. (2019). 

»People should be allowe to be what they like«: Autistic adults' views and experiences of 

stimming. Autism, 23(7), 1782 – 1792.  

Kavčič, T. in Fekonja, U. (2004). Čustveni razvoj v zgodnjem otroštvu. V L. Marjanovič Umek 

in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 232 – 255). Znanstvenoraziskovalni inštitut 

Filozofske fakultete. 

Kester, K. R in Lucyshyn, J. M. (2019). Co‐creating a school‐based facing your fears anxiety 

treatment for children with autism spectrum disorder: a model for school psychology. 

Psychology in the schools, 56(5), 824 – 839. https://doi.org/10.1002/pits.22234 

Košir, S., Bužan, V., Hafner, M., Lipec Stopar, M., Macedoni Lukšić, M., Magajna, L. in Rovšek, 

M. (2011). Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V J. Krek in M. Metljak 

(ur.), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (str. 275 – 329). Zavod 

RS za šolstvo. http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf  

Kordeš, U. in Smrdu, M. (2015). Osnove kvalitativnega raziskovanja. Založba Univerze na 

Primorskem. Pridobljeno s http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf  

Lamovec, T. (1992). Pravila čustvovanja. Anthropos, 24(3/4), 138 – 149. 

Locke, J., Olsen, A., Wideman, R., Downey, M. M., Kretzmann, M., Kasari, C., in Mandell, D. 

S. (2015). A tangled web: The challenges of evidence‐based social engagement 

intervention for children autism in urban public school settings. Behavior Therapy, 46, 54 

– 67. https://doi.org/10.1016/j.beth.2014.05.001 

Lyons, V. in Fitzgerald, M. (2004). Humor in autism and asperger syndrome. Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 34(5), 521 – 531. 

Macedoni Lukšič, M., Jurišić, B., Rovšek, M., Melanšek, V., Potočnik Dajčman, N., Bužan, V., 

Cotič Pajntar, J. in Davidovič Primožič, B. (2009). Smernice za oblikovanje zdravstvene, 

vzgojno-izobraževalne in socialne mreže na področju celostne skrbi za osebe s 

spektroavtističnimi motnjami (SAM). Ministrstvo za zdravje.  

Maestro, S., Muratori, F., Cavallaro, M., Pecini, C., Cesari, A., Paziente, A., Stern, D., Golse, B. 

in Palacio-Espasa, F. (2005). How young children treat object and people: An empirical 

study of the first year of life in autism. Child Psychiatry and Human Development, 35(4), 

383 – 396. 

Marjanovič Umek, L. (2020). Spoznavni razvoj v zgodnjem otroštvu. V L. Marjanovič Umek in 

M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija, 2. zvezek (str. 342 – 369). Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

Mayes, S.D., Calhoun, S.L., Aggarwal, R., Baker, C., Mathapati, S., Anderson, R. in Petersen, 

C. (2012). Explosive, oppositional and aggressive behavior in children with autism 

compared to other clinical disorders and typical children. Research in Autism Spectrum 

Disorders, 6(1), 1 – 10. 

McCann, L. (2016). How to support children with Autism Spectrum Condition in primary school. 

Page Bros.  

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf
https://doi.org/10.1016/j.beth.2014.05.001


53 

 

McChesney, G. in Toseeb, U. (2018). Happiness, Self – Esteem, and Prosociality in Children 

with and without Autism Spectrum Disorder: Evidnce from a UK population Cohort Study. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 11(7), 1011 – 1023.  

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, 

Avstralska modifikacija. (MKB – 10 – AM). Pregledni seznam bolezni. (Deseta revizija, 

šesta izdaja). (2016). Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Pridobljeno s 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/klasifikacije_sifranti/mkb/m

kb10-am-v6_v03_splet.pdf  

Milivojević, Z. (2008). Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Psihopolis institut. 

Nasir, S. J. in Sohema, T. (2012). Anger, anxiety and depression in children with autism in home 

and school settings: a qualiative analysis. Journal od Behavioural Sciences, 22(2), 83 – 98. 

Navodila za delo z otroki z avtističnimi motnjami v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom. (2014). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovn

o_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/programi/  

Nuske, H. J., Vivanti, G. in Dissanayake M. (2013). Are emotion impairments unique to, 

universal, or specific in autism spectrum disorder? A comprehensive review. Cognition 

and Emotion, 27(6), 1042 – 1061.. 

Oatley. K. in Jenkins, J. M. (1996). Understanding Emotions. Blackwell.  

O’Brien Towle, P. (2013). The Early Identification of Autism Spectrum Disorder: A Visual 

Guide. Jessica Kingsley Publishers. 

Osgood, T. (2017). A Two Way Street? Theory of Mind. 

https://www.futurelearn.com/courses/autism 

Papalia, D. E., Olds, W. S. in Feldman, D. R. (2003). Otrokov svet: Otrokov razvoj od spočetja 

do konca mladostništva. Educy. 

Peklaj, C. in Pečjak, S. (2015). Psihosocialni odnosi v šoli. Znanstvena založba Filozofske 

fakultete.  

Pergar Kuščer, M. (2004). Šola in otrokov razvoj: Mlajši otrok v šoli. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013). 

Uradni list RS, št. 88/13. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11834 

Prilagojeni izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. 

(2014). Uradni list RS, št. 100/03 in 17/13. https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-

izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/  

Prosen, S. in Smrtnik Vitulić, H. (2017). Children's emotional expression in the preschool 

context. Early Child Development and Care, 188(12), 1675 – 1683.   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/klasifikacije_sifranti/mkb/mkb10-am-v6_v03_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/klasifikacije_sifranti/mkb/mkb10-am-v6_v03_splet.pdf
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/programi/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/izobrazevanje_otrok_s_posebnimi_potrebami/programi/
https://www.futurelearn.com/courses/autism
https://www.futurelearn.com/courses/autism
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3191
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11834
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/teme/osnovnosolsko-izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/


54 

 

Rogič Ožek, S., Werdonig, A., Stres Kaučič, K., Turk Haskić, A. in Maček, J. (2015). Otroci z 

avtističnimi motnjami. V N. Vovk-Ornik (ur.), Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (str. 36 - 38). Zavod RS za 

šolstvo. https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp  

Rovšek, M. (2009). Stanje na področju vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju v 

šolski sistem. Sodobna pedagogika, 30(1), 350-360. 

Rovšek, M. (2011). Inkluzija otrok z motnjami v duševnem razvoju v naslednjem desetletju. 

Korak naprej ali nadaljevanje sedanje prakse. V Destovnik, K. in Tasič, A. (ur.),  

Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. SOUS. 

Rubhof, A. (2021). Izražanje veselja pri učencih v prvem in drugem vzgojno – izobraževalnem 

obdobju osnovne šole [Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta]. 

PeFprints. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6310/1/Magistrsko_delo_Ana_Rubhof.pdf  

Salomone, E., Bulgarelli, D., Thommen, E., Rossini, E. in Molina, P. (2019). Role of age and IQ 

in emotion understanding in autism spectrum disorder: implications for educational 

intervations. European Journal of Special Needs Education,. 34(3), 383 – 392.  

Samson, A. C., Wells, W. M., Phillips, J. M., Hardan, A. Y. in Gross, J. J. (2015). Emotion 

regulation in autism spectrum disorder: evidence from parent interviews and children’s 

daily diaries. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(8), 903 – 913. 

Shalom, D. B., Mostofsky, S. H., Hazlett, R. L. Goldberg, M. C., Landa, R. J., Faram, Y., 

McLeod, D. R. in Hoehn-Saric, R. (2006). Normal physiological emotions but 

differences in expression of conscious feelings in children with high-functioning autism. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(3), 395 – 400.  

Smrtnik Vitulić, H. (2003). Starostne razlike v socialni kogniciji na področju čustvovanja pri 

šolskih otrocih. [Magistrska naloga]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.  

Smrtnik Vitulić, H. (2004a). Čustva in razvoj čustev. Univerza v Ljubljani,  Pedagoška fakulteta. 

Smrtnik Vitulić, H. (2004b). Značilnosti razvoja razumevanja temeljnih čustev od zgodnjega 

otroštva do mladostništva. Anthropos, 36(1/4), 329 – 340. 

Strokovni center za avtizem. (2017). Rezultati ankete o pojavnosti avtizma v Sloveniji v 

predšolskih in osnovnošolskih izobraževalnih programih. https://www.csgm-

avtizem.si/rezultati-ankete-o-pojavnosti-avtizma-v-sloveniji-v-predsolskih-in-

osnovnosolskih-izobrazevalnih-programih/  

Todd, S. (2013). The little book of the autism spectrum. Independent Thinking Press 

Tracy J., Robins, R. W., Schriber, R. A. in Solomon, M. (2010). Is emotion recognition impaired 

in individuals with autism spectrum disorders? Journal od Autism and Developmental 

Disorders, 41, 102 – 109.  

Uljarevic, M. in Hamilton, A. (2012). Recognition of emotions in autism: a formal meta-analysis. 

Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(7), 1517 – 1526. 

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
http://pefprints.pef.uni-lj.si/6310/1/Magistrsko_delo_Ana_Rubhof.pdf
https://www.csgm-avtizem.si/rezultati-ankete-o-pojavnosti-avtizma-v-sloveniji-v-predsolskih-in-osnovnosolskih-izobrazevalnih-programih/
https://www.csgm-avtizem.si/rezultati-ankete-o-pojavnosti-avtizma-v-sloveniji-v-predsolskih-in-osnovnosolskih-izobrazevalnih-programih/
https://www.csgm-avtizem.si/rezultati-ankete-o-pojavnosti-avtizma-v-sloveniji-v-predsolskih-in-osnovnosolskih-izobrazevalnih-programih/


55 

 

Van Heijst, B. in Geurts, H. (2014). Quality of life in autism across the lifespan: A meta-analysis. 

Autism, 19(2), 153 – 167. 

Van den Boogert, F., Sizoo, B., Spaan, P., Tolstra, S., Bouman, Y.H.A., Hoogendijk, W.J.G. in 

Roza S.J. (2021). Sensory Processing and Aggressive Behavior in Adults with Autism 

Spectrum Disorder. Brain Sciences. 11(1), 95. 

https://doi.org/10.3390/brainsci11010095  

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Wall, K. (2010). Autism and Early Yeas Practice. Sage. 

Wellman, H., Cross, D., & Watson, J. (2001) Meta-analysis of theory of mind development: The 

truth about false belief. Child Development, 72(3), 655 – 684. 

Williams, D. in Happé, F. (2010). Recognising ‘social’ and ‘non-social’ emotions in self and 

others: A study of autism. Autism, 14(4), 285 – 304. 

Wu, C.-L., Tseng, L.-P., An, C.-P., Chen, H.-C., Chan, Y.-C., Shih, C.-I. in Zhuo, S.-L. (2014). 

Do individuals with autism lack a sense of humor? A study of humor comprehension, 

appreciation, and styles among high school students with autism. Research in Autism 

Spectrum Disorders, 8(10), 1386 – 1393. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). (2007). Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). (2011). Uradni list RS, št. 58/11, 

40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896# 

Zupančič, M. (2004). Razvoj čustev in temperament ter osebnost v obdobjih dojenčka in malčka. 

V L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija (str. 232 – 255). 

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 

Pojavnost avtizma. (b.d.). Zveza za avtizem Slovenije. https://www.zveza-avtizem.eu/o-

avtizmu/  

Žagar, D. (2012). Drugačni učenci. Znanstvena založba Filozofske fakultete.  

  

https://doi.org/10.3390/brainsci11010095
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896
https://www.zveza-avtizem.eu/o-avtizmu/
https://www.zveza-avtizem.eu/o-avtizmu/


56 

 

PRILOGE 

PRILOGA 1: OPAZOVALNA SHEMA ČUSTVA UČENCEV V RAZREDU 

(SMRTNIK VITULIĆ IN PROSEN, 2017)  

  

Opazujte čustva enega učenca en šolski dan. V vsak predalček zaporedoma vpisujte značilnosti 

posameznih čustev pri opazovanem otroku v razredu. Na koncu dneva v nekaj stavkih 

komentirajte dobljene rezultate (npr. posebnosti: kaj se je dogajalo s čustvom opazovanega 

učenca, kaj vi mislite o čustvih učenca, o učiteljevem odzivanju nanje, …). Po opazovanju na 

kratko napišite, zakaj ste si za opazovanje izbrali ravno tega otroka. Prav tako napišite, če se je 

v razredu pri opazovanem otroku dogajalo kaj posebnega, da bi bilo potrebno upoštevati pri 

analizi njegovih čustev.  

 

Ime in priimek študentke: ____________________________________ 

Ime OŠ, kraj OŠ: _______________   Razred: _______ Datum opazovanja: _______ 

Posebnosti:  

 

Čas 

(ure:min) 

Ime 

čustva 

Opis 

situacije 

Opis 

besednih 

izrazov 

Opis 

nebesednih 

izrazov 

Ocena 

intenzivnosti 

doživljanja 

(1 - majhna 

do 5 - zelo 

velika) 

 

Odzivanje 

drugega 

učenca/ 

učencev 

na čustvo 

učenca 

Odziv 

učitelja/ 

učiteljice 

na 

čustvo 

učenca 

PRIMER 

7.55 

 

veselje Učiteljica 

pove 

učencem, 

da bodo 

jutri 

imeli 

tehniški 

dan. 

»Yes« Zamahne z 

roko in se 

smeji. 

4 Sošolec, ki 

sedi 

zraven 

njega, ga 

pogleda in 

se mu 

smeji. 

/ 
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PRILOGA 2: VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 

1. Veš kaj so to čustva? Mi lahko opišeš en primer. 

2. Kaj misliš kako se počuti fantek oz. dekle na sliki?  

3. Kako veš, da je vesel, ga je strah, je žalosten, je jezen?  

4. Zakaj misliš, da je vesel, ga je strah, je žalosten, je jezen?  

5. Kdaj si se ti tako počutil? Kdaj si vesel, jezen, žalosten, te je strah? 

6. Kako pokažeš, da si vesel, jezen, žalosten, te je strah? Kaj pa ti takrat narediš? 

7. Kaj ti pomaga, da nisi več jezen, žalosten, te je strah?  

8. Kaj si želiš, da bi drugi storili, ko si ti jezen, žalosten, te je strah? 

 

PRILOGA 3: SLIKOVNO GRADIVO ZA INTERVJU (Avtorice Leje Kutnjak) 
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PRILOGA 4: KODIRANI INTERVJUJI  

 

Transkripcija intervjuja 

UČENEC A 

Kode Teme Kategorije 

Kako pa se ti počutijo? 

Vesela. 

Poglej tega fantka kaj vidiš 

na njegove obrazu? 

Vesel. 

Kakšna pa so usta? 

Usta. 

Kaj pa punca kako ima ust?  

Vesela. 

 

Mi lahko poveš kako se 

počuti ta punca?  

Žalostna. 

 

Kako pa se ta fant počuti? 

Strah. 

 

Kako pa se počuti ta fant? 

Jezen. 

 

- žalostna 

- vesela 

- strah 

- jezen  

* opiše z eno besedo 

 

*ni opisa neverbalnih 

znakov 

Poimenovanje 

čustva 

 

Opis 

neverbalnih 

znakov 

Prepoznavanje 

čustva 

Zakaj pa misliš da sta vesela? 

Ki igra. Igrata se gugalnica.  

 

Zakaj pa misliš, da je 

žalostna? 

Ker se noče igrati nogomet. 

 

Kako pa veš, da ga je strah?  

Je pošast. 

 

Zakaj pa misliš, da je jezen? 

Uničiti televizijo. 

 

- se noče igrat 

nogomet 

- ki igra, igrata se 

gugalnica 

- je pošast  

- uničiti televizijo 

 

 

 

 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Sprožilne 

situacije 

Kdaj pa si ti vesel? 

Ko kupi čokolado. Aha ko 

imaš čokolado. Kdaj pa si v 

šoli vesel? 

Mmmm.  

Prisotna SRP: Kdaj se v šoli 

dobro počutiš? Kaj delaš 

takrat? Kdaj ti je lepo? Da se 

smejiš? Rišeš, pišeš, se gugaš, 

igraš nogomet, igraš karte z 

učiteljico… 

- ker bi rad šel domov 

- ko kupi čokolado 

- temo 

- jaz hočem žogo, 

televizijo uničim 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Prepoznavanje 

lastnih čustev  
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Ja. 

Aha rad igraš karte.  

 

Kdaj pa si ti žalosten? 

Zato. Ker bi rad šel domov. 

 

Je tebe kdaj strah? 

Temo. 

 

Si ti kdaj jezen? 

Zato uničim stvari. 

Kaj pa te najbolj razjezi v 

šoli? 

Jaz hočem žogo. 

SRP: Ko ti hočeš žogo. Pa ni 

žoge takoj. 

Kaj pa takrat narediš ko se 

razjeziš? 

Televizijo uničim. 

 

 

Kaj pa ti takrat pomaga, da 

te več ni strah? 

Mama.  

 

Kaj ali kdo ti pomaga ko se 

razjeziš? 

Učiteljica. Kaj pa naredi? Te 

poboža?  

Ne. Da moraš počakati, druge.  

 

- mama 

- učiteljica 

Opis kaj mu 

pomaga 

Lastno 

doživljanje 

čustev – Kdo 

mi pomaga pri 

pojavu 

neprijetnih 

čustev 

 Odgovarja z eno 

besedo ali s kratkim 

stavkom. 

Pri intervjuju bila 

prisotna SRP. 

Ponavlja zadnje 

besede v vprašanjih. 

 POSEBNOSTI 

 

Transkripcija intervjuja 

UČENEC B 

Kode Teme Kategorije 

Kak pa se počuti ta fantek 

(pokažem na sličici)? 

Dobro. 

Kako veš, da se dobro 

počuti? 

Zato ker se, dobro se je počutil.  

-dobro 

-slabo 

-strah zamenja za 

jezo; popravi pove da 

je pošast jezna in 

fantka strah 

Poimenovanje 

čustva 

 

Opis 

neverbalnih 

znakov 

Prepoznavanje 

čustva 
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Kaj vidiš na fantkovem 

obrazu? 

Zobe. 

 

Kaj pa vidiš na tej sličici, 

kako se ta fantek počuti? 

Ta se ne počuti, ta ima rdeč 

obraz. 

Kaj bi rekel, kako se počuti 

ta fantek? 

To je ena punca. 

Aha, kako se ta punca 

počuti? 

Ne dobro. 

Ni dobro. Kako pa veš, da se 

ne počuti dobro? 

Zato ker ima rdečo. Pike ima 

gor.  

Pike so pege. Ta punca ima 

narisane pege. Kaj pa je to? 

Lasje.  

Kaj pa to zraven las? 

To so lasje. 

Kaj pa to modro? 

Modri lasje.  

Zakaj pa se ne počuti dobro? 

Kaj misliš? 

Ima zaprta usta. 

 

Zdaj pa poglej tega fantka. 

Kaj pa misliš kako se ta 

počuti? 

Ta fantek je jezen. 

Aha, zakaj pa misliš da je 

jezen? 

Zato ker se slabo počuti pa se 

joče. 

Misliš, da je to jeza? 

Ja jeza? 

Na koga ali kaj pa je jezen? 

Zakaj bi bil jezen? 

Ker se ne pokriva z odejo.  

Zakaj pa se pokriva z odejo? 

Zato ker ta ne uboga.  

Aha ker ta ne uboga. 

Ne ta je jezen. 

Aha ta je jezen. Prav imaš ta 

je jezen. Fantek pa ni jezen 

Zakaj misliš, da ima tako 

velike oči? 

-za jeto pove, da se 

fant dobro počuti in 

pokaže po moji 

demonstraciji jezen. 

(povem, da je fantek 

jezen, me popravi da 

ni jezen, ampak misli 

da se dobro počuti). 

 

- ta ima rdeč obraz 

- usta zaprta  

-zato, ker se slabo 

počuti se joče (narobe 

določi čustvo, znoj 

zamenja za solze) 

- ker je borje (nisem 

razumela besede, tudi 

drugi mi niso vedeli 

opisati te besede) 

*pogosto opiše 

podrobnosti na sliki 

 



61 

 

Strah. 

 

Kak se pa ta počuti? 

Dobro. 

Dobro? 

Mislim da se dobro počuti. 

Zakaj pa misliš da se dobro 

počuti? 

Zato ker je borje. 

Bor je? Aha. Glej kako se on 

drži. Kaj to pomeni, ko se 

učiteljica tako postavi 

(demonstriram), da je dobro?  

Dobro.  

Dobro se počuti, ko je tako? 

Ne. 

Kaj pa je?  

Tak (pokaže.) 

Si jezen? 

Mhm. 

 

Zakaj misliš, da se fantek 

dobro počuti? 

Gugalnica. Igrata se. 

 

Zakaj misiš, da se ne počuti 

dobro? 

Slabo. 

Poglej celo sliko. Zakaj se ne 

počuti dobro? 

Te se počutijo dobro. 

Ja drugi se počutijo dobro. 

Te pa ne.  

Ona pa ne. Zakaj pa se ne 

počuti dobro? Kaj misliš? 

Ima zaprta usta. 

Zakaj pa misliš, da ima tako 

zaprte?  

Zato ker se ne igrajo drugi z 

njo. 

 

Na koga ali kaj pa je jezen? 

Zakaj bi bil jezen? 

Ker se ne pokriva z odejo.  

Zakaj pa se pokriva z odejo? 

Zato ker ta ne uboga.  

 

Ta fant je jezen. Zakaj pa 

misliš, da je jezen? 

- gugalnica, gugajo se 

otroci, igrata se 

- ima zaprta usta, zato 

ker se ne igrajo drugi 

z njo 

- zato, ker ta ne uboga 

- to je X, to ne sme 

 

 

  

 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Sprožilne 

situacije 



62 

 

Mislim da je ne jezen. Mislim 

da se dobro počuti.  

Aha. 

To je x tu.  

X je ker fant ne sme gledati 

televizije. Misliš, da je potem 

dobre volje ali slabe volje? 

Slabe. Neje jezen. Ima lase. To 

je X. To ne sme. 

 

Kdaj pa si ti vesel? 

Ko se rad gugam.  

Aha, ko se gugaš. Pa kdaj si 

še veseli v šoli? Kdaj se v šoli 

smejiš? 

Ko se učim.  

Super. Pa kdaj se še smejiš? 

Kdaj ti je dobro? 

Ne vem. 

 

Ta punca je žalostna. Kdaj 

pa si ti žalosten?  

Neven. 

A v šoli kdaj jokaš? 

Ne. 

Kaj pa doma? 

Ne. 

Nikoli ne jokaš? 

Ne, samo limone si naredimo. 

Kdaj pa si limone naredite? 

Ja pa bučno si tudi naredimo. 

 

A je tebe kdaj strah? 

Ne. 

Ali pa kakšne živali te je 

strah? 

Mmm ne. 

Kaj pa doma? Kaj pa teme? 

Teme ne. Pa ta je jezen. 

Ja ta pa je jezen. A tebe je 

strah kake pošasti? 

Ne. 

 

Si ti kdaj jezen? Se ti kdaj 

počutiš kot ta pošast? 

Mmm ne. 

Kaj pa če ti mami kaj 

prepove? 

Prepove? 

- ko se rad gugam, ko 

se učim, ne vem 

- ne (žalost) 

- ne (strah) 

- ne biti jezen (kdaj si 

doma jezen), opiše 

kdaj je bil sošolec 

jezen – prej se je L 

igral 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Prepoznavanje 

lastnih čustev  
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Če reče, da kaj ne smeš 

delati? 

Ne biti jezen.  

Tako ti pove? Ne biti jezen?  

Ne. 

Nisi rad jezen?  

Ne. Prej se je L. igral. 

In takrat si bil ti jezen?  

Ja. 

Zakaj si bil jezen? 

Morem se igrati. 

Si pa kdaj ti jezen?  

Nesen jezen. Samo tu je x tu 

ne. Tu je stop 

 

Kaj narediš, da nisi več 

jezen? 

Morem se igrati. Ko se igram 

sem dobro volje. 

Aha si vesel ko se igraš.  

 

- morem se igrati, ko 

se igram sem dobro 

(pri jezi) 

Opis kaj mu 

pomaga 

Lastno 

doživljanje 

čustev – Kdo 

mi pomaga pri 

pojavu 

neprijetnih 

čustev 

 Fokus na podrobnosti 

na sliki in opisovanje 

podrobnosti. 

Ponavljanje besed iz 

vprašanj. 

 POSEBNOSTI 

 

Transkripcija intervjuja 

UČENEC C 

Kode Teme Kategorije 

Poglej sliko. Kak se počuti 

fantek? Veseli je ka se igra. 

Aha kak pa to vidiš? Kaj 

vidiš na obrazu?  

Smeji se ja. 

 

Kak se počuti deklica? 

Žalostna je.  

Kaj pa vidiš na obrazu? 

Joče se. 

 

Kaj pa se počuti fantek na 

tej sliki? Strah ga je.  

Ja strah ga je. Kako pa veš, 

da ga je strah?  

- veseli je 

- žalosten je 

- strah ga je 

- žifčen je 

 

- smeji se 

- jouče se 

- skriva se 

- ni opisa za jezo 

Poimenovanje 

čustva 

 

Opis 

neverbalnih 

znakov 

Prepoznavanje 

čustva 
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Kaj pa fantek, če pogledaš 

obraz? Gleda obraz je tiho. 

Poglej oči?  

Gleda in izboči oči. Ja, 

velike oči ma. Skriva se. 

 

Poglej še zadnji sliko, kak 

se pa tu fantek počuti? 

Žifčen je.  

Kakšen obraz ima fantek? 

Tišina. 

 

Poglej sliko. Kak se počuti 

fantek? Veseli je ka se igra. 

 

Zakaj je žalostna? 

Ne igra se.  

 

Zakaj ga je strah? 

Grozen je. 

 

Ja fantek je jezen. Zakaj pa 

misliš, da je jezen?  

Televizija je pokvarjena ali 

so mu jo vzeli.  

 

- se igra 

- ne igra se 

- grozen je in pokaže 

kak je grozen 

- televizija je pokvarjena 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Sprožilne 

situacije 

Kdaj pa si ti veseli? Ka se 

lehko špilan. 

 

Kdaj pa si ti žalosten?  

Kda mi mama kaj vkraj 

vzeme. 

 

Ali je tebe česa strah?  

Ne.  

Ničesar? Kaj pa teme, ali 

pa živali ali pa če te je v šoli 

česa strah?  

Ni me strah. 

 

Si ti kdaj jezen?  

Ja, ka mi kaj vzemejo. 

 

 

- ka se lahko špilan 

- kda mi mama kaj vkraj 

vzeme 

- ne me je strah  

- ka mi kaj vkraj 

vzemejo 

Poimenovanje 

situacije in opis 

situacije za 

pojavljanje 

čustev 

Prepoznavanje 

lastnih čustev  
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Kaj pa narediš, da ni si ne 

več žalosten? 

Špilat se grem. 

 

Kaj pa ti pomaga, da nisi 

več jezen? Špilat se grem. 

- špilat (igrat) se grem 

- špilat (igrat) se grem 

Opis kaj mu 

pomaga 

Lastno 

doživljanje 

čustev – Kdo 

mi pomaga pri 

pojavu 

neprijetnih 

čustev 

 /  POSEBNOSTI 

 

Transkripcija intervjuja 

UČENEC D 

Kode Teme Kategorije 

Prosim poglej prvo sličico. 

Vau. Nogometaši brcajo in 

deklica joče na klopi. 

Zakaj misliš, da deklica 

joka? 

Zato ker je žalostna. 

 

Kaj vidiš na sliki? 

To je deček ki se boji strašne 

pošasti. 

Kako pa misliš, da se deček 

počuti? 

Zelo slabo.  

Kaj vidiš na obrazu? 

Ne morem odgovoriti 

odgovora. 

 

Kaj je na tej sliki? 

Oh fant, ki noče več 

televizijo, ker je jezen. 

Kako pa veš, da je jezen? 

Jezen je, da ne more mu, da 

se lahko krega. 

 

Kakšna se počutita deček in 

deklica? 

Ja tu gor.  

Ja sta na tej gugalnici. 

Na tej gugalnici. 

Kaj vidiš na njunem 

obrazu? 

Sonce! 

Ja tudi sonce vidiš. 

Kaj pa je na njunem 

obrazu?  

On ima odprta usta.  

- ni poimenoval veselja 

- je žalostna 

- se boji 

- je jezen 

 

- ni opisa žalosti 

- joče na klopi, solza 

- ni opisa strahu 

- ni opisa jeze 

Poimenovanje 

čustva 

 

Opis 

neverbalnih 

znakov 

Prepoznavanje 

čustva 
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Pa kaj bi to bilo? 

Ne morem ti dati odgovora.  

 

 

 

Zakaj pa misliš, da je 

žalostna? 

Zato ker nima ekipe, da bi 

igrala nogomet. 

 

Kaj vidiš na sliki? 

To je deček ki se boji strašne 

pošasti 

 

Kaj je na tej sliki? 

Oh fant, ki noče več 

televizijo, ker je jezen. 

 

Zakaj sta vesela? 

To je da se gugaš. 

 

 

- sta na gugalnici 

- strašne pošasti 

- nima ekipe, da bi 

igrala nogomet 

- noče več televizije 

 

 

Poimenovanje 

situacije in 

opis situacije 

za pojavljanje 

čustev 

Sprožilne 

situacije 

Si ti kdaj žalosten?  

Ne morem povedati. 

Sedaj vlečemo (sliko). 

 

Česa te je strah? 

Tišina. Sedaj vlečem drugo 

(sliko). 

 

Si ti kdaj vesel? 

Ja. 

Kdaj si najbolj vesel? 

Za nič. 

Za nič nisi vesel? 

Ja sem vesel. 

Kaj delaš v šoli ko si vesel? 

Pišem in lepim nekaj druga. S 

je moja prijateljica. Moja 

prijateljica je S. S se bo 

spremenila v ženo jaz pa bi 

bil snahec.  

Prinese knjigo. 

Rad bereš? 

Ja rad imam knjigo. 

 

Kaj te razjezi? 

Ne, ne morem odgovoriti 

odgovora. 

- rad lepim in pišem, 

berem 

- ne (žalost) 

- ne (strah) 

- sovražim pisanje za 

šolo 

Poimenovanje 

situacije in 

opis situacije 

za pojavljanje 

čustev 

Prepoznavanje 

lastnih čustev  
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Vse rad počneš? 

Sovražim tudi pisanje za šolo. 

Aha rad pišeš pa tudi ne 

pišeš rad? 

Ne morem odgovoriti 

odgovora. 

Kaj storiš, ko si zelo jezen 

in bi se rad umiril? 

Ne. 

Se ne umiriš?  

Ne morem odgovoriti 

odgovora. 

- ne, ne morem 

odgovoriti odgovora 

* ne opiše kdo ali kaj 

mu pomaga  

 

Opis kaj mu 

pomaga 

Lastno 

doživljanje 

čustev – Kdo mi 

pomaga pri 

pojavu 

neprijetnih 

čustev 

 Pri odgovarjanju zelo 

hitel in ni zmogel 

vzdrževati pogovora 

dlje časa. Težko 

določljivo ali učenec ne 

razume vprašanja ali ne 

zmore govoriti o svojih 

čustvih.   

 Pogost odgovor je bil 

»ne morem odgovoriti 

odgovora«.  

 POSEBNOSTI 

 

 


