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POVZETEK 

V magistrskem delu smo s pomočjo strokovne literature predstavili avtistične motnje (v 
nadaljevanju AM) in motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Usmerili smo 
se na predšolske otroke zaradi pomena zgodnje obravnave. Otroci z omenjenima 
motnjama, ki ju v nadaljevanju zaradi pogoste sopojavnosti predstavljamo s kratico AM 
in/ali MDR, imajo pomemben razvojni zaostanek na področju besedne in nebesedne 
komunikacije. Svoje želje in potrebe posledično izražajo z različnimi oblikami 
neželenega vedenja, ki pa lahko predstavljajo velik stres tako za otroka kot tudi 
njegovo okolico. Neželena vedenja strokovnim delavcem pogosto predstavljajo izziv, 
zato smo želeli raziskati, kakšni so vzroki in načini za pomoč pri preoblikovanju vedenj. 
V prvi vrsti se moramo zavedati, da je to njihov način komunikacije. V nadaljevanju 
teoretičnega dela smo po sklopih predstavili neželena vedenja otrok z AM in/ali MDR. 
Če jih želimo spremeniti, jih moramo najprej dobro razumeti. Poleg tega pa moramo 
poznati tudi pristope, s katerimi lahko pomagamo spremeniti komunikacijske vzorce v 
bolj funkcionalne in socialno sprejemljive. V nadaljevanju smo navedli pogoste pristope 
za modifikacijo neželenih vedenj. Kadar otrok ne razvije govora na pričakovan način, 
si lahko pomagamo z oblikami podporne in nadomestne komunikacije (v nadaljevanju 
PINK), med katere uvrščamo tudi komunikacijo z izmenjavo slik (model PECS). 
Slednjo sestavljajo načela vedenjskega pristopa po načelih uporabne vedenjske 
analize (ABA) in načela vizualnih opor. V raziskovalnem delu smo preverjali 
poznavanje in uporabo načel vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo 
podporne in nadomestne komunikacije. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega 
vprašalnika. V raziskavo smo vključili strokovne delavce, zaposlene v razvojnih 
oddelkih vrtcev po Sloveniji, kamor so otroci z AM in/ali MDR najpogosteje vključeni. 
Na vprašalnik je odgovorilo 85 vprašanih, med katerimi je največ specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov ter defektologov (68,2 %). Najprej nas je zanimalo, katera 
neželena vedenja najpogosteje opažajo pri otrocih z AM in/ali MDR. Strokovni delavci 
so najpogosteje navajali pasivna in stereotipna vedenja. V nadaljevanju pa smo 
raziskovali, katere pristope uporabljajo za modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s 
primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije. Rezultati so pokazali, 
da model PECS uporablja 88,0 % anketiranih oseb. Osrednji del anketnega 
vprašalnika pa se je nanašal na preverjanje poznavanja in uporabe načel vedenjskega 
pristopa in vizualnih opor za vpeljavo PINK. Rezultati so pokazali, da vse anketirane 
osebe poznajo pozitivno krepitev in jo pogosto uporabljajo v praksi. Omenjeno načelo 
je eno najučinkovitejših in najbolj preučevanih načel vedenjskega pristopa. Rezultati 
so pokazali tudi, da vse osebe poznajo slikovna navodila in omejitev izbir. Pri uporabi 
načel pa je največ anketiranih oseb izbralo urnik aktivnosti. Ugotovili smo, da ga 
strokovni delavci v praksi prav tako uporabljajo pogosto. Omenjeno načelo je del 
vizualnih opor, ki otrokom omogočajo strukturo.  

 
 
KLJUČNE BESEDE: podporna in nadomestna komunikacija, vedenjski pristop, 
vizualne opore, avtistične motnje, motnje v duševnem razvoju, model PECS. 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 

In this Master's thesis, we have used the professional literature to introduce autism 
spectrum disorders (hereafter AM) and intellectual disabilities (hereafter MDR). We 
have focused on pre-school children because of the importance of early treatment. 
Children with these two disorders, which are hereafter abbreviated AM and/or MDR, 
because of their frequent co-occurrence, have significant developmental delays in 
verbal and non-verbal communication. As a result, they express their desires and 
needs through various forms of undesired behaviour, which can be very stressful for 
both, the child and those around him/her. Undesired behaviour is often challenging for 
professional workers, so we wanted to explore the causes and ways to help transform 
behaviour. First and foremost, we need to be aware that this is their way of 
communicating. In the following theoretical part, we have presented the undesirable 
behaviour of children with AM and/or MDR in a structured way. If we want to change 
them, we first need to understand them well. In addition, we also need to know the 
approaches that can help us change communication patterns into more functional and 
socially acceptable ones. Below we list common approaches to unwanted behaviour 
modification. When a child does not develop speech in the expected way, we can help 
with forms of augmentative and alternative communication (hereafter PINK), which 
include Picture Exchange Communication System (PECS). The latter consists of the 
principles of the Applied Behaviour Analysis (ABA) approach and the principles of 
visual supports. In the research part of the thesis, we tested the knowledge and use of 
the principles of the behavioural approach and visual supports for the introduction of 
augmentative and alternative communication. Data were collected using a survey 
questionnaire. The survey included professional workers employed in the development 
departments of kindergartens across Slovenia, where children with AM and/or MDR 
are most often enrolled. The questionnaire was answered by 85 respondents, the 
majority of whom were special education teachers and defectologists (68.2 %). First, 
we wanted to know which undesirable behaviours are most frequently noticed in 
children with AM and/or MDR. Passive and stereotypical behaviours were most 
commonly reported by professional workers. We then explored what approaches they 
use to modify the undesirable behaviours associated with deficits in social 
communication and interaction. The results showed that the PECS model is used by 
88.0 % of the respondents. The main part of the questionnaire was about the 
knowledge and use of the principles of the behavioural approach and the visual 
supports for the introduction of PINK. The results showed that positive reinforcement 
is known and frequently used in practice by all respondents. This principle is one of the 
most effective and widely studied principles of the behavioural approach. The results 
also showed that all respondents are familiar with pictorial instructions and choice 
restrictions. However, when it comes to applying the principles, most of the persons 
interviewed chose the schedule of activities. It was established that it is also frequently 
used in practice by professional workers. The principle is part of the visual supports 
that provides a structure for children.  

 

KEY WORDS: augmentative and alternative communication, behavioural approach, 
visual supports, autism spectrum disorders, intellectual disabilities, PECS model.  
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1 UVOD 

Avtistične motnje (AM) so razvojno-nevrološke motnje, kjer gre za kvalitativno 
spremenjeno vedenje (Macedoni Lukšič, 2006) na področju socialne interakcije in 
razumevanja, verbalne in neverbalne komunikacije ter fleksibilnosti mišljenja in 
adaptivnega vedenja, vključno s težavami s predstavo. Našteto imenujemo tudi triada 
motenj. Znaki AM se po navadi začnejo izražati že v obdobju malčka (Ozonoff idr., 
2010).  
Motnje v duševnem razvoju (MDR) so nevrološko pogojene razvojne motnje, ki 
nastopijo pred dopolnjenim 18. letom starosti. Pri osebah z MDR opažamo pomembno 
znižano splošno intelektualno funkcioniranje, kar se nanaša na sposobnosti učenja, 
mišljenja, reševanja problemov in na druge intelektualne sposobnosti, ter omejitve na 
vsaj dveh področjih prilagoditvenih spretnosti, ki pa so opredeljene s konceptualnimi, 
socialnimi in praktičnimi veščinami, potrebnimi za vsakodnevno delovanje 
posameznika v določenem okolju (Vovk Ornik, 2015).    
Motnji izhajata iz okvare osrednjega živčevja, zaradi česar gre za vseživljenjsko stanje, 
in sta najpogostejši razvojni motnji pri ljudeh (Srivastava in Schwartz, 2014).  
Vedenje je osnovna oblika komunikacije. Z izrazom neželeno vedenje pa označujemo 
vse, kar otroka ovira v sodelovanju pri običajnih aktivnostih ali pa ima škodljive 
posledice (Clements in Zarkowska, 2000, v Melanšek in Škrubej Novak, 2016). Otroci 
z AM in/ali MDR so zaradi pogosto prisotnih primanjkljajev v komunikaciji bolj 
podvrženi temu, da razvijejo neželeno vedenje (Sigafoos, 2004, v Jurišić, 2012), zato 
potrebujejo različne oblike PINK. Pomembno je, da neželeno vedenje pravočasno 
prepoznamo in se nanj ustrezno odzovemo. Smiselno je ukrepati v zgodnjem obdobju 
življenja, ko je otrok najbolj dojemljiv (Žgur, 2014).  
Pri delu z otroki z AM in/ali MDR se lahko poslužujemo različnih pristopov za 
modifikacijo neželenih vedenj. Eden izmed temeljnih terapevtskih pristopov obravnave 
predšolskih otrok so principi uporabne vedenjske analize ABA. Gre za z dokazi podprt 
pristop, katerega glavni cilj je učenje osnovnih vzorcev komunikacije, socialnih veščin 
ter modifikacija neželenega vedenja (Autism Speaks, b.d.). Vizualne opore so 
komunikacijsko orodje, ki lahko otrokom z AM in/ali MDR pomagajo zagotavljati 
strukturo in rutino, izboljšajo pa lahko tudi razumevanje (National Autistic Society, 
2021). Načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor uporabljamo tudi pri izvajanju 
modela PECS, ki spodbuja učenje funkcionalne komunikacije (Bondy in Frost, 2011). 
Omenjen model je eden najpogosteje uporabljenih in proučevanih v okviru PINK 
(Jurišić, 2012). 
Po veljavni zakonodaji na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011) lahko otroke z AM in/ali MDR vključimo 
v razvojne oddelke vrtcev, kjer pa strokovnjakom pogosto izziv predstavljajo ravno 
neželena vedenja otrok, ki so pogosto poledica primanjkljajev v komunikaciji. V 
magistrskem delu želimo raziskati omenjena področja, predvsem pa vedenjski pristop 
in vizualne opore za vpeljavo podporne in nadomestne komunikacije, s katerimi bi 
lahko zmanjšali pojavljanje neželenih vedenj. 
V raziskovalnem delu smo si zato zastavili naslednje cilje: raziskati, katere oblike 
neželenih vedenj pri otrocih z AM in/ali MDR se najpogosteje opažajo pri delu v 
razvojnih oddelkih vrtcev; raziskati, katere pristope in metode strokovni delavci v 
razvojnih oddelkih vrtcev najpogosteje uporabljajo za modifikacijo neželenih vedenj, 
povezanih s primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije, ter 
raziskati, v kolikšni meri se poslužujejo uporabe posameznih načel vedenjskega 
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pristopa in vizualnih opor za vpeljavo PINK. Na podlagi ciljev smo oblikovali tudi 
raziskovalna vprašanja, kjer smo poleg navedenega preverili tudi, v kolikšni meri 
načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor sovpadajo z modelom PECS.  
Za empirični del smo izvedli kvantitativno raziskavo s kavzalno neeksperimentalno 
metodo. Pripravili smo vprašalnik in ga po elektronski pošti poslali vrtcem po Sloveniji, 
ki imajo razvojne oddelke. Primarno smo želeli vključiti le specialne in rehabilitacijske 
pedagoge, vendar se je v praksi izkazalo, da so poleg njih v razvojnih oddelkih 
zaposleni še drugi profili. Menimo, da smo kljub temu dobili širok nabor odgovorov.  
V empiričnem delu smo podrobneje predstavili vseh pet raziskovalnih vprašanj, 
metodologijo, vzorec in postopek zbiranja ter obdelave podatkov. Rezultate smo nato 
predstavili opisno, tabelarno in grafično po posameznih raziskovalnih vprašanjih.  
Menimo, da se strokovni delavci v razvojnih oddelkih z opisano problematiko srečujejo 
zelo pogosto. Zato smo se odločili, da raziščemo področje in pripravimo usmeritve za 
delo o načelih vedenjskega pristopa in vizualnih opor, ki se uporabljajo v kontekstu 
vpeljave PINK. Rezultate smo v ta namen zbrali v informativni zloženki, ki jo bomo v 
elektronski obliki posredovali vrtcem, ki imajo razvojne oddelke, in drugi zainteresirani 
javnosti. Za kakovostno delo moramo strokovni delavci nenehno razmišljati o 
najustreznejših pristopih, kar je tudi eden izmed razlogov za izbiro teme magistrskega 
dela. Menimo, da bo informativna zloženka poleg navedenega pripomogla tudi k 
razumevanju določenih neželenih vedenj, ki se pojavljajo pri predšolskih otrocih z AM 
in/ali MDR, in podala usmeritve za pomoč omenjeni skupini otrok na področju vpeljave 
PINK.   
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2 AVTISTIČNE MOTNJE 

Avtistične motnje (AM) so pervazivne razvojno-nevrološke motnje, kjer gre za 
spremenjeno vedenje na področju socialne interakcije in razumevanja, verbalne in 
neverbalne komunikacije ter fleksibilnosti mišljenja in adaptivnega vedenja, vključno s 
težavami s predstavo. Našteto imenujemo tudi triada motenj (Whitaker, 2018). Znaki 
AM se po navadi začnejo izražati že v obdobju malčka (Ozonoff idr., 2010). V večini 
primerov razvoj sprva poteka brez izrazitega odstopanja od pričakovanega, težave pa 
se zaznajo, ko otrok ne razvije pričakovanega vedenja (npr. govor, tipična igra) 
(Whitaker, 2018).  
 

2.1 TRIADA MOTENJ 

Socialna interakcija – medosebni odnosi 
Dolga leta je bil najpogostejši primer za AM otrok, ki ne kaže nobenega zanimanja za 
interakcije z drugimi. S proučevanjem AM je slika socialnih motenj postala širša. 
Nekateri otroci so do drugih ljudi povsem brezbrižni, vznemirijo se, ko želimo 
vzpostaviti stik. Druga skupina otrok z AM sicer ne kaže truda, da bi vzpostavila 
interakcijo, se pa nanjo odzovejo. V tretji skupini pa so otroci, ki so lahko zelo 
zainteresirani za socialne interakcije, vendar pri tem kršijo nenapisana pravila, kako se 
tega lotiti (pogosto sogovornika prepričujejo, namesto da bi se pogovarjali, se zdijo 
vsiljivi, predrzni, preveč uradni, bahavi ipd.) (Whitaker, 2018).  
 

Komunikacija  

Otroci z AM dosežejo zelo različne stopnje komunikacijskih veščin. Velika manjšina 
morda nikoli ne bo razvila govora ali presegla faze ponavljanja besed, ki jih sliši od 
drugih. Veliko otrok ima kljub razvitemu govoru težave pri uporabi jezika v socialnih 
interakcijah. Te so najbolj očitne, ko jih želimo vključiti v pogovor o določeni temi, pri 
čemer se pojavi kolebanje (prav tam).  
Omenjene težave pa ne vplivajo samo na verbalno komunikacijo, ampak tudi na 
neverbalno, torej vzpostavljanje očesnega kontakta, socialni nasmeh, socialno 
interakcijo, uporabo kretenj, izražanje z govorico telesa (Ozonoff idr., 2010). Težave 
se lahko pojavijo pri učenju kazanja ali kretenj, kar uporabljamo kot obliko PINK 
(Whitaker, 2018). 
Otroci z AM imajo težave tudi z razumevanjem komunikacije drugih. Določeni otroci 
potrebujejo več časa, da spoznajo, da imajo stvari imena, da je govor posebna oblika 
hrupa, ki se razlikuje od drugih zvokov iz okolja. Težave lahko imajo z deljeno 
pozornostjo, globljim razumevanjem posameznih besed in stavkov, posebej velike 
ovire pa lahko predstavljajo abstraktni koncepti in fraze s prenesenim pomenom (npr. 
»kislo vreme«) (prav tam). Pogosto se lahko pojavijo pomanjkanje želje po kakršnikoli 
obliki komunikacije, govorne motnje, zapoznel razvoj govora, dobre govorne 
sposobnosti brez socialne zavesti (težave z začenjanjem pogovora, govorjenje o 
izključno lastnih interesih, nesposobnost poslušati druge) in prepričanje, da drugi ljudje 
vedo, o čem razmišljajo. Težko pokažejo tudi empatijo ali iz neverbalnih namigov 
napovedo, kaj se bo zgodilo v situaciji. Zaradi tega se jim pogosto zdi vedenje drugih 
nenavadno, celo zastrašujoče, kar povzroči nemirnost, strah in neželeno vedenje. V 
prvih letih se komunikacijske sposobnosti prekrivajo s sposobnostmi socialne 
interakcije in z igro, kar pomeni, da se otroci skozi igro učijo tudi socialnih in 
komunikacijskih veščin (Hannah, 2009). 
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V tabeli 1 so predstavljeni zgodnji komunikacijski vzorci otrok z AM (Macedoni Lukšič, 
2011) v primerjavi s komunikacijskimi vzorci nevrotipičnih otrok (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2009). V primeru, da opazimo predgovorne primanjkljaje moramo otroku čim 
prej ponuditi ustrezno strokovno pomoč.  
 

OTROK S TIPIČNIM RAZVOJEM OTROK Z AM 

Od rojstva do 3. meseca  
- se odziva na glasne zvoke in govor, 
- vrača nasmeh, ko se mu nekdo 

nasmehne, mu pomežikne, 
- s pogledom sledi bližnji osebi, če se 

premika, 
- poskuša posnemati našo obrazno 

mimiko, 
- izraža potrebo po nežnosti, išče 

varno zavetje pri starših. 

 
Pogosto: 
- ne vzpostavi očesnega kontakta, 
- ne prepozna starševega glasu, 
- se ne odziva na zvoke staršev, 
- ne pokaže zadovoljnega izraza na 

obrazu, 
- ne vokalizira (združevanje 

soglasnika in samoglasnika- npr. pa, 
ma), 

- se pomembno slabše odziva na  ime, 
- pri 12. mesecih ne čeblja in ne 

uporablja socialnih kretenj (mahanje, 
kazanje), 

- pri 16. mesecih ne izgovarja 
posamezne smiselne besede,  

- pri 24. mesecih ne izgovarja dvo-
besedne spontane fraze.  

-  
Od vseh predgovornih primanjkljajev se 
najbolj konsistentno kaže odsotna ali 
pomanjkljiva skupna vezana pozornost, 
ki zajema spontano vedenje, pri katerem 
otrok med 12. in 14. mesecem izraža 
zadovoljstvo, deli pozornost med 
predmeti, dogodki in osebami. Posebej 
pozorni pa moramo biti na vsako 
nazadovanje na področju komunikacije 
ali socialnih spretnosti pri katerikoli 
starosti. 
 
 

Od 4. do 6. meseca 
- beblja (celovite in ponavljajoče 

kombinacije glasov), 
- dviguje roke, ko želi, da ga dvignemo, 
- kaže na oddaljene predmete, 

dejavnosti, slike z namenom, da bi 
mu jih odrasli pojasnili, poimenovali. 

Od 7. do 9. meseca 
- prepozna svoje ime, se nanj odzove, 
- je bebljanje vse bolj podobno 

besedam, 
- spontano pomaha, kadar mu maha 

mimoidoči ali kadar se nekdo 
približuje oz. oddaljuje.    

Od 10. do 11. meseca 
- beblja v stavkih (združi več 

nerazumljivih besed, ki jih je 
predhodno izgovarjal samostojno). 

Od 12. do 20. meseca 
- izgovori prvo besedo, ki nosi pomen. 

Od 2. do 4. leta   
- okoli drugega leta začne besede 

povezovati v stavke (najprej dve/tri 
besede), 

- začne oblikovati bolj celovite stavke 
(stavki so vse daljši, uporablja 
veznike, predloge, smiselno 
spreminja zaporedje besed), 

- oblikuje vprašalne in nikalne stavke. 
Tabela 1: Primerjava komunikacijskih vzorcev nevrotipičnih otrok in otrok z AM 

Starši prva razvojna odstopanja na področju komunikacije prepoznajo od šestega 
meseca naprej. Približno 40 % otrok z AM nima razvitega besednega govora, zato se 
poudarja pomen zgodnje obravnave (Jurišić, 2016). 



5 
 

Fleksibilnost mišljenja in vedenja 

Poleg spremenjene komunikacije lahko pri nekaterih otrocih opazimo tudi zapozneli 
gibalni razvoj in nenavaden interes za predmete (težave z odvrnitvijo pogleda, vizualno 
fiksacijo, težave pri poseganju, prijemanju, premeščanju predmetov, večjo 
razdražljivost otrok, težave s socialnim vključevanjem in nepričakovan odgovor na 
senzorne dražljaje) (Bryson idr., 2007). 
Otroci, ki so še na relativno zgodnji razvojni stopnji, lahko postanejo odvisni od 
specifičnih fizičnih občutij. Nekatere navdušuje gledanje stvari pod določenim kotom, 
spet druge opazovanje vrtečih se predmetov. Lahko se navdušijo nad določenimi 
predmeti, npr. lučmi, ali pa jih pritegnejo določene teksture, vonji, zvoki. Določeni otroci 
z AM ustvarijo občutke s svojimi ponavljajočimi gibi (vrtenje, mahanje, udarjanje ipd.). 
Igra, ki se lahko pojavi kasneje kot pri večinski populaciji otrok, je lahko prav tako zelo 
omejena. Otroci z AM se pogosto osredotočajo na eno značilnost ali pa zbirajo in na 
različne načine postavljajo določene igrače. Domišljijska igra se pogosto niti ne razvije. 
Če pa se, je lahko ponavljajoča ali neprilagodljiva (npr. ponavljanje prizorov iz iste 
risanke in vztrajanje, da se vedno izvaja na enak način). Pri starejših otrocih se lahko 
te težave začnejo izražati kot obsedenost. Pogosto jih prevzamejo povsem nenavadni 
predmeti (npr. semaforji, pralni stroji, sheme električnega tokokroga ipd.) (Whitaker, 
2018). 
Težave s fleksibilnostjo mišljenja se pogosto kažejo tudi v rutinah in odporu do 
sprememb. Otroci z AM si lahko ustvarijo svoje rituale, npr. vztrajajo, da so stvari 
pospravljene, kot si sami zamislijo, da so določena vedenja izvedena ali celo izrečena 
na določen način. Pogosto je značilno tudi, da se oprimejo načina po vzoru staršev, 
vzgojiteljev, učiteljev in kasneje vztrajajo samo pri tem načinu (npr. otroci želijo vedno 
hoditi po isti poti, v iste trgovine, se upirajo neznani hrani ipd.) (prav tam). 
Razlogi za tovrstna vedenja so še vedno neznani, sklepamo pa lahko, da se določena 
vedenja pojavijo kot odziv na težave v komunikaciji in socialni interakciji. Z rutinami 
lahko pri teh otrocih zmanjšamo strah in anksioznost. Posebni interesi in ponavljajoča 
dejanja pa so lahko način za blokiranje zahtev, da se morajo soočiti z ljudmi. Zavedati 
se moramo, da vsak otrok na svojstven način kaže posebnosti in da se te lahko izrazijo 
različno hitro, zaradi česar moramo vselej izhajati iz posameznika (Macedoni Lukšič, 
2011). 
Strokovnjaki AM opisujejo skozi tri teorije. Teorija uma predstavlja zmožnost, da ob 
opazovanju vedenja določene osebe vemo, kaj se dogaja v njihovem umu; torej, kako 
se oseba počuti, kaj razmišlja ipd. Teorija o šibki osrednji usklajenosti vključuje 
osredotočanje na to, kaj je pomembno in kaj se lahko zanemari. Zadnja teorija pa 
zajema motnje izvršilnih funkcij, kar vključuje pripravljenost opravljati naloge, ki jih sicer 
zmorejo, nadzorovanje impulzov, predvidevanje možnih zapletov in načrtovanje nalog, 
posebej ob nepričakovanih spremembah. Vse to (načrtovanje, samokontrola, 
organizacija, odločanje, ukrepanje, miselna prožnost) je del različnih oblik vedenja. 
Vse naštete teorije vključujejo šibka področja otrok z AM (Jurišić, 2011).    

 

2.2 VZROKI IN POGOSTOST 

AM uvrščamo med razvojno-nevrološke motnje, kar pomeni, da jih povzročajo motnje 
oz. poškodbe centralnega živčnega sistema, ki nastanejo v zgodnjem obdobju (Schultz 
in Robins, 2005 v Barton in Harn, 2012).  
V preteklosti je bil avtizem obravnavan kot psihološki problem. Vzrok so iskali v 
»materini hladnosti« do otroka in posledično pomanjkanju čustvene navezanosti 
(Patterson, 2009). Danes strokovnjaki navajajo naslednje vzroke za pojav AM.  
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Kot nevrološki vzrok navajajo nepravilnosti v razvoju zrcalnih nevronov, ki nam 
omogočajo prenos znanja in izkušenj z opazovanjem (Mauko, b. d.).  
Med genetske vzroke najpogosteje prištevajo sindrom fragilnega kromosoma X in 
tuberozno sklerozo (Macedoni Lukšič idr., 2009).  
V literaturi zasledimo tudi druge možne vzroke. Med najpogosteje omenjenimi 
rizičnimi dejavniki v prenatalnem obdobju so materine bolezni – posebej izpostavljajo 
rdečke (Macedoni Lukšič, 2011), uživanje alkohola in zdravil. Omenjajo tudi otroške 
bolezni, intoleranco na hrano, reakcije na cepiva in onesnaževanje (Farrell, 2006). 
Rizičnost pa povečuje tudi višja starost staršev, predvsem matere. Na drugi strani pa 
nekatere epidemiološke študije zavračajo vpliv cepljenja (predvsem proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam) in zastrupitve z živim srebrom. V zadnjem času se več pozornosti 
namenja prehrani in na sploh življenjskemu stilu nosečih mater (npr. amalgamske 
zalivke v zobeh, uživanje rib iz onesnaženih voda in prehranski dodatki – umetna 
barvila, konzervansi ipd. (Patterson, 2009). Odkriva pa se čedalje več »rizičnih« genov 
za AM. Strokovnjaki navajajo tudi, da je malo verjetno, da bi AM povzročali okoljski 
dejavniki, saj porast opažajo v številnih razvitih državah (Macedoni Lukšič, 2011). 
Farrell (2006) pa navaja, da gre pogosto za preplet nevroloških, genetskih in okoljskih 
dejavnikov. Vsekakor na razvoj pomembno vpliva zgodnja uporaba elektronskih 
naprav (npr. pametnih telefonov). Pritegne nas gibanje, ki je močnejši dražljaj kot 
socialni, ki se nahaja v okolici otroka. Slovenski pediatri zato odsvetujejo uporabo 
zaslonov (npr. pametnih telefonov, televizije ipd.) do drugega leta (Zdravniška zbornica 
Slovenije, 2021). Etiopatogeneza AM pa v večini primerov še vedno ostaja 
nepojasnjena (Macedoni Lukšič, 2011). Pogostost AM pri sorojencih, ki so že 
diagnosticirani z AM, je višja kot v splošni populaciji (Ozonoff idr., 2010).  
 
AM so najhitreje naraščajoče razvojne motnje. Ena izmed razlag za velik porast je 
sprememba koncepta razumevanja avtizma skozi leta (Macedoni Lukšič, 2011). 
Sindrom klasičnega avtizma je leta 1943 prvi opisal Leo Kanner (Svetovalnica za 
avtizem, 2016c). Avtizem so sprva obravnavali kot hudo psihiatrično motnjo, danes pa 
ga opredeljujemo kot razvojno-nevrološko motnjo. Drugi razlogi so zamenjava diagnoz 
in soobolevnost oz. razširitev diagnostičnih meril. Razlog za naraščanje števila oseb z 
AM je tudi v večji razpoložljivosti storitev in vse večje ozaveščanje o motnji med 
strokovnjaki, starši in laično javnostjo (Jurišić, 2016). Macedoni Lukšič (2011) po eni 
izmed kalifornijskih študij navaja, da so tudi otroci z diagnozama razvojna motnja 
govora in pragmatična jezikovna motnja dosegali kriterije za AM. Simptomi AM se 
prekrivajo tudi s »hiperkinetično motnjo, obsesivno-kompulzivno motnjo, neverbalnimi 
specifičnimi učnimi težavami in atipično osebnostjo« (prav tam, str. 3).  
Izrazit porast otrok z AM opažamo tudi v Sloveniji. Kot samostojna skupina otrok s 
posebnimi potrebami se pojavljajo šele od leta 2011, v statističnih podatkih pa kot 
samostojna skupina šele po letu 2015 (Žgur in Filipčič, 2019). Pred tem so bili 
najpogosteje usmerjeni kot dolgotrajno bolni, kot otroci z govorno-jezikovnimi 
primanjkljaji, kot otroci z več primanjkljaji (Žgur, 2018 v Žgur in Filipčič, 2019) in tudi 
kot otroci z MDR (Jurišić, 2016).  
Otroci z AM so v povprečju diagnosticirani med četrtim letom in pol ter petim letom in 
pol, čeprav jih ima večina izrazite težave že pred tretjim letom (prav tam). 
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3 MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnje v duševnem razvoju (MDR) so nevrološko pogojene razvojne motnje, ki 
nastopijo pred dopolnjenim 18. letom starosti. Pri osebah z MDR opažamo pomembno 
znižano splošno intelektualno funkcioniranje in omejitve na vsaj dveh področjih 
prilagoditvenih spretnosti (Vovk Ornik, 2015).    
 

3.1 INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI IN PRILAGODITVENO VEDENJE 

Intelektualne sposobnosti morajo biti opredeljene z vsaj enim standardiziranim, 
individualno apliciranim testom. Dosežek otrok z MDR odstopa za več kot dve 
standardni deviaciji od povprečja (prav tam). Znižano intelektualno funkcioniranje 
zajema znižane sposobnosti učenja, sklepanja in reševanja problemskih situacij, 
znižane sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja (American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities, b. d.). 
Prilagoditveno vedenje ocenjujemo z individualizirano apliciranimi psihometričnimi 
testi in s klinično evalvacijo. Raven funkcij opredelimo glede na kronološko starost 
posameznika ter z odstopanji na vsaj dveh področjih (Vovk Ornik, 2015). Področja 
prilagoditvenega vedenja so opredeljena s socialnimi (navezovanje in vzdrževanje 
medosebnih odnosov, odgovornost, socialne veščine ipd.), konceptualnimi (govorno 
razumevanje in izražanje, branje, pisanje, številski, časovni, denarni koncepti ipd.) in 
praktičnimi veščinami (vsakodnevne dejavnosti in skrb zase, npr. hranjenje, oblačenje, 
opravljanje toaletnih potreb, priprava obroka, uporaba denarja ipd.) (American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities, b. d.).  
Znižane splošne intelektualne sposobnosti pomembno vplivajo na učinkovitost 
omenjenih veščin. Osebe z MDR imajo tudi pomembno znižane spretnosti govora in 
komunikacije (Vovk Ornik, 2015). Za uspešno vključenost v širše okolje in socialno 
sredino, za uspešno samoorganizacijo ter samostojno življenje, mora posameznik na 
navedenih področjih delovati usklajeno (Žgur in Filipčič, 2019).  
 
Stopnjo motnje definiramo na osnovi skupnega IQ rezultata in na osnovi ugotovljenih 
prilagoditvenih spretnosti. Tako ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR 
(Vovk Ornik, 2015).   
Otroci z lažjo MDR imajo znižane sposobnosti za učenje. Znižane so tudi zmožnosti 
za načrtovanje, odločanje in organizacijo. Miselni procesi potekajo na konkretni ravni. 
Pri izražanju uporabljajo preprostejši jezik, nagibajo se k nezrelemu presojanju, 
nezrelo se tudi odzivajo v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu in 
prilagoditvah v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne 
zadostujejo minimalnim standardom znanja (prav tam).  
Otroci z zmerno MDR lahko usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, na drugih 
področjih (npr. gibalno, likovno, glasbeno) pa so lahko uspešnejši. Sporočajo svoje 
želje in potrebe, pogosto tudi s pomočjo PINK. Usposobijo se za enostavna, 
nezahtevna opravila (prav tam). 
Otroci s težjo MDR se usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo in odzovejo 
se le na enostavna sporočila ter navodila. Svoje potrebe in želje sporočajo, prav tako 
pogosto s pomočjo PINK. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih (prav tam). 
Otroci s težko MDR se lahko usposobijo za sodelovanje pri določenih aktivnostih. 
Njihovo razumevanje in upoštevanje navodil je zelo omejeno. Osnove govora in 
sporazumevanja razvijejo le redko. Potrebujejo stalno pomoč, nego, varstvo in vodenje 
(prav tam).  
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Otroci z MDR imajo pomanjkljivo razvit centralno-živčni sistem, kar se odraža v 
nezadostnem delovanju senzorično-motoričnih sposobnosti. »Posledice nedozorelosti 
in manjše funkcionalne kompleksnosti procesiranja številnih nevronskih poti…« (Žgur, 
2017, str. 33), se odražajo tudi v procesu usvajanja znanj in spretnosti. Med drugim 
avtorica navaja poslušanje, koncentracijo, razumevanje, posnemanje, zapomnitve. 
Navedeni primanjkljaji pa se kažejo tudi v manj zrelih oblikah vedenja. S primerno 
vodeno specialno-pedagoško in terapevtsko obravnavo lahko spodbudimo razvoj 
sposobnosti in spretnosti, ki imajo pomembno vlogo pri kasnejšem usvajanju temeljnih 
šolskih znanj (prav tam).    
Razvojni zaostanek se običajno kaže kot pomanjkljivost, nezmožnost ali odsotnost 
posameznih razvojnih funkcij, daljše časovno zadrževanje na nižji razvojni funkciji, 
zadrževanje manj zrelih oblik vedenja, upočasnjeno napredovanje na višje funkcije in 
kot zadrževanje nadomestnih oblik vedenja (Žgur, 2017).  
Med vzorce motečega vedenja otrok z MDR najpogosteje prištevamo nesodelovanje, 
izmikanje, izbruhe, samogovore. Veliko vzorcev je povezanih tudi s težavami v razvoju 
govora in jezika, kar posledično vpliva tudi na vedenje. Nakazujejo se različne oblike 
neželenega vedenja – agresivnost, avtoagresivnost, pasivnost, nemirnost (Jurišić in 
Kodrič, 2014).   
 

3.2 VZROKI IN POGOSTOST 

Avtorji Hodapp, Griffin, Burke in Fisher (2011) glede na izvor MDR delijo v dve skupini: 
na organske motnje (npr. Downov sindrom) in na okoljsko pogojene motnje. Vzroki se 
lahko pojavijo pred rojstvom – prenatalni vzroki (npr. genetske motnje, virusne in 
bakterijske infekcije, parazitska obolenja, zastrupitve, kemične substance, ki jih uživa 
nosečnica, mehanične poškodbe nosečnice ipd.), lahko se pojavijo med rojstvom – 
natalni vzroki (npr. nedonošenost, pomanjkanje kisika, mehanske poškodbe, 
zlatenica, Rh nekompatibilnost ipd.) ali pa po rojstvu oz. v zgodnjem obdobju – 
postnatalni vzroki (npr. encefalitis, meningitis, zastrupitve, mehanske poškodbe 
možganov, pomanjkanje hrane, cepljenja ipd.) (Lipovšek Polc, b.d.). 
Otroci z MDR so najštevilčnejša skupina otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2005). 

4 AVTISTIČNE MOTNJE IN MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU KOT 

PRIDRUŽENE MOTNJE 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) definira 9 skupin otrok s 
posebnimi potrebami, med katerimi so tudi otroci z AM in MDR, ki sta najpogostejši 
razvojni motnji pri ljudeh. Skupaj prizadaneta med 3 in 5 % populacije. Soobolevnost 
dodatno oteži obravnavo posameznikov (Srivastava in Schwartz, 2014). 
AM so pogostejše pri osebah, ki imajo genetske ali kromosomske okvare. Približno   
10 % otrok z AM ima pridružene motnje (pogosto gre za Downov sindrom, fragilni X-
kromosom, tuberozno sklerozo in druge). Aspergerjev sindrom, ki ga opisujemo kot 
avtizem z visokimi sposobnostmi, so nedavno imenovali tudi kot avtizem brez MDR. 
Otroci, ki se rodijo starejšim staršem, so bolj nagnjeni k tveganju za nastanek AM in 
MDR (Jurišić, 2016). 
Otroci z AM in MDR imajo širšo motnjo prilagodljivosti in ustvarjalnosti mišljenja ter 
vedenja. Tudi tukaj se kažejo težave v različnih oblikah in v različnem obsegu. 
(Whitaker, 2018). 
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Otroke z AM in MDR najdemo v vseh programih vzgoje in izobraževanja. Eden glavnih 
kriterijev za umerjanje so kognitivne sposobnosti. Pomembno je, da jim na vseh ravneh 
nudimo prilagoditve, ki jih potrebujejo. Usposabljanje otrok z AM in/ali MDR je 
učinkovitejše, če se odvija v vzgojno-izobraževalnih programih, ki ustrezajo njihovim 
primanjkljajem. Uspeh pa je še večji, če ga podpremo z raznimi oblikami dejavnosti in 
pomoči (Žgur in Filipčič, 2019).  
Predšolsko obdobje spodbuja različne priložnosti, v katerih lahko otrok razvije in 
ponotranji določene spretnosti in veščine, ki jih uporablja v vsakodnevnih aktivnostih 
(Žgur, 2017). V tem obdobju otroci z AM in/ali MDR lahko obiskujejo prilagojeni 
program za predšolske otroke oz. razvojni oddelek vrtca, kjer se jim prilagodi 
organizacija, način izvajanja, prostor in pripomočke (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 2011).  
Pridružene motnje in nacepljene zdravstvene težave vplivajo tudi na hitrost procesa 
učenja posameznih veščin, zaradi česar so lahko te tudi manj dovršene. Učenje le-teh 
zahteva več ponavljanj, trajna zapomnitev pa je manjša (Žgur, 2014). Pozorni moramo 
biti v primeru, če se tekom razvoja pojavi regresija, kar ni del zdravega razvoja. 
Strokovni delavci v vrtcih pogosto hitreje opozorijo na drugačnost v razvoju, saj 
spremljajo cele generacije. Pogosto je ravno neželeno vedenje tisto, na katerega 
najprej opozorijo (Macedoni Lukšič, 2011). Bistveno je, da v zgodnjem obdobju 
ukrepamo in otroka vključimo v ustrezno obravnavo. Nekatera razvojna odstopanja 
lahko izzvenijo spontano, spet druga lahko zmanjšamo ali celo odpravimo z minimalno 
pomočjo in vodeno obravnavo. Kadar so primanjkljaji zelo izraziti in povzročajo težave 
na različnih področjih, potrebuje otrok takojšno pomoč, v katero moramo vključiti 
pomembne odrasle (starše in strokovne delavce, ki prihajajo v stik z otrokom). Zgodnja 
obravnava otrok z več primanjkljaji mora vključevati ustrezno vodenje iz različnih 
področij (Žgur, 2017). »Zagotavljanje zgodnje obravnave v predšolskem obdobju je 
zato potreba, ki je za otrokov razvoj temeljnega pomena.« (Globačnik in Vršnik Perše, 
2010, v Žgur, 2017, str. 37).  

5 (NEŽELENO) VEDENJE 

Vedenje je osnovna oblika komunikacije, način odzivanja, odraz soočenja s porazom 
ter izražanje čustev. Z izrazom neželeno vedenje označujemo vse, kar otroka ovira v 
sodelovanju pri običajnih aktivnostih ali pa ima škodljive posledice. Opredeljevanje 
neželenega vedenja je lahko zelo subjektivno in v veliki meri odvisno od razpoloženja 
ter stopnje tolerance osebe, ki opazuje določeno vedenje (Clements in Zarkowska, 
2000, v Melanšek in Škrubej Novak, 2016). V veliki meri pa lahko obremenjuje okolje 
in povzroča negativne reakcije (Mikuš Kos, 2017). Neželena vedenja otroke ovirajo pri 
vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces, pri socializaciji, prav tako pa tudi ogrožajo 
varnost in zdravje otrok (Bezenšek, 2015). Neželena vedenja opažamo pri 13 do 30 % 
otrok z AM in/ali MDR. Pri zgodnjih intervencijah, v predšolskem obdobju, lahko to 
vedenje zmanjšamo za 80 do 90 % (Jurišić, 2021).  
Pri predšolskih otrocih se pogosto pojavi trma, ki je v tem obdobju pričakovan odziv 
jeze, saj se otroci šele učijo uravnavanja čustev, vedenja in samostojnosti. V tem času 
je pomembno, da odrasli v otrokovi bližini delujemo po principu »KOS« (prav tam).  
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Komunikacija – naše želje sporočamo umirjeno, otroku prisluhnemo, predstavljamo 
zgled. Ne kričimo in se ne prepiramo pred otroki. Uporabljamo tudi neverbalno 
komunikacijo, slikovno oporo. 
Odzivanje – poznati moramo otrokove razvojne potrebe in naša pričakovanja uskladiti 
z njegovimi zmožnostmi. Otroku posvečamo pozornost, čim manj pozornosti pa 
namenjamo otrokovemu neželenemu vedenju. Otroku lahko za občutek nadzora 
omogočimo izbiro med dvema možnostma.  
Stalnost, predvidljivost – otrok pridobi občutek varnosti z vsakodnevnimi rutinami, kar 
pripomore k zmanjševanju stresa in pojava neželenih vedenj.  

Pri starejših in močnejših otrocih pa postanejo te situacije zahtevnejše in tako hitreje 
popustimo. Ravno zato je pomembno, da se določena vedenja modificirajo v 
predšolskem obdobju, da jih starši in strokovni delavci kasneje lažje obvladujemo 
(Dickinson in Hannah, 2000).  
Izpadi trme so razvojno neobičajni takrat, ko se pojavijo poškodbe, kadar pri otrocih od 
4. leta naprej trajajo dlje kot 15 min in kadar ima otrok vsakodnevne, milejše oblike tudi 
po 5. letu starosti. Pojavljajo se torej samopoškodbena in agresivna ter uničujoča 
vedenja. Pri otrocih z AM in/ali MDR pa so neželena vedenja toliko bolj pogosta, saj 
so velikokrat prisotni primanjkljaji v komunikaciji in socialnih stikih, odpor do 
sprememb, šibke spretnosti uravnavanja čustev in spoprijemanja s težavami, šibek 
nadzor impulzov, neučinkoviti odzivi okolja na blaga neželena vedenja, zahteve okolja, 
ki niso prilagojene posebnim potrebam (Jurišić, 2021), neobičajna senzorna 
zanimanja, rituali in navade ter bolečine in bolezni (Whitaker, 2018). Pri 
komunikacijskih primanjkljajih lahko gre za težave z jezikom ali govornim sporočanjem, 
lahko pa je primanjkljaj posledica težav z razumevanjem procesa komunikacije. Ravno 
zato je smiselno, da jim ponudimo različne oblike PINK.  
Poleg tega pa med neželena vedenja prištevamo tudi stereotipna vedenja in 
pasivnost (Jurišić, 2021).   
Pri omenjenih otrocih neželeno vedenje pogosto celo najprej opazimo, zaradi česar so 
še vedno velikokrat označeni kot nevzgojeni. Zavedati se moramo, da ti otroci tako kot 
vsi drugi razvijejo vedenje, s pomočjo katerega izražajo svoja čustva, želje, potrebe 
itd., vendar pa je le-to zaradi primanjkljajev večkrat neželeno, kar predstavlja velik izziv. 
Vsekakor je pomembno, da neželeno vedenje pravočasno prepoznamo, da razumemo 
pomen, ki se skriva za določenim vedenjem, in da se nanj ustrezno odzovemo, saj je 
kasneje težje spreminjati utrjene vzorce vedenja (Whitaker, 2018).  
Veščine in strategije obvladovanja se skozi leta razvijajo – tako pri nevrotipičnih otrocih 
kot tudi pri otrocih z AM in/ali MDR. Nadzorovanje neželenega vedenja je po navadi 
mogoče, čeprav se pogosto zdi precej zahtevno in neizvedljivo (prav tam).  
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Jurišić (2021) navaja 7 korakov, po katerih si večinoma sledijo vedenjski izbruhi.  

1. MIRNO OBDOBJE 
Otroke lahko novih spretnosti učimo le v mirnem obdobju, saj lahko takrat sodelujejo 
po svojih zmožnostih in v skladu s svojo ravnjo komunikacije. Na tem mestu se lahko 
med drugim poslužujemo uporabe posameznih načel vedenjskega pristopa in vizualnih 
opor, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju (prav tam). 

2. SPROŽILCI 
Isto vedenje lahko ima različne funkcije. Bistveno je, da razberemo njegov pomen. 
Najpogostejši sprožilci neželenega vedenja so razni spori, ki največkrat nastanejo kot 
posledica odtegnitve določene dejavnosti, predmeta ali neprijetnega dogodka. 
Neželeno vedenje se pogosto pojavi tudi ob spremembah rutine (npr. pri prehodu iz 
ene dejavnosti na drugo, pri prekinitvi dejavnosti, ob spremembi urnika ipd.), kot 
posledica zmedenosti in zaskrbljenosti v socialnih in komunikacijskih stikih (npr. 
nezmožnost izražanja potreb, napačno razumevanje dogodkov ipd.), ob stresu (npr. 
pričakovanja do otrok, preveč zahtev hkrati, premalo časa za dokončanje ipd.), kot 
posledica neučinkovitega reševanja problemov (npr. otrok ne ve, kako poiskati 
pomoč), posledica senzorne preobčutljivosti (zasičenost z dražljaji) in kot posledica 
specifičnih fobij in strahov (prav tam).  
Funkcija vedenja je odgovor na vprašanje, zakaj nekdo nekaj počne. Ko izvemo, 
kakšna je, lahko uporabimo temu primerne strategije in pristope. Strategije oz. 
intervencije so lahko namenjene preprečevanju neželenega vedenja (vplivamo na 
sprožilce) ali pa spreminjanju neželenega vedenja z intervencijami po vedenju (otrok z 
vedenjem ne doseže več istega, kot je prej, zato ne krepimo neželenega vedenja; 
poučujemo pa nadomestno želeno vedenje) (prav tam).  

3. VZNEMIRJENJE 
V tej fazi se pojavijo blaga neželena vedenja (npr. tleskanje s prsti, škripanje z zobmi, 
odrivanje predmetov, mencanje z nogami, blago udarjanje ob podlago, ponavljanje 
določenih besed ipd.) (prav tam). 

4. PORAST VZNEMIRJENJA  
Pri omenjeni skupini otrok te faze pogosto ni, ampak vedenje hitro preide v 5. fazo. Še 
bolj pa je to vidno pri mlajših otrocih. To pa je tudi zadnja priložnost, da preprečimo 
vedenjski izbruh (prav tam).   

5. VRH 
Otrokovo neželeno vedenje je na najvišji stopnji intenzivnosti, kjer je otrok najmanj 
odziven na zunanje dražljaje. S tovrstnim vedenjem lahko ogroža sebe, ljudi okoli sebe 
in tudi lastnino. V takšnem primeru moramo v prvi vrsti zagotoviti varnost. Zelo 
uporabno je imeti v bližini varen kotiček, kamor se lahko umaknemo z otrokom (v tem 
prostoru ni potencialno nevarnih predmetov). Najverjetneje pa bomo odrasli morali 
otroke v ta kotiček pospremiti s telesno prisilo; lahko uporabimo tudi vizualno oporo 
(npr. »Jure, greva v varen kotiček.« in ga vodimo z roko.) (prav tam).  
Odrasli na tej točki skušamo ostati čim bolj mirni in pozitivni, skušamo ostati v otrokovi 
bližini, približno na razdalji enega do dveh metrov, poseganju v osebni prostor pa se 
izogibamo. Drža našega telesa naj bo sproščena. Govorimo mirno, primerno počasi in 
skušamo izraziti razumevanje do otroka (»Vzemi si čas.«, »Vem, da ti je težko.«, »Sem 
vesela, da se bolje počutiš.« ipd.) (prav tam). 
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6. UPAD VZNEMIRJENJA 
Ta stopnja je praviloma kratka in lahko preide v umiritev ali pa se zgodi, da ponovno 
preide v izbruh. Prepoznamo jo po dveh značilnostih: intenzivnost vedenja se občutno 
zniža (npr. tišje kričanje, manj glasno jokanje ipd.) in otrokovo odzivanje na dražljaje iz 
okolja se poveča (prav tam). 

7. UMIRITEV 
Na tej točki se lahko otrok ponovno vključi v neko dejavnost, vsekakor pa moramo 
slediti postopnosti (npr. najprej individualno delo, nato ga vključimo v manjšo skupino 
ipd.) (prav tam). 

Po vzoru BPI-S ocenjevalne lestvice (Rojahn, 2011) smo za raziskovalni del zbrali 
neželena vedenja otrok in jih razvrstili v naslednje sklope: samopoškodbena vedenja, 
agresivna in uničujoča vedenja, stereotipna vedenja in pasivnost.  

5.1 SAMOPOŠKODBENA VEDENJA 

Samopoškodbena vedenja so ena najhujših vrst neželenih vedenj, saj jih pogosto težje 
razumemo. Lahko nastanejo tudi kot posledica psihičnega nelagodja, bolezni ali 
bolečine (Dickinson in Hannah, 2000). Med samopoškodbena vedenja štejemo 
udarjanje z glavo ob predmete, osebe, udarjanje ob glavo (npr. z roko), udarjanje s 
katerimkoli delom telesa, grizenje, ščipanje, pretirano praskanje samega sebe, trganje 
kože, uživanje predmetov, ki ne predstavljajo hrane, vtikanje predmetov v nos, ušesa, 
zadnjično odprtino ipd., puljenje las, škripanje z zobmi itd. (Rojahn, 2011). Pomembno 
je, da vedenje skrbno spremljamo in beležimo, da ugotovimo njegov vzrok. Ko ga 
najdemo, je bistveno lažje poiskati strategije za zmanjševanje neželenega vedenja. Če 
npr. otrok grize vrstnike, vzrok pa je senzorna stimulacija, mu za grizenje skušamo 
ponuditi predmete ali hrano, ki jih lahko grizemo (Dickinson in Hannah, 2000). 

5.2 AGRESIVNA IN UNIČUJOČA VEDENJA 

Kot neželeno vedenje pojmujemo tudi razne oblike izbruhov jeze – pretepanje, brcanje, 
potiskanje, grizenje, vlečenje, praskanje, ščipanje, verbalno žaljenje drugih, 
uničevanje stvari, ustrahovanje, preklinjanje, neprimerno ravnanje s hrano, upiranje ob 
dotiku (Rojahn, 2011). Zavedati se moramo, da je to do neke mere le simptom, ki kaže 
na to, da otrok ne obvladuje situacije, ker nima potrebnih veščin. Lahko pa je tudi znak, 
da ni zmožen na kakšen drug način sporočiti, kaj želi (Whitaker, 2018). Nekateri otroci 
z AM in/ali MDR se v družbi ljudi počutijo ogrožene. Kot vsi ostali otroci lahko postanejo 
tudi ljubosumni. Agresivno vedenje lahko povzroča tudi senzorna preobčutljivost, ki je 
mi niti ne zaznamo. Vzrok je lahko tudi v izogibanju neprijetnim opravilom, vzbujanje 
pozornosti in nezmožnost deljenja stvari z drugimi (Dickinson in Hannah, 2000). 

Kadar se soočamo s samopoškodbenimi ter agresivnimi in uničujočimi vedenji, je 
smiselno spremeniti oziroma prilagoditi okolje (lahko zamenjamo stvari s podobnimi, a 
manj škodljivimi, otroku ponudimo drugo zanimivo dejavnost, ki bo onemogočila 
neželeno vedenje ipd.). Otroku moramo jasno povedati, česa ne sme početi in 
pokazati, kaj pa s tem lahko počne. Otrokom moramo tudi omogočiti dovolj gibanja in 
raznolike telesne aktivnosti v naravi (Drame in Slemenšek, 2017). Morda bo tudi to 
zmanjšalo neželena vedenja. Če lahko, se skušamo izogniti situacijam, ki spodbujajo 
neželena vedenja. Smiselno je, da potencialno nevarna mesta zavarujemo ali pa 
odstranimo nevarne predmete. Kadar otroka frustrira določena dejavnost, skušamo 
voditi otrokov gib, nato pa fizično oporo postopno zmanjšujemo. Če nas npr. otrok 
pljune v obraz, mu ne pokažemo jeze in gnusa, saj bi to le okrepilo njegovo vedenje, 
ampak mu mirno povemo: »Ne pljuvaj.« in »Počisti.«. Pri tem vodimo njegov gib, saj 
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se bo najverjetneje upiral. Otroku po potrebi omogočimo kotiček za umirjanje in 
primerne pohvale (Dickinson in Hannah, 2000).   

5.3 STEREOTIPNA VEDENJA 

Med neželena vedenja štejemo tudi določene obsedenosti, rituale in ponavljajoča se 
vedenja (Whitaker, 2018), npr. zibanje, ponavljajoče izvajanje gibov telesa, vonjanje 
predmetov, teles, mahanje z rokami, manipuliranje s predmeti, kričanje, korakanje, 
zaletavanje, drgnjenje samega sebe, strmenje, postavljanje telesa v bizarne položaje, 
ploskanje, delanje grimas, odgovarjanje z dobesednimi frazami, ki jih slišijo na 
televizijskem zaslonu, neprestano pripovedovanje o določenem interesu in eholalijo 
(Rojahn, 2011).   
Ne vemo, zakaj točno se ta vedenja pojavljajo, v splošnem pa velja, da zaradi potrebe 
po istosti. Tudi pri tovrstnih vedenjih se vedno najprej vprašamo, zakaj se pojavljajo 
(npr. zaradi tesnobe, dolgočasja …). Pomembno je, da v teh primerih poskusimo 
ustvariti nekaj nadzora nad vedenjem, saj lahko le-to zaustavi določene druge otrokove 
izkušnje in priložnosti za učenje (Whitaker, 2018).  
Otroci z AM in/ali MDR so pogosto preokupirani (pretirano zavzeti) z raznimi interesi, 
kar jih lahko ovira pri izvajanju drugih aktivnosti. Posledično lahko izkazujejo stisko, ko 
morajo svoje vedenje spremeniti oz. prilagoditi zahtevam okolja (Vovk Ornik, 2015). 
Drugačno funkcioniranje na področju senzorike pa je lahko posledica hipersenzibilnosti 
ali hiposenzibilnosti. Vedenja nikakor ne smemo samo prekiniti, saj lahko to vodi v 
razburjenje in upiranje (Bezenšek, 2015).  
Naš cilji ni popolnoma odpraviti vsa ponavljajoča se vedenja, ampak je cilj zmanjšati 
stres, ki poganja ta vedenja, in otroku ponuditi druge načine preživljanja časa. 
Priporočljivo je, da mu omejimo prostor, kjer lahko izvaja določene rituale (npr. vrti 
predmete), omejimo predmete za določene rituale (npr. vrti lahko le predmete v škatli, 
ki so spravljene na točno določenem mestu), omejimo čas (npr. s peščeno uro, s 
slikami ure ponazorimo, kje morajo biti kazalci, da se začne in konča določena 
dejavnost …) ali pa pripravimo vizualni urnik za obsedenosti in rituale, s katerimi otroku 
pokažemo, da mu ne želimo vzeti njegove najljubše dejavnosti, ampak jo zgolj omejiti 
(Whitaker, 2018).  
Pri samospodbujevalnih vedenjih (npr. kriljenje z rokami, vrtenje, zibanje ipd.) je bolj 
primerno, da vedenje ignoriramo, če otroku v tistem trenutku ne moremo posvetiti 
dovolj pozornosti. Sicer je smiselno, da otrokovo pozornost skušamo preusmeriti na 
aktivnosti, ki so otroku všeč in vemo, da bo v njih lahko sodeloval. Tudi v tem primeru 
si naredimo konkreten načrt (npr. 6-tedenski). V zastavljenem času vsak teden 
postopoma zmanjšujemo količino stereotipnega vedenja. Hkrati pa določimo del dneva 
in če je smiselno tudi prostor, ko pa je tovrstno vedenje primerno (Dickinson in Hannah, 
2000). Npr. vsak večer pred spanjem se lahko za sprostitev vrti, dokler ne poteče čas 
na peščeni uri. Celoten načrt pripravimo individualno glede na vrsto in intenziteto 
vedenja.   
 

5.4 PASIVNOST 

Med neželena vedenja prištevamo še pasivnost, katera lahko ostane tudi spregledana, 
saj nanjo velikokrat niti ne gledamo kot nekaj motečega. Pasivno vedenje zajema 
neodzivanje na ime, pomanjkanje idej za igro, šibko vzdrževanje očesnega kontakta, 
neizkazovanje interesa ali empatije, odsotnost pobud za komunikacijo ipd. Za 
navedena vedenja je smiselno, da uporabimo vizualne opore, s katerimi otrokom 
približamo same aktivnosti in naša pričakovanja. Vedno se poslužujemo postopnosti 
(Whitaker, 2018). 
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6 PRISTOPI ZA MODIFIKACIJO NEŽELENEGA VEDENJA 

AM in MDR sta motnji osrednjega živčevja, zaradi česar sta vseživljenjski stanji. S 
sistematičnimi pristopi pa lahko bistveno vplivamo na otrokovo funkcioniranje. 
Pomembno je, da z obravnavo začnemo takoj, ko opazimo težave, saj bo uspeh zaradi 
plastičnosti možganov večji ravno pri mlajših otrocih (Macedoni Lukšič, 2006).  
Preprosta razlaga besedne zveze »modifikacija neželenega vedenja« je 
»Nagrajevanje pozitivnih (želenih) vedenjskih vzorcev in odpravljanje neželenih oblik 
vedenja.« (Jurišić, 1999, str. 17). Avtorica poudarja, da se ob preprosti razlagi ne 
smemo omejiti zgolj na kaznovanje in nagrajevanje, temveč je v sklopu tega veliko 
različnih pristopov. V sodobnem svetu se poslužujemo neaverzivnih postopkov 
modifikacije vedenja (Jurišić, 1999). Smiselno pa je, da se poslužujemo intervencij, ki 
so podprte z dokazi  (ang. evidence based practice), kar pomeni, da so bile v več 
mednarodnih raziskavah dokazano učinkovite (Jurišić, 2016).    
Pri specialno-pedagoški obravnavi je potrebno pripraviti program pomoči, t. i. program 
individualne obravnave, ki je vodilo v vsaki usmerjeni dejavnosti. Poudariti moramo 
tudi timsko delo strokovnjakov, ki omogoča »…stimulativno in sumarno učinkovito 
spodbujanje otrokovih raznoterih sposobnosti« (Žgur, 2017, str. 35). Nevroedukacija 
potrjuje, da se nevroni, ki se aktivirajo skupaj, tudi medsebojno povežejo, zaradi česar 
moramo slediti multidisciplinarnim obravnavam (Tancig, 2014, v Žgur, 2017).  
Preden začnemo z obravnavo, moramo dobro poznati otroka – močna, šibka področja 
in interese. Tovrstne podatke nam lahko posredujejo starši ali drugi strokovni delavci, 
pomembno pa je tudi naše lastno opazovanje otrokovega vedenja (Žgur, 2017). 
Pri modifikaciji vedenja je ključno to, da se vedenje podrobno opiše, da se opredeli, 
kaj se je dogajalo pred določenim vedenjem, kaj je temu sledilo, kako pogosto se 
vedenje pojavlja, kako intenzivno je in kako dolgo traja (Jurišić, 1999). Skratka, če 
želimo spremeniti otrokovo vedenje, ga moramo najprej razumeti (Whitaker, 2018). 
Ko opisujemo otrokovo vedenje, sledimo navodilu, da uporabljamo čim manj 
pridevnikov in čim več glagolov, saj s pomočjo pridevnikov povemo, kakšna je oseba, 
z glagoli pa kaj ta oseba dela (vedenje). Npr. namesto »je agresiven« uporabimo 
»ščipa, brca, tolče«, namesto »je moteč« uporabimo »skače v besedo« ipd. (Jurišić, 
1996). 
Pri vsakem koraku modifikacije neželenega vedenja moramo biti potrpežljivi, saj lahko 
traja tudi do šest tednov, da pride do opaznega napredka. Pomembno je tudi, da smo 
pri izvajanju dosledni in da v program vključimo vse osebe, ki so v stiku z otrokom. 
Povsem normalno je tudi, da se sprva stvari poslabšajo, saj je pričakovano, da otroci 
ne želijo sprememb. Zato se priporoča tudi sprotno beleženje vsakodnevnih opažanj, 
saj je napredovanje počasno in lahko se zgodi, da se pozabi, kakšno je bilo začetno 
stanje (Dickinson in Hannah, 2000). Sistematično zbiranje podatkov je pomembno tudi 
zato, ker smo ljudje nagnjeni k iskanju potrditev za svoje domneve. Če verjamemo, da 
bo nek pristop učinkovit, svojo pozornost usmerimo na tiste odzive, kjer je bil otrok 
uspešen in obratno (Jurišić, 2016).      
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Kaplan (1991, v Jurišić, 1996) predlaga, da vsako neželeno vedenje opišemo in nato 
testiramo s tremi testi: 

Test »pa kaj potem« 
Vprašati se moramo, kaj potem, če otrok to dela. Neželeno vedenje lahko trenutno ali 
pa potencialno škodi otrokovemu socialnemu, emocionalnemu, telesnemu ali 
kognitivnemu razvoju. Verbalna agresija (grožnje, preklinjanje, zmerjanje) in telesna 
agresija (brcanje, ščipanje, lasanje) lahko ogrožata otrokov socialni razvoj. Telesni 
razvoj pa lahko ogrožata agresija in avtoagresija (prav tam).     

Test »pravična dvojica«  
Strokovni delavci bi se morali bolj osredotočiti na krepitev vedenjskih vzorcev, ki jih 
navadno ignoriramo (npr. vzpostavljanje komunikacije z vrstniki, samostojna igra ipd.). 
Pogosto smo osredotočeni na nekaj »slabega«, s čimer bi moral otrok prenehati. 
Problem pri osredotočanju zgolj na neželena vedenja je, da ko se jih znebimo, otroku 
ne ostane nič, kar bi to lahko nadomestilo. Iz tega izhaja princip »pravične dvojice«, 
pri čemer gre za dve obliki vedenja. Termin »pravične« pa se nanaša na to, da je 
pravično zmanjševati otrokovo neželeno vedenje samo v primeru, če namesto tega 
krepimo ustrezno obliko vedenja. Npr. vpije, se meče po tleh, da bi pritegnil 
pozornost/dvigne roko, pride do strokovnega delavca, da bi pritegnil pozornost (prav 
tam).     

Test »mrtvak« 
Pri tem testu si postavimo vprašanje: »Ali to lahko naredi mrtvak?« Če je odgovor da, 
potem vedenjski vzorec ni uspešno prestal testa in ni »pravična dvojica«. Če je 
odgovor ne, pa imamo »pravično dvojico«. Npr. neželena oblika otrokovega vedenja 
je, da se z glavo udarja ob mizo. Cilj je, da se otrok ne udarja z glavo ob mizo. Ali lahko 
to naredi mrtvak? Ker je odgovor pritrdilen, moramo cilj formulirati drugače. Npr. kadar 
otrok občuti jezo, gre v kotiček za umirjanje in stiska žogico (prav tam).      

Cilj mora biti formuliran natančno in v skladu s psihofizičnimi zmožnostmi otroka. 
Uspešno mora prestati test »pa kaj potem« (ciljno vedenje mora biti v interesu otroka). 
Poleg tega pa mora biti tudi »pravična dvojica« in prestati test »mrtvak« (prav tam).     

Ko opišemo in testiramo neželeno vedenje, poiščemo primeren pristop izvajanja z 
dokazi podprtega poučevanja po naslednjih korakih (Jurišić, 2016):   

1. Prepoznamo ciljno vedenje. 
2. Določimo sedanjo raven. 
3. Postavimo merljiv cilj (vedenje, ki ga lahko opazujemo in merimo, torej bi naj 

otrok dosegel v določenem času). Pri oblikovanju si pomagamo s štirimi 
vprašalnicami. 
 

KDO? KAJ? KAKO? KDAJ? 

Ime otroka Kaj bo učenec 
naredil – opis 
želenega vedenja 

V katerih okoliščinah Kdaj bo cilj dosežen 
oz. kakšno je merilo 
uspešnosti 

PRIMER 

Peter Pokazal bo na 
mehurčke. 

Ko se bo želel z njimi 
igrati.  

 V 9/10 primerov 
proste igre v igralnici.  

Tabela 2: Oblikovanje merljivih ciljev 

4. Izberemo z dokazi podprto intervencijo, pri čemer upoštevamo otrokove 
potrebe, potrebe in želje družine in nenazadnje tudi zmogljivosti vrtca.  
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Žiberna (b. d.) poudarja, da univerzalni pristop, ki bi ustrezal vsem otrokom in bi bil 
učinkovit v vseh razvojnih in življenjskih obdobjih, ne obstaja. Praviloma se kombinira 
več pristopov in metod, ki jih strokovnjaki prilagajajo posameznikovim potrebam. V 
splošnem avtorica pristope in obravnave deli na edukacijske, medicinske, 
biomedicinske (alternativne) in druge. 
Edukacijske metode so med drugim namenjene tudi krepitvi socialne komunikacije in 
zmanjševanju neželenega vedenja. Vsem je skupno to, da se lahko uporabljajo v 
različnih okoljih (nekatere potrebujejo posebno opremo), da se običajno izvajajo dalj 
časa in kontinuirano. Za izvajanje je potrebno opraviti dodatno izobraževanje (prav 
tam). 
Avtorica edukativne pristope klasificira na vedenjske, razvojne, pristope za učenje 
specifičnih veščin, pristope za učenje socialnih veščin, socialne komunikacije in 
čustvenega opismenjevanja ter druge pristope (prav tam). 
 
Vedenjski pristopi 
- Intenzivna obravnava vedenja (IBI) 
- Pozitivna podpora vedenju (PBS) 
- Uporabna analiza vedenja (ABA) 
- Zgodnji Denverski model obravnave 

 
Razvojni pristopi 
- Razvojni socio-pragmatični model  
- Terapija razvijanja odnosov (RDI) 
- Učenje na tleh (DIR Floortime) 
- Učenje odzivnosti 

 

Pristopi za učenje specifičnih veščin 
- S tehnologijo podprte metode za komunikacijo in spodbujanje komunikacije 
- Trening funkcionalne komunikacije (FCT) 
- Trening totalne komunikacije 
- Komunikacija z izmenjavo slik (PECS) 

 
Pristopi za učenje socialnih veščin, socialne komunikacije in čustvenega 
opismenjevanja 
- Integrirane igralne skupine (IPG) 
- Različni programi in pristopi za čustveno opismenjevanje 
- Različne tehnike za učenje socialnih veščin in za čustveno opismenjevanje 

(socialne zgodbe, dialogi v oblačkih, CAT-kit, slikovne knjige) 
- Treningi socialnih spretnosti  
- Treningi teorije uma 

 
Drugi pristopi 
- Terapija senzorne integracije 
- Strukturiran pristop učenja (TEACCH pristop) 
- Terapija s pomočjo živali 
- Učenje z gibanjem (npr. Brain Gym) 
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Z dokazi podprte intervencije med drugim zajemajo strukturirano poučevanje z urniki 
in drugimi vizualnimi oporami (Jurišić, 2016). Strukturirano poučevanje je en vidik 
poučevanja, ki se uporablja po metodi TEACCH (Treatment and Education of Autistic 
and related Communication handicapped Children) – obravnavanje in izobraževanje 
otrok z avtizmom in sorodnimi komunikacijskimi motnjami. Metoda vključuje 
pripravljeno okolje in slikovni urnik dejavnosti, kar pomaga, da otrok točno ve, kaj je 
naloga in kaj sledi, ko jo opravi (Hannah, 2009). Za izvajanje uporabljamo načela 
vizualnih opor.  
V tuji literaturi se tako med intervencijami, ki so podprte z dokazi, kot tudi med 
intervencijami s porajajočimi se dokazi pojavlja komunikacija z izmenjavo slik (model 
PECS). Kadar strokovna skupina v vrtcu izbere nek z dokazi podprt postopek, to 
samodejno ne pomeni, da je postopek učinkovit v vsakodnevni praksi pri določenem 
posamezniku. Intervencija mora biti primerna za posameznikove potrebe, prav tako pa 
moramo imeti o njej dovolj znanja. Intervencijo izberemo tudi na podlagi otrokove 
družine, okolja, vrtca ipd. V praksi se zgodi, da se starši ne strinjajo z izbiro pristopa 
strokovne skupine. Takrat sledimo načelu, če predlog staršev ni neprimeren in ni v 
škodo otroku, upoštevamo želje staršev. V Sloveniji z dokazi podprta praksa 
poučevanja ni predpisana z zakonodajo kot v nekaterih tujih državah. Imamo pa v naši 
državi zakonsko obvezo ustanov zagotavljanje enakih možnosti za otroke s posebnimi 
potrebami (Jurišić, 2016). V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, str. 302) je 
zapisano, da moramo osebam s posebnimi potrebami omogočiti obravnavo z 
najučinkovitejšimi metodami in pristopi, s katerimi jih vodimo do čim bolj samostojnega 
življenja. Vsak pristop mora biti pozitiven za otroka, pomagati mora odkriti otrokove 
potenciale in povečati motivacijo (Svetovalnica za avtizem, 2016a).  
Pri vsaki individualni obravnavi se moramo kar se da približati otrokovemu 
predvidenemu napredovanju, pri tem moramo biti tudi sami fleksibilni, se sproti 
prilagajati otrokovemu razpoloženju in drugim dejavnikom, ki vplivajo na potek 
obravnave. V okviru tega moramo pripraviti primeren izbor ustreznih strategij in oblik 
dela, ki naj ne bodo le individualni (Žgur, 2017). 
Na koncu obravnave ponovno opravimo opazovanje otrokovega vedenja, ki nam da 
pomembne informacije za evalvacijo našega dela, pomoči in podpore otroku (celostni 
vidik otrokovega napredovanja) (prav tam). 
Učinkovitost izida izbranih intervencij v predšolskem obdobju določimo z opazovanjem 
oblik vedenja (pogostost, trajanje, intenzivnost) in ocenjevalnimi lestvicami (npr. z 
lestvico socialne odzivnosti, z lestvico za oceno prilagoditvenih spretnosti ipd.) (Jurišić, 
2016). 
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6.1. VEDENJSKI PRISTOP po načelih uporabne vedenjske analize (ABA) 

Vedenjski pristopi so oblikovani zato, da spodbujajo želeno vedenje. Terapevti morajo 
želena vedenja razdeliti na manjše korake, katerih se otroci z AM in/ali MDR lahko 
sistematično učijo in jih tudi dosežejo. Vsako želeno vedenje je nagrajeno, negativen 
vzorec pa je praviloma popravljen. Z instrumentalnim pogojevanjem torej vplivamo na 
to, da se želeno vedenje utrdi in postane vzorec funkcioniranja (Žiberna, b. d.). 
Vedenjski pristopi ne »ozdravijo« motnje, lahko pa pomembno pripomorejo k 
izboljšanju kakovosti življenja tako otroka kot odraslih v njegovi bližini (Jurišić, 2006).  
 
Eden izmed temeljnih terapevtskih pristopov obravnave predšolskih otrok so principi 
uporabne vedenjske analize (ABA – Applied Behavior Analysis) (Macedoni Lukšič, 
2006), ki predstavljajo znanstveno potrjeni model pri delu z osebami z AM, kjer gre za 
sistematično uporabo načel vedenja in učenja (Applied Behavior Analysis, b. d.). 
Začetnik uporabne vedenjske analize je klinični psiholog Ivar Lovaas, ki je ob izvajanju 
pristopa ABA pri otrocih z AM zaznal napredek na področju intelektualnega 
funkcioniranja (kognitivno funkcioniranje, komunikacija, socialno vedenje, upad 
neželenega vedenja, igre in prilagoditvenega vedenja) (prav tam).  
Pristop ABA je podprt z dokazi, njegov glavni cilj pa je učenje osnovnih vzorcev 
komunikacije, socialnih veščin ter modifikacija neželenega vedenja. Je tudi 
najpogosteje proučevan pristop in tudi eden izmed najučinkovitejših pristopov. 
Primeren je za otroke različnih starostnih skupin. Gre za pristop celostne obravnave, s 
katerim lahko proučujemo vsa področja (Autism Speaks, b.d.). Osnovan je na 
spretnostih in veščinah (Applied Behavior Analysis, b.d.).   
Pristop zajema sistematično uporabo raznih strategij, s katerimi se spreminja otrokovo 
vedenje. Cilji so krepitev pozitivnega vedenja, zmanjšanje neželenega vedenja, 
vzdrževanje določenega vedenja, učenje novih veščin, generalizacija vedenj v različne 
situacije (Ministry of Education, 2007), izboljšanje komunikacijskih veščin, pozornosti, 
socialnih veščin in spomina. Pristop zajema več terapevtskih pristopov in tehnik 
(diskretno učenje s poskusi, naključno učenje, verbalno učenje, učenje ključnih odzivov 
in paradigma naravnega jezika) (Žiberna, b. d.).  
ABA se kombinira z drugimi terapevtskimi tehnikami, med katerimi je tudi model PECS 
(Macedoni Lukšič, 2006). Vključuje pa tudi tehnike z uporabo vizualnih opor, kar 
otrokom zmanjšuje občutek negotovosti, daje strukturo in posledično zmanjšuje 
neželena vedenja (Cooper idr., 2007).  
Pristop je individualiziran, kar pomeni, da je prilagojen otrokovim sposobnostim in 
potrebam. Pomembno je, da pred obravnavo naredimo natančno analizo otrokovega 
vedenja in okolja. Slednje mora biti mirno in strukturirano, da lahko postopno dodajamo 
dražljaje. Kot pri vsakem drugem pristopu je tudi tukaj pomemben multidisciplinaren 
tim (Bezenšek, 2015). Zahteva aktivno vključenost staršev, izvaja pa se vsakodnevno 
(Žiberna, b.d.).  
Principi pristopa se uporabljajo v nekaterih razvojnih vrtcih. Običajno ga izvajajo 
specialni in rehabilitacijski pedagogi z ustreznimi certifikati (Žiberna, b. d.). 
Avtorice Macedoni Lukšič, Stres Kaučič, Gomboc, Štruc in Pleterski (2011) so v 
sodelovanju z Inštitutom za avtizem in sorodne motnje v Ljubljani ter z Ambulanto za 
avtizem v Ljubljani pripravile raziskavo, v katero je bilo vključenih osem otrok, starih 
povprečno 5,8 let, ki so bili deležni obravnave ABA, in sicer 3 ure dnevno od 3 do 7 
tednov. Otroci so bili diagnosticirani z nizkofunkcionalnim avtizmom. Psihološki testi 
so pokazali napredek na področju verbalne in neverbalne komunikacije, pogostosti 
vokalizacije, imitacije, pozornosti, vzpostavljanja očesnega stika in samostojnosti. 
Zmanjšala pa se je tudi raven neželenih vedenj (predvsem agresije). 
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6.1.1. Načela vedenjskega pristopa 

Vsako vedenje je posledica učenja, vsako učenje pa se začne z motivacijo (Clements 
in Zarkowska, 2000, v Melanšek in Škrubej Novak, 2016). Preden začnemo s 
poučevanjem želenega vedenja, moramo dobro poznati otrokova močna in šibka 
področja ter interese. Slednje lahko uporabimo kot motivatorje (MO). Otroku 
ponudimo  dostop do aktivnosti in predmetov, za katere kaže zanimanje. Nato se 
vključimo v otrokovo igro in na ta način vzpostavimo pozitivno interakcijo (Autism 
Speaks, b. d.).  
V nadaljevanju opazujemo in si objektivno beležimo, kakšen je predhodni dražljaj (A), 
kaj se torej zgodi tik pred vedenjem, kakšno je vedenje (B) oziroma odziv 
posameznika in kakšna je posledica vedenja (C) (Bezenšek, 2015).  
Pri preoblikovanju vedenja otroku konkretno povemo, kaj naj naredi, da bo prav, in ne 
samo, česa naj ne počne. Primer: Otrok meče igrače po prostoru. Napačno je, če mu 
ves čas govorimo, da tega ne sme, ampak mu pokažemo, kako se lahko z igračami 
zaigra, saj imajo otroci z AM in MDR pogosto težave z oblikovanjem samostojne igre 
(prav tam).  

 

Slika 1: ABC shema vedenja 

Jurišić (2022) za trenutke, ko otrok ne želi sodelovati, predlaga naslednje strategije: 
vedenjski moment, možnost izbire in učenje v inkubatorju.  

Vedenjski moment 
Če otrok ne želi sodelovati, mu postavimo tri vprašanja, na katera zna odgovoriti. 
Najverjetneje bo po vprašanjih in sprotnih pohvalah dobil motivacijo za sodelovanje.  

Primer: Otrok ne želi obleči majice. → tri vprašanja-sprotne pohvale-zahteva-pohvala 

»Kdo je tvoja vzgojiteljica?« - otrokov odziv - »Odlično.« 
»Kje imaš nos?« - otrokov odziv - »Bravo.« 
»Pa roke?« - otrokov odziv - »Zelo dobro.« 
»Zdaj pa hitro obleci majico.« - otrokovo dejanje - »Kako si pa ti hiter!« 

Možnost izbire 
Otroku damo na izbiro dve možnosti, ki morata biti za nas sprejemljivi. Otroku na ta 
način omogočimo možnost izbire.  

Primer: Otrok ne želi obleči majice.  

»Boš oblekel rdečo ali modro majico?« 

 
 
 
 

MOTIVACIJA 
(MO)

PREDHODNI 
DRAŽLJAJ (A) 
Antecedent

VEDENJE 
OTROKA (B) 
Behaviour

POSLEDICA 
UČITELJA (C) 
Concequence
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Učenje v inkubatorju 
Pripravimo idealne pogoje, da lahko vedenje preživi. Ob tem uporabimo krepitelje.  

Primer: Težko počaka, da v garderobi najprej oblečemo druge otroke.  

V igralnici mu med igro ponudimo igračo: »Dam ti igračo, ko jo imaš zelo rad. Ti pa 
počakaj toliko, da bodo vsi kamenčki padli dol (peščena ura, npr. 1 minuta).« 

»Zelo dobro ti je uspelo.« 

Ko v garderobi ne zmore počakati, da najprej oblečemo druge otroke: »Usedi se na 
klop in poskusi počakati tako, kot si zjutraj v igralnici.« (ponovno ponudimo peščeno 
uro).  

Pri iskanju glavne funkcije vedenja si pomagamo z ABC shemo vedenja. Za 
razumevanje neželenega vedenja pa sledimo naslednjim korakom (Bezenšek, 2015). 

 

 

3. KORAK 

Proučitev okolja in iskanje sprožilcev neželenega vedenja.

PRIMER: Pri tem se lahko vprašamo, ali je kdo otroku postavil zahtevo, ali je otrok 
nenadoma preusmeril pozornost, ali se tovrstno vedenje pojavi vedno pri isti osebi, 

ali je v prostoru kaj, kar ga vznemirja, ali otroka zmotijo določeni materiali ipd. 

2. KORAK 

Določitev okoliščin neželenega vedenja (kdaj, kje, s kom se pojavlja).

PRIMER: Neželeno vedenje se pojavlja pred uvedbo nove aktivnosti, v igralnici, pri 
specialni pedagoginji in pomočnici.

1. KORAK

Konkreten opis neželenega vedenja, ki otroka najbolj ovira. 

PRIMER: Otrok odklanja aktivnost po jutranjem krogu. Pojavi se samopoškodbeno 
vedenje (z glavo tolče ob tla ali mizo) in jok. 
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Slika 2: Podporni vedenjski načrt za razumevanje neželenega vedenja 

 

7. KORAK 

Učenje novih veščin in spodbujanje drugih sprejemljivejših oblik vedenja (postopno 
začnemo vpeljevati nove veščine). 

PRIMER: Če ugotovimo, da otrok zavrača dejavnosti, ker jih ni izbral sam, mu sprva 
omogočimo, da dejavnosti izbira samostojno, nato ga postopno začnemo pripravljati na to, 

da bo določene dejavnosti izbrala tudi odrasla oseba. Pomagamo si lahko z vizualnim 
urnikom ali konceptom najprej-potem. Po jutranjem krogu lahko skupaj določimo 

dejavnosti. Najprej določimo dejavnost mi, nato še otroci. 

6. KORAK 

Preprečevanje neželenega vedenja

PRIMER: Načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor. 

5. KORAK 

Iskanje funkcije vedenja. 

PRIMER: Postavimo si lahko vprašanja, ali otrok z vedenjem išče pozornost ali želi 
določene materiale, hrano, igračo ali se s tem izogiba določenim zahtevam ali je 

neželeno vedenje posledica senzorne stimulacije ipd.

4. KORAK 

Posledice neželenega vedenja. 

PRIMER: Specialna pedagoginja otroku ponudi kratek odmor v kotičku za 
umirjanje in preusmeri pozornost na druge otroke. 
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POZITIVNA KREPITEV 
PRIMER: Dodamo nekaj želenega, potem ko 
otrok pokaže primerno vedenje (npr. otroka 
nagradimo z ljubo igračo ipd.). 

NEGATIVNA KREPITEV 

PRIMER: Odvzamemo nekaj neželenega po 
tem, ko otrok pokaže primerno vedenje (npr. 
ugasnemo moteč zvok, odvzamemo nalogo 
ipd.). 

ŽETONIRANJE 

PRIMER: Zbiranje žetonov z želenim 
vedenjem za dosego nagrade (Npr. vsakič, 
ko pospravi igrače, dobi žeton oz. nalepko. 
Ko zbere pet žetonov, sledi igra po njegovi 
izbiri.). 

MOTIVACIJE 

PRIMER: Za vzpostavitev motivacije 
izhajamo iz otrokovih osnovnih potreb in želja 
(npr. izbiramo njemu ljube nagrade, pohvale 
ipd.). 

POZITIVNO KAZNOVANJE 
PRIMER: Dodamo nekaj neželenega po tem, 
ko otrok pokaže neprimerno vedenje (npr. 
otrok pljune na tla in mora za sabo pobrisati). 

NEGATIVNO KAZNOVANJE 

PRIMER: Odvzamemo nekaj želenega po 
tem, ko otrok pokaže neprimerno vedenje 
(npr. odvzem igrače po tem, ko jo otrok vrže v 
vrstnika). 

IGNORIRANJE 
PRIMER: Odvzem socialne pozornosti (npr. 
preslišimo preklinjanje). 

IZKLJUČITEV (TIME-OUT) 

PRIMER: Izključitev otroka iz okolja in 
onemogočanje dostopa do različnih 
krepiteljev (nagrad) (npr. otroka ob 
neželenem vedenju za kratek čas umaknemo 
iz situacije). 

FIZIČNE OPORE 
PRIMER: Fizična oblika pomoči, da 
zagotovimo pravilen odziv otroka pri učenju 
(npr. fizično vodenje za roko). 

GESTE, KRETNJE 
PRIMER: Oblika opore z gestami ali 
kretnjami, da zagotovimo pravilen odziv 
otroka pri učenju (npr. pokažemo s prstom). 

MODELNO UČENJE 
PRIMER: Učenje s pomočjo demonstracije 
(npr. otrok imitira dejavnost za nami). 

ANALIZA NALOGE IN 
VERIŽENJE 

PRIMER: Razdelitev kompleksne naloge na 
posamezne korake, ki jih poučujemo v 
določenem zaporedju (npr. umivanje rok 
razdelimo na več manjših korakov). 

POPRAVA IN PREKOMERNA 
POPRAVA NAPAKE 

PRIMER: Otrok popravi lastno napako 
(poprava) oz. poleg svojih popravi še napake 
drugih (prekomerna poprava). 

Tabela 3: Načela vedenjskega pristopa s primeri 
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Krepitev je eno najučinkovitejših in najbolj preučevanih načel vedenjskega pristopa in 
vključuje tri različne oblike: pozitivna krepitev, negativna krepitev in žetoniranje (Jurišić, 
2016). 

- Pozitivna krepitev je postopek, pri katerem določenemu vedenju sledi ugoden 
dražljaj. Tako krepimo želene oblike vedenja. Krepitev je lahko stalna (ustaljen 
urnik krepitve), če vedenje krepimo vedno, ko ga izkaže. Sčasoma postopno 
zmanjšujemo krepitev in preidemo na krepitev npr. vsakega drugega zaporedno 
izraženega ciljnega vedenja. Ko je strategija uspešna (število želenih oblik vedenja 
se ne zmanjša, število neželenih pa se ne poveča, lahko preidemo na spremenljiv 
urnik krepitve, kjer pa ni jasnega pravila, kdaj učenčevo vedenje krepimo. Z 
različnimi urniki krepitve lahko preprečimo odvisnost od nagrad in omogočimo 
generalizirano izkazovanje želenega vedenja, ki bo tudi bolj utrjeno (prav tam).  
 

- Negativna krepitev je postopek, pri katerem nekemu vedenju sledi izognitev 
neprijetnemu dražljaju, česar pa ne smemo enačiti s kaznijo (prav tam).  

 
- Žetoniranje je različica pozitivne krepitve, le da v tem primeru želeno vedenje 

nagradimo z žetonom, ki ga lahko kasneje zamenjamo za otroku nekaj prijetnega. 
Otroci z AM in MDR nimajo vgrajene želje po zadovoljevanju ljudi okoli sebe. 
Pogosto ne razumejo, zakaj morajo narediti nekaj, kar ni v njihovem interesu. Zato 
je velikokrat potrebno otroke spodbuditi z majhnimi nagradami, ki morajo biti vedno 
pospremljene s socialnimi pohvalami (pohvale, smeh, skupno preživet čas). Za 
sistem žetoniranja lahko uporabljamo različne vizualne urnike in druge vizualne 
opore (Bezenšek, 2015).  
 

- Motivatorji so lahko brezpogojni (nekaj, kar rabimo za preživetje, npr. hrana) in 
pogojni (nekaj, kar mi pogojimo, npr. igrače). Uporabljamo lahko socialne (pohvala, 
kretnja – petka, dvignjen palec, skupna dejavnosti ipd.), materialne (igrača, 
nalepka, knjiga ipd.) ali pa v obliki dejavnosti, ki so v otrokovem interesu. Cilj je, da 
se dolgoročno znebimo materialnih in uporabljamo socialne (Jurišić, 2016). 
Motivacija je eno ključnih načel vedenjskega pristopa ABA (Cooper idr., 2007). 
Otroci z AM in/ali MDR pogosto niso notranje motivirani, zaradi česar potrebujejo 
dodatne zunanje spodbude. Pri tem izhajamo iz otrokovih potreb in želja 
(Bezenšek, 2015).  

 
O kaznovanju govorimo, kadar vedenju sledi neprijeten dražljaj (prav tam).  

- Pozitivno kaznovanje – dodamo nekaj neželenega po tem, ko otrok pokaže 
neprimerno vedenje (prav tam). 

 
- Negativno kaznovanje – odvzamemo nekaj želenega po tem, ko otrok pokaže 

neprimerno vedenje (prav tam). 
 

- Ignoriranje uporabimo za neželena vedenja, ki nastanejo za pritegnitev socialne 
pozornosti. Pristop ni primeren za obravnavo nevarnih oblik vedenja (npr. 
agresija). Značilno je, da se začasno pojavi povečanje neželenega vedenja, nato 
pa hiter upad in izboljšanje (prav tam). 

 
- Izključitev (time-out) otroka iz okolja in onemogočanje dostopa do različnih 

krepiteljev – nagrad (prav tam).  
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Z oporami zagotovimo pravilne odzive otroka. Lahko so (prav tam): 

- Fizične opore – npr. otroka fizično vodimo za roko. 
- Verbalne opore – npr. podamo ustno navodilo. 
- Geste, kretnje – npr. pokažemo na predmet, da zagotovimo pravilen odziv otroka 

pri učenju. 
- Modelno učenje – učenje s pomočjo demonstracije. 
- Vizualne opore. 

 
 

- Analiza naloge in veriženje – Ko analiziramo določeno nalogo, lahko ugotovimo, 
kateri korak predstavlja otroku težavo, zaradi česar smo lahko pri modifikaciji 
vedenja bolj uspešni. Uporabljamo lahko veriženje naprej (otroka najprej naučimo 
prvega koraka in postopno napredujemo) in veriženje nazaj (otroka najprej 
naučimo zadnjega koraka in postopno napredujemo, da dobi občutek zadovoljstva, 
ko zaključi nalogo) (Hannah, 2009).  
 

- Poprava in prekomerna poprava napake – Otrok popravi lastno napako 
(poprava) oz. poleg svojih popravi še napake drugih (prekomerna poprava) 
(Bezenšek, 2015). 

 
Vsem načelom je skupno to, da se vedenje okrepi, je pogostejše, bolj intenzivno in dalj 
časa trajajoče (prav tam). Načela uporabljamo v kombinaciji, saj z njim povečujemo 
učinkovitost drugih intervencij. S sistematičnim pristopom lahko učinkovito izboljšamo 
komunikacijo, skupno vezano pozornost, igro, socialne spretnosti, prilagoditvene 
spretnosti itd. (Jurišić, 2016).  
Malo je informacij o tem, katere oblike vedenja se najbolj uspešno modificirajo s 
pomočjo načel vedenjskega pristopa. Nemogoče pa je določiti karakteristike, s katerimi 
bi ločili otroke, ki so napredovali, od tistih, ki niso. Program mora biti zastavljen tako, 
da otroka nagradimo za aktivne oblike vedenja. V nadaljevanju pa težimo k temu, da 
njegovo vedenje sčasoma postane čim manj odvisno od vzgojiteljeve reakcije. Na ta 
način se otrok nauči notranje kontrole vedenja (Jurišić, 1996).    

 

6.2. VIZUALNE OPORE 

Vizualne opore so komunikacijsko orodje, ki ga lahko uporabljamo kot pomoč otrokom 
z AM in/ali MDR pri poučevanju socialnega vedenja, igre, prilagoditvenih in kognitivnih 
spretnosti, pri časovni in prostorski orientaciji. Pomagajo lahko zagotavljati strukturo in 
rutino, spodbujajo samostojnost, krepijo samozavest, izboljšajo razumevanje, 
omogočijo priložnosti za interakcije z drugimi osebami, pomagajo nam organizirati 
učno okolje, izraziti pričakovano vedenje v določeni dejavnosti in pripraviti navodila za 
neko opravilo (National Autistic Society, 2020).  
Vizualne opore moramo prilagoditi vsakemu posamezniku, pri čemer moramo 
upoštevati njegove interese in postopnost uvajanja simbolov (npr. težavnost, 
abstraktnost, samostojnost ipd.) (prav tam). Opor se poslužujemo v procesu učenja. 
Ko otrok usvoji določeno spretnost, začnemo s postopnim opuščanjem opor, da 
dosežemo otrokovo samostojnost (Jurišić, 2011). 
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Pri mnogih otrocih z AM in/ali MDR se razumevanje jezika razvija zelo počasi. Četudi 
je dobro razvito, otrok potrebuje več časa in napora, da razume povedano. Izrečene 
besede lahko hitro pozabimo, slika ali simbol pa sta trajna, zaradi česar ima lahko otrok 
več časa, da dojame pomen. V tem primeru je manj verjetno, da bo otrok zgrešil 
sporočilo zaradi pomanjkljive pozornosti ali strahu. Poleg tega se z uporabo vizualnih 
opor veča tudi otrokova samostojnost, saj lahko sliko pogleda večkrat. Z oporami se 
izognemo kratkotrajnosti govora, zaradi česar morda otrok sploh ne uspe ujeti 
povedanega (Whitaker, 2018).     
Vizualna opora otrokom omogoča razvoj komunikacije. Pri komunikaciji gre za 
izmenjevanje univerzalnih simbolov (običajno besede). Cilj izmenjave je, da 
povzročimo učinek (npr. pritegnemo pozornost). Otroci z AM in/ali MDR imajo težave 
z učenjem komunikacijskega namena, ki se ga morajo naučiti (Jurišić, 2011). 
Pripomočki, ki jih lahko uporabimo kot vizualne opore, so v naslednjem poglavju 
razdeljeni v sklope: fizična organizacija, urnik, delovni sistem aktivnosti, vizualno 
strukturirane naloge (Šilc, b.d.) in drugo. 
Vizualne opore je smiselno svetovati tudi za domače delo. Pomembno je, da so 
pripomočki preprosti, jasni in da ne dajejo preveč informacij hkrati. Smiselno je, da ves 
material plastificiramo in uporabimo sprijemalne trakove oz. ježke (Hannah, 2009). 
Pri oblikovanju materialov sledimo principu od zgoraj-navzdol in od leve proti desni, 
s čimer urimo predopismenjevalne veščine. Bistveno je, da opore postopno 
predstavimo, če se izkažejo kot učinkovite, jih dosledno uporabljamo in da jih 
postavimo na dostopno mesto, stran od motečih dejavnikov. Poskrbeti moramo, da so 
pripomočki otrokom privlačni, kar dosežemo z barvami in raznimi motivi. Če želimo 
določene dejavnosti poudariti, uporabimo prilagoditve za lažjo diskriminacijo 
(želeno izpostavimo tako, da odebelimo, povečamo, uporabimo izrazitejše barve ipd.) 
(Šilc, b. d.).  
V okviru TEACCH pristopa lahko zagotovimo strukturo okolja s postavitvijo pohištva, 
organizacijo materiala (preproge, omare in police, trakovi po tleh, razporeditev 
miz, omejitev materiala). Predmete, ki jih ne potrebujemo, odstranimo. Cilj je, da 
pripravimo obvladljivo okolje, kjer se bomo vsi počutili dobro. Pripravimo lahko prostor 
za igro, prehranjevanje, tihi kotiček, prostor za jutranji krog ipd. V označevanje 
posameznih elementov prostora s sličicami aktivno vključimo otroka. Koristno je, če so 
otrokovi predmeti (miza, stol, prostor v omari, kozarec ipd.) označeni z isto sličico. 
Prostore lahko ločimo z barvami, sličicami, trakovi, stenami, omarami ipd. Pomembno 
je, da otroku omejimo izbiro (Bezenšek, 2015). 
Za posamezne aktivnosti si pomagamo z vizualnimi urniki, s katerimi lahko učinkovito 
izboljšamo načrtovanje dejavnosti in posledično tudi samostojnost oseb. Otroci z AM 
in/ali MDR imajo pogosto težave s prehajanjem od ene dejavnosti k drugi, kar jim lahko 
olajšajo urniki v različnih okoljih (doma, v vrtcu) in pri različnih dejavnostih (igra, hišna 
opravila, osebna higiena ipd.). Urnike lahko uporabljajo na dnevni ravni (tudi večkrat 
dnevno) ali tedenski, odvisno od potreb posameznega otroka. Lahko uporabljajo tudi 
več urnikov hkrati (Jurišić, 2016). Priporočeno je, da imamo ustaljeno mesto za vizualni 
urnik. Ponudimo lahko tudi prenosni urnik (npr. spiralne mape, vizualne opore na 
obročku ipd.) (Whitaker, 2018). Z vizualnimi urniki poučujemo tudi koncept najprej-
potem (npr. najprej pospravi mizo, potem pripravi igrače). Smiselno je, da so 
pripravljeni tako, da lahko sproti označujejo že opravljene naloge (npr. pod urnik lahko 
namestimo predal, kamor sproti spravljajo že opravljene dejavnosti, dejavnosti lahko 
prečrtajo, obkljukajo – »check lista«, lahko pa pripravimo kazalo, s katerim se 
pomikajo po urniku) (Jurišić, 2016).  
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Koristna je tudi uporaba pripomočkov za določanje časa (npr. peščene ure, 
interaktivni odštevalniki časa, ustno odštevanje, štetje ipd.) (Šilc, b. d.). 
Pri ustvarjanju vizualnih urnikov se najprej odločimo, ali bomo uporabili predmete, 
fotografije, slike, risbe, simbole ali celo tiskane besede. Sličice lahko zbiramo tudi 
v komunikacijski knjigi, ki se uporablja za izvajanje modela PECS (prav tam). 
Carol Gray je razvila kratke, ilustrirane zgodbe, katerih namen je pomagati otroku pri 
razumevanju določenih situacij (Gray in Garand, 1993). Z njimi lahko ukrepamo tudi v 
primeru pojava neželenih vedenj tako, da otroku pomagamo predvideti njegove odzive 
in mu ponudimo predloge za reševanje težav (Whitaker, 2018). Socialne zgodbe lahko 
predstavimo s fotografijami, slikami, znaki (Hannah, 2009).  
Koristna je tudi uporaba stopenjskih lestvic, stripov, kartic moči ipd. Pomembno je, 
da se dogovorov držimo, da aktivnosti ne podaljšujemo in da segmentiramo navodila, 
v kolikor je to potrebno (Jurišić, 2016). 
Da bi ustvarili povezavo med vizualno oporo in dejavnostjo, moramo najprej pridobiti 
otrokovo pozornost, vizualno oporo pa uporabljamo tudi med samo dejavnostjo. Pri 
tem uporabljamo preprost jezik in sproti razlagamo, kaj delamo. Ko otrok pokaže znake 
pričakovanja, je to znak, da razume vizualno oporo (npr. slika žoge predstavlja znak 
za igro). Uporabljamo lahko tudi kretnje in video vsebine. Pomembno je, da pri rutini 
nakažemo tudi konec dejavnosti, spodbudimo otroka, da pomaga pospraviti, nato pa 
vizualno oporo umaknemo. Pri tem obvezno poudarimo besedo »konec« (Whitaker, 
2018).      
 

V nadaljevanju so zapisana priporočila, ki jim je smiselno slediti pri uvajanju vizualnih 
urnikov (Hume, 2009, v Jurišić, 2016): 

1. korak – Vizualni urnik pokažemo otroku. Lahko si pripravimo tudi vizualni znak, ki 
spodbudi otroka k uporabi urnika.  
2. korak – Otroka naučimo, kje najde urnik in kako z njim rokuje. Pri tem uporabljamo 
strategijo veriženja tako, da postopno zmanjšujemo raven pomoči.  
3. korak – Strokovni delavec otroku nudi minimalno pomoč pri rabi vizualnega urnika.  
4. korak – Otrok samostojno uporablja urnik tekom dneva.  
5. korak – Če je le mogoče, skušamo uporabiti enak vizualni prikaz za prehod od ene 
dejavnosti k drugi in iz ene lokacije na drugo.   
6. korak – Otroka pripravimo na spremembo v urniku (npr. uvedemo lahko poseben 
znak za spremembo ali odpovedano dejavnost na urniku). 
7. korak – Če menjamo okolje, moramo prenesti tudi urnik, sicer otroku povzročimo 
zmedo.  
8. korak – Podatke o učinkovitosti rabe sproti beležimo in po potrebi vpeljemo 
spremembe.  

Avtorica navaja, da se je intervencija izkazala kot učinkovita pri vseh skupinah oseb z 
AM (od malčkov do mladih odraslih) (prav tam).  
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6.2.1. Načela vizualnih opor 

FIZIČNA ORGANIZACIJA 

Preproge 
 

Slika 3: Preproge (Autism classroom layouts, b. d.) 

Npr. Uporaba preproge za določitev mesta dejavnosti. 

Omare, police  
 

Slika 4: Omare, police (Šilc, b. d.) 

Npr. Prilagojeni predalniki in miza z višjimi stranicami, ki 
omejujejo moteče dražljaje iz igralnice.  

Trakovi po tleh  

 
Slika 5: Trakovi po tleh (Autism classroom layouts, b. d.) 

Npr. Trakovi za omejitev mesta ali orientacijo v igralnici.  

Razporeditev miz 
 

Slika 6: Razporeditev miz (Kerner, 2012) 

Npr. Prilagojen sedežni red.  

Omejitev materiala  

 
Slika 7: Omejitev materiala (Šilc, b. d.) 

Npr. Škatle za shranjevanje materialov posameznih 
aktivnosti.  

Barve  
 

Slika 8: Barve (Šilc, b. d.) 

Npr. Rdeča barva predstavlja omejitev.  
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URNIK 

Urnik aktivnosti  

 
Slika 9: Urnik aktivnosti (Autism Work Tasks, b. d.) 

Npr. Dnevni urnik dejavnosti.  

Koncept najprej-
potem   

Slika 10: Koncept najprej-potem (Šilc, b. d.) 

Npr. Uporaba predloge, pri čemer s simbolom najprej 
opredelimo manj želeno aktivnost, s simbolom potem pa bolj 
želeno.  

Ček lista 
aktivnosti 

 
Slika 11: »Check lista« aktivnosti (Šilc, b. d.) 

Npr. »Check lista« za dnevne zadolžitve. 
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DELOVNI SISTEM AKTIVNOSTI 

Od leve proti 
desni  

 
Slika 12: Od leve proti desni (Šilc, b. d.) 

Npr. Otroku na levi strani mize pripravimo materiale za 
trenutno aktivnost, ki jih po zaključku odlaga na desno stran.  

Od zgoraj navzdol  

 
Slika 13: Od zgoraj navzdol (Šilc, b. d.) 

Npr. Otrok znotraj posamezne dejavnosti prične z 
manipulacijo materialov od zgoraj navzdol.  

Uporaba 
prilagoditev za 
lažjo 
diskriminacijo 

 
Slika 14: Uporaba prilagoditev za lažjo diskriminacijo (Šilc, b. d.) 

Npr. Z barvo, velikostjo, bližino, intenziteto poudarimo želeno 
dejavnost, da jo otrok lažje loči od neželenih. 

Časovna omejitev 
dejavnosti  

 
Slika 15: Časovna omejitev dejavnosti (Šilc, b. d.) 

Npr. Uporaba časovnika za opredelitev čakanja, dejavnosti 
ipd.  
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VIZUALNO STRUKTURIRANE NALOGE 

Slikovna navodila 

 
Slika 16: Slikovna navodila (Šilc, b. d.) 

Npr. S sliko podpremo izrečeno navodilo.  

Pisna navodila 

 
Slika 17: Pisna navodila (Šilc, b. d.) 

Npr. Simbolno sliko podpremo z zapisano besedo.  

Omejitev izbir 
 

Slika 18: Omejitev izbir (Šilc, b. d.) 

Npr. Otroku izmed množice materialov ponudimo dva in izmed 
teh dveh izbere želenega.  

Stabiliziranje 
materialov 

 
Slika 19: Stabiliziranje materialov (Šilc, b. d.) 

Npr. Z ježki pritrdimo slike na steno.  

Segmentiranje 
navodil 

 
Slika 20: Segmentiranje navodil (Šilc, b. d.) 

Npr. Posamezne slike prikazujejo postopek določene 
dejavnosti.   
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DRUGO 

Komunikacijska 
knjiga 

 
Slika 21: Komunikacijska knjiga (Pyramid Educational Consultants, b. d. a) 

Npr. Otrok ima komunikacijsko knjigo, v kateri so zbrane slike 
za komunikacijo. 

Predmeti 

 
Slika 22: Predmeti (Colourbox, b. d.) 

Npr. Otrok izmenja predmet (kozarec), s katerim sporoči 
določeno namero (žejo).  

Fotografije  

 
Slika 23: Fotografije (Colourbox, b. d.) 

Npr. Otrok izmenja fotografijo (kozarec), s katero sporoči 
določeno namero (žejo). 

Slike  

 
Slika 24: Slike (Colourbox, b. d.) 

Npr. Otrok izmenja sliko (kozarec), s katero sporoči določeno 
namero (žejo). 
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Stopenjske 
lestvice 

 
Slika 25: Stopenjske lestvice (Vitas idr., 2014) 

Npr. Uporaba lestvice, s katero opredelimo stopnje glasnosti 
v igralnici (1 – tišina, 2 – šepetanje, 3 – običajen govor, 4 – 
glasen govor, 5 – kričanje). 

Kretnje  

 
Slika 26: Kretnje (Sabourin, 2020) 

Npr. Otrok s kretnjo sporoči določeno namero (žejo). 

Video vsebina  
Slika 27: Video vsebina (I can! For Autism, b. d.) 

Npr. Otrok se s pomočjo video vsebine uči uporabljati 
določene materiale.  

Tabela 4: Načela vizualnih opor s primeri 

7 PODPORNA IN NADOMESTNA KOMUNIKACIJA 

Komunikacija je kompleksna aktivnost, saj zahteva razvite jezikovne, kognitivne in 
motorične veščine (Jelenc in Korošec, 2020). Težko si predstavljamo življenje brez 
možnosti komunikacije in sporočanja lastnih potreb, želja. Zavedati se moramo, da 
komunikacija in govor nista enaka. Govor (verbalna komunikacija) je le eno od sredstev 
za komuniciranje. Komuniciramo lahko tudi z govorico telesa, s kretnjami, s slikami, s 
pisavo in mimiko, kar imenujemo neverbalna komunikacija (Whitaker, 2018).     
Greenwood, Walker in Utley (2002, v Jurišić, 2012) navajajo, da ima najmanj 70 % 
otrok s posebnimi potrebami motnje komunikacije. Pri otrocih z AM in/ali MDR pogosto 
opazimo odstopanja v načinu govora, odgovarjanju na vprašanja, eholalije, odstopanja 
v intonaciji in ritmu govora, neustrezno rabo zaimkov, dobesedno ponavljanje fraz, ki 
jih slišijo na televizijskih zaslonih, neologizme ipd. (Bezenšek, 2015).   
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Težave s komunikacijo so pri otrocih z AM in/ali MDR pogosto temeljni razlog za 
neželeno vedenje, ker ne poznajo drugih načinov izražanja želja in potreb (Whitaker, 
2018). Če želimo neko vedenje zgolj odpraviti, otroku onemogočimo izražanje.  
Posledično se lahko zgodi, da bo na ta način otrok le zamenjal komunikacijsko 
sredstvo (uporabil bo novo, najverjetneje ponovno neželeno obliko vedenja). 
Učinkoviteje je, da prepoznamo komunikacijski namen in pripravimo strategije, kako 
naj enak cilj doseže s sprejemljivejšim vedenjem. Tako lahko PINK uporabimo kot 
sredstvo za spreminjanje neželenega vedenja, s katero podpremo besedno 
komunikacijo, ki morda ni dovolj razumljiva (npr. s sličicami), ali pa nadomestimo 
besedni govor z alternativnimi oblikami (npr. kretnje) (Jurišić, 2012).  
PINK zajema skupek orodij in strategij (Jelenc in Korošec, 2020). V Kurikulumu za 
vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (2006) je nadomestna 
komunikacija navedena kot sredstvo za spodbujanje komunikacije.  Vselej izhajamo iz 
stopnje komunikacijskih veščin, ki jih je otrok že usvojil (Jurišić, 2012).  
 
Jurišić (2012) PINK deli v dve skupini:  
- komunikacija s pripomočki (PINK, za katero potrebujemo razne naprave za 

izražanje in vizualne opore),  
- komunikacija brez pripomočkov (PINK, za katero potrebujemo le telo osebe – 

kretnje, obrazna mimika, prstna abeceda itd.).  

Izbira sistema PINK pa je odvisna od (prav tam): 
- možnosti v okolju (dostop do opreme, strokovnjakov, stališča vzgojiteljev, staršev 

ipd.), 
- posameznikove zmožnosti (razkorak med posameznikovimi komunikacijskimi 

zmožnostmi in komunikacijskimi potrebami, razumevanje simbolov, stališča ipd.). 

PINK zajema enostavne in zahtevne strategije. Med enostavne strategije s pripomočki 
umeščamo tudi PECS (Jelenc in Korošec, 2020).  
Temelj za druge oblike komunikacije je kazanje, ki je tudi eno najmočnejših in 
vsestranskih oblik sporazumevanja. Učenje kazanja ne pomaga otroku le pri izražanju 
potreb, ampak ga uči tudi, da je komuniciranje z drugimi uporabno in zabavno 
(Whitaker, 2018). Okoli enega leta (Svetovalnica za avtizem, 2016d) otroci začnejo 
kazati s prstom, kar je pomembna veščina za kasnejši razvoj govora, ki je bistveno bolj 
abstrakten, zato je pomembno, da le-to spodbujamo. Šele ko usvoji kazanje s prstom, 
lahko preidemo na uporabo modela PECS (Macedoni Lukšič, 2011). 
Druga strategija je razumevanje povezave slik in simbolov z njegovim pomenom, kar 
predstavlja pot do raznih oblik komunikacijskih strategij. Slike in simboli izkoriščajo 
otrokove vizualne prednosti, hkrati pa lahko otrokom pomagajo razviti govor (Whitaker, 
2018).    
Sporazumevalne in govorne veščine lahko podpremo tudi z znaki. Znaki so sličice, pod 
katere napišemo besedo. Otroci z AM imajo pogosto dobro vizualno zaznavanje, zato 
so vizualne opore dobra izbira za sistem sporazumevanja (Hannah, 2009). 
Posebej otroci z AM imajo težave z vzpostavljanjem očesnega kontakta in z 
razumevanjem telesne govorice, zaradi česar je lažje uporabiti znake kot kretnje. 
Sledenje je smiselno uporabljati tudi takrat, ko mislimo, da nas otrok ne gleda, morda 
pa jih vseeno zazna. Izkoristimo vsako priložnost za razvoj komunikacije (prav tam). 
Pomemben element za razvijanje komunikacijskih veščin je tudi pritegnitev pozornosti, 
ne glede na vrsto komunikacije, in deljenje fokusa pozornosti, kar pomeni, da morata 
otrok in odrasli namenjati pozornost isti stvari in se hkrati tega tudi zavedati. 
Pomembno je tudi, da otroke naučimo in spodbujamo k poslušanju, da bodo posebej 



34 
 

pozorni na svoje ime in govor, sicer nekateri instinktivno ne zaznajo, da je človeški 
govor poseben zvok, ampak ga preprosto obravnavajo kot druge zvoke v okolju. 
Priporočljivo je tudi, da otroke naučimo, kako in kdaj prositi za pomoč. Če otrok 
razume, da so mu odrasli pripravljeni pomagati, se lahko zmanjša verjetnost, da bi 
tesnoba pripeljala do izbruhov jeze. Ključen korak za otrokovo predvidevanje je 
razumevanje koncepta »najprej … potem …«, ki ga lahko vpeljujemo s pomočjo slik 
ali simbolov. Iz tega lahko preidemo v uporabo slikovnega urnika, ki poveča otrokovo 
sposobnost predvidevanja in razumevanja rutine, povečuje pa tudi samostojnost in 
obvladovanje tesnobe (Whitaker, 2018).     
Pogosto se pojavlja prepričanje, da otrok sploh ne bo spregovoril, če bomo spodbujali 
komunikacijo s PINK. Tovrstno prepričanje je zmotno, saj so številni raziskovalci 
dokazali, da prav ti postopki spodbujajo komunikacijo in razvoj govora (Fossett in 
Mirenda, 2007). Iz tega razloga se pri otrocih z AM in/ali MDR vedno bolj spodbuja 
uporaba modela PECS (Whitaker, 2018).   

 

7.1. MODEL PECS (PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM) 

Sistem je del PINK (Jurišić, 2012) in predstavlja alternativo v komunikaciji za osebe, ki 
nimajo funkcionalne komunikacije. Izhaja iz ABA pristopa in je prav tako znanstveno 
dokazan. PECS je možno uporabljati povsod, kjer ima otrok željo in priložnost za 
sporazumevanje (Žiberna, b.d.). 
Model spodbuja učenje funkcionalne komunikacije, kar pomeni, da lahko otrok s 
pomočjo sličic sporoča svoje želje na socialno sprejemljiv način (npr. ni mi všeč, 
potrebujem odmor, še bi jedel ipd.) (Bondy in Frost, 2011).  
Leta 1985 sta ga razvila psiholog dr. Andrew Bondy in logopedinja Lori Frost iz ZDA 
(prav tam). Namenjen je otrokom z AM in drugimi socialno-komunikacijskimi težavami 
(Svetovalnica za avtizem, 2016b), med katere prištevamo tudi MDR. V Smernicah za 
celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami je model PECS naveden kot 
priporočen terapevtski pristop (Macedoni Lukšič idr., 2009).  
Učinkovitost uporabe modela je najbolj raziskana pri otrocih z AM. Avtorici Jelenc in 
Korošec (2020) pa sta raziskali uporabo metode pri otrocih z MDR v tujini. Vse 
navedene raziskave so pokazale učinkovitost uporabe modela tudi pri otrocih z MDR 
(najpogosteje navajata Downov sindrom).  
Sistem izmenjave slik je povezan s spretnostmi, ki jih moramo usvojiti pred začetkom 
poučevanja (npr. očesni stik, posnemanje). Otroci z AM in/ali MDR za učenje teh 
veščin potrebujejo materialne ojačevalce, saj se na socialne po navadi slabo odzivajo  
(Jurišić, 2011). 
Za učenje modela je potrebno dobro vizualno pomnjenje. Zastavljen je na uporabi opor 
in strategij ojačevanja. Osnovni princip je pozitivna krepitev želenega vedenja otroka 
v komunikaciji, za kar dobi želen predmet (Pyramid Educational Consultants, b. d. b). 
PECS lahko pomaga pri prehodu na druge oblike PINK (npr. komunikator), s 
postopnim nadgrajevanjem zahtevnosti pa lahko otroci razvijejo tudi govor. Otrok se 
postopno nauči, kako dati pobudo za komunikacijo in kako strukturirati jezik. Sčasoma 
lahko od zahtevanja želenega pridemo do spontanega komentiranja okolice. Odvisno 
je od tega, kdaj začnemo z uporabo modela, in od stopnje primanjkljaja. Bistveno je, 
da z uporabo začnemo čim prej, najbolje v predšolski dobi. Sicer model nima omejitev 
glede starosti, prav tako pa nima omejitev glede motnje (Bondy in Frost, 2002).   
Pri izvajanju modela je poleg otrokove pomembna tudi naša komunikacija. Slednjo 
moramo spremeniti in prilagoditi komunikacijski stopnji otroka. Izpostavimo le bistvo, 
uporabljamo preprost jezik (prav tam).  
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Vsakemu od nas nekaj predstavlja motivacijo. V prvi vrsti moramo ugotoviti, kaj je tisto, 
s čimer lahko motiviramo otroka. Pripravimo najmanj 5 stvari, saj vseh vedno ne bo 
mogoče uporabiti. Najbolj pazljivi smo pri hrani, posebej če motivacijo predstavljajo 
sladkarije. Kasneje razširimo nabor zaradi kasnejše generalizacije. Zelo uporabni so 
motivatorji, ki so sestavljeni iz več delov, saj lahko v tem primeru otroku za vsak korak 
ponudimo en del (npr. vagone, ki jih sestavi v lokomotivo, koščke sestavljanke, ki jih 
nato sestavi ipd.). Motivatorji so lahko tudi žgečkanje, guganje, gibalne pesmi ipd. V 
tem primeru naredimo 5–15 ponovitev (Bezenšek, 2015). 
Za učenje veščin terapevt uporablja strategije krepitve želenega vedenja, popravljanja 
napak in generalizacije (Jelenc in Korošec, 2020).  
Naloga odraslih oseb, ki izvajajo model je, da ustvarijo predpogoje in upoštevajo 
otrokove interese, da se držijo urnika ter da sledijo postopnosti učenja modela po 
znanih korakih oziroma fazah. V začetku pripravimo komunikacijsko knjigo, kjer so 
zbrane sličice iz otrokovega okolja. Na dnu knjige mora biti stavčna vrstica, ki jo bo 
začel uporabljati šele na 4. stopnji. Knjiga mora biti nastavljena tako, da jo bo lahko 
listal, vrstica pa bo ves čas vidna. Sličice naj bodo plastificirane in opremljene z ježki. 
Pomembno je, da so slike simbolne (pomeni, da je lahko npr. kakršnakoli žoga). Vedno 
pa mora biti za eno besedo ena sličica, sicer lahko otroka zmedemo. Knjiga mora biti 
vedno na istem mestu, sicer je lahko to kršitev otrokove pravice do osnovne 
komunikacije (Bezenšek, 2015).    
Prednost modela je, da ne zahteva kompleksnih in dragih materialov. Za večjo 
učinkovitost pa mora biti oblikovan v sodelovanju s starši in vsemi strokovnimi delavci, 
ki delajo z otrokom, da se lahko uporablja v različnih otrokovih situacijah. Raziskovalci 
so proučevali učinke modela in dobili obetavne rezultate, doslednosti učinkovitosti pa 
niso dokazali v celoti. Večjo učinkovitost so dokazali pri posameznikih, ki imajo blažje 
znake AM. PECS lahko uporabljamo tudi pri otrocih, ki uporabljajo nekaj besed, vendar 
ne dosledno ali za sporazumevanje. Z modelom jih učimo, da aktivno sodelujejo v 
sporazumevalni izmenjavi (Hannah, 2009). 
Avtorici Jelenc in Korošec (2020) kot glavno pomanjkljivost modela navajata le krepitev 
komunikacijske funkcije za zadovoljevanje potreb (šele v zadnji fazi se otrok nauči 
komentiranja okolice).    
Večina otrok, ki so vključeni v razvojne oddelke, ima omejitve na področju 
komunikacije. Glede na to, da je model PECS eden najučinkovitejših v okviru PINK 
avtorice Bac, Jurišić, Žiberna, Macedoni Lukšič, Gruden in Tomc Šavora (b. d.) menijo, 
da bi metodo morali poznati vsi strokovnjaki, ki delajo v razvojnih oddelkih in ga 
ustrezno uporabljati, ko se izkaže potreba. V raziskavi omenjenih avtoric je sodelovalo 
39 staršev otrok z MDR in pridruženimi motnjami, med katerimi so navedene tudi AM. 
48 % jih PECS uporablja tudi doma. Med anketiranimi je bilo še 28 strokovnih delavcev 
iz razvojnih oddelkov (večinoma specialnih pedagogov). 64 % jih je navedlo, da si želijo 
dodatnega izobraževanja na področju neželenih vedenj, 11 % jih je navedlo, da 
potrebujejo dodatno izobraževanje iz komunikacije, ter le 4 %, da potrebujejo 
izobraževanje za model PECS. Le dve anketirani osebi pa sta navedli, da ga 
uporabljata. Pri opisih neželenih oblik vedenj so izstopale oblike agresivnega vedenja. 
Avtorice so ugotovile, da sistematični načini beleženja vedenja niso uveljavljeni med 
strokovnimi delavci iz razvojnih oddelkov. Skoraj polovica anketiranih na vprašanja o 
postopkih modifikacije vedenja ni odgovorila, kot drugi najpogostejši odgovor pa so 
navajali nagrajevanje (pozornost, objem, božanje, hrana). Avtorice so zaključile, da 
strokovni delavci večinoma ne poznajo funkcij neželenih vedenj kot komunikacijskega 
sredstva. Posledično niso navajali nabora strategij, kako situacije rešujejo, če že, pa 
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neželeno vedenje najpogosteje nagradijo. Navajajo tudi, da bi uvajanje modela PECS 
v razvojne oddelke bistveno izboljšalo kakovost obstoječega programa.  
 
Model ima natančno definirana pravila, sestavljen pa je iz šestih faz (Bondy in Frost, 
2011). V začetni fazi sta za izvajanje potrebna dva strokovnjaka. Terapevt izvaja 
metodo, pomočnik pa v začetnih fazah vodi otrokov gib (shadowing) (Bondy in Frost, 
1994). Otrok izroči želeno kartico t.i. »komunikacijskemu partnerju« ter tako 
postopoma ponavlja besede in širi besedišče. Učenje se začne s preprosto izmenjavo 
kartic in vodi do kompleksnejšega oblikovanja stavkov (Svetovalnica za avtizem, 
2016b). Za izvajanje modela PECS potrebujemo ustrezno usposabljanje (Jurišić, 
2012).  
  
Faze izvajanja modela PECS (Pyramid Educational Consultants, b. d. a): 

 
 

- Otrok se nauči, kako komunicirati. Izmed zbranih motivatorjev izberemo enega, 
s katerim bomo vadili.  

- Cilj je, da otrok vidi motivator, vzame sličico in jo izroči terapevtu. Ta mora takoj 
izročiti motivator, ga poimenovati in pohvaliti otroka.  

 

 
 

- Od otroka se začnemo postopoma oddaljevati. Otrok mora svojo idejo tokrat 
prenesti (v nove prostore, na nove ljudi), za kar mora biti vztrajen. 

- Cilj je, da otrok samostojno poišče komunikacijsko knjigo, odlepi sliko, jo odnese 
terapevtu in mu jo izroči. Pomočnik spodbudi otroka, da vzame knjigo in jo 
uporabi kot njegov "glas".  
 

 
 
  

- Otrok izbira med dvema (nato tudi več, največ pa pet) sličicama iz 
komunikacijske knjige. Naučiti ga moramo razlikovanja med sličicami, saj ni 
vseeno, katero izbere.  

- Cilj je, da otrok poišče sliko motivatorja, poišče terapevta in mu izroči sličico.  
- PODFAZA 3a – izbira med želenim in neželenim predmetom, kar nam olajša 

učenje, otroku pa izbiro. 
o Pomočnik lahko pomaga, če otrok izbira napačno sličico (na pravo sličico 

pokaže s prstom, ponudimo mu fizično oporo, sličici lahko ločimo tako, da 
pravilno povečamo, pripravimo barvno in črno-belo sličico ipd.). 

- PODFAZA 3b – izbira med dvema želenima predmetoma (nato stopnjujemo). 
o Na tej točki lahko dodamo nov motivator, kakšen motivator lahko začasno 

umaknemo, lahko vpeljemo znak počakaj, sistem žetoniranja, vizualni 
urnik, vpeljemo lahko kratkoročno čakanje (npr. s peščeno uro) ipd.  

 
 
 
 

1. FAZA: FIZIČNA IZMENJAVA 

2. FAZA: SAMOSTOJNOST 

3. FAZA: DISKRIMINACIJA MED SLIKAMI 
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- Na dnu komunikacijske knjige je stavčna vrstica, kjer otroka učimo strukturiranja 
povedi (zopet sledimo postopnosti od preprostejših do zahtevnejših).  

- Cilj je, da otrok sam izrazi željo za vidne in nevidne motivatorje. Na stavčno 
vrstico nastavi enostavno poved:  
sličica ŽELIM + PREDMET. Stavčno vrstico odlepi, izroči terapevtu, s prstom 
pokaže na sličice, terapevt pa jih sproti poimenuje.   

- Ko to usvoji, postopno začnemo razširjati strukturo stavka:  
ŽELIM + PRIDEVNIK + PREDMET,  
ŽELIM + GLAGOL + PRIDEVNIK + PREDMET.  
 

 

 

- Preko sličic otrok odgovori na zastavljeno vprašanje. 
- Cilj je, da otrok spontano zaprosi za različne predmete.  

 
 
 

 
 

- Cilj je, da otrok primerno odgovori na zastavljena vprašanja: "Kaj želiš?", "Kaj 
vidiš?", "Kaj imaš?" ipd.  

- Na tej točki smo lahko zelo kreativni in ponovno sledimo postopnosti. Otroka 
spodbujamo, da odgovori v celi povedi: "Želim, vidim, imam ..." ipd.  

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. FAZA: STRUKTURIRANJE STAVKOV 

5. FAZA: KAJ ŽELIŠ? 

6. FAZA: SPONTANO ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA, 

KOMENTIRANJE 
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8 RAZISKOVALNI DEL 

8.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

AM in MDR sta najpogostejši razvojni motnji, ki skupno prizadeneta med 3 in 5 % 
populacije (Srivastava in Schwartz, 2014). Pri otrocih z navedenima motnjama se 
pogosto pojavljajo neželena vedenja kot posledica težav na področju komunikacije, 
ker ne poznajo drugih načinov izražanja želja in potreb (Whitaker, 2018). Neželena 
vedenja so vedenja, ki otroka ovirajo pri sodelovanju v običajnih aktivnostih ali pa imajo 
škodljive posledice (Clements in Zarkowska, 2000, v Melanšek in Škrubej Novak, 
2016). Avtor Johannes Rojahn (2011) je pripravil BPI-S ocenjevalno lestvico, po vzoru 
katere smo v magistrskem delu neželena vedenja razvrstili v štiri kategorije: 
samopoškodbena, agresivna in uničujoča, stereotipna vedenja in pasivnost. Avtorica 
Žgur (2017) izpostavlja pomen zgodnje obravnave, v okviru katere je bistveno 
ukrepanje v zgodnjem obdobju, da se neželena vedenja ne utrdijo. Otrokom v 
predšolskem obdobju je omogočena vključitev v prilagojeni program za predšolske 
otroke oz. razvojni oddelek vrtca, kjer se jim prilagodi organizacija, način izvajanja, 
prostor in pripomočke (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). V 
razvojnih oddelkih strokovnjaki otroku na področju komunikacije lahko pomagajo s 
pomočjo podporne in nadomestne komunikacije (PINK), kamor sodi tudi model PECS 
(sistem komunikacije z izmenjavo slik) (Jurišić, 2012). Za izvajanje modela 
potrebujemo ustrezno usposabljanje. Otroku s pomočjo vedenjskega pristopa po 
načelih uporabne vedenjske analize (ABA) in s pomočjo načel vizualnih opor 
pomagamo pri razvoju govora, s čimer lahko zmanjšamo neželena vedenja in 
izboljšamo kvaliteto življenja.   
 
V magistrskem delu želimo raziskati, katera neželena vedenja se pri otrocih z AM in/ali 
MDR, ki so vključeni v razvojne oddelke vrtcev, pojavljajo najpogosteje. V nadaljevanju 
nas zanima, katere pristope in metode za zmanjševanje neželenih vedenj strokovni 
delavci uporabljajo najpogosteje. Poleg tega želimo raziskati, v kolikšni meri poznajo 
in uporabljajo posamezna načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo 
PINK ter v kolikšni meri posamezna načela sovpadajo z modelom PECS.   
V skladu s tem bi želeli pripraviti usmeritve za delo o načelih vedenjskega pristopa in 
vizualnih opor, ki se uporabljajo v kontekstu vpeljave PINK pri otrocih, ki imajo AM in/ali 
MDR. Z izsledki raziskave in zbranimi načeli bomo pripomogli k učinkovitejši podpori 
in pomoči omenjeni skupini otrok pri zmanjševanju neželenega vedenja.     
 

8.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave: 

• Raziskati, katere oblike neželenih vedenj pri otrocih z AM in/ali MDR se 
najpogosteje opažajo pri delu v razvojnih oddelkih vrtcev. 

• Raziskati, katere pristope in metode strokovni delavci v razvojnih oddelkih vrtcev 
najpogosteje uporabljajo za modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s 
primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije.  

• Raziskati, v kolikšni meri se poslužujejo uporabe posameznih načel vedenjskega 
pristopa ter vizualnih opor za vpeljavo PINK.   
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Raziskovalna vprašanja: 

RV1: Katere oblike neželenih vedenj se pri otrocih z AM in/ali MDR pojavljajo 
najpogosteje? 

RV2: Katere pristope in metode uporabljajo strokovni delavci v razvojnih oddelkih za 
modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s primanjkljajem na področju socialne 
komunikacije in interakcije, pri otrocih z AM in/ali MDR? 

RV3: V kolikšni meri strokovni delavci v razvojnih oddelkih poznajo in uporabljajo 
posamezna načela vedenjskega pristopa za vpeljavo PINK? 

RV4: V kolikšni meri strokovni delavci v razvojnih oddelkih poznajo in uporabljajo 
posamezna načela vizualnih opor za vpeljavo PINK? 

RV5: V kolikšni meri uporabljena načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor 
sovpadajo z modelom PECS? 
 

8.3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi je uporabljena kavzalna neeksperimentalna metoda. Raziskovalni pristop 

je temeljil na kvantitativni raziskavi z anketnim vprašalnikom pol odprtega tipa, ki smo 

ga sestavili na podlagi študija literature.   

8.3.1. Vzorec 

Vzorec raziskave je namenski. V raziskavo smo vključili 85 strokovnih delavcev, ki so 

zaposleni v razvojnih oddelkih različnih vrtcev po Sloveniji.  

 

Predvidevali smo, da so v razvojnih oddelkih zaposleni večinoma specialni in 

rehabilitacijski pedagogi (SRP), kar se je izkazalo tudi v praksi (49,4 %). Poleg SRP in 

defektologov (skupaj 68,2 %) pa so v razvojnih oddelkih zaposleni tudi inkluzivni 

pedagogi (9,4 %), vzgojitelji predšolskih otrok (9,4 %), socialni pedagogi (4,7 %), 

pedagogi (2,3 %), pomočniki vzgojiteljev (1,2 %), socialni delavci (1,2 %), SRP z 

dokvalifikacijo iz logopedije in surdopedagogike (1,2 %), študenti magistrskega študija 

SRP (1,2 %) in psihologi (1,2 %).  

Tabela 5 prikazuje izobrazbo anketiranih strokovnih delavcev, izraženo z absolutno 

(število anketiranih oseb) in relativno frekvenco (odstotek). 
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Izobrazba 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi 42 49,4 

Defektologi 16 18,8 

Inkluzivni pedagogi 8 9,4 

Vzgojitelji predšolskih otrok 8 9,4 

Socialni pedagogi 4 4,7 

Pedagogi 2 2,3 

Pomočniki vzgojiteljev 1 1,2 

Socialni delavci 1 1,2 

Specialni pedagogi z dokvalifikacijo iz logopedije in 
surdopedagogike 

1 1,2 

Študenti magistrskega študija specialne in 
rehabilitacijske pedagogike 

1 1,2 

Psihologi 1 1,2 

Skupaj 85 100,0 

Tabela 5: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

Vse anketirane osebe so ženskega spola, kar je razvidno iz tabele 6.   

Spol 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Ženski 85 100,0 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na spol 

Največ anketiranih oseb je starih od 31 do 40 let (30,6 %), najmanj pa je starih nad 51 
let (17,6 %). V anketi je sodelovalo še 24,7 % anketiranih oseb do 30 let in 27,1 % 
anketiranih oseb starih od 41 do 50 let. Podatki so predstavljeni še tabelarno v tabeli 
7.  

Starost 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Manj kot 30 let 21 24,7 

Od 31 do 40 let 26 30,6 

Od 41 do 50 let 23 27,1 

51 let in več 15 17,6 

Skupaj 85 100,0 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na starost 
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Anketirane osebe smo povprašali tudi, kolikšna je dolžina njihove delovne dobe in kako 
dolgo znotraj delovne dobe delajo z otroki z AM in/ali MDR v razvojnem oddelku. 
Rezultati so prikazani v tabeli 8 in grafu 1. 
Največ anketiranih oseb dela 21 let in več (32,9 %), najmanj pa od 6 do 10 let               
(14,1 %). Manj kot 5 let dela 25,9 % anketiranih oseb, od 11 do 20 let pa jih dela        
27,1 %.  

Starost 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Manj kot 5 let 22 25,9 

Od 6 do 10 let 12 14,1 

Od 11 do 20 let 23 27,1 

21 let in več 28 32,9 

Skupaj 85 100,0 

Tabela 8: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na delovno dobo 
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V razvojnem oddelku z otroki z AM in/ali MDR občutno največ anketiranih oseb dela 
manj kot 5 let (56,5 %), najmanj pa od 11 do 20 let (11,8 %). Od 6 do 10 let v razvojnem 
oddelku dela 15,3 % anketiranih oseb, več kot 21 let pa 16,5 %.  
Rezultati so prikazani v tabeli 9 in grafu 2. 
 

Starost 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Manj kot 5 let 48 56,5 

Od 6 do 10 let 13 15,3 

Od 11 do 20 let 10 11,8 

21 let in več 14 16,5 

Skupaj 85 100,0 

Tabela 9: Struktura vzorca glede na delovno dobo v razvojnem oddelku 

 

Graf 2: Struktura vzorca glede na delovno dobo v razvojnem oddelku 
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8.3.2. Zbiranje podatkov 

Za izvedbo raziskovalnega dela smo pripravili vprašalnik, namenjen specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom, ki delajo z otroki z AM in/ali MDR v razvojnih oddelkih po 
Sloveniji. Vprašalnik je bil anonimen, izdelali pa smo ga s pomočjo spletnega mesta 
En Klik Anketa – 1KA. Preko elektronske pošte in družbenega omrežja Facebook smo 
ga nato posredovali na različne vrtce po Sloveniji, ki imajo razvojne oddelke. Podatke 
o njih smo pridobili s pomočjo spletne Evidence VIZ zavodov in VIZ programov 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, b. d.) ter s pomočjo Zbornice SRP.  

Del vprašalnika, ki se nanaša na neželena vedenja, smo oblikovali s pomočjo BPI-S 
ocenjevalne lestvice, katere avtor je Johannes Rojahn (2011). V omenjenem 
vprašalniku so neželena vedenja otrok razdeljena v tri skupine: samopoškodbena, 
agresivna in uničujoča ter stereotipna. Mi pa smo dodali še tretjo skupino in jo naslovili 
pasivnost. Iz omenjenega vprašalnika smo uporabili tudi konkretne primere neželenih 
vedenj. Po prebrani literaturi pa smo jih nekaj dodali še sami.      
V nadaljevanju smo pristope za preoblikovanje neželenih vedenj zbrali v petih 
kategorijah: vedenjski pristopi, razvojni pristopi, pristopi za učenje specifičnih veščin, 
pristopi za učenje socialnih veščin, socialne komunikacije in čustvenega 
opismenjevanja, katerih avtorica je mag. Eva Žiberna. Po prebrani literaturi pa smo 
dodali še nekaj drugih pristopov.  
Pri oblikovanju načel vedenjskega pristopa smo si pomagali z doktorsko disertacijo dr. 
Ane Bezenšek (2019), pri oblikovanju načel vizualnih opor pa smo si pomagali s 
prezentacijo avtorice Mateje Šilc (b. d.). Slednja je vizualne opore razdelila v naslednje 
kategorije: fizična organizacija, urnik, delovni sistem aktivnosti in vizualno strukturirane 
naloge. Po prebrani literaturi smo jih prav tako nekaj dodali še sami v kategorijo drugo.   

Anketni vprašalnik je sestavljalo 9 vprašanj. V začetku smo dali navodilo, naj odgovori 
zajemajo vse izkušnje, ki jih imajo pri delu z otroki z AM in/ali MDR.  
Prvih pet vprašanj je bilo vezanih na socialno-demografske podatke anketiranih oseb 
(vrsta in stopnja izobrazbe, spol, starost, delovna doba in delovna doba z otroki z AM 
in/ali MDR v razvojnem oddelku). Vprašanje o izobrazbi je bilo odprtega tipa, ostala 
vprašanja pa so bila izbirnega tipa z možnim enim odgovorom.   
Šesto vprašanje se je navezovalo na neželena vedenja otrok, ki jih strokovni delavci v 
razvojnih oddelkih opažajo pri otrocih z AM in/ali MDR. Anketirane osebe so imele 
možnost označiti več odgovorov, po želji pa so lahko dodale še svoje primere.  
Pri sedmem vprašanju so anketiranci označevali, katere pristope uporabljajo pri 
svojem delu. Vprašanje je bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori, lahko pa so 
dodali še svoje primere. 
Osmo in deveto vprašanje se je nanašalo na poznavanje in uporabo posameznih načel 
vedenjskega pristopa in vizualnih opor. Poleg načel vedenjskega pristopa je bil za 
boljšo ponazoritev naveden kratek opis in primer, ob načelih vizualnih opor pa 
fotografija in primer. Anketiranci so najprej označili, ali poznajo posamezno načelo. Če 
so označili »Da, načelo poznam.«, se jim je odprlo dodatno vprašanje, kjer so na 
Likertovi lestvici označili pogostost uporabe načela v praksi. Na 5-stopenjski lestvici so 
lahko izbirali med: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno. Če pa so 
označili »Ne, načela ne poznam.«, so nadaljevali z naslednjim načelom.  

Vprašalnik je bil aktiven od 16. 1. 2022 do 16. 4. 2022.  
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8.3.3. Opis obdelave podatkov 

Pridobljene kvantitativne in kvalitativne podatke smo obdelali s pomočjo programa za 

statistično analizo SPSS in jih predstavili opisno, tabelarno in grafično. Izvedli smo 

deskriptivno statistiko in uporabili statistične metode frekvence (f), odstotke (%), 

srednje vrednosti (M), standardni odklon (σ), minimalne (MIN) in maksimalne vrednosti 

(MAX).   

9 REZULTATI 

Rezultati anketnega vprašalnika so v nadaljevanju predstavljeni v sklopu 
posameznega raziskovalnega vprašanja. Predstavljeni so opisno, tabelarno in 
grafično. Odprta vprašanja smo razporedili v ustrezne kategorije. Rezultati so 
podkrepljeni s pregledano literaturo.  

9.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  

 

 

Po sklopih smo s pomočjo literature (Rojahn, 2011) našteli neželena vedenja otrok z 
AM in/ali MDR (samopoškodbena, agresivna in uničujoča, stereotipna vedenja in 
pasivnost). Anketirane osebe smo prosili, da označijo, katera neželena vedenja 
opažajo pri otrocih v razvojnem oddelku. Možnih je bilo več odgovorov.  
 
Pri otrocih z AM in/ali MDR zaradi pomanjkljivo razvitega centralno-živčnega sistema 
opažamo manj zrele oblike vedenja (Žgur, 2017). Neželena vedenja opažamo pri 13 
do 30 % otrok z AM in/ali MDR (Jurišić, 2021). 
Ugotovili, smo da se med samopoškodbenimi vedenji najpogosteje pojavlja 
udarjanje ob glavo (npr. z roko) v 14,6 %. Sledijo vedenja: grizenje samega sebe (13,5 
%), zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane (13,2 %), udarjanje z glavo ob druge 
predmete ali osebe (11,7 %), škripanje z zobmi – dokaz obrabljenih zob (10,3 %), 
ščipanje samega sebe (9,3 %), udarjanje s katerimkoli delom telesa – brez glave (7,1 
%), puljenje las, trganje šopa las (6,8 %), pretirano praskanje samega sebe (5,7 %), 
vtikanje predmetov v nos, ušesa, zadnjično odprtino ipd. (5,0 %) in trganje kože (1,8 
%).  
Tri anketirane osebe so navedle še druge odgovore:  

- ne je hrane iz vrtca, 
- nič posebnega, 
- ogledovanje v ogledalo, »migetanje« z rokami oz. prsti pred obrazom, pljuvanje 

po teh. 
Več kot polovica strokovnih delavk je med samopoškodbenimi vedenji označila 
udarjanje ob glavo, npr. z roko (64,1 %), grizenje samega sebe (59,4 %), zaužitje 
predmetov, ki ne predstavljajo hrane (57,8 %) in udarjanje z glavo ob druge predmete, 
osebe (51,6 %).  
Samopoškodbena vedenja so prikazana v tabeli 10 in grafu 3.  
 
 
 
 
 

Katere oblike neželenih vedenj se pri otrocih z AM in/ali MDR pojavljajo 
najpogosteje? 
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Med agresivnimi in uničujočimi vedenji se najpogosteje pojavlja pretepanje in 
udarjanje drugih (12,1 %). Sledijo vedenja: potiskanje drugih (11,8 %), grizenje drugih 
(9,6 %), grabljenje in vlečenje drugih (9,6 %), odrivanje in upiranje ob dotiku- npr. 
crkljanju (9,3 %), brcanje drugih (9,1 %), uničevanje stvari – trganje oblačil, metanje, 
razbijanje predmetov (9,1 %), ščipanje drugih (8,5 %), neprimerno ravnanje s hrano – 
metanje po prostoru, namerno packanje po pohištvu (7,7 %), praskanje drugih (7,1 %), 
verbalno žaljenje drugih (1,9 %), ustrahovanje – zloba, krutost (1,9 %) in preklinjanje 
(1,9 %).  
Ena anketirana oseba je pod drugo navedla še:  

- Se uleže na tla, kriči, pljuva, pove, da želenega ne bo izvedel: »Ne boš!« in 
»Končano!«. 

Več kot polovica strokovnih delavk je med agresivnimi in uničujočimi vedenji označila 
pretepanje in udarjanje drugih (66,7 %), potiskanje drugih (65,2%), grizenje drugih 
(53,0 %), grabljenje in vlečenje drugih (53,0%) ter odrivanje in upiranje ob dotiku      
(51,5 %). Polovica pa jih je izbrala še brcanje drugih (50,0%) in uničevanje stvari     
(50,0 %).  
Agresivna in uničujoča vedenja so prikazana v tabeli 11 in grafu 4.  
 
Med stereotipnimi vedenji se najpogosteje pojavlja manipuliranje s predmeti, npr. 
pogosto vrtenje v 9,6 %. Sledijo vedenja: ponavljajoči gibi telesa (8,6 %), mahanje in 
stresanje z rokami (8,3 %), kričanje in cviljenje (8,3 %), zibanje (7,7 %), ponavljajoči 
gibi rok in prstov (6,9 %), korakanje, skakanje, tekanje in zaletavanje (6,9 %), ploskanje 
z rokami (6,5 %), vonjanje predmetov in lastnega telesa (6,1 %), ponavljanje 
posameznih besed in besednih zvez (5,8 %), odgovarjanje z dobesednimi frazami s 
televizijskega zaslona (5,6 %), strmenje v roke ali predmete (5,4 %), delanje grimas 
(5,4 %), neprestano pripovedovanje o določenem interesu (3,5 %), drgnjenje samega 
sebe (3,3 %) in postavljanje telesa v bizarne položaje (1,9 %).  
Dve anketirani osebi sta navedli še dva druga odgovora: 

- ponavljanje posameznih gibov, 
- spuščanje vedno enakih glasov.   

Več kot polovica strokovnih delavk je med stereotipnimi vedenji označila manipuliranje 
s predmeti (75,8 %), ponavljajoče gibe telesa (68,2 %), mahanje in stresanje z rokami 
(65,2 %), kričanje in cviljenje (65,2 %), zibanje (60,6 %), ponavljajoče gibe rok in prstov 
(54,5 %), korakanje, skakanje, tekanje in zaletavanje (54,5 %) ter ploskanje z rokami 
(51,5 %).  
Stereotipna vedenja so prikazana v tabeli 12 in grafu 5.  
 
Med pasivnimi vedenji se najpogosteje pojavljata brez ideje za igro (23,8 %) in šibak 
očesni kontakt (23,8 %). Sledijo vedenja: neodzivanje na ime (18,4 %), brez interesa 
ali empatije ob bolečini, stiski (17, 2 %) in brez pobud za komunikacijo (16,4 %).  
Ena anketirana oseba je pod drugo navedla še: ne zazna nevarnosti.    
Za vsak primer pasivnega vedenja se je odločila več kot polovica strokovnih delavk. 
Brez ideje za igro in šibak očesni kontakt je izbralo 87,9 % anketiranih oseb, 
neodzivanje na ime 68,2 %, brez interesa ali empatije ob bolečini, stiski 63,6 %, brez 
pobud za komunikacijo pa 60,6 %. 
Pasivna vedenja so prikazana v tabeli 13 in grafu 6.  
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75,8 % anketiranih oseb je označilo manipuliranje s predmeti, kar smo uvrstili med 
stereotipna vedenja, ter 87,9 % brez ideje za igro in šibak očesni kontakt, kar pa smo 
uvrstili med pasivna vedenja. Za obe skupini neželenih vedenj velja, da se lahko 
pojavljajo zaradi potreb po istosti (Whitaker, 2018). Pri skupini pasivnih vedenj se je 
več kot polovica strokovnih delavk odločila za vsak naveden primer, iz česar lahko 
sklepamo, da anketirane osebe pri delu z otroki z AM in/ali MDR v največji meri opažajo 
pasivna vedenja. Otroci z AM in/ali MDR pogosto niso notranje motivirani (delujejo 
pasivno), zaradi česar potrebujejo dodatne zunanje spodbude, velikokrat so to 
materialni krepitelji (Jurišić, 2011). Pogosto pa imajo težave tudi z neverbalno 
komunikacijo, kamor uvrščamo vzpostavljanje očesnega kontakta, iz česar prav tako 
izhaja veliko vzorcev neželenih vedenj (Macedoni Lukšič, 2011).  
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SAMOPOŠKODBENA VEDENJA 

Primer vedenja 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

*Odstotek 
primerov 

(%) 

Udarja ob glavo (npr. z 
roko). 

41 14,6 64,1 

Grize samega sebe. 38 13,5 59,4 

Zaužije predmete, ki ne 
predstavljajo hrane. 

37 13,2 57,8 

Udarja z glavo ob 
druge predmete, 
osebe. 

33 11,7 51,6 

Škripa z zobmi (dokaz 
obrabljenih zob). 

29 10,3 45,3 

Ščipa samega sebe. 26 9,3 40,6 

Udarja s katerim koli 
delom telesa (brez 
glave). 

20 7,1 31,3 

Puli lase, odtrga šop 
las. 

19 6,8 29,7 

Pretirano praska 
samega sebe. 

16 5,7 25,0 

Vtika predmete v nos, 
ušesa, zadnjično 
odprtino ipd. 

14 5,0 21,9 

Trga kožo. 5 1,8 7,8 

Drugo 3 1,1 4,7 

Skupaj  281 100,0 439,1 

Tabela 10: Samopoškodbena vedenja 

*Odstotek primerov: delež vseh oseb, ki so izbrali določen odgovor.  

 

Graf 3: Samopoškodbena vedenja 
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AGRESIVNA IN UNIČUJOČA VEDENJA 

Primer vedenja 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

*Odstotek 
primerov 

(%) 

Pretepa in udarja druge. 44 12,1 66,7 

Potiska druge. 43 11,8 65,2 

Grize druge. 35 9,6 53,0 

Grabi, vleče druge. 35 9,6 53,0 

Se odriva, upira ob dotiku (npr. crkljanju). 34 9,3 51,5 

Brca druge. 33 9,1 50,0 

Uničuje stvari (trga oblačila, meče, razbija 
predmete ipd.). 

33 9,1 50,0 

Ščipa druge. 31 8,5 47,0 

Neprimerno ravna s hrano (jo meče po 
prostoru, namerno packa po pohištvu ipd.). 

28 7,7 42,4 

Praska druge. 26 7,1 39,4 

Verbalno žali druge.  7 1,9 10,6 

Ustrahuje – je zloben, krut (npr. grabi hrano 
ali igrače od drugih). 

7 1,9 10,6 

Preklinja. 7 1,9 10,6 

Drugo 1 0,3 1,5 

Skupaj  364 100,0 551,5 

Tabela 11: Agresivna in uničujoča vedenja 

*Odstotek primerov: delež vseh oseb, ki so izbrali določen odgovor.  

 

Graf 4: Agresivna in uničujoča vedenja 
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STEREOTIPNA VEDENJA 

Primer vedenja 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

*Odstotek 
primerov 

(%) 

Manipulira s predmeti (npr. jih pogosto vrti). 50 9,6 75,8 

Ima ponavljajoče gibe telesa. 45 8,6 68,2 

Maha, stresa z rokami. 43 8,3 65,2 

Kriči, cvili. 43 8,3 65,2 

Se ziba. 40 7,7 60,6 

Ima ponavljajoče gibe rok, prstov. 36 6,9 54,5 

Koraka, skače, teka, se zaletava. 36 6,9 54,5 

Ploska z rokami. 34 6,5 51,5 

Vonja predmete, lastno telo. 32 6,1 48,5 

Ponavlja posamezne besede ali besedne zveze. 30 5,8 45,5 

Odgovarja z dobesednimi frazami, ki jih je slišal/videl 
na televizijskem zaslonu. 

29 5,6 43,9 

Strmi v roke ali predmete. 28 5,4 42,4 

Dela grimase (nenaravne, spačene poteze obraza). 28 5,4 42,4 

Neprestano pripoveduje o določenem interesu. 18 3,5 27,3 

Drgne samega sebe. 17 3,3 25,8 

Telo postavlja v bizarne položaje. 10 1,9 15,2 

Drugo  2 0,4 3,0 

Skupaj  521 100,0 789,4 

Tabela 12: Stereotipna vedenja 

*Odstotek primerov: delež vseh oseb, ki so izbrali določen odgovor.  
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Graf 5: Stereotipna vedenja 
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PASIVNOST 

Primer vedenja 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

*Odstotek 
primerov 

(%) 

Nima ideje za igro (npr. potrebuje spodbude, da se 
zaigra, ne raziskuje z različnimi materiali ipd.).  

58 23,8 87,9 

Ima šibak očesni kontakt (npr. redko vzpostavljen, 
hitro odkrenljiv, popolnoma odsoten, neprimeren 
glede na situacijo). 

58 23,8 87,9 

Se ne odziva na ime, ko ga pokličemo.    45 18,4 68,2 

Ne pokaže interesa ali empatije, v kolikor smo v 
bolečini, stiski. 

42 17,2 63,6 

Ne da pobude za komunikacijo (npr. ne prosi za 
pomoč, ne pokaže na želene predmete ipd.). 

40 16,4 60,6 

Drugo 1 0,4 1,5 

Skupaj  244 100,0 369,7 

Tabela 13: Pasivnost 

*Odstotek primerov: delež vseh oseb, ki so izbrali določen odgovor.  

 

Graf 6: Pasivnost 
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9.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

 

 

S pomočjo literature (Žiberna, b. d.) smo našteli pristope in metode za modifikacijo 
neželenih vedenj. Razdelili smo jih v naslednje sklope: vedenjski pristopi, razvojni 
pristopi, pristopi za učenje specifičnih veščin, pristopi za učenje socialnih veščin, 
socialne komunikacije in čustvenega opismenjevanja ter drugi pristopi. Anketirane 
osebe smo prosili, da označijo, katere pristope uporabljajo za modifikacijo neželenih 
vedenj, povezanih s primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije, 
pri otrocih z AM in/ali MDR. Možnih je bilo več odgovorov.  
 
Avtorica Žiberna (prav tam) poudarja, da univerzalni pristop, ki bi ustrezal vsem 
otrokom in bi bil učinkovit v vseh razvojnih in življenjskih obdobjih, ne obstaja. Zato jih 
praviloma med sabo kombiniramo in prilagajamo posameznikovim potrebam.  
Rezultati so pokazali, da največ anketiranih oseb za modifikacijo neželenih vedenj, 
povezanih s primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije, pri otrocih 
z AM in/ali MDR uporablja naslednje pristope in metode:  

- Komunikacija z izmenjavo slik – PECS (88,0 %), 
- Terapija senzorne integracije (74,5 %), 
- Učenje na tleh – DIR Floortime (69,6 %), 
- Pozitivna podpora vedenju- PBS (69,2 %), 
- Različne tehnike za učenje socialnih veščin in za čustveno opismenjevanje- 

socialne zgodbe, dialogi v oblačkih, CAT-kit, slikovne knjige (68,0 %), 
- Treningi socialnih spretnosti (60,0 %), 
- Strukturiran pristop učenja – TEACCH pristop (60,0 %), 
- Učenje z gibanjem- npr. Brain Gym (60,0 %), 
- Učenje odzivnosti (58,7 %), 
- Uporabna analiza vedenja – ABA (55,8 %), 
- S tehnologijo podprte metode za komunikacijo in spodbujanje komunikacije (54 

%). 
 
Večina otrok, ki so vključeni v razvojne oddelke, ima omejitve na področju 
komunikacije, iz česar izhaja veliko neželenih vedenj. Model PECS je eden 
najučinkovitejših v okviru PINK, zaradi česar avtorice Bac, Jurišić, Žiberna, Macedoni 
Lukšič, Gruden in Tomc Šavora (b. d.) menijo, da bi ga morali poznati vsi strokovnjaki, 
ki delajo v razvojnih oddelkih, in ga ustrezno uporabljati, ko se izkaže potreba.  
V naši raziskavi smo ugotovili, da model PECS med vsemi navedenimi pristopi 
uporablja največ anketiranih oseb – 88,0 %, kar je spodbuden podatek za, po besedah 
omenjenih avtoric, bistveno izboljšanje kakovosti obstoječega programa (prav tam). 
 
V nadaljevanju po sklopih navajamo, v kolikšni meri so anketirane osebe izbirale 
določene pristope. Podatki so prikazani v tabeli 14 in grafu 7.  
 
 
 

Katere pristope in metode uporabljajo strokovni delavci v razvojnih oddelkih 
za modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s primanjkljajem na področju 
socialne komunikacije in interakcije, pri otrocih z AM in/ali MDR? 

 

 

 



53 
 

Med vedenjskimi pristopi je največ anketiranih oseb izbralo pozitivno podporo 
vedenju – PBS (43,9 %). Temu sledijo: uporabna analiza vedenja – ABA (35,4 %), 
intenzivna obravnava – IBI (11,0 %) in zgodnji Denverski model obravnave (9,8 %).  
Avtorice Macedoni Lukšič, Stres Kaučič, Gomboc, Štruc in Pleterski (2011) so v svoji 
raziskavi s pomočjo uporabne vedenjske analize – ABA dokazale napredek pri otrocih 
(povprečna starost 5,8 let), ki so bili diagnosticirani z nizkofunkcionalnim avtizmom. 
Napredek so med drugim potrdile na področju verbalne in neverbalne komunikacije 
(vzpostavljanja očesnega stika). Zmanjšala pa se je tudi raven neželenih vedenj 
(predvsem agresije). Macedoni Lukšič (2006) navaja, da se uporabna vedenjska 
analiza- ABA prav tako kombinira z drugimi terapevtskimi tehnikami, med katerimi 
navaja prav model PECS. 
 
Med razvojnimi pristopi je največ anketiranih oseb izbralo učenje na tleh – DIR 
Floortime (43,2 %). Temu sledijo: učenje odzivnosti (36,5 %), terapija razvijanja 
odnosov – RDI (10,8 %) in razvojni socio-pragmatični model (9,5 %).  
 
Med pristopi za učenje specifičnih veščin je največ anketiranih oseb izbralo 
komunikacijo z izmenjavo slik – PECS (50,0 %). Temu sledijo: s tehnologijo podprte 
metode za komunikacijo in spodbujanje komunikacije (30,7 %), trening funkcionalne 
komunikacije – FCT (15,9 %) in trening totalne komunikacije (3,4 %).   
 
Med pristopi za učenje socialnih veščin, socialne komunikacije in čustvenega 
opismenjevanja je največ anketiranih oseb izbralo različne tehnike za učenje 
socialnih veščin in za čustveno opismenjevanje- socialne zgodbe, dialogi v oblačkih, 
CAT-kit, slikovne knjige (31,8 %). Temu sledijo: treningi socialnih spretnosti (28,0 %), 
različni programi in pristopi za čustveno opismenjevanje (19,6 %), integrirane igralne 
skupine – IPG (15,9 %) in treningi teorije uma (4,7 %).  
 
Med drugimi pristopi pa je največ anketiranih oseb izbralo terapijo senzorne 
integracije (32,8 %). Temu sledijo: strukturiran pristop učenja – TEACCH pristop       
(26,4 %), učenje z gibanjem – npr. Brain Gym (26,4 %) in terapija s pomočjo živali     
(13,6 %). Ena anketirana oseba pa je navedla še MNRI metodo.  
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Pristopi in metode 
Frekvenca 

(f)  
Odstotek 

(%) 

*Odstotek 
primerov 

(%) 

VEDENJSKI PRISTOPI 

Intenzivna obravnava vedenja (IBI) 9 11,0 17,3 

Pozitivna podpora vedenju (PBS) 36 43,9 69,2 

Uporabna analiza vedenja (ABA) 29 35,4 55,8 

Zgodnji Denverski model obravnave 8 9,8 15,4 

Skupaj 82 100,0 157,7 

RAZVOJNI PRISTOPI 

Razvojni socio-pragmatični model  7 9,5 15,2 

Terapija razvijanja odnosov (RDI) 8 10,8 17,4 

Učenje na tleh (DIR Floortime) 32 43,2 69,6 

Učenje odzivnosti 27 36,5 58,7 

Skupaj 74 100,0 160,9 

PRISTOPI ZA UČENJE SPECIFIČNIH VEŠČIN 

S tehnologijo podprte metode za komunikacijo in 
spodbujanje komunikacije 

27 30,7 54,0 

Trening funkcionalne komunikacije (FCT) 14 15,9 28,0 

Trening totalne komunikacije 3 3,4 6,0 

Komunikacija z izmenjavo slik (PECS) 44 50,0 88,0 

Skupaj 88 100,0 176,0 

PRISTOPI ZA UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN, SOCIALNE KOMUNIKACIJE IN 
ČUSTVENEGA OPISMENJEVANJA 

Integrirane igralne skupine (IPG) 17 15,9 34,0 

Različni programi in pristopi za čustveno 
opismenjevanje 

21 19,6 42,0 

Različne tehnike za učenje socialnih veščin in za 
čustveno opismenjevanje (socialne zgodbe, dialogi v 
oblačkih, CAT-kit, slikovne knjige) 

34 31,8 68,0 

Treningi socialnih spretnosti  30 28,0 60,0 

Treningi teorije uma 5 4,7 10,0 

Skupaj 107 100,0 214,0 
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DRUGI PRISTOPI 

Terapija senzorne integracije 41 32,8 74,5 

Strukturiran pristop učenja (TEACCH pristop) 33 26,4 60,0 

Terapija s pomočjo živali 17 13,6 30,9 

Učenje z gibanjem (npr. Brain Gym) 33 26,4 60,0 

Drugo 1 0,8 1,8 

Skupaj 125 100,0 227,3 

Tabela 14: Pristopi in metode za modifikacijo neželenih vedenj 

*Odstotek primerov: delež vseh oseb, ki so izbrali določen odgovor.  

 

Graf 7: Pristopi in metode za modifikacijo neželenih vedenj 
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9.3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

 

S pomočjo doktorske disertacije avtorice Bezenšek (2019) smo navedli načela 
vedenjskega pristopa po načelih uporabne vedenjske analize ABA in konkreten primer. 
Anketirane osebe so najprej označile, ali posamezno načelo poznajo. Če so izbrale: 
»Da, načelo poznam.«, se jim je odprlo dodatno vprašanje, kjer so na Likertovi lestvici 
od 1 do 5 označile pogostost uporabe načela v praksi.  
Likertova lestvica:  
- 1 (NIKOLI ne uporabim),  
- 2 (REDKO uporabim),  
- 3 (OBČASNO uporabim),  
- 4 (POGOSTO uporabim),  
- 5 (VEDNO uporabim, ko se pri otroku pojavi potreba zanjo).  
Če so izbrale: »Ne, načela ne poznam.«, so nadaljevale z naslednjim načelom.  
 
Eden izmed temeljnih terapevtskih pristopov obravnave predšolskih otrok so principi 
uporabne vedenjske analize – ABA (Macedoni Lukšič, 2006), ki predstavljajo 
znanstveno potrjeni model pri delu z osebami z AM, kjer gre za sistematično uporabo 
načel vedenja in učenja (Applied Behavior Analysis, b. d.). Glavni cilji pristopa so 
učenje osnovnih vzorcev komunikacije, socialnih veščin ter modifikacija neželenega 
vedenja.  Je tudi najpogosteje proučevan pristop in eden izmed najučinkovitejših 
pristopov (Autism Speaks, b. d.). Zajema več terapevtskih pristopov in tehnik. Načela 
pristopa se uporabljajo v nekaterih razvojnih vrtcih. Običajno ga izvajajo specialni in 
rehabilitacijski pedagogi z ustreznimi certifikati (Žiberna, b. d.). 
 
Rezultati ankete so pokazali, da vse anketirane osebe (100,0 %) poznajo pozitivno 
krepitev. Temu sledijo naslednja načela: žetoniranje (98,2 %), motivacije (98,2 %), 
pozitivno kaznovanje (98,2 %), fizične opore (98,2 %), geste in kretnje (98,2 %), 
izključitev – time-out (96,5 %), modelno učenje (96,4 %), analiza naloge in veriženje 
(96,4 %), ignoriranje (93,0 %), negativno kaznovanje (87,5 %) in negativna krepitev 
(82,5 %). Najmanj pa poznajo načelo poprava in prekomerna poprava napake          
(50,0 %).        
 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikšni meri strokovni delavci v razvojnih oddelkih poznajo in uporabljajo 
posamezna načela vedenjskega pristopa za vpeljavo PINK? 
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V tabeli 15 in grafu 8 so prikazani rezultati poznavanja posameznih načel vedenjskega 
pristopa za vpeljavo PINK. 

Načelo  Odgovori 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

Pozitivna krepitev 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

57 
0 

100,0 
0,0 

Negativna krepitev 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

47 
10 

82,5 
17,5 

Žetoniranje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

56 
1 

98,2 
1,8 

Motivacije 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
1 

98,2 
1,8 

Pozitivno kaznovanje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

56 
1 

98,2 
1,8 

Negativno kaznovanje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

49 
7 

87,5 
12,5 

Ignoriranje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

53 
4 

93,0 
7,0 

Izključitev (time-out) 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
2 

96,5 
3,5 

Fizične opore 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
1 

98,2 
1,8 

Geste, kretnje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
1 

98,2 
1,8 

Modelno učenje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
2 

96,4 
3,6 

Analiza naloge in veriženje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
2 

96,4 
3,6 

Poprava in prekomerna poprava 
napake 

Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

28 
28 

50,0 
50,0 

Tabela 15: Poznavanje načel vedenjskega pristopa 

Pri uporabi posameznih načel vedenjskega pristopa je največ anketiranih oseb 
označilo uporabo pozitivne krepitve, ki je eno najučinkovitejših in najbolj preučevanih 
načel vedenjskega pristopa (Jurišić, 2016). Nobena anketirana oseba ni označila, da 
tega načela nikoli ne uporablja v praksi. Povprečna vrednost tega načela (M) je bila 
4,02. Glede na zastavljeno 5-stopenjsko Likertovo lestvico pogostosti uporabe načela 
v praksi lahko sklepamo, da anketirane osebe pozitivno krepitev v praksi uporabljajo 
pogosto. Prav tako pogosto uporabljajo naslednja načela: analiza naloge in veriženje 
(M = 3,98), motivacije (M = 3,96), geste in kretnje (M = 3,93), fizične opore (M = 3,65) 
ter modelno učenje (M = 3,87). Preseneča nas podatek, ki ga je med drugim navedlo 
nekaj anketiranih oseb, tj. da nikoli ne uporabijo motivatorjev, kar je eno ključnih načel 
vedenjskega pristopa ABA (Cooper idr., 2007). Otroci z AM in/ali MDR pogosto niso 
notranje motivirani, zaradi česar potrebujejo dodatne zunanje spodbude (Bezenšek, 
2015).  
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Najredkeje so anketirane osebe označevale uporabo načela poprava in prekomerna 
poprava napake. Povprečna vrednost (M) za to načelo je bila 2,44, kar uporabo načela 
uvršča med redko uporabljeno. Občasno uporabljena pa so naslednja načela: 
izključitev (time-out) (M = 2,74), žetoniranje (M = 2,89), ignoriranje (M = 2,96), 
negativna krepitev (M = 3,15), negativno kaznovanje (M = 3,24) in pozitivno 
kaznovanje (M = 3,40). Pozitiven je podatek, da se ignoriranje neželenega vedenja v 
praksi uporablja občasno, saj pristop ni primeren za obravnavo nevarnih oblik vedenja 
(npr. agresija) (Bezenšek, 2015).  
Vsa omenjena načela uporabljamo v kombinaciji, saj z njim povečujemo učinkovitost. 
Vsem načelom je skupno to, da se vedenje okrepi, je pogostejše, bolj intenzivno in dalj 
časa trajajoče. S sistematičnim pristopom lahko med drugim učinkovito izboljšamo tudi 
komunikacijo (Jurišić, 2016). Malo pa je informacij o tem, katere oblike vedenja se 
najuspešneje modificirajo s pomočjo načel vedenjskega pristopa (Jurišić, 1996).    
 

V tabeli 16 in grafu 9 so prikazani rezultati uporabe posameznih načel vedenjskega 
pristopa za vpeljavo PINK.  

Načelo 
Frekvenca 

(f) 
Minimum 

(MIN) 
Maksimum 

(MAX) 
Povprečje 

(M) 

Standardni 
odklon 

(SD) 

Pozitivna krepitev 56 2 5 4,02 0,646 

Negativna krepitev 46 1 5 3,15 1,053 

Žetoniranje 55 1 5 2,89 1,100 

Motivacije 54 1 5 3,96 0,846 

Pozitivno 
kaznovanje 

55 1 5 3,40 0,974 

Negativno 
kaznovanje 

49 1 5 3,24 0,969 

Ignoriranje 52 1 4 2,96 0,862 

Izključitev (time-out) 54 1 4 2,74 0,873 

Fizične opore 54 1 5 3,65 0,872 

Geste, kretnje 54 2 5 3,93 0,797 

Modelno učenje 54 2 5 3,87 0,702 

Analiza naloge in 
veriženje 

53 2 5 3,98 0,909 

Poprava in 
prekomerna poprava 
napake 

27 1 4 2,44 0,847 

Tabela 16: Uporaba načel vedenjskega pristopa 
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9.4 ČETRTO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

 

S pomočjo prezentacije avtorice Šilc (b. d.) z naslovom TEACCH – Razumevanje učnih 
stilov in potreb oseb z avtizmom smo navedli načela vizualnih opor, konkreten primer 
in fotografijo. Anketirane osebe so najprej označile, ali posamezno načelo poznajo. Če 
so izbrale: »Da, načelo poznam.«, se jim je odprlo dodatno vprašanje, kjer so na 
Likertovi lestvici od 1 do 5 označile pogostost uporabe načela v praksi.  
Likertova lestvica:  
- 1 (NIKOLI ne uporabim),  
- 2 (REDKO uporabim),  
- 3 (OBČASNO uporabim),  
- 4 (POGOSTO uporabim),  
- 5 (VEDNO uporabim, ko se pri otroku pojavi potreba zanjo).  
Če so izbrale: »Ne, načela ne poznam.«, so nadaljevale z naslednjim načelom.  
 
Vizualne opore so komunikacijsko orodje, ki ga lahko uporabljamo kot pomoč otrokom 
z AM in/ali MDR pri poučevanju želenega vedenja. Lahko nam pomagajo zagotoviti 
rutino in strukturo (National Autistic Society, 2020), s čimer lahko vplivamo na 
stereotipna vedenja, katera so v anketnem vprašalniku (prvo raziskovalno vprašanje) 
pogosto izpostavile anketirane osebe. Vizualne opore moramo prilagoditi vsakemu 
posamezniku, pri čemer moramo upoštevati njegove interese in postopnost uvajanja 
simbolov (npr. težavnost, abstraktnost, samostojnost ipd.) (prav tam). Vizualne opore 
otrokom omogočajo razvoj komunikacije. Otroci z AM in/ali MDR imajo težave z 
učenjem komunikacijskega namena, ki se ga morajo naučiti (Jurišić, 2011). 
    
Rezultati ankete so pokazali, da vse anketirane osebe (100,0 %) poznajo slikovna 
navodila in omejitev izbir. Temu sledijo naslednja načela: urnik aktivnosti (98,2 %), 
koncept najprej-potem (98,2 %), stabiliziranje materialov (98,2 %), kretnje (98,1 %), 
omejitev materiala (96,4 %), barve (96,4 %), ček lista aktivnosti (96,4 %), časovna 
omejitev dejavnosti (96,4 %), komunikacijska knjiga (96,3 %), fotografije (94,4 %), slike 
(94,4 %), pisna navodila (92,7 %), predmeti (92,6 %), preproge (91,1 %), omare in 
police (91,1 %), od leve proti desni (91,1 %), razporeditev miz (90,9 %), trakovi po tleh 
(87,5 %), segmentiranje navodil (87,3 %), od zgoraj navzdol (85,7 %), video vsebine 
(83,3 %) in stopenjske lestvice (81,5 %). Najmanj pa poznajo načelo uporaba 
prilagoditev za lažjo diskriminacijo (75,0 %). 
 
 

 

 

 

 

 

V kolikšni meri strokovni delavci v razvojnih oddelkih poznajo in uporabljajo 
posamezna načela vizualnih opor za vpeljavo PINK? 
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V tabeli 17 in grafu 8 so prikazani rezultati poznavanja posameznih načel vizualnih 
opor za vpeljavo PINK. 

Načelo  Odgovori 
Frekvenca 

(f) 
Odstotek 

(%) 

FIZIČNA ORGANIZACIJA 

Preproge  
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
5 

91,1 
8,9 

Omare, police 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
5 

91,1 
8,9 

Trakovi po tleh  
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

49 
7 

87,5 
12,5 

Razporeditev miz 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

50 
5 

90,9 
9,1 

Omejitev materiala 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

53 
2 

96,4 
3,6 

Barve  
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
2 

96,4 
3,6 

URNIK 

Urnik aktivnosti 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
1 

98,2 
1,8 

Koncept najprej-potem 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
1 

98,2 
1,8 

Ček lista aktivnosti 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
2 

96,4 
3,6 

DELOVNI SISTEM AKTIVNOSTI 

Od leve proti desni 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
5 

91,1 
8,9 

Od zgoraj navzdol 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

48 
8 

85,7 
14,3 

Uporaba prilagoditev za lažjo 
diskriminacijo 

Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

42 
14 

75,0 
25,0 

Časovna omejitev dejavnosti 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
2 

96,4 
3,6 

VIZUALNO STRUKTURIRANE NALOGE 

Slikovna navodila 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
0 

100,0 
0,0 

Pisna navodila 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
4 

92,7 
7,3 

Omejitev izbir 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

55 
0 

100,0 
0,0 

Stabiliziranje materialov 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

54 
1 

98,2 
1,8 

Segmentiranje navodil 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

48 
7 

87,3 
12,7 
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DRUGO 

Komunikacijska knjiga 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

52 
2 

96,3 
3,7 

Predmeti 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

50 
4 

92,6 
7,4 

Fotografije 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
3 

94,4 
5,6 

Slike 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

51 
3 

94,4 
5,6 

Stopenjske lestvice 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

44 
10 

81,5 
18,5 

Kretnje 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

53 
1 

98,1 
1,9 

Video vsebina 
Da, načelo poznam. 
Ne, načela ne poznam. 

45 
9 

83,3 
16,7 

Tabela 17: Poznavanje načel vizualnih opor 

Pri uporabi posameznih načel vizualnih opor je največ anketiranih oseb označilo urnik 
aktivnosti, kar otroku učinkovito pomaga, da točno ve, kaj je naloga in kaj sledi, ko jo 
opravi (Hannah, 2009). Presenetljiv je podatek, da nekatere anketirane osebe v praksi 
tega načela nikoli ne uporabijo. Povprečna vrednost tega načela (M) je bila 4,22. Glede 
na zastavljeno 5-stopenjsko Likertovo lestvico pogostosti uporabe načela v praksi 
lahko sklepamo, da anketirane osebe urnike aktivnosti v praksi uporabljajo pogosto. 
Prav tako pogosto uporabljajo naslednja načela: omejitev materiala (M = 4,06), 
koncept najprej-potem (M = 4,02), stabiliziranje materialov (M = 3,98), omejitev izbir 
(M = 3,89), razporeditev miz (M = 3,73), od leve proti desni (M = 3,59), od zgoraj 
navzdol (M = 3,57), barve (M = 3,57) in slikovna navodila (M = 3,53).   
Najredkeje so anketirane osebe označevale uporabo načela stopenjske lestvice. 
Povprečna vrednost (M) za to načelo je bila 1,89, kar uporabo načela uvršča med 
redko uporabljeno. Redko uporabljene so tudi video vsebine (M = 2,02). Občasno 
uporabljena pa so naslednja načela: trakovi po tleh (M = 2,59), pisna navodila                  
(M = 2,61), ček lista aktivnosti (M = 2,61), segmentiranje navodil (M = 2,88), 
komunikacijska knjiga (M = 3,04), uporaba prilagoditev za lažjo diskriminacijo                        
(M = 3,07), predmeti (M = 3,10), preproge (M = 3,18), kretnje (M = 3,23), fotografije    
(M = 3,24), omare in police (M = 3,27), slike (M = 3,27) in časovna omejitev dejavnosti 
(M = 3,48).  
Presenetljiv je podatek, da komunikacijsko knjigo anketirane osebe v praksi 
uporabljajo zgolj občasno, komunikacijo z izmenjavo slik (PECS) pa so označile kot 
najpogosteje uporabljen pristop za modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s 
primanjkljajem na področju socialne komunikacije in interakcije, pri otrocih z AM in/ali 
MDR. Zanj se je odločilo 88,0 % anketiranih. Komunikacijska knjiga je osnovno orodje 
za izvajanje modela.  
Z dokazi podprte intervencije med drugim zajemajo strukturirano poučevanje z 
vizualnimi oporami (Jurišić, 2016). 60,0 % anketiranih oseb je pristop TEACCH izbralo 
kot pristop za modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s primanjkljajem na področju 
socialne komunikacije in interakcije, pri otrocih z AM in/ali MDR.  
Vsa omenjena načela uporabljamo v kombinaciji, saj z njim povečujemo učinkovitost 
(Jurišić, 2016). 
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V tabeli 18 in grafu 9 so prikazani rezultati uporabe posameznih načel vizualnih opor 
za vpeljavo PINK.  

Načelo 
Frekvenca 

(f) 
Minimum 

(MIN) 
Maksimum 

(MAX) 
Povprečje 

(M) 

Standardni 
odklon 

(SD) 

FIZIČNA ORGANIZACIJA 

Preproge  50 1 5 3,18 1,155 

Omare, police 51 1 5 3,27 1,150 

Trakovi po tleh  49 1 5 2,59 1,059 

Razporeditev miz 49 1 5 3,73 1,076 

Omejitev materiala 53 1 5 4,06 0,929 

Barve  53 1 5 3,57 0,971 

URNIK 

Urnik aktivnosti 55 1 5 4,22 0,937 

Koncept najprej-
potem 

55 1 5 4,02 0,913 

Ček lista aktivnosti 54 1 5 2,61 1,140 

DELOVNI SISTEM AKTIVNOSTI 

Od leve proti desni 51 1 5 3,59 1,252 

Od zgoraj navzdol 47 1 5 3,57 1,247 

Uporaba 
prilagoditev za 
lažjo diskriminacijo 

42 1 5 3,07 1,113 

Časovna omejitev 
dejavnosti 

54 1 5 3,48 1,023 

VIZUALNO STRUKTURIRANE NALOGE 

Slikovna navodila 55 1 5 3,53 0,836 

Pisna navodila 51 1 5 2,61 1,185 

Omejitev izbir 55 2 5 3,89 0,737 

Stabiliziranje 
materialov 

54 2 5 3,98 0,879 

Segmentiranje 
navodil 

48 1 5 2,88 1,142 
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DRUGO 

Komunikacijska 
knjiga 

52 1 5 3,04 1,386 

Predmeti 50 1 5 3,10 1,111 

Fotografije 51 1 5 3,24 1,210 

Slike 51 1 5 3,27 1,185 

Stopenjske 
lestvice 

44 1 4 1,89 0,993 

Kretnje 52 1 5 3,23 1,002 

Video vsebina 45 1 4 2,02 0,988 

Tabela 18: Uporaba načel vizualnih opor 
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V grafu 8 je prikazano, v kolikšni meri strokovni delavci poznajo posamezna načela 
vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo PINK.  

 

Graf 8: Poznavanje posameznih načel vedenjskega pristopa in vizualnih opor 
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V grafu 9 je prikazano, v kolikšni meri strokovni delavci uporabljajo posamezna načela 
vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo PINK.  

 

Graf 9: Uporaba posameznih načel vedenjskega pristopa in vizualnih opor 

  

4,22

4,06

4,02

4,02

3,98

3,98

3,96

3,93

3,89

3,87

3,73

3,65

3,59

3,57

3,57

3,53

3,48

3,40

3,27

3,27

3,24

3,24

3,23

3,18

3,15

3,10

3,07

3,04

2,96

2,89

2,88

2,74

2,61

2,61

2,59

2,44

2,02

1,89

1 2 3 4 5

URNIK AKTIVNOSTI

OMEJITEV MATERIALA

KONCEPT NAJPREJ-POTEM

POZITIVNA KREPITEV

STABILIZIRANJE MATERIALOV

ANALIZA NALOGE in VERIŽENJE

MOTIVACIJE

GESTE, KRETNJE

OMEJITEV IZBIR

MODELNO UČENJE

RAZPOREDITEV MIZ

FIZIČNE OPORE

OD LEVE PROTI DESNI

OD ZGORAJ NAVZDOL

BARVE

SLIKOVNA NAVODILA

ČASOVNA OMEJITEV DEJAVNOSTI

POZITIVNO KAZNOVANJE

SLIKE

OMARE, POLICE

NEGATIVNO KAZNOVANJE

FOTOGRAFIJE

KRETNJE

PREPROGE

NEGATIVNA KREPITEV

PREDMETI

UPORABA PRILAGODITEV ZA LAŽJO DISKRIMINACIJO

KOMUNIKACIJSKA KNJIGA

IGNORIRANJE

ŽETONIRANJE

SEGMENTIRANJE NAVODIL

IZKLJUČITEV

ČEK LISTA AKTIVNOSTI

PISNA NAVODILA

TRAKOVI PO TLEH

POPRAVA in PREKOMERNA POPRAVA NAPAKE

VIDEO VSEBINE

STOPENJSKE LESTVICE



66 
 

9.5 PETO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 
 
 
 
ABA se kombinira z drugimi terapevtskimi tehnikami, med katerimi je tudi model PECS 
(Macedoni Lukšič, 2006). Med drugim vključuje še tehnike z uporabo vizualnih opor, 
kar otrokom zmanjšuje občutek negotovosti, daje strukturo in posledično zmanjšuje 
neželena vedenja (Cooper idr., 2007). Model PECS sestavlja šest faz (Pyramid 
Educational Consultants, b. d. a). V tabeli 19 smo po posameznih fazah predstavili, 
katera načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor se uporabljajo pri izvajanju 
modela PECS.  

Na vseh stopnjah se pojavljajo naslednja načela vedenjskega pristopa: krepitev, 
žetoniranje, motivacije, ki jih postopoma povečujemo, fizične opore, ki pa jih 
postopoma zmanjšujemo, da zagotovimo čim večjo samostojnost, geste in kretnje, 
modelno učenje, analiza naloge, vzvratno veriženje in poprava napake.  

Na vseh stopnjah se pojavljajo tudi naslednja načela vizualnih opor: komunikacijska 
knjiga, plastificirane sličice in predmeti, kar je osnova za izvajanje modela, barve, 
stabiliziranje materialov, segmentiranje navodil, kretnje, od leve proti desni, od zgoraj 
navzdol in časovna omejitev dejavnosti.       

 

Faze modela 
Načela vedenjskega 

pristopa 
Načela vizualnih opor 

1. FIZIČNA IZMENJAVA 

- krepitev,  
- žetoniranje, 
- motivacije,  
- fizične opore,  
- geste in kretnje, 
- modelno učenje, 
- analiza naloge, 
- vzvratno veriženje, 
- poprava napake. 

 

- komunikacijska knjiga, 
- predmeti,  
- plastificirane slike,  
- fotografije,  
- znaki (na začetku pripravimo nekoliko 

večje sličice),  
- barve,  
- prilagoditve za lažjo diskriminacijo,  
- omejitev izbir,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- časovna omejitev dejavnosti. 

2. SAMOSTOJNOST 

- krepitev,  
- žetoniranje,  
- več motivatorjev,  
- manj fizične opore,  
- geste in kretnje,  
- manj modelnega 

učenja,  
- analiza naloge,  
- vzvratno veriženje,  
- poprava napake. 

- komunikacijska knjiga,  
- predmeti,  
- plastificirane slike,  
- fotografije,  
- znaki (na začetku pripravimo nekoliko 

večje sličice),  
- barve,  
- prilagoditve za lažjo diskriminacijo,  
- omejitev izbir,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- razporeditev miz,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- časovna omejitev dejavnosti. 

RV5: V kolikšni meri uporabljena načela vedenjskega pristopa in vizualnih 
opor sovpadajo z modelom PECS? 
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3. DISKRIMINACIJA MED 
SLIKAMI 

- krepitev,  
- žetoniranje,  
- motivacije,  
- fizične opore,  
- geste in kretnje,  
- modelno učenje,  
- analiza naloge,  
- vzvratno veriženje,  
- poprava napake. 
 

- komunikacijska knjiga,  
- več plastificiranih slik,  
- barve,  
- prilagoditve za lažjo diskriminacijo,  
- omejitev izbir,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- urnik,  
- časovna omejitev dejavnosti. 

4. STRUKTURIRANJE 
STAVKOV 

- krepitev,  
- žetoniranje,  
- motivacije,  
- fizične opore,  
- geste in kretnje,  
- modelno učenje,  
- analiza naloge,  
- vzvratno veriženje,  
- poprava napake. 

- komunikacijska knjiga,  
- plastificirane slike,  
- barve,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- urniki,  
- omejitev izbir,  
- časovna omejitev dejavnosti. 

5. KAJ ŽELIŠ? 

- krepitev,  
- žetoniranje,  
- motivacije,  
- fizične opore,  
- geste in kretnje,  
- modelno učenje,  
- analiza naloge,  
- vzvratno veriženje,  
- poprava napake. 
 

- komunikacijska knjiga,  
- več plastificiranih slik,  
- barve,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- urniki,  
- omejitev izbir,  
- časovna omejitev dejavnosti.   

6. SPONTANO 
ODGOVARJANJE NA 
VPRAŠANJA, 
KOMENTIRANJE 

- krepitev,  
- žetoniranje,  
- motivacije,  
- fizične opore,  
- geste in kretnje,  
- modelno učenje,  
- analiza naloge,  
- vzvratno veriženje,  
- poprava napake. 

- komunikacijska knjiga,  
- več plastificiranih slik,  
- barve,  
- stabiliziranje materialov,  
- segmentiranje navodil,  
- kretnje,  
- od leve proti desni,  
- od zgoraj navzdol,  
- urniki,  
- omejitev izbir,  
- ček lista aktivnosti,  
- časovna omejitev dejavnosti. 

Tabela 19: Načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor kot del modela PECS 
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10 SKLEP 

Pri otrocih z AM in/ali MDR so zaradi drugačnega nevrološkega delovanja pogosto 
prisotni primanjkljaji v komunikaciji (Žgur, 2017). Kadar imajo težave z besednim 
sporočanjem, začnejo svoje namene izražati nebesedno, z vedenjem. Pojavijo se 
lahko neželena vedenja, ki jih je avtorica Mikuš Kos (2017) opredelila kot vedenja, ki 
obremenjujejo okolje in povzročajo negativne reakcije. V magistrskem delu smo jih 
razdelili na samopoškodbena, agresivna in uničujoča, stereotipna vedenja in 
pasivnost. Strokovnim delavcem in nenazadnje tudi staršem lahko predstavljajo velik 
izziv. Pomembno je, da otroke vključimo v ustrezen program ter da jim zagotovimo 
učinkovite pristope pomoči, s katerimi jih vodimo do čim bolj samostojnega življenja 
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). Otroci z AM in/ali MDR so zaradi 
specifičnih oblik podpore in pomoči pogosto vključeni v razvojne oddelke, kjer se jim 
lahko prilagodi način dela in pripomočke. Poleg tega pa jim lahko strokovnjaki ponudijo 
različne pristope, s katerimi lahko zmanjšajo pojav neželenih vedenj. Z različnimi 
oblikami PINK lahko izboljšamo komunikacijo in posledično tudi zmanjšamo neželena 
vedenja. Poudariti moramo, da univerzalni pristop, ki bi ustrezal vsem otrokom, ne 
obstaja. Prav tako ne moremo opredeliti, katere pristope je smiselno uporabiti ob 
pojavu določenih neželenih vedenj. Zato je pomembno, da vedenje pravočasno 
prepoznamo in da razumemo njegovo funkcijo. Pri modifikaciji neželenih vedenj pa 
lahko uporabimo tudi načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor, ki so med drugim 
del modela PECS, za izvajanje katerega potrebujemo ustrezno usposabljanje. V 
magistrskem delu smo želeli izvedeti, katera neželena vedenja se najpogosteje 
pojavljajo in v kolikšni meri strokovni delavci v razvojnih oddelkih vrtcev poznajo in 
uporabljajo posamezna načela vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo 
PINK.  
V raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, smo vključili 
strokovne delavce (večinoma specialne in rehabilitacijske pedagoge), ki delajo v 
razvojnih oddelkih vrtcev po Sloveniji. V anonimni anketi je sodelovalo 85 anketiranih 
oseb. 56,5 % jih v razvojnem oddelku z otroki z AM in/ali MDR dela manj kot 5 let.  
Zastavili smo si pet raziskovalnih vprašanj, skozi katere smo predstavili rezultate 
ankete. 
Pričakovali smo, da bodo strokovni delavci navajali različne odgovore, saj sta navedeni 
motnji precej kompleksni. Po analiziranih podatkih smo ugotovili, da se med 
samopoškodbenimi vedenji najpogosteje pojavlja udarjanje ob glavo, npr. z roko, med 
agresivnimi in uničujočimi vedenji se najpogosteje pojavlja pretepanje in udarjanje 
drugih, med stereotipnimi vedenji se najpogosteje pojavlja manipuliranje s predmeti, 
npr. pogosto vrtenje, med pasivnimi vedenji pa se najpogosteje pojavljata brez ideje 
za igro in šibak očesni kontakt. 75,8 % anketiranih oseb je označilo manipuliranje s 
predmeti, kar smo uvrstili med stereotipna vedenja, ter 87,9 % brez ideje za igro in 
šibak očesni kontakt, kar pa smo uvrstili med pasivna vedenja. Pri skupini pasivnih 
vedenj se je več kot polovica strokovnih delavk odločila za vsak naveden primer, iz 
česar lahko sklepamo, da anketirane osebe pri delu z otroki z AM in/ali MDR v največji 
meri opažajo pasivna vedenja. 
V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno raziskati, v kolikšni meri beležijo opažanja in v 
kolikšni meri prepoznajo funkcijo neželenih vedenj. Uporabno bi bilo izvedeti še, ali se 
pri otrocih, ki imajo navedena neželena vedenja, AM in MDR pojavljata kot pridruženi 
motnji in kateri pristopi ter metode so učinkoviti za odpravljanje posameznih neželenih 
vedenj.  
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Ob analiziranju podatkov smo ugotovili tudi, da model PECS v praksi uporablja 88,0 % 
anketiranih oseb, pristop uporabne vedenjske analize ABA pa 55,8 %. Na tem mestu 
bi bilo smiselno raziskati, v kolikšni meri imajo strokovnjaki, ki uporabljajo model PECS, 
zanj opravljeno tudi ustrezno izobraževanje, saj se v praksi model zaradi neopravljenih 
izobraževanj uporablja tudi neustrezno.  
Pri poznavanju posameznih načel vedenjskega pristopa za vpeljavo PINK smo 
ugotovili, da vse anketirane osebe poznajo pozitivno krepitev, ki je eno 
najučinkovitejših in najbolj preučevanih načel vedenjskega pristopa (Jurišić, 2016). 
Nobena anketirana oseba ni označila, da tega načela nikoli ne uporablja v praksi. 
Glede na zastavljeno 5-stopenjsko Likertovo lestvico pogostosti uporabe načela v 
praksi pa sklepamo, da anketirane osebe pozitivno krepitev v praksi uporabljajo 
pogosto.  
Avtorice Macedoni Lukšič, Stres Kaučič, Gomboc, Štruc in Pleterski (2011) so 
raziskovale učinkovitost uporabne vedenjske analize (ABA) pri otrocih s povprečno 
starostjo 5,8 let. Ugotovile so napredek na področju komunikacije, zmanjšala pa se je 
tudi raven neželenih vedenj, predvsem agresije. Menimo, da bi omenjen pristop lahko 
pripomogel tudi pri zmanjševanju drugih oblik neželenih vedenj.  
Pri poznavanju posameznih načel vizualnih opor za vpeljavo PINK pa smo ugotovili, 
da vse anketirane osebe poznajo slikovna navodila in omejitev izbir. Pri uporabi 
posameznih načel vizualnih opor je največ anketiranih oseb označilo urnik aktivnosti, 
kar otroku učinkovito pomaga, da točno ve, kaj je naloga in kaj sledi, ko jo opravi 
(Hannah, 2009). Glede na zastavljeno 5-stopenjsko Likertovo lestvico pogostosti 
uporabe načela v praksi pa sklepamo, da anketirane osebe urnike aktivnosti v praksi 
uporabljajo pogosto. Poudariti moramo, da vsa omenjena načela uporabljamo v 
kombinaciji, saj z njim povečujemo učinkovitost (Jurišić, 2016). V prihodnjih raziskavah 
bi bilo smiselno raziskati še, katere oblike neželenih vedenj se najuspešneje 
modificirajo s pomočjo načel vedenjskega pristopa in vizualnih opor.  
Presenetljiv je podatek, da komunikacijsko knjigo, ki je osnovno orodje za izvajanje 
modela, anketirane osebe v praksi uporabljajo zgolj občasno, komunikacijo z 
izmenjavo slik (PECS) pa so označile kot najpogosteje uporabljen pristop za 
modifikacijo neželenih vedenj, povezanih s primanjkljajem na področju socialne 
komunikacije in interakcije, pri otrocih z AM in/ali MDR. Avtorice Bac, Jurišić, Žiberna, 
Macedoni Lukšič, Gruden in Tomc Šavora (b. d.) v svoji raziskavi poudarjajo, da bi z 
uvajanjem modela PECS v razvojne oddelke bistveno izboljšali kakovost obstoječega 
programa.   
Pri analiziranju posameznih stopenj modela PECS smo ugotovili, da se na vseh 
stopnjah pojavljajo naslednja načela vedenjskega pristopa: krepitev, žetoniranje, 
motivacije, ki jih postopoma povečujemo, fizične opore, ki pa jih postopoma 
zmanjšujemo, da zagotovimo čim večjo samostojnost, geste in kretnje, modelno 
učenje, analiza naloge, vzvratno veriženje in poprava napake.  
Na vseh stopnjah se pojavljajo tudi naslednja načela vizualnih opor: komunikacijska 
knjiga, plastificirane sličice in predmeti, kar je osnova za izvajanje modela, barve, 
stabiliziranje materialov, segmentiranje navodil, kretnje, od leve proti desni, od zgoraj 
navzdol in časovna omejitev dejavnosti.       
Za konec bi strokovne delavce želeli spodbuditi k sistematičnemu načinu beleženja 
vedenja, saj so avtorice Bac, Jurišić, Žiberna, Macedoni Lukšič, Gruden in Tomc 
Šavora (b. d.) ugotovile, da tovrstni postopki še niso uveljavljeni. S sistematičnim 
zbiranjem podatkov je namreč lažje ugotoviti, kakšna je funkcija vedenja, na podlagi 
česar pa potem izberemo primeren pristop obravnave.  
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Menimo, da so lahko anketirane osebe svoje znanje o načelih vedenjskega pristopa in 
vizualnih opor osvežile oz. nadgradile že med samim izpolnjevanjem vprašalnika, saj 
so bila vsa načela podkrepljena s primeri, vizualne opore pa tudi slikovno. Ob koncu 
pa smo pripravili tudi zloženko z zbranimi načeli in ključnimi ugotovitvami 
raziskovalnega dela. Po elektronski pošti jo bomo posredovali vrtcem po Sloveniji, ki 
imajo razvojne oddelke, in drugi zainteresirani javnosti. Menimo, da bomo tako še 
dodatno pripomogli k boljšemu poznavanju posameznih načel in širjenju informacij o 
možnih pristopih za pomoč otrokom z AM in/ali MDR na področju vpeljave PINK.  
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12 PRILOGE 

12.1 VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

Sem Urška Lovrenčič, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za zaključek študija pripravljam magistrsko delo z 

naslovom Uporaba posameznih načel vedenjskega pristopa in vizualnih opor za vpeljavo 

podporne in nadomestne komunikacije pri predšolskih otrocih z avtističnimi motnjami 

in motnjami v duševnem razvoju pod mentorstvom doc. dr. Erne Žgur. 

Raziskati želim, katere oblike neželenih vedenj se najpogosteje pojavljajo pri otrocih z 

avtističnimi motnjami in/ali motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju AM in/ali MDR) ter 

katere pristope specialni pedagogi uporabljate za obravnavo in preoblikovanje neželenih 

vedenj v razvojnih oddelkih. Odgovori naj zajemajo vse vaše izkušnje, ki jih imate pri delu z 

otroki z AM in/ali MDR. 

Na podlagi rezultatov bom oblikovala zloženko, ki bo ob koncu magistrskega dela v elektronski 

obliki posredovana na vrtčevske e-naslove. 

Reševanje vprašalnika je anonimno, rezultati bodo uporabljeni izključno za namen 

magistrskega dela. Vljudno vas prosim, da si vzamete približno 10 minut časa. 

Vnaprej se iskreno zahvaljujem za vaš čas in odgovore. 

 
1. Zapišite stopnjo in vrsto izobrazbe.  

_____________________________________ 

 

2. Spol 

a) Moški 

b) Ženska 

 

3. Starost 

a) manj kot 30 let 

b) od 31 do 40 let 

c) od 41 do 50 let 

d) 51 let in več 

 

4. Delovna doba  

a) manj kot 5 let 

b) od 6 do 10 let 

c) od 11 do 20 let 

d) 21 let in več 

 

5. Kako dolgo delate z otroki z AM in/ali MDR v razvojnem oddelku? 

a) manj kot 5 let 

b) od 6 do 10 let 

c) od 11 do 20 let 

d) 21 let in več 
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6. V nadaljevanju so po sklopih našteta neželena vedenja otrok z AM in/ali MDR. Prosim, da 

označite, katera neželena vedenja opažate pri otrocih v razvojnem oddelku. Možnih je več 

odgovorov.   

Neželena vedenja so zbrana v naslednjih sklopih: samopoškodbena vedenja, agresivna in uničujoča 

vedenja, stereotipna vedenja, pasivnost.  

VEDENJA  

Samopoškodbena vedenja   

Udarja z glavo ob druge predmete, osebe.   

Udarja ob glavo (npr. z roko).  

Udarja s katerimkoli delom telesa (brez glave).  

Grize samega sebe.   

Ščipa samega sebe.   

Pretirano praska samega sebe.  

Trga kožo.  

Zaužije predmete, ki ne predstavljajo hrane.   

Vtika predmete v nos, ušesa, zadnjično odprtino ipd.  

Puli lase, odtrga šop las.  

Škripa z zobmi (dokaz obrabljenih zob).   

Drugo  

Agresivna in uničujoča vedenja  

Pretepa, udarja druge.    

Brca druge.   

Potiska druge.  

Grize druge.   

Grabi, vleče druge.   

Praska druge.   

Ščipa druge.   

Verbalno žali druge.    

Uničuje stvari (trga oblačila, meče, razbija predmete ipd.).  

Ustrahuje- je zloben, krut (npr. grabi hrano ali igrače od drugih).   

Preklinja.  

Neprimerno ravna s hrano (jo meče po prostoru, namerno packa po pohištvu ipd.).  

Se odriva, upira ob dotiku (npr. crkljanju).  

Drugo:  

Stereotipna vedenja  

Se ziba.  

Ima ponavljajoče gibe telesa.   

Ima ponavljajoče gibe rok, prstov.   

Vonja predmete, lastno telo.   

Maha, stresa z rokami.  

Manipulira s predmeti (npr. jih pogosto vrti).  

Kriči, cvili.   

Koraka, skače, teka, se zaletava.  

Drgne samega sebe.   

Strmi v roke ali predmete.   

Telo postavlja v bizarne položaje.  

Ploska z rokami.  

Dela grimase (nenaravne, spačene poteze obraza).   

Odgovarja z dobesednimi frazami, ki jih je slišal/videl na televizijskem zaslonu.   

Neprestano pripoveduje o določenem interesu.   

Ponavlja posamezne besede ali besedne zveze.   

Drugo  
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Pasivnost  

Se ne odziva na ime, ko ga pokličemo.     

Nima ideje za igro (npr. potrebuje spodbude, da se zaigra, ne raziskuje z različnimi 
materiali ipd.).  

 

Ima šibak očesni kontakt (npr. redko vzpostavljen, hitro odkrenljiv, popolnoma 
odsoten, neprimeren glede na situacijo).  

 

Ne pokaže interesa ali empatije, v kolikor smo v bolečini, stiski.   

Ne da pobude za komunikacijo (npr. ne prosi za pomoč, ne pokaže na želene 
predmete ipd.).  

 

Drugo  

 

7. Označite, katere pristope uporabljate pri delu.  

Možnih je več odgovorov.  

Vedenjski pristopi  

Intenzivna obravnava vedenja (IBI)  

Pozitivna podpora vedenju (PBS)  

Uporabna analiza vedenja (ABA)  

Zgodnji Denverski model obravnave  

Razvojni pristopi  

Razvojni socio-pragmatični model   

Terapija razvijanja odnosov (RDI)  

Učenje na tleh (DIR Floortime)  

Učenje odzivnosti  

Pristopi za učenje specifičnih veščin  

S tehnologijo podprte metode za komunikacijo in spodbujanje komunikacije  

Trening funkcionalne komunikacije (FCT)  

Trening totalne komunikacije  

Komunikacija z izmenjavo slik (PECS)  

Pristopi za učenje socialnih veščin, socialne komunikacije in čustvenega 
opismenjevanja 

 

Integrirane igralne skupine (IPG)  

Različni programi in pristopi za čustveno opismenjevanje  

Različne tehnike za učenje socialnih veščin in za čustveno opismenjevanje (socialne 
zgodbe, dialogi v oblačkih, CAT-kit, slikovne knjige) 

 

Treningi socialnih spretnosti   

Treningi teorije uma  

Drugi pristopi  

Terapija senzorne integracije  

Strukturiran pristop učenja (TEACCH pristop)  

Terapija s pomočjo živali  

Učenje z gibanjem (npr. Brain Gym)  

Drugo  
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8. S klikom označite, v kolikšni meri poznate in uporabljate posamezna NAČELA 

VEDENJSKEGA PRISTOPA za preprečevanje neželenih vedenj otrok z AM in/ali MDR v 

razvojnem oddelku pri procesu vpeljave podporne in nadomestne komunikacije.  

Če poznate načelo, označite DA in nadaljujte z izpolnjevanjem o pogostosti uporabe 

načela, pri čemer upoštevajte: 

- 1 (NIKOLI ne uporabim),   

- 2 (REDKO uporabim),  

- 3 (OBČASNO uporabim),  

- 4 (POGOSTO uporabim),  

- 5 (VEDNO uporabim, ko se pri otroku pojavi potreba zanjo).  

Če načela ne poznate, označite NE in nadaljujte z naslednjim načelom.  

NAČELA 
VEDENJSKEGA 

PRISTOPA 
PRIMERI 

POZNAVANJE 
NAČELA 

POGOSTOST UPORABE NAČELA V PRAKSI 

DA NE 
1 

NIKOLI 
2 

REDKO 
3 

OBČASNO 
4 

POGOSTO 
5 

VEDNO 

Pozitivna 
krepitev 

Dodamo nekaj 
želenega po tem, ko 
otrok pokaže primerno 
vedenje (npr. otroka 
nagradimo z ljubo 
igračo ipd.). 

       

Negativna 
krepitev  

Odvzamemo nekaj 
neželenega po tem, ko 
otrok pokaže primerno 
vedenje (npr. 
ugasnemo moteč 
zvok, odvzamemo 
nalogo ipd.). 

       

Žetoniranje  Zbiranje žetonov z 
želenim vedenjem za 
dosego nagrade (npr. 
Vsakič, ko pospravi 
igrače, dobi žeton oz. 
nalepko. Ko zbere pet 
žetonov, sledi igra po 
njegovi izbiri.). 

       

Motivacije  Za vzpostavitev 
motivacije izhajamo iz 
otrokovih osnovnih 
potreb in želja (npr. 
izbiramo njemu ljube 
nagrade, pohvale ipd.).  

       

Pozitivno 
kaznovanje  

Dodamo nekaj 
neželenega po tem, ko 
otrok pokaže 
neprimerno vedenje 
(npr. otrok pljune na tla 
in mora za sabo 
pobrisati). 

       

Negativno 
kaznovanje  

Odvzamemo nekaj 
želenega po tem, ko 
otrok pokaže 
neprimerno vedenje 
(npr. odvzem igrače po 
tem, ko jo otrok vrže v 
vrstnika).  
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Ignoriranje  Odvzem socialne 
pozornosti (npr. 
preslišimo 
preklinjanje).  

       

Izključitev 
(time-out) 

Izključitev otroka iz 
okolja in 
onemogočanje 
dostopa do različnih 
krepiteljev (nagrad) 
(npr. otroka ob 
neželenem vedenju za 
kratek čas umaknemo 
iz situacije). 

       

Fizične 
opore  

Fizična oblika pomoči, 
da zagotovimo 
pravilen odziv otroka 
pri učenju (npr. fizično 
vodenje za roko).  

       

Geste, 
kretnje  

Oblika opore z gestami 
ali kretnjami, da 
zagotovimo pravilen 
odziv otroka pri učenju 
(npr. pokažemo s 
prstom). 

       

Modelno 
učenje  

Učenje s pomočjo 
demonstracije (npr. 
otrok imitira dejavnost 
za nami). 

       

Analiza 
naloge in 
veriženje  

Razdelitev 
kompleksne naloge na 
posamezne korake, ki 
jih poučujemo v 
določenem zaporedju 
(npr. umivanje rok 
razdelimo na več 
manjših korakov). 

       

Poprava in 
prekomerna 
poprava 
napake 

Otrok popravi lastno 
napako (poprava) oz. 
poleg svojih popravi še 
napake drugih 
(prekomerna poprava).  
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9. S klikom označite, v kolikšni meri poznate in uporabljate posamezna NAČELA VIZUALNIH 

OPOR za preprečevanje neželenih vedenj otrok z AM in/ali MDR v razvojnem oddelku pri 

procesu vpeljave podporne in nadomestne komunikacije.  

Če poznate načelo, označite DA in nadaljujte z izpolnjevanjem o pogostosti uporabe 

načela, pri čemer upoštevajte: 

- 1 (NIKOLI ne uporabim),   

- 2 (REDKO uporabim),  

- 3 (OBČASNO uporabim),  

- 4 (POGOSTO uporabim),  

- 5 (VEDNO uporabim, ko se pri otroku pojavi potreba zanjo).  

Če načela ne poznate, označite NE in nadaljujte z naslednjim načelom.  

VIZUALNE 
OPORE 

PRIMERI 

POZNAVANJE 
VIZUALNIH 

OPOR 

POGOSTOST UPORABE VIZUALNIH OPOR V PRAKSI 

DA NE 
1 

NIKOLI 
2 

REDKO 
3 

OBČASNO 
4 

POGOSTO 
5 

VEDNO 

FIZIČNA ORGANIZACIJA 
Preproge 

 
Npr. uporaba preproge za 
določitev mesta dejavnosti. 

       

Omare, police  

 
Npr. prilagojeni predalniki 
in miza z višjimi stranicami, 
ki omejujejo moteče 
dražljaje iz igralnice.  

       

Trakovi po tleh  

 
Npr. trakovi za omejitev  
mesta ali orientacijo v 
igralnici.  

       

Razporeditev 
miz 

 
Npr. prilagojen sedežni 
red.  
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Omejitev 
materiala  

 
Npr. škatle za shranjevanje 
materialov posameznih 
aktivnosti.  

       

Barve  

 
Npr. rdeča barva 
predstavlja omejitev.  

       

URNIK 
Urnik aktivnosti  

 
Npr. dnevni urnik 
dejavnosti.  

       

Koncept 
najprej-potem  

 
Npr. uporaba predloge, pri 
čemer s simbolom najprej 
opredelimo manj želeno 
aktivnost, s simbolom 
potem pa bolj želeno.  
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»Check lista« 
aktivnosti 

 
Npr. »check lista« za 
dnevne zadolžitve. 

       

DELOVNI SISTEM AKTIVNOSTI 
Od leve proti 
desni  

 
Npr. otroku na levi strani 
mize pripravimo materiale 
za trenutno aktivnost, ki jih 
po zaključku odlaga na 
desno stran.  

       

Od zgoraj 
navzdol  

 
Npr. otrok znotraj 
posamezne dejavnosti 
prične z manipulacijo 
materialov od zgoraj 
navzdol.  

       

Uporaba 
prilagoditev za 
lažjo 
diskriminacijo  

 
Npr. z barvo, velikostjo, 
bližino, intenziteto 
poudarimo želeno 
dejavnost, da jo otrok lažje 
loči od neželenih. 

       

Časovna 
omejitev 
dejavnosti  

 
Npr. uporaba časovnika za 
opredelitev čakanja, 
dejavnosti ipd.  
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VIZUALNO STRUKTURIRANE NALOGE 
Slikovna 
navodila 

 
Npr. s sliko podpremo 
izrečeno navodilo.  

       

Pisna navodila 

 
Npr. simbolno sliko 
podpremo z zapisano 
besedo.  

       

Omejitev izbir 

 
Npr. otroku izmed množice 
materialov ponudimo dva 
in izmed teh dveh izbere 
želenega.  

       

Stabiliziranje 
materialov 

 
Npr. z ježki pritrdimo slike 
na steno.  

       

Segmentiranje 
navodil 

 
Npr. posamezne slike 
prikazujejo postopek 
določene dejavnosti.   

       

DRUGO 
Komunikacijska 
knjiga 

 
Npr. otrok ima 
komunikacijsko knjigo, v 
kateri so zbrane slike za 
komunikacijo. 

       

Predmeti 

 
Npr. otrok izmenja predmet 
(kozarec), s katerim 
sporoči določeno namero 
(žejo).  
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Fotografije  

 
Npr. otrok izmenja 
fotografijo (kozarec), s 
katero sporoči določeno 
namero (žejo). 

       

Slike  

 
Npr. otrok izmenja sliko 
(kozarec), s katero sporoči 
določeno namero (žejo). 

       

Stopenjske 
lestvice 

 
Npr. uporaba lestvice, s 
katero opredelimo stopnje 
glasnosti v igralnici (1 – 
tišina, 2 – šepetanje, 3 – 
običajen govor, 4 – glasen 
govor, 5 – kričanje). 

       

Kretnje  

 
Npr. otrok s kretnjo sporoči 
določeno namero (žejo). 

       

Video vsebine 

 
Npr. otrok se s pomočjo 
video vsebine uči 
uporabljati določene 
materiale.  

       

 

Če želite, zapišite e-naslov, kamor vam ob zaključenem magistrskem delu lahko pošljemo zloženko.  

_________________________________________ 

Zahvaljujem se za sodelovanje v anketi in vam želim uspešno delo.  

Urška Lovrenčič 
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12.2 ZLOŽENKA 
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