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POVZETEK
Tema mojega diplomskega dela je delo z bratoma dvojčkoma z avtizmom po metodi
Floortime. Za to temo sem se odločila zaradi razmeroma slabega poznavanja metode
Floortime v Sloveniji. Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili delo po metodi z bratoma v
času trajanja šestih tednov, hkrati pa tudi opazovanje, kako bo izvajanje metode
vplivalo na dečkovo komunikacijo.
Ko sem začela opravljati delo v predšolskem oddelku s prilagojenim programom, sem
se srečala z bratoma dvojčkoma z avtizmom, kar me je pritegnilo. Kasneje sem na
seminarju spoznala metodo Floortime, ki se mi je zdela zanimiva in nekaj, kar v
Sloveniji še ni bilo raziskovano in posebej poznano. Metodo sem izvajala 6 tednov.
Pred izvajanjem metode in po njej je mati dečkov izpolnila ocenjevalno lestvico za
sociopragmatične spretnosti (Girolametto, 1997), sama pa sem ob začetku izvajanja
metode izpolnila ocenjevalni vprašalnik metode Floortime, s katero sem primerjala,
katere sposobnosti imata dečka razvite in kako se med seboj razlikujeta. Ob koncu
izvajanja metode sem

primerjala

rezultate,

ki

sta jih dečka

dosegla pri

sociopragmatičnem vprašalniku, ki je pokazal dober vpogled v to, kako sta dečka
napredovala ter kako se med seboj v komunikaciji razlikujeta. Ob koncu izvajanja
metode sem primerjala napredek dečkov na področju komunikacije. Po izvajanju
metode se dečka bolj pogosto neverbalno odzivata.
Rezultati prvega in drugega ocenjevanja s sociopragmatičnim vprašalnikom so pokazali,
da sta oba dečka napredovala, tako na področju responzivnosti kot asertivnosti, in sta ob
drugem ocenjevanju dosegla en nivo višje, kar seveda kaže na to, da sta oba
napredovala. Oba sta ista komunikacijska tipa, kar je ovrglo mojo domnevo, da sta
različna komunikacijska tipa, vendar je napredek Dečka 2 bil presenetljiv.
KLJUČNE BESEDE: avtizem, brata dvojčka, metoda Floortime
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SUMMARY

The topic of my diploma paper is based on the work with autistic twin brothers using
the Floortime Method. I decided to choose this topic due to lack of knowledge about the
Floortime Method in Slovenia. The aim of my research was to find out how the use of
Floortime Method would influence the boys' communication and their attention span in
the period of six weeks.
When I started working in a preschool special education classroom, I met the autistic
twin brothers who really intrigued me. Some time later, I came across the Floortime
Method at the seminar and I found it very interesting, since it had not been very well
known nor researched in Slovenia. I used the Floortime Method in the period of six
weeks. The boys' mother completed a Socio-pragmatic Skills Rating Scale
(Girolametto, 1997) before the Method was used and after it, while I completed the
Floortime Method Assessment Questionnaire at the beginning of the use, so that I could
compare the boys' abilities and differences. At the end of the Method use, I compared
the boys' progress in communication. After the use of the Floortime Method¸ the boys'
non-verbal communication increased.
The results obtained from the Socio-pragmatic Skills Rating Scale have shown progress
in responsiveness and assertiveness of both boys. The results of their second assessment
have shown a definite improvement, ie. an improvement of one level. The results have
shown that both boys are the same communication type, which refutes my hypothesis.
Nevertheless, the improvement of Boy 2 has been astonishing.

KEYWORDS: autism, twin brothers, Floortime Method
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1. UVOD
Avtizem je specifična motnja, saj se pojavlja kot spekter motenj, kar pomeni, da je
razširjena od blage do težke oblike, je motnja, ki se skozi življenje spreminja, lahko tudi
izzveni. Simptomi pa se razlikujejo od otroka do otroka. To je nevrološka motnja, pri
kateri deli možganov, ki kontrolirajo komunikacijo, vedenje, socialno interakcijo,
učenje, zaznavanje in motorične spretnosti, ne delujejo ustrezno. Vsaka oseba z
avtizmom izkazuje različne vrste težav. Nekateri kažejo le nekaj avtističnih znakov,
drugi jih pokažejo več ali pa celo vse (Sears, 2010).
V letih med 1977 in poznih 90-ih so bile opravljene štiri študije o avtizmu (Študija
Folteina in Rutterja, 1977; Študija, ki so jo opravili Ritvo et al., 1985; skandinavska
študija, Steffenburg et al., 1989; britanska študija, Bailey et al., 1995), ki so povzročile
pravo revolucijo v razmišljanju in razumevanju avtizma tako, da so prikazale, da je
avtizem deden. Pokazale so drugo plat avtizma in zamajale temelje ljudi, ki so bili
mnenja, da je avtizem povzročen zaradi trde vzgoje, predvsem pa so prispevale k
začetku raziskovanj na področju avtizma (Ronald, Hoekstra, 2010). Prav te študije so
pripomogle k temu, da se je zanimanje za avtizem začelo večati. V zadnjih letih, med
leti 2000 in 2010, je bilo objavljenih več kot trideset študij parov dvojčkov. Vse te
študije nam pomagajo pri razumevanju avtizma in seveda pripomorejo k iskanju
pravilnih terapij in zdravljenj za osebe z avtizmom.
Zgodovina metod dela z otroki sega nazaj v čas, ko so ljudje mislili, da so ljudje s
posebnimi potrebami obsedeni z demoni in so jih v ta namen izpostavljali eksorcizmu in
molitvam. Ko so vladale psihodinamične teorije, so terapije neuspešno vključevale
povezanost in ponovno združevanje otroka in matere. Spremembe v teorijah avtizma, od
hladne matere do nevroloških/organskih etiologij, so tudi vplivale na uporabo in
spremembo intervencij pri osebah z avtizmom. Kot primer je Bettelheim svetoval
odstranitev otroka iz družine in njegovo namestitev v stanovanjsko institucijo (Matson,
2008).
Vidimo torej, da so se skozi zgodovino spreminjale metode dela z otroki z avtizmom.
Vsako obdobje je imelo svoj poseben pristop. V današnjem času je na voljo veliko
različnih metod, ki se uporabljajo pri delu z otroki z avtizmom. Izbira metode je
pogosto zasnovana na otroku. Zdi se, da je postala Amerika vodilna sila pri ustvarjanju
in uvajanju novih metod. V Sloveniji se najpogosteje uporabljajo metode ABA (Applied
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and
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of
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and

Communication Handicapped Children), Metoda modifikacije, PECS, Sonrise,
Floortime in vrsta drugih terapij, ki pa niso tako razširjene. Na eni strani kontinuuma
imamo vedenjske pristope. Med njimi je najbolj znana metoda ABA, na drugi strani pa
imamo socialno-pragmatične pristope, ki temeljijo na otrokovem tipičnem razvoju. Med
te pristope sodi metoda Floortime.
Metodo Floortime je razvil dr. Stanley Greenspan, klinični otroški psihiater. Metoda je
oblikovana kot terapija na osnovi igre in izkorišča povezave in odnose otrok z
razvojnimi zaostanki in avtizmom. Metoda Floortime je osnovana na teoriji, da je
avtizem povzročen zaradi napačnega procesiranja možganov, kar vpliva na otrokove
odnose in čute. Metoda domneva, da naj bi bile otrokove dejavnosti namenske. Starši
oziroma učitelji, ki z otrokom izvajajo metodo, pa vstopajo v otrokov svet, sledijo
njegovim pravilom, njegovi igri in mu pomagajo razvijati socialne ter komunikacijske
veščine. Cilj metode je povečati interakcijo in komunikacijo med otrokom in odraslo
osebo, ki z otrokom dela. Greenspan je zasnoval metodo za delo z dojenčki, malčki in
predšolskimi otroki, vendar se lahko izvaja tudi s starejšimi osebami (Korošec, 2012).
Metoda Floortime, ki prihaja iz Amerike, je v Sloveniji še dokaj nepoznana metoda dela
z otroki z motnjami avtističnega spektra in prav zato sem se odločila, da izvedem
metodo z bratoma dvojčkoma in skušam ugotoviti, kakšne spremembe bodo dosežene z
izvajanjem metode. Glavni cilj raziskovanja je bil ugotoviti, kako bo izvajanje metode
vplivalo na komunikacijo dečkov in hkrati ugotoviti stopnjo sociopragmatičnih veščin
dečkov preko ocenjevalne lestvice socipragmatičnih veščin, ki jo je mati izpolnila pred
uporabo metode Floortime in po njej.
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2. TEORETSKE OSNOVE
2.1 OPIS IN DEFINICIJA AVTIZMA
Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja, saj lahko spremlja osebo vse življenje.
Seveda obstajajo primeri, ko znaki avtizma izzvenijo, vendar so pogostejši primeri, ko
znaki avtizma osebo spremljajo vse življenje.
Tipični znaki avtizma so naslednji ( povzeto po Sears 2010):
1. Težave s komunikacijo:


nič ali zelo malo govora, neprimerna raba jezika ali ponavljajoči jezik;



eholalija (ponavljajo, kar jim je bilo rečeno);



video govor (uporabljajo podobne fraze, ki so jih slišali v filmih ali reklamah);



z lahkoto si zapomnijo stvari, kot so abeceda, štetje do 10, vendar ne zmorejo izpolniti
preprostih zahtev ali nečesa, kar si želijo.

2. Težave s socialno interakcijo:


ne razumejo tipičnih mej oziroma se ne znajo obnašati in reagirati v normalnih socialnih
situacijah;



pomanjkanje imaginarne in izmišljene igre;



opazna hiperaktivnost ali hipoaktivnost;



izbruhi jeze;



igrajo se sami, druge izključijo iz svoje igre;



ne opazijo, če kdo vstopi v sobo;



po navadi ne vrnejo nasmeha, če se jim približamo z nasmehom;



ne igrajo se na način, da bi bila igrača potrebna oziroma se radi igrajo s predmeti, ki
niso igrače;



šibek očesni kontakt;



težko prehajajo iz ene aktivnosti na drugo;



nimajo strahu in ne razumejo nevarnih situacij.
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3. Nenavadne obsesije:


vedenja, pri katerih se samozaposlijo, kot so ploskanje z rokami, ponavljajoča gibanja
ali postavljanje predmetov v določene linije;



hoja po prstih;



obsedeni so z rutinami in tem, da se stvari ne smejo spremeniti;



omejeni so na določeno hrano, ki so jo navajeni;



pretirano agresivni in nagnjeni k poškodbam.

4. Pretiran odziv na senzorne dražljaje:


netipično visok ali nizek prag za bolečino;



motijo jih velike gneče, hrup in kaos;



ne kažejo želje in potrebe po ljubkovanju, objemanju in drugih telesnih stikih. Lahko pa
se pokaže, da iščejo močno masažo, stiskanje in objemanje, kar imenujemo senzorično
iskanje;



motijo jih določeni občutki, kot so občutek etikete oblačila na koži ali čevlji, ki niso
pravi, občutek trave na koži ali peska ali pa določeni vonji (Sears, 2010).

2.1.1 Zgodnji znaki avtizma
Staršem in drugim osebam, ki se srečujejo z otrokom, v njegovih zgodnjih mesecih
življenja pa lahko pomagajo pri diagnosticiranju avtizma tudi zgodnji znaki, ki so
pogosto zelo skriti in jih je težko odkriti in opaziti (povzeto po Sears, 2010).
1. Pomanjkanje očesnega stika: normalno razvijajoč otrok navadno išče očesni kontakt s
starši. Otrok gleda igračo ali svoje roke, ko pa se mu približa kdo od staršev, pogled
usmeri v osebo, v oči in obraz. Če otrok ne usmeri pogleda v obraz ali oči in dalje
opazuje samo igračo pred seboj, je lahko zgodnji znak avtizma.
2. Opazovanje s strani: nekateri avtistični otroci opazujejo predmete od strani.
3. Vrtenje igrač: vrteči predmeti so za otroka z avtizmom zelo privlačni. Vrti igrače,
predmete in jih opazuje, pri tem pa se zelo zabava.
4. Pomanjkanje blebljanja: pri otrokovem razvoju govora so značilne faze, skozi katere se
otrok razvija, pri otrocih z avtizmom teh faz ni. Marjanovič Umek (1990) govori o
razvoju govora predšolskega otroka. Pravi, da je v prvih nekaj tednih otrokovega
življenja edina vokalizacija otrokov jok. Naslednja stopnja v fazi razvoja je gruljenje, ki
4
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bi se naj razvilo ob koncu prvega ali na začetku drugega meseca starosti otroka. Okoli
šestega meseca otrokove starosti se razvije faza blebljanja, ki je prva izmed vseh še
najbolj podobna govorjenju. Pri blebljanju otrok uporablja različne zloge in glasove, s
katerimi odgovarja na glasove iz okolice. Kasneje, okoli enega leta starosti, se
raznovrstnost teh glasov zmanjša zaradi uporabe glasov, ki so značilni za otrokov
materni jezik. Prve otrokove besede so običajno skupek zlogov, ki tvorijo pomen.
5. Nič besed pri 18 mesecih: normalen govorno jezikovni razvoj poteka po naslednjem
vrstnem redu: 1–2 besedi pri 12-ih mesecih, 4–6 besed pri 15-ih mesecih, 10 besed pri
18-ih mesecih. Otroci z avtizmom pri 18-ih mesecih običajno ne govorijo. Pomembno
je, da se zaostanek v razvoju govora opazi čim prej in se tako otroka čim prej vključi v
logopedsko obravnavo.
6. Pri igri se izolirajo od vrstnikov: nekateri otroci se radi igrajo sami, vendar si morajo
želeti tudi igre z vrstniki, starši, sorojenci. Otroci z avtizmom želje po igri z drugimi
osebami nimajo, tako se vedno igrajo sami in po svojih pravilih. Kaže se pomanjkanje
skupne/deljene pozornosti z določeno osebo.
7. Vzporedna igra: otroci z avtizmom ne kažejo želje po igri z drugimi osebami. Za njih pa
je vendarle značilno, da opazujejo igro drugih oseb in to igro tudi vzporedno
posnemajo.
8. Pomanjkanje zanimanja za novo osebo: ko v prostor vstopi nova oseba, je otroci z
avtizmom običajno ne opazijo ali pa se je zelo bojijo.
9. Obsesija z določenimi igračami: otroci z avtizmom lahko postanejo obsedeni z
določenimi igračami, ki so jim pri srcu. Pogosto so te obsesije usmerjene na igrače, pri
katerih se deli vrtijo.
10. Neprimerna igra: zaradi ponavljajočih vzorcev igre, pri kateri vrtijo igračo in jo pri tem
opazujejo, je njihova igra označena za neprimerno. Kar pomeni, da je igra drugačna,
ponavljajoča.
11. Ponavljajoča dejanja: osebe z avtizmom so navajene na rutino, kar pomeni, da si
ustvarijo svoje rituale, ki jih vedno znova in znova ponavljajo.
12. Nenavadni vzorci spanja in zbujanje ponoči: nekateri otroci z avtizmom spijo ponoči
normalno, nekateri pa se zbujajo in imajo težave zaspati.
13. Težave s senzoriko: otrok ne reagira na dotik ali zvok. Prvi znaki se pokažejo že zelo
zgodaj, ko se otrok ne želi stiskati k staršem in bo naredil vse, da se izogne takšnim
stikom. Malo večji otroci se zelo vznemirijo, če so njihove roke ali obraz umazani.
Nočejo hoditi bosi po različnim strukturah. Motijo jih tudi oblačila, predvsem oznake
5
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na oblačilih. Lahko pa se usmerijo v popolnoma drugo smer, ko pa iščejo močne
občutke, kjer se želijo močno stisniti, občutiti pritisk na svoji koži.

2.1.2 Diagnosticiranje avtizma
Diagnosticiranje je pomembno za družino, saj se s pravilno diagnozo omogoči staršem,
da lažje sprejmejo svojega otroka, mu pomagajo, primerno ukrepajo ter na primeren
način komunicirajo in stopijo v stik z njim. Za diagnozo se uporabljata dva sistema
diagnosticiranja. The American Psychiatric Association obljavlja DSM, zadnja verzija
je bila objavljena leta 2000. The World Health Organization (WHO) objavlja The
International Classification of Diseases (ICD) (Barton, Harn, 2012).
Da otroka diagnosticiramo z avtizmom, kot je navedeno po DSM-IV-TR iz leta 2000,
mora do tretjega leta starosti pokazati zaostanek ali nenormalno funkcioniranje na enem
ali več področjih: (1) socialna interakcija; (2) uporaba jezika v zvezi s socialno
interakcijo; (3) imaginarna ali izmišljena igra (Hillman, Snyder, & Neubrander, 2007).
Otrok mora kazati vsaj dva ali več znakov pri socialni interakciji: (1) omejena uporaba
neverbalnega vedenja, kot so očesni kontakt, primerna obrazna mimika in geste za
regulacijo socialnih interakcij; (2) pomanjkanje medsebojnih odnosov na primerni
razvojni stopnji; (3) pomanjkanje spontanega kazanja izkušenj preko kazanja,
prinašanja ali kazanja na objekte; (4) pomanjkanje čustvenih in socialnih vzajemnosti
(Hillman, Snyder, & Neubrander, 2007).
Otrok mora pokazati pomanjkanje pri komunikaciji, ki se kaže vsaj z enim od
naslednjih simptomov: (1) zakasnitev ali popolno pomanjkanje razvoja govora; (2)
nesposobnost začeti ali vzdrževati pogovor z drugimi; (3) stereotipna ali ponavljajoča
uporaba jezika ali uporaba izmišljenega jezika; (4) pomanjkanje spontane ali izmišljene
igre, posebej v socialnih kontekstih (Hillman, Snyder, & Neubrander, 2007).
Otrok mora kazati tudi vsaj enega izmed naslednjih simptomov omejenega,
ponavljajočega, stereotipnega vedenja, interesov in aktivnosti: (1) nenormalno
intenzivna in fokusirana okupacija z nečim ali z določeno aktivnostjo; (2) izvajanje
ritualov; (3) stereotipna in ponavljajoča gibanja

(ploskanje z rokami npr.); (4)

preokupacija z določenimi deli stvari (Hillman, Snyder, & Neubrander, 2007).
MKB 10 uvršča avtizem v otroštvu med pervazivne razvojne motnje. Le-te definira kot
skupino motenj, za katere so značilne kvalitativne abnormnosti v vzajemnih socialnih
interakcijah in vzorcih komunikacije ter utesnjen, stereotipen, ponavljajoč se repertoar
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interesov in aktivnosti. Te kvalitativne abnormnosti so vse prežemajoča značilnost
posameznikovega funkcioniranja v vseh okoliščinah (Klinični oddelek za otroško,
mladostniško in razvojno nevrologijo, 2008).
DIAGNOSTIČNI KRITERIJI ZA F84.0 AVTIZEM V OTROŠTVU
Tip pervazivne razvojne motnje, ki jo definira: a) prisotnost abnormnega ali motenega
vedenja, ki se pokaže pred 3. letom in b) značilen tip abnormnega funkcioniranja na
vseh treh področjih psihopatologije: vzajemna socialna interakcija, komuniciranje in
utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje. Poleg teh specifičnih diagnostičnih
značilnosti je običajna še vrsta drugih specifičnih problemov, kot so: fobije, motnje
spanja in hranjenja, togotni izbruhi in proti sebi usmerjena agresija (Klinični oddelek za
otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, 2008).
DIAGNOSTIČNI KRITERIJI ZA F84.1 ATIPIČNI AVTIZEM
Tip pervazivne razvojne motnje, ki se razlikuje od otroškega avtizma tako glede na
starost, v kateri se pojavi, kot tudi glede na to, da ne izpolnjuje vseh treh diagnostičnih
kriterijev. Ta podkategorija naj se uporablja, kadar se pojavi abnormen in moten razvoj
po 3. letu starosti in če primanjkuje dovolj očitnih abnormnosti na enem ali dveh od treh
področij psihopatologije, ki se zahteva za diagnozo avtizma (namreč vzajemne socialne
interakcije, komuniciranje in utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje) kljub
značilnim abnormnostim na drugih področjih. Atipični avtizem najpogosteje nastopa pri
globoko retardiranih osebah in pri osebah s hudo specifično razvojno motnjo
razumevanja govornega izražanja (Klinični oddelek za otroško, mladostniško in
razvojno nevrologijo, 2008).
Greenspan (2006) je v svoji knjigi zapisal tudi zelo pomemben stavek, ki se ga je
potrebno držati. Pravi, da samo en znak, simptom nikoli ne sme voditi v diagnozo. Zato
pa je tudi pomembno, da otroka pred postavitvijo diagnoze dobro in kvalitetno
opazujemo. Pravilno postavljena diagnoza je temelj za pravilno izbrano metodo za
otroka. Metoda, po kateri otrok dela in se mu po njej pomaga, mora sloneti na primarnih
simptomih.

2.1.3 Avtizem in dednost
Dvojčki naj bi predstavljali slaba dva odstotka svetovnega prebivalstva (okoli 125
milijonov), od tega je desetina enojajčnih. Medtem ko pogostost enojajčnih dvojčkov v
svetovnem merilu ostaja enaka (en primer na 333 rojstev), pa število dvojajčnih
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dvojčkov vztrajno narašča (v ZDA se je v zadnjih dvajsetih letih več kot podvojilo), kar
med drugim pripisujejo zdravilom za zdravljenje neplodnosti, postopkom umetne
oploditve, rastnim hormonom v hrani, onesnaženosti okolja in višanju starosti porodnic
(Majce, 2013).
V letih med 1977 in 1990 so bile opravljene štiri študije o avtizmu, ki so povzročile
pravo revolucijo v razmišljanju in razumevanju avtizma tako, da so prikazale, da je
avtizem deden. Ljudi, ki so bili mnenja, da je avtizem povzročen zaradi trde vzgoje, so
soočile z drugo resnico, predvsem pa so prispevale k začetku raziskovanj na področju
avtizma (Ronald, Hoekstra, 2010). Prav te študije so pripomogle k temu, da se je
zanimanje za avtizem začelo večati. V zadnjih letih, torej med leti 2000 in 2010, je bilo
objavljenih več kot trideset študij parov dvojčkov. Vse te študije nam pomagajo pri
razumevanju avtizma in seveda pripomorejo k iskanju pravilnih terapij in zdravljenj za
osebe z avtizmom.
Prva študija, opravljena med pari dvojčkov z avtizmom, je bila izvedena leta 1977,
izvedla sta jo Folstein in Rutter. To študijo v nekaterih literaturah poimenujejo tudi kot
britanska raziskava.
Leta 1977 sta Folstein in Rutter prišla do rezultatov, ki so pokazali, da je možnost, da
imata avtizem oba monozigotna dvojčka, 36 %. Možnost, da imata avtizem oba
dizigotna dvojčka, pa se je pokazala za ničelno. V isti študiji sta Folstein in Rutter
ugotovila, da če razširita kriterije in vključita v raziskavo vse ljudi, ki kažejo vsaj enega
izmed znakov avtizma, se možnost, da imata avtizem oba monozigotna dvojčka, poveča
na 92 %, pri dizigotnih dvojčkih pa se možnost poveča na 10 % (Ronald, Hoekstra,
2010). Rutter v svojem članku omenja, da sta iz te prve študije parov dvojčkov
pomembni dve stvari. Kot prvo je kljub majhnemu številu udeleženih parov dvojčkov
velika razlika med monozigotnimi in dizigotnimi pari. Dejstvo, da je bilo v tistem času
precej manj diagnosticiranih oseb z avtizmom kot sedaj, kaže na močno genetsko
povezanost. Druga stvar, ki je bila pomembna pri tej raziskavi pa je ta, da je raziskava
pokazala tudi spekter kognitivnih in socialnih zaostankov, kar je pokazalo na dejstvo, da
je genetski vpliv na avtizem zelo velik.
V vseh teh letih, odkar se raziskuje povezavo med dvojčki in avtizmom, je bilo torej
izvedenih veliko raziskav, ki so bolj ali manj vse dokazovale, da je veliko večja
verjetnost, da imata avtizem oba izmed para monozigotnih dvojčkov, kot da imata
avtizem oba izmed dizigotnega para dvojčkov. V juliju leta 2011 je izšla najnovejša in
dolgo pričakovana študija poimenovana tudi CATS - California Autism Twin Study.
8

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Kokot; diplomsko delo

Kaplan v svojem članku Research Points to Shared Environmental Factors for Autism
and ASD 2012 v Psychiatric Times navaja, da v zadnji in do sedaj največji raziskavi
kadar koli opravljeni na področju avtizma, CATS, so raziskovalci in znanstveniki iz
šestih različnih institucij prišli do ugotovitev, da je dejavnik skupnega okolja v 55 %
parov dvojčkov vzrok za avtizem. Podatki za študijo CATS so bili pridobljeni iz CDDS
(California Department of Developmental Services), v katerih pa raziskovalci niso
vključili oseb z neurogenetskimi motnjami, kot sta fragilni X sindrom in
neurofibromatoza. Avtorji raziskave pravijo, da je njihova raziskava drugačna, saj so
delali direktno s pari dvojčkov z avtizmom, katere so diagnosticirali z dvema
vprašalnikoma (Autism Diagnostic Interview-Revised, Autism Diagnostic Observation
Schedule) in intervjujem za starše. Pare dvojčkov so testirali tudi z genetskimi testi, kar
pa pri prvih opravljenih študijah parov dvojčkov, žal, še ni bilo mogoče. Raziskovalci,
ki so delali na študiji CATS, so bili v dvomih glede ničelne konkordance pri dizigotnih
parih dvojčkov. Študija je vključevala podatke 54 monozigotnih parov dvojčkov (45
moških in 9 ženskih parov) in 138 dizigotnih parov dvojčkov (45 moških, 13 ženskih in
80 mešanih parov). Pri vključevanju parov so upoštevali porodno težo, gestacijsko
starost, starost staršev, njihovo izobrazbo in etnično pripadnost. Monozigotni pari
dvojčkov so bili nekoliko starejši in so imeli krajšo gestacijsko dobo. Matere
monozigotnih parov dvojčkov so bile mlajše od mater dizigotnih parov dvojčkov. Po
podatkih sodeč pridemo torej do spoznanja, da naj bi avtizem povzročalo okolje, v
katerem otrok raste v času nosečnosti in po njej. Po podatkih raziskovalcev naj bi na
razvoj avtizma vplivala porodna starost matere, nizka porodna teža dojenčka, število
rojstev matere in infekcije med nosečnostjo ter tudi avtoimuni faktorji matere.
Hellmayer et al. (2011) v članku poudari, da so rezultati CATS raziskave pokazali, da
okoljski dejavniki, ki so skupni parom dvojčkov, predstavljajo približno 55 % možnosti
za nastanek avtizma. Tudi genetski dejavniki igrajo pomembno vlogo, vendar manjšo,
kot so jim pripisovale prejšnje raziskave. Študija je prav tako pokazala, da je bila
stopnja konkordance pri dizigotnih parih dvojčkov v prejšnjih študijah podcenjena,
vpliv genetskih dejavnikov pa precenjen. Študijo so izvedli v Kaliforniji, z njo pa so
dokazali, da avtizem kljub vsemu ni povezan samo z dedovanjem, ampak ima veliko
vlogo pri avtizmu okolje. Iz tega lahko sklepamo, da je možnost, da imata avtizem oba
dizigotna dvojčka torej večja, kakor je bilo vsa ta leta do sedaj.
Raziskave so pokazale, da lahko strupene kemikalije poškodujejo razvijajoče človeške
možgane tako, da se začnejo razvijati nevrološke motnje. Razvoj človeških možganov je
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zelo občutljiv na poškodbe, ki jih povzročijo strupene kemikalije v okolju. Ta
občutljivost je največja v prvem trimesečju nosečnosti. Trenutni seznam kemikalij, ki so
najbolj nevarne za nastanek nevroloških motenj, med drugim tudi avtizma je: a) metil,
b) poliklorirani benifili, c) arzen, d) mangan, e) organosforni insekticidi, f) DDT, g)
etilni alkohol, h) svinec. Dandanes so otroci izpostavljeni 3000 različnim sintetičnim
kemikalijam. HPV kemikalije najdemo v najrazličnejših življenjskih potrebščinah,
kozmetiki, zdravilih, motornih gorivih in gradbenem materialu. Odkrili so jih v zraku,
hrani in pitni vodi (Landrigan, 2010).
Najbolj močni dokazi, ki podpirajo hipotezo, da okoljski dejavniki prispevajo k
povzročitvi avtizma, prihajajo iz kliničnih in epidemioloških študij, ki povezujejo
avtizem s posebnimi okoljskimi izpostavljenostmi (povzeto po Landrigan, 2010):
a) Talidomid je sestavina, ki so jo pogosto uporabljali kot zdravilo za nosečnice z
jutranjimi slabostmi. V populaciji 100 oseb so vsaj 4 osebe imele diagnozo avtizma na
Švedskem.
b) Mizoprostol je sestavina, ki jo uporabljajo v zdravilih ob splavu, ob želodčnih razjedah,
za boljšo produktivnost osebe. Primeri iz Brazilije opisujejo skupino sedmih otrok z
avtizmom, od tega so štirje imeli stik z mizoprostolom pred rojstvom, tako da je mati
pred rojstvom otroka imela spontani splav, katerega so zdravili z zdravili, ki so
vsebovala mizoprostol.
c) Valprojska kislina, ki je znana kot antiepileptik. Otroci, izpostavljeni valprojski kislini,
se lahko rodijo z deformacijami telesa kot tudi z avtizmom. Najbolj ranljivo obdobje bi
naj bilo 3–4 tedne po spočetju otroka.
d) Prenatalna okužba matere z rdečkami je možen vzrok, da otrok pridobi avtizem. Najbolj
ranljivo obdobje je v prvih 8 tednih po spočetju otroka.
e) Klorfirifos, ki je znan kot insekticid, deluje na živčevje žuželk.
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2.2 KOMUNIKACIJA
2.2.1 Definicija komunikacije
V širšem smislu in med ljudmi je komunikacija pogosto definirana kot izmenjava
informacij z uporabo govora, gest in drugih znakov ali simbolov, ki jih uporabljamo.
Komunikacija pomeni sporazumevanje, sprejemanje in oddajanje informacij med
ljudmi. Ljudje smo bitja, ki se povezujemo v kroge, v katerih se sporazumevamo s
komunikacijo. Beseda komunikacija izhaja iz latinskega glagola »communicare«, kar
pomeni posvetovati se, razpravljati, vprašati, prisluhniti, slišati. Večina ljudi ob besedi
komunikacija pomisli na govor in jezik, a je to le del širokega pojma komunikacije. Za
človeka je zelo pomemben tudi neverbalni del komunikacije. (…) Razvoj
komunikacijskih veščin je za otroka izrednega pomena, saj mu omogoča, da vstopa v
odnose z drugimi, da vzpostavi kontrolo nad čustvenim in socialnim svetom, se uči
socialnih odnosov … (Ozbič, Kogovšek, Penko, 2011).
Pomembno je, da ljudje vedo, da komunikacija ni samo govorjeni jezik, ampak da
komunikacijo spremljajo tudi druge oblike sporočanja in sprejemanja. Otroci z
avtizmom pogosto ne razvijejo govora, vendar to še vedno ne pomeni, da z okolico ne
komunicirajo.
Ozbič, Kogovšek, Penko (2011) pravijo, da ljudje komuniciramo skozi celo življenje.
Komunikacija se vrši namerno in nenamerno, vendar vedno, ko smo v interakciji z
drugimi ljudmi. Pravijo tudi, da je razvoj komunikacijskih veščin za otroka zelo
pomemben, saj s tem otrok razvije kontrolo nad čustvenim in socialnim življenjem.
Posameznik se smatra kot družbeno pristojna oseba, če lahko vstopa v interakcijo z
drugimi osebami na način, ki je primeren in se lahko prilagaja različnim situacijam
(Kennedy 2004 v Sigafoos et al., 2008).
Komunikacija in socialne veščine se med seboj tesno prepletajo. Brez komunikacije ni
socialnih veščin in obratno (Sigafoos et al., 2008).
McLean in McLean (1999) opisujeta, da ljudje vedno, ko jih spodbudimo, naj
razmišljajo o jeziku, takoj pomislijo na zapletene strukture, simbole, pravila, kar
predstavlja lingvistični del jezika. Torej, ko ljudje razmišljajo o jeziku, ne pomislijo,
zakaj jezik obstaja in kaj bi bilo s civilizacijo, če jezika ne bi imeli. Jezik je ključni
element v kompleksnih, kooperativnih razmerjih, ki so potrebna za obstoj naprednih
civilizacij in kultur. Večina staršev se zaveda, da je ključni element pri začetku
poučevanja jezika ustvarjanje in obstoj neverbalnih, socialnih interakcij med njimi in
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otrokom. Tako vedenje se začne učiti in odražati preko skupne pozornosti. Starši in
druge osebe, ki so v stiku z otrokom, že zelo zgodaj uvedejo otroka v vzorce
komunikacije, še preden lahko otrok govori. To pomeni, da govorijo otroku, kot da bo
reagiral. Starši ustvarijo in ohranjajo nejezikovne, socialne interakcije z otroki in skozi
njih jih učijo pomembnih socialnih vedenj. Med otrokovim razvojem starši uporabljajo
vedno več besed za opis in kontroliranje otrokovega vedenja. S tem, ko starši
uporabljajo več besed, se otroci učijo, da imajo besede vpliv na druge ljudi. Preden
lahko otroci uporabljajo jezik, morajo doseči pomembno razvojno fazo, v kateri
proizvajajo vedenja, s katerimi pridobijo odziv drugih ljudi v svojem okolju. Ta
pomembna nejezikovna komunikacija se kasneje razvije v komunikacijske geste.

2.2.2 Sociopragmatične spretnosti
Sociopragmatične spretnosti so pomemben del komunikacije, še posebej v otrokovem
najzgodnejšem obdobju, ko je verbalnega materiala manj kot kasneje v življenju. Otrok
se z uporabo sociopragmatičnih spretnosti vključuje v komunikacijski svet in se s
pomočjo govornih in negovornih, verbalnih in neverbalnih dejanj skuša umestiti v
dogajanje ter se uveljaviti (Ozbič, Kogovšek, Penko, 2011).
Po Feyu poznamo štiri tipe otrok: asertivni in responzivni (dajejo pobude in se odzivajo
na pobude sogovornika), asertivni in neresponzivni (dajejo pobude, a se ne odzivajo na
pobude sogovornika), neasertivni in responzivni (ne dajejo pobud, se ne odzivajo na
pobude sogovornika) (Ozbič, Kogovšek, Penko 2011).
Komunikacijska iniciativnost/asertivnost (verbalno in neverbalno dajanje pobude,
izražanja želja, zahtev …) je prisotna že pri dojenčku (npr. premika hrbet, da bi ga vzeli
v naročje; šobi ustnice ali odpira usta, ko se želi podojiti …), prav tako velja za
reaktibilnost/odzivnost/responzivnost (verbalno ali neverbalno odzivanje na pobude
komunikacijskega partnerja (npr. otroka pokličemo in se obrne; ga pozdravimo in v
pozdrav pomežikne z očmi …). Vse to se razvija v komunikacijskem aktu med otrokom
in zanj pomembnim odraslim od najzgodnejšega otroštva (Kogovšek, Ozbič, Penko,
2011).
Študije, ki preučujejo pomembnost skupne pozornosti in skupnega angažiranja, so
pokazale, da povezava med starši in otrokom pospešuje učenje jezika otroka (Snow
1994, v Bonifacio et al., 2009).
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Družbene veščine pogovora pri zelo majhnih otrocih vključujejo dve ločeni sposobnosti
(Fey 1986, v Bonifacio et al., 2009). Prva je pogovorna asertivnost, ki vključuje
zmožnost sprožitve teme in podajanje zahtevkov, neverbalno in verbalno. Druga je
pogovorna odzivnost, ki je sposobnost odzvati se verbalno ali neverbalno in
vzdrževanje teme zaporednih preobratov, iz tega sledijo štirje profili družbenih veščin
za pogovor:
a) aktivni sogovornik, ki kaže visoko stopnjo samozavesti in odzivnosti,
b) pasivni sogovornik, ki je odziven, vendar ni samozavesten,
c) nedejavni sogovornik, ki kaže nizko stopnjo odzivnosti in odločnejšega ravnanja;,
d) neverbalni sogovornik, ki je zelo samozavesten, vendar neodziven (Bonifacio et al.,
2009).
V skladu z dvosmernim modelom vpliva, v kolikšni meri otroci sodelujejo v pogovorih
(verbalno in neverbalno), neposredno vpliva na kakovost in količino vnosa odzivnega
jezika. Posledično otroci, ki so aktivni sogovorniki v interakcijah odraslih in otrok,
lahko dobijo več povratnih informacij o svojih komunikacijskih poskusih in še več
priložnosti za prakso in pridobivajo nove oblike jezika. V nasprotju pa otroci, ki se
odzivajo nekonsistentno, redko sprožijo interakcije ali ne vzdržujejo teme, izzovejo
manj ponovitev jezikovno odzivnih povratnih informacij (Bonifacio et al., 2009).

2.2.3 Vedenjski in socialno-pragmatični pristopi dela
Posamezniki, ki so diagnosticirani z avtizmom, kažejo večja odstopanja v socialni
interakciji in komunikaciji, prav tako imajo omejen obseg interesov in omejeno
pozornost. Ti primanjkljaji motijo učenje in celotno posameznikovo življenje. Prav
zaradi omenjenih težav se stroka strinja, da je pri obravnavi posameznikov z avtizmom
pomembna zgodnja obravnava, ki vodi do pomembnih izboljšav v delovanju
posameznika. Oba pristopa temeljita na uporabi pozitivnih strategij poučevanja za
spodbujanje komunikacije in socialne interakcije. V preteklosti pa je bilo zelo malo
povezav med obema pristopoma dela (Ingersoll, 2010).

a) Vedenjski pristopi
Vsi vedenjski pristopi, ki jih dandanes poznamo in uporabljamo, temeljijo na učni
teoriji in si delijo tri glavne predpostavke.
1. Operantna vedenja – tista vedenja, ki so pod prostovoljno kontrolo, kot so jezik, igra in
socialna interakcija, naučena;
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2. vsa vedenja (jezik, igra, socialna interakcija) se razvijajo in se vzdržujejo zaradi
predhodnih posledic;
3. nova, 'ustrezna' znanja se lahko naučimo z manipulacijo predhodnih spremenljivk in
sistematične uporabe okrepitve le-teh. (Ingersoll, 2010)
Vedenjski pristopi so bili v zgodovini visoko strukturirani in usmerjeni v starejšo,
odraslo populacijo, saj ni bilo zgodnjega diagnosticiranja otrok z avtizmom. V času
napredovanja so doživeli številne spremembe. Nekatere značilnosti vedenjskih
pristopov so naslednje:


Pri vseh pristopih se učenje odvija v naravnem okolju v interakciji med otrokom in
odraslo osebo. Skoraj vedno učenje poteka med igro ali dnevnimi rutinami, ki so otroku
blizu.



Otrok začenja učne epizode tako, da pokaže interes za posamezne stvari ali dejavnosti.



Odrasla oseba izrecno pozove otroka, da izvede ciljno vedenje.



Ciljno vedenje, ki ga želimo doseči pri otroku, je okrepljeno s stvarjo ali dejavnostjo, ki
je v otrokovem interesu (Ingersoll, 2010).

b) Socialno-pragmatični pristopi
Socialno-pragmatični pristopi pri terapiji oseb z avtizmom so se začeli v zgodnjih 80.
letih. Ti pristopi imajo temelje na Piagetovi razvojno psihološki in psihoanalitični teoriji
kot tudi na socialno pragmatičnem modelu jezika (Ingersoll, 2010).
Glavni socialno-pragmatični pristopi so DIR/Floortime, Denverski model, Hanen,
SCERTS. Skupne točke, na katerih slonijo ti pristopi, so:
1. Otroci z avtističnimi motnjami imajo težave v razvoju socialno-komunikacijskih
spretnosti, zato pristopi uvedejo različne vzorce, ki pomagajo pri tem razvoju.
2. Otroci se učijo s pomočjo vpliva na primanjkljaje s strani odzivnih skrbnikov.
Odzivnost je kompleksno vedenje, ki vključuje različne interaktivne komponente,
vključno z vzajemnostjo, kontingenco, vplivom in usklajevanjem na otrokovo razvojno
stopnjo, interese in vedenjski slog (Ingersoll, 2010).
Socialno-pragmatični pristopi imajo še nekaj skupnih značilnosti:


poučevanje izhaja iz otrokovih pobud ali interesov;



vsi poskusi komuniciranja so namenski;



odrasla oseba je pri delu empatična in skrbno preuči otrokove čustvene izraze;



jezik in socialni doprinos se prilagodita stopnji komunikacije, na kateri je otrok
(Ingersoll, 2010).
14

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Katja Kokot; diplomsko delo

c) Podobnosti med pristopi
Kljub razlikam in popolnoma drugačnim filozofijam imajo vedenjski in socialnopragmatični pristopi nekaj skupnih točk.
1. Vsi pristopi se osredotočajo na izboljšanje socialno-komunikacijskih sposobnosti.
2. Temeljijo na aktivnostih, ki otroka zanimajo. Dejavnosti se odvijajo v naravnem okolju.
3. Učijo starše, kako delati z otrokom.
4. Učenje temelji na interesu otroka, kar imenujemo otrokova pobuda. Pri vseh pristopih je
otrok tisti, ki izbere materiale in dejavnosti za učenje.
5. Naravno okolje je tisto, v katerem se dejavnosti izvajajo (Ingersoll, 2010).

2.2.4 Metode dela
Metode dela z otroki z avtizmom so se skozi desetletja raziskovanj spreminjale.
Izbor ustrezne metode za otroka je odvisen od postavitve diagnoze.
Pomembno je, da metodo izberemo glede na to, kakšni so otrokovi primarni simptomi.
Pomembno je tudi, da metoda ne temelji le na nekih površinskih vedenjih, saj se
vedenje lahko spremeni, toda spremembe ne bodo globlje (Greenspan, Wieder, 2006).

a) ABA
Izraz ABA je kratica za Applied Behavior Analysis, kar v slovenskem jeziku pomeni
vedenjska analiza.
Zgodnja obravnava se nanaša na program, ki je namenjen otrokom z avtizmom pred 4.
letom starosti. Program traja skupaj od 25 do 40 ur tedensko, od 1 do 3 let. Ti programi
omogočajo otrokom, da se učijo iz prakse, v strukturiranih in nestrukturiranih situacijah.
Intenzivnost teh programov je zlasti pomembna zato, da posnemajo tisoče interakcij, ki
so tipične za malčke vsak dan, medtem ko so v stiku s starši in vrstniki.
(http://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-analysis-aba)
Večina ABA programov se začne doma, v najbolj znanem okolju za otroka. Na voljo
naj bi bila soba, ki bi se uporabljala za terapevtsko delo z otrokom. Na razpolago naj
bosta miza in stol ter veliko igrač. (http://www.avtizem.com/html/slide3.html)
ABA je metoda, ki uči, da zahtevno nalogo razdelimo na več manjših delov, ki niso
tako zahtevni in se jih otrok lažje nauči, z vsakim delčkom pa sestavlja omenjeno
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zahtevno nalogo, dokler je ne obvlada. Za pravilne odgovore oziroma obnašanje otroka
nagradimo, medtem ko so nepravilni odgovori popravljeni, neprimerno vedenje pa
ignoriramo ali preusmerjamo. (http://www.avtizem.com/html/slide3.html)
Metoda ABA deluje na načelih, ki opisujejo, kako poteka učenje. Pozitivna okrepitev je
en tak princip. Ko vedenju sledi neke vrste nagrada, je bolj verjetno, da se vedenje
ponovi.

(http://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-

analysis-aba)
Cilji ABE so razvoj otroka na mnogih področjih, vključno s pozornostjo, posnemanjem,
govorom, družabnostjo, samo-pomočjo, prisostvovati v veščinah, kot so: učiti se, kako
obsedeti na stolu, vzpostavljanje očesnega kontakta, poslušanje. Veščine posnemanja
zajemajo tako govor kot tudi fizične sposobnosti. Od otroka pričakujemo, da ponovi
tisto, kar je naredila njegova terapevtka/terapevt. Poleg učenja pravilnih novih veščin pa
se ABA ukvarja tudi z neprimernimi vedenji, kot so: agresija, bingljanje z roko, zibanje,
guganje, vrtenje predmetov ali okoli njih. Cilji ABE so ustaviti takšna obnašanja.
(http://www.avtizem.com/html/slide3.html)

b) TEACCH
TEACCH je kratica za Treatment and Education of Autistic and Related
Communication-handicapped Children. Ta metoda, ki je bila zasnovana v Severni
Karolini (North Carolina), nudi vseživljenjsko terapijo in podporo posameznikom z
diagnozo avtizem. Metodo je v zgodnjih 70. letih zasnoval Eric Schopler. Kot globalni
model TEACCH cilja na to, da lahko gradimo na posameznikovih sposobnostih, ne pa
na vnaprejšnjem naboru učnih ciljev. Kot individualna metoda TEACCH temelji na
otrokovih interesih in močnih področjih skozi kontinuirano delo in s pomočjo
sodelovanja učitelja in staršev. Metoda zagotovi fleksibilno individualno naravnano
okolje za razvoj samostojnosti skozi vse življenjsko obdobje. Bolj kot akademsko
znanje je metoda naravnana na ustvarjanje okolja, v katerem učenec obvladuje svoje
obnašanje in se spopada s svetom. Metoda ima strukturirane tabele za dejavnosti in
vidna navodila, kar poveča otrokovo razumevanje okolja in zmanjša neprimerno
vedenje. Manipuliranje z otrokovim okoljem spodbudi njegovo motivacijo za učenje in
ustvari sistem, v katerem otrok razume, kaj se od njega pričakuje (Matson, 2008).
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Metoda TEACCH je imenovana tudi 'strukturirano učenje', ki je osnovano na dokazih in
opazovanjih posameznikov z avtizmom. Vsi ti posamezniki, ki so diagnosticirani kot
osebe z avtizmom, naj bi delili iste nevropatološke vzorce, ki jih imenujemo tudi kultura
avtizma. Kultura avtizma zajema naslednja področja: a) vizualno procesiranje podatkov
je zelo močno; b) povečana pozornost za detajle; c) nihanje pozornosti; d) težave s
komunikacijo; e) težave s sprejemanjem in določanjem časa; f) teženje k rutinam; g)
močno zanimanje za določene stvari (eno področje, kjer je pozornost povečana); h)
povečano senzorno sprejemanje informacij (Mesibov, Shea, 2009).
Metoda TEACCH predlaga štiri tipe organizacije. A) Fizična organizacija. Pod to spada
razporeditev pohištva v prostoru. B) Časovna organizacija. Posamezniku je potrebno
pokazati, kako bo potekal dan, kar se stori z urniki, ki so nazorni in jasni. Najprej so
urniki s konkretnimi predmeti, nato slikovni, za najbolj sposobne posameznike pa so
dovolj besedni urniki. C) Organizacija dejavnosti. Pri organizaciji dejavnosti uporabimo
slikovni material, da posamezniku pokažemo: 1. kaj mora storiti; 2. kako dolgo bo
dejavnost trajala; 3. kako lahko oceni svoj napredek; 4. kako ve, da je dejavnost
končana; 5. kaj je naslednja dejavnost. D) Povezava individualnega dela v zaporedje
aktivnosti, kar se imenuje delovni sistem in se vzpostavi zato, da se poveča čas dela
(Mesibov, Shea, 2009).
Mesibov in Shea (2009) v svojem članku pišeta tudi, da strukturirano učenje temelji na
uporabi vidnih informacij. Vidne informacije se uporabljajo zato, da se spodbudi
aktivnost posameznikov ter zmanjša zmeda zaradi pretirane uporabe jezika. Slikovni
material se uporablja v vseh aktivnostih na različne načine (od konkretnih materialov do
zapisanih opomnikov). TEACCH za motivacijo uporablja posameznikova posebna
področja zanimanja in jih vključi v različne aspekte dela. V nadaljevanju govorita tudi o
tem, da metoda TEACCH uči zgodnjo komunikacijo na tak način, da poveže simbol z
aktivnostjo. Ko posameznik obvlada povezavo med aktivnostjo in simbolom, se učenje
nadaljuje. Začne se z izbiro med dvema možnostima, s tem se posameznika navaja na
vedno večjo samostojnost in možnost izbire.
Informacije o posamezniku metoda TEACCH pridobi s svojim vprašalnikom. Eden je
za mlajše otroke in se imenuje Psychoeducational Profile, drugi za adolescente in
starejše pa se imenuje TEACCH Transition Assessment Profile. Ti vprašalniki
zagotovijo začetno poznavanje posameznika in so oporna točka za začetni individualni
načrt posameznika (Mesibov, Shea, 2009).
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c) Metoda modifikacije
Niz različnih tehnik, ki skušajo spremeniti človekovo vedenje v pozitivnem smislu,
imenujemo modifikacija vedenja. Osnovna zakonitost, na kateri so zasnovani razni
postopki za modifikacijo, izhaja iz predpostavke, da je vedenje podrejeno spremembam
v funkciji svojih posledic, a to pomeni (Jurišič, 1994):
1. Vedenje, ki ga neposredno spremlja ugodje, se nagiba k ponavljanju.
2. Vedenje, na katerega okolica ne reagira, ugaša (izginja).
3. Vedenju, ki mu sledi neugodje, se izogibamo.
»Nezaželene oblike vedenja, ki jih manifestirajo osebe z motnjami v duševnem razvoju,
lahko grupiramo v nekaj skupin, ki se med seboj razlikujejo po pojavni obliki.
Najpogosteje se pojavljajo stereotipije, med katerimi so najbolj nevarne avtoagresija,
agresija, destruktivnost in vedenja, povezana z motnjami hranjenja. (…) Ker imajo
nezaželene oblike vedenja posledice za osebo, ki jih manifestira, in za njeno okolico, jih
je najprej potrebno odpraviti, ublažiti ali vsaj preoblikovati, da bi kasneje lahko delali
pri usvajanju novih, zaželenih oblik vedenja.« (Škrinjar, Teodorović, (Ur.), 1994).
»Obstaja vrsta postopkov, ki jih uporabljamo v vedenjskih programih pri odpravljanju
nezaželenih oblik vedenja in usvajanju novih, bolj sprejemljivih vedenj. Te postopke
(ignoriranje, izključevanje, fizično krotenje, diferencirana okrepitev drugega vedenja,
verbalna kazen) kombiniramo v odvisnosti s ciljem programa, pogoji, v katerih se
izvaja, značilnostmi osebe, s katero se program izvaja, vrsto vedenja, na katero
vplivamo, in drugo. Po določenih pravilih lahko z metodo modifikacije vedenja skoraj
hkrati menjamo dve ali več nezaželenih oblik vedenja in tudi vzporedno usvajamo novo
sprejemljivo in funkcionalno obliko vedenja.« (Škrinjar, Teodorović, (Ur.). 1994,
str.13).
Program modifikacije vedenja vključuje:


opis nezaželenega vedenjskega vzorca, ki ga želimo modificirati;



opis reakcije okolja, ki neposredno sledi motečemu vedenjskemu vzorcu;



posledice; to so navodila za izvedbo programa oziroma alternativni odzivi, če otrok ne
reagira v sladu s pričakovanji;



kriterij za evaluacijo programa, empiričen opis uspešnosti programa;



opombe, ki vključujejo posebnosti uporabljenih tehnik in navodil (Jurišič, 1996).
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d) PECS
PECS je metoda, ki se uporablja pri otrocih, ki imajo dobro razumevanje komunikacije,
vendar se ne znajo in ne zmorejo oralno izraziti. Otrok se nauči, kaj pomenijo različne
sličice. Z uporabo table s slikami ali elektronske naprave otrok pokaže na določeno
sličico, s katero bi rad nekaj povedal, se izrazil (Sears, 2010).
PECS ali s polnim imenom The Picture Exchange Communication System je
preizkušena metoda, ki uporablja sličice za razvijanje komunikacijskih sposobnosti
otroka. Primerna je tako za otroke kot tudi za odrasle s širokim spektrom težav na
področju učenja, govorjenja in komunikacije ali pa avtizmom. Metoda je dostopen in
ugoden način, kako lahko otroku, osebi odpremo vrata do komunikacije. Učenci, ki so
vključeni v obravnavo z metodo PECS, se naučijo, da je potrebno za vsako željo,
potrebo podati sličico. Učitelj oziroma odrasla oseba željo izpolni, ko dobi v roke
sličico. Sličice, ki jih otrok potrebuje za komuniciranje, so hranjene v plastični mapi, ki
ima pritrjene ježke. Glavni namen metode je učencu dati osnovo za funkcionalni
komunikacijski sistem.
Metoda je razdeljena na 6 faz:.
1. Kako komunicirati. Učenec se nauči izmenjevati sličico za stvar ali aktivnost, ki jo
resnično želi.
2. Oddaljenost in obstojnost. Ob uporabi samo ene sličice se učenec uči posploševati novo
veščino v različnih prostorih, z različnimi ljudmi. Naučijo se, da morajo biti vztrajni pri
komunikaciji.
3. Slikovna diskriminacija. Učenec se nauči izbirati med dvema ali več sličicami in tako
prosi za najljubše stvari. Sličice so shranjene v posebni knjigi z ježki.
4. Strukturiranje stavkov. Učenec se uči strukturirati enostavne stavke z uporabo sličic.
5. Odgovarjanje na vprašanja. Učenec se preko sličic nauči odgovoriti na vprašanje: Kaj
želiš?
6. Komentiranje. Učenec zna komentirati oziroma odgovarjati na vprašanja; kot so: kaj
vidiš, kaj slišiš, kaj je … Nauči se sestaviti stavek, ki se začne z: 'vidim, slišim, to je',
itd. (www.pecs.org.uk)

e) Metoda Floortime
Metoda je oblikovana kot terapija na osnovi igre in uporablja povezave in odnose otrok
z razvojnimi zaostanki in avtizmom. Metoda Floortime je osnovana na teoriji, da je
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avtizem povzročen zaradi napačnega procesiranja možganov, kar vpliva na otrokove
odnose in čute. Metoda domneva, da naj bi bile otrokove dejavnosti namenske. Na
starših oziroma učitelju, ki z otrokom izvaja metodo, je, da vstopi v otrokov svet, sledi
njegovim pravilom, njegovi igri in mu pomaga razvijati socialne in komunikacijske
veščine. Cilj metode je povečati interakcijo in komunikacijo med otrokom in odraslo
osebo, ki z otrokom dela. Greenspan je zasnoval metodo za delo z dojenčki, malčki in
predšolskimi otroki, vendar se lahko izvaja tudi s starejšimi osebami in temelji na šestih
stopnjah:
1) samoregulacija in interes za okolico,
2) intimnost,
3) dvosmerna komunikacija,
4) sestavljena komunikacija,
5) emocionalne ideje,
6) emocionalno razmišljanje (Korošec, 2012).
Predstavljenih je bilo nekaj metod dela, ki se najpogosteje uporabljajo v Sloveniji.
Poznamo še mnogo drugih metod dela z osebami z avtizmom: terapija z glasbo, Sonrise program, celična terapija, kranio sakralna terapija, terapija z delfini, terapija z
zdravili, dieta brez glutena in kaseina, terapija holding, terapija z vitamini ter druge.
Simptomi avtizma vključujejo tudi težave z otrokovim razvojem in obnašanjem, zato so
terapije oziroma metode, ki jih izvajamo z otroki, usmerjene v ta področja težav. Vsak
otrok z avtizmom je nekaj posebnega, zato je potrebno poiskati program dela, ki otroku
najbolj odgovarja in posledično tudi pomaga.

2.3 METODA FLOORTIME
2.3.1 Kaj je metoda Floortime?
Metodo Floortime je razvil dr. Stanley Greenspan, klinični otroški psihiater. Metoda
Floortime bi se v slovenščini imenovala čas za tla, kar pravzaprav ta metoda tudi
predstavlja. Glavna poanta metode je, da starši, skrbniki, učitelji z otrokom delajo na
tleh, torej se z otrokom igrajo in se spustijo na otrokov nivo.
Greenspan v svoji knjigi govori tudi o tem, da pri metodi Floortime ni pravilnih in
napačnih dejavnosti, saj je metoda stalen proces, pri katerem se otrok in njegov učitelj,
starš, skrbnik vedno učita.
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Zanimivo pri metodi je tudi to, da je zasnovana tako, da se lahko opravlja kjer koli,
kadar koli. Ni važen prostor, v katerem se dela, tudi čas ni važen, važno je le delo z
otrokom.

2.3.2 Stopnje in izvajanje metode Floortime
Metoda temelji na šestih osnovnih stopnjah, ki jih imenujemo tudi mejniki:
 samoregulacija in interes za okolico,
 intimnost,
 dvosmerna komunikacija,
 sestavljena komunikacija,
 emocionalne ideje,
 emocionalno razmišljanje (Korošec, 2012).
Sledijo še 3 stopnje, ki predstavljajo funkcioniranje na višjih ravneh:


večnamensko razmišljanje,



siva območja in emocionalno drugačno razmišljanje,



zavedanje samega sebe.

a) Samoregulacija in interes za okolico
Samoregulacija in interes za okolico se začneta takoj po rojstvu otroka. Dojenčki stari le
nekaj dni reagirajo na občutke matere, predvsem vonj in glas, emocionalno. Glavni
fokus na tej prvi stopnji je deljena pozornost, kar pomeni, da če se želijo otroci učiti in
socializirati, morajo biti zbrani, mirni in morajo aktivno sprejemati informacije od
drugih ter od tega, kar sami doživijo predvsem preko vida, sluha, vonja, dotika in okusa
(Greenspan, Wieder, 2006).
V fazi samoregulacije in interesa za okolico je potrebno otroka najprej dobro opazovati.
Opazovati moramo, kakšen je otrokov stil poslušanja, gledanja, dotikanja, vohanja in
premikanja. Ko ugotovimo, kaj je otroku všeč, se mu približamo z dejavnostmi, ki mu
ustrezajo glede na njegove potrebe in način, kako sprejema zunanji svet
(hipersenzibilen, hiposenzibilen …) (Greenspan, Wieder, 2006).
b) Intimnost
Ko postanejo otroci zainteresirani za svojega primarnega negovalca kot neko posebno
osebo, ki skrbi za njih, jim daje užitek ter občasno nezadovoljstvo, se začne razcvet
emocionalnih interakcij, dosežejo pa tudi novo, višjo raven inteligentnosti. Začnejo se
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učiti, razlikovati med ugodjem, ki ga daje človeški svet in tem, kar dajejo ostali objekti
(Greenspan, Wieder 2006). Hkrati z interesom za okolico se v tem mejniku poraja
posebna ljubezen v medosebnih odnosih, otrok želi primarne skrbnike ali starše.
Izpostavi jih kot najpomembnejši vidik svoje okolice in jim sporoča, da so zanj
najpomembnejši. V trenutkih skupnih pogledov, nasmehov in drobnih radosti odkrivajo
in poglabljajo medsebojno intimnost. Sposobnost biti intimen oblikuje temelj vseh
bodočih odnosov. Iz te intimnosti kasneje otrok dobi izkušnjo, da so medsebojni odnosi
nekaj prijetnega. S tem, kar se je otrok v tem razvojnem obdobju naučil s pomočjo
svojih staršev, zgradi temelj za vzpostavljanje privrženosti v odnosih za celo svoje
življenje. Osvajanje tega mejnika utrjuje motorične, kognitivne in govorno-jezikovne
veščine (Korošec, 2012).
Greenspan in Wieder pravita (2006), da v tej fazi opazujemo, kakšne vrste interakcije
ima otrok rad, torej s čim se rad igra. Ko ugotovimo, kaj mu je pri srcu, se v to igro tudi
aktivno vključimo. Če se npr. igra s kockami, se tudi mi igramo s kockami.
c) Dvosmerna komunikacija
Pri približno šestih mesecih starosti začnejo otroci spreminjati čustva v signale za
komunikacijo. Da pa se to zgodi, morajo starši prebrati in reagirati na otrokove signale
in izzvati otroka, da prebere njihove in odreagira nazaj. Skozi te majhne izzive otrok
začne delovati in razumeti dvosmerno komunikacijo. Ko se otrok nasmehne materi,
dobi nasmeh nazaj, zato se ponovno nasmeje. To je tako imenovan krog komunikacije.
Otrokov nasmeh postane nameren. Nasmehne se zato, da dobi nasmeh (Greenspan,
Wieder, 2006).
Ko otroka animiramo in smo z njim v interakciji oziroma želimo v interakcijo z
otrokom šele vstopiti, moramo biti zelo doživeti. Potrebno je opazovati otroka in
njegove odzive. Pomembno je, da otroku pokažemo, da smo zaznali njegov odziv.
Potrebno je biti pozoren tudi na to, kolikokrat otrok zapre krog komunikacije, saj to
pomeni, da sodeluje pri komunikaciji. Na začetku seveda ne moremo pričakovati, da bo
otrok vstopal v mnoge kroge in jih zapiral, ampak je potrebno biti vztrajen, saj se s
časom število krogov povečuje (Greenspan, Wieder, 2006).
d) Sestavljena komunikacija
Ko otrok obvlada dvosmerno komunikacijo, število komunikacijskih ciklusov, ki jih
odpira in zapira, hitro narašča. S tem raste tudi njihova sestavljenost. Najprej za
komunikacijo uporabi geste (dvigne roke k mami, teče k očetu), šele kasneje doda
besede, povedi. Medtem ko uporablja vse bolj bogat besednjak gest svojih staršev, se
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otrok vključuje v druge konverzacije z gestami. Otrok pričenja razumeti načine
komunikacije drugih. Otrok s tem gradi temelj za razvoj govora. Z namenom izražanja
svojih potreb in želja mora organizirati svoje vedenje v logični vrstni red. Hkrati se
mora naučiti razumeti zaporedno vedenje drugih ljudi (Korošec, 2012).
Na tej stopnji moramo otroku ustvariti nove ovire, ki jih otrok rešuje tako, da o njih
razmišlja. Pogosto se zgodi, da otroci ne znajo ali ne zmorejo izraziti svojih želja, zato
je potrebno, da odrasla oseba dobro opazuje otroka in mu pri izražanju pomaga
(Greenspan, Wieder, 2006).
e) Emocionalne ideje
Otrokova sposobnost oblikovanja idej se prvič razvija v igri. S pomočjo igračk ustvarja
zgodbe, skozi katere eksperimentira z raznovrstnimi idejami in željami, ki jih občuti.
Vse več in več eksperimentira z domišljijsko igro in govorom, hkrati pa s tem razvija
svoj svet idej. Končno je otrok sposoben manipulirati z idejami in jih uporabljati za
zadovoljevanje svojih potreb (ko pogreša mamo, mu je dovolj že misel nanjo, da se
potolaži; ko je jezen, lahko jezo izrazi v obliki neke ideje preko igre) (Korošec 2012).
Otroku je potrebno prirediti takšne situacije, v katerih bo želel izraziti svoje želje ali
namere. Potrebno ga je spodbujati, da uporablja svoje ideje tako v realnem svetu kot v
simbolni igri. Otroka je potrebno spodbuditi, da uporablja vse vrste idej, pri tem pa
moramo biti sami odprti za vse vrste emocij oziroma tem, ki jih otrok uporabi ali
raziskuje. Če je otrok na tej stopnji verbalen, mu moramo ponuditi situacije, pri katerih
bo moral uporabiti govor (Greenspan, Wieder, 2006).
f) Emocionalno razmišljanje
V tej fazi se otrok nauči, da en dogodek vodi k drugemu dogodku: otroci začnejo
povezovati notranje izkušnje z zunanjimi izkušnjami in iz tega sklepajo dve stvari. Prva
je ta, da se naučijo kategorizirati subjektivno ter da obstajajo objektivne posledice
dejanj. Trud na področju čustev v razmerjih omogoča otrokom, da prepoznajo razliko
med tem, kar je v njih, njihove fantazije, ideje in obnašanje. Logično mišljenje vodi do
novih sposobnosti, kot so debatiranje, matematika. Otroci na tej stopnji si lahko
izmišljajo stvari, kot so nove igre ali pa igrajo igre s pravili (Greenspan, Wieder, 2006).
Greenspan in Wieder (2006) priporočata, da moramo otroka na tej stopnji spodbujati, da
zapira vse kroge komunikacije z uporabo svojih idej. Spodbujati ga je potrebno, da
poveže različne ideje.
Pri tipičnem razvoju otroka otrok osvoji teh šest stopenj pri četrtem ali petem letu
starosti. Te faze predstavljajo osnovo za nadaljnje tri faze. Osebe z avtizmom in ostale
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osebe s posebnimi potrebami imajo svoj urnik razvijanja, kar pomeni, da se razvijajo
počasneje (Greenspan, Wieder, 2006).

2.3.3 Študije o metodi Floortime
Metoda Floortime je že zelo dolgo znana v Združenih državah Amerike, v Sloveniji jo
poznamo precej manj časa, kljub temu ima metoda malo študij, ki bi preiskovale njeno
učinkovitost. Pri večini študij, ki so objavljene na temo metode Floortime, je sodeloval
njej ustanovitelj, dr. Stanley Greenspan. V zadnjih dveh letih, ko je očitno metoda prišla
v svet, pa so se začele pojavljati tudi druge študije.
Avtorji metode Floortime so naredili popis 200 otrok diagnosticiranih z avtizmom. Ti
otroci so bili vključeni v intenzivno obravnavo s Floortime metodo od dveh do več let.
Metodo so izvajali starši ali profesionalci vsaj dve do pet ur na dan. Rezultati raziskave
temeljijo na poročilih staršev in kliničnih poročilih kot tudi na rezultatih testa FEAS
(Functional Emotional Assessment Scale), ki meri emocionalno funkcioniranje skozi
šest mejnikov metode Floortime. Rezultati raziskave so pokazali: a) 58 % otrok je imelo
izjemno dober rezultat, b) 25 % otrok je imelo povprečno dober rezultat, c) 17 % otrok
je pokazalo, da ima težave. Raziskava je pokazala, da so imeli otroci, deležni Floortime
metode, boljše rezultate na testu FEAS kot primerjalna skupina otrok (Dionne, Martini,
2011).
Naslednja študija, ki je bila opravljena, je bila pravzaprav nadaljevalna študija prej
opisane študije dvestotih otrok.
V to študijo je bilo vključenih 16 otrok, ki so dosegli izjemno dober rezultat na testu
FEAS. Cilj študije je bil ugotoviti, ali lahko podskupina otrok z avtizmom preseže
pričakovanja/standarde za otroke z visoko funkcionalnim avtizmom. Vseh 16
posameznikov je bilo moškega spola. V času študije je bilo teh 16 fantov starih med 12
in 17 let. Ta študija je pomenila obsežno spremljanje celotne palete čustev, socialnega
in senzornega procesiranja ter spremljanje tradicionalnih spoznavnih in akademskih
rezultatov. Študija je pokazala, da so otroci v tej skupini razvili visoko stopnjo empatije
in so pogosto bolj empatični kot njihovi vrstniki. Kot skupina so ti otroci še vedno
kazali pričakovan obseg težav na duševnem področju, ki so pogosto povezane z
družinskimi razmerami, vendar so kljub vsemu skozi pogovor in razmišljanje našli
rešitve za razrešitev težav. V tej podskupini otrok glavni primanjkljaji in simptomi
avtizma niso bili več opaženi 10 do 15 let po tem, ko so se pojavili (Greenspan, Wieder
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2006). Greenspan in Wiederjeva v istem članku poročata tudi o tem, da je vseh 16
otrok, ki so bili vključeni v to dodatno raziskavo, pokazalo napredek pri težavah, ki so
jih kazali. Postali naj bi vedrejši in empatični posamezniki, ki so se sposobni vključevati
v raznorazne aktivnosti. Seveda pa sta omenila tudi to, da kot vsi ostali adolescenti, tudi
teh 16 fantov ni bilo imunih na anksioznost in lažje oblike depresije. Njihov napredek
kaže na pomembnost metode Floortime in to, da je potrebno z delom začeti že zelo
zgodaj in intenzivno.
Dionne in Martini (2011) sta objavili študijo primera dečka z avtizmom, starega 3 leta
in 6 mesecev. Namen študije je bil ugotoviti učinkovitost Floortime metode pri otroku z
avtizmom. Deček je bil na obravnavi štirikrat na teden po 45 minut v privatni kliniki.
Starši so med delom bili vedno prisotni. Delo z dečkom je bilo razdeljeno na dva dela:
a) Opazovanje; b) Delo po metodi Floortime. Del a) je bil izveden skozi osem srečanj,
torej v dveh tednih. Del b) pa je bil izveden v sedmih tednih. Srečanja so temeljila na
delu po Floortime metodi. Rezultati študije so pokazali, da je otrok napredoval v številu
komunikacijskih krogov, ki jih je vzpostavil z odraslo osebo. Dečkova mati je v času
izvajanja metode pisala dnevnik, v katerem je zapisala, da je komunikacija med njo in
dečkom veliko bolj spontana, med branjem pravljice za lahko noč, pa je deček bolj
sodeloval in kazal slike, medtem ko je pred tem knjigo večkrat strgal. Mati je zapisala
tudi, da otrok kaže več zanimanja za opravljanje skupnih aktivnosti. Rezultati so
obetajoči, vendar pa jih ni mogoče posplošiti na večje število otrok, saj je bila študija
opravljena le na enem otroku in v precej kratkem času.
Ena izmed zanimivih študij, opravljenih z otroci z avtizmom, je tudi tajska študija
predšolskih otrok. Pajareya in Nopmaneejumruslers (2012) sta v študijo vključila 34
predšolskih otrok, starih od 2 do 6 let. Vsi otroci so poleg izvajanja metode Floortime
obiskovali vsaj še eno dodatno pomoč, kot so delovna terapija, logopedska obravnava
ali pa kakšno drugo obliko pomoči. Na začetku, torej pri prvem srečanju in na koncu, ob
zadnjem srečanju, je bil uporabljen test FEAS. S testom sta raziskovalca merila
spremembe v funkcioniranju otrok. Študija je podaljšek prejšnjih študij, ki so jih
opravili avtorji metode Floortime. Pred izvajanje študije so bili starši deležni
usposabljanja o metodi Floortime, prav tako so jim strokovnjaki ob prvem srečanju
pokazali aktivno delo po metodi Floortime. Študija je pokazala, da so otroci po tem, ko
so starši v obravnavo vključili tudi delo po metodi Floortime, v povprečju 15, 2 ur na
teden, dosegli veliko boljše rezultate kot kontrolna skupina brez obravnave. Na testu
FEAS je 70 % otrok doseglo viden napredek. Pri ostalih 30 % pa sta avtorja prišla do
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zaključka, da bi te družine potrebovale več časa in boljše sposobnosti spreminjanja
vedenja do otroka in s tem posledično izvajanja metode Floortime. Avtorja študije
navajata tudi, da je večina staršev bila z metodo Floortime zadovoljna. 5 staršev naj bi
se celo odločilo, da svoje otroke izpišejo iz vrtca in otrokom nudijo le Floortime
metodo, ki jo izvajajo doma. Svojo odločitev so utemeljili z zadovoljstvom nad
rezultati, ki jih je prineslo delo po metodi Floortime. Nekaj staršev je sicer bilo
zadovoljnih z rezultati, vendar se jim je delo po metodi zdelo pretežko in so ga težko
vključili v svoj urnik. Nekateri pa so menili, da je to, da mora slediti otrokovi želji,
pretežko za njih, saj so vajeni tega, da oni učijo otroke.
Kot so raziskave, ki so bile opravljene v preteklosti, pokazale, je metoda Floortime
učinkovita in v večini primerov otrokom pomaga izboljšati vključevanje v družbo in
tudi izboljša akademske zmožnosti.
Greenspan in Wieder (2006) pravita, da je glavna razlika med vsemi metodami, ki se
ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami v njihovih želenih ciljih. Razvojna metoda,
kot je metoda Floortime, naj bi stremela za tem, da pomaga otrokom zgraditi temelje za
»zdrave odnose, komunikacijo in razmišljanje« (Greenspan, Wieder 2006). Na drugi
strani pa imamo vedenjske metode, katerih glavna in najbolj razširjena metoda je ABA.
Te metode, če so uspešne, lahko spremenijo specifično vedenje, ker pa delujejo na
principu, da otrok določeno nalogo strukturirano in načrtno ponavlja toliko časa, dokler
je ne obvlada, vendar se lahko zgodi, da zmore otrok nalogo rešiti le na način, kot se ga
je naučil, nikakor drugače.

2.3.4 Smernice za delo po metodi Floortime
Greenspan in Wieder (1998) navajata smernice za delo po metodi Floortime.


Z otrokom delajte, ko imate 20–30 minut časa, brez prekinitev.



Ostanite zbrani in mirni. Če ste pod pritiskom, nervozni ali raztreseni, ne boste mogli
delati sproščeno.



Sočustvujte z otrokovimi emocijami. Če je otrok težaven ali utrujen, mu dajte vedeti, da
to vidite in čutite ter ga razumete. Ko to storite, se otrok počuti razumljenega in lažje
zgradi most do vas.



Zavedajte se svojih čustev, saj bodo le-ta vplivala na vaše delo z otrokom. Čustva
vplivajo na delo z otrokom. Potrebno je izbrati čas za delo, ko ste dobre volje in dobro
razpoloženi.
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Pazite na ton govora in na geste, ki jih uporabljate. Morate biti nežni, spodbudni, ne pa
jezni in nestrpni. Tudi če otrok ne sodeluje, kot si želite, je potrebno ostati zbran in
dobre volje. Otrok se trudi po svojih najboljših zmožnostih. Vaš cilj je otroka
spodbuditi, da se z veseljem igra z vami, le-to dosežemo, če smo dobre volje, nežni in
spodbujajoči.



Sledite otroku in sodelujte z njim. Vedno spreminjajte otrokovo akcijo v interakcijo z
vami.



Vpnite se v otrokova razvojna območja in jih razvijajte.



Brez pretepanja, razbijanja ali poškodovanja. To je edino pravilo, ki se ga mora držati
otrok. Otrok se lahko igra na kakršen koli način želi, vendar pa mora stvari spoštovati.
Če postane preveč razburjen, je otroka potrebno umiriti. Če otrok postane nasilen, ga je
potrebno stisniti in pomiriti, dokler ne zbere svojih misli in se pomiri.
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3. PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE
Metoda Floortime je v Sloveniji malo uporabljena metoda, ki sicer vedno bolj dobiva na
velja in prepoznavnosti. Opravljenih je bilo malo študij, ki so tudi v tujini maloštevilne,
zato je bil cilj raziskave ugotoviti, ali lahko z izvajanjem metode Floortime pri bratih
dvojčkih z avtizmom lahko dosežemo spremembe na področju pozornosti in
komunikacije.
Cilj raziskave je:
1. Opisati in preizkusiti Floortime metodo pri dvojčkih starih 3 leta in 10 mesecev z
avtizmom ter opazovati napredek na področju komunikacije.
2. Raziskati, v kolikšni meri se bo funkcioniranje obeh dečkov razlikovalo.
3. Raziskati, kako se bo razlikovala komunikacija na začetku in na koncu izvajanja metode
pri posameznem dečku.

3.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Zastavila sem si dve raziskovalni vprašanji.
V1

Kakšen komunikacijski tip sta dečka?

V2

Kakšen napredek bo dosežen na področju komunikacije po izvajanju metode?

3.2 HIPOTEZE
Iz postavljenih raziskovalnih vprašanj sledijo tri hipoteze.
H1

V času šestih tednov se bosta dečka bolj pogosto neverbalno odzivala in vstopala

v kroge komunikacije.
H2

Brata dvojčka sta različna komunikacijska tipa.

H3

Brata se razlikujeta po stopnji asertivnosti in responzivnosti.
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4. METODE DELA
4.1 VZOREC
V raziskavo in delo po metodi Floortime sta bila vključena brata dvojčka, stara 3 leta in
10 mesecev. Zaradi varovanja podatkov o bratih sem ju poimenovala kar Deček 1 in
Deček 2.
Dečka sta bila rojena 28. 4. 2009 in sta plod materine druge nosečnosti. Porod je bil
sprožen v 29. tednu gestacijske starosti in dokončan s carskim rezom.
Deček 1 je bil rojen s 1111 grami. Rezultati na Apgarjevi lestvici so bili 5/8/8. Ni
podatkov o tem, kdaj je deček shodil. Pri 12 mesecih so bili že vidni znaki razvojne
motnje avtističnega spektra. Deček 2 je bil rojen s 1180 grami. Rezultati na Apgarjevi
lestvici so bili 6/8/8. Shodil je pri 16 mesecih. Pri 12 mesecih so bili že vidni znaki
razvojne motnje avtističnega spektra.
Motnja avtističnega spektra je bila potrjena v razvojni ambulanti za avtizem v Ljubljani.

4.2 MOJE OPAZOVANJE DEČKOV PRED IZVAJANJEM
METODE
Dečka, ki sta cilj opazovanja in dela praktičnega dela diplomske naloge, sta med seboj
precej različna. Dečka sta v program vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke vrtca
vključena s 1. 9. 2011.
Deček 1 je bolj odprt od Dečka 2. Pri druženju z vrstniki v skupini in izven skupine se
priključi otrokom, jih opazuje ter ponavlja za njimi, medtem ko je Deček 2 veliko bolj
zadržan. Stik z drugimi vrstniki in ljudmi ga ne zanima. V okviru skupine v vrtcu se
Deček 1 igra z ostalimi vključenimi otroki, stopa z njimi v kontakt in jih opazuje,
medtem ko je Deček 2 večino časa izoliran od ostalih otrok, se za njih ne zmeni.
Dečka ne govorita, vendar se oglašata s posameznimi glasovi in zvoki. Svojo voljo
poskušata uveljaviti z jokom in kričanjem.
Dečka lahko vzpostavita očesni kontakt, ki pa se med njima razlikuje. Deček 1 zmore
vzpostaviti očesni kontakt večkrat in le-ta je daljši. Deček 1 je tudi bolj odziven, kar
pomeni, da se odzove na svoje ime in na prepovedi in prošnje. Deček 2 se le občasno
odzove na svoje ime, predvsem takrat, ko spodbudimo njegovo zanimanje s predmeti, ki
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ga zanimajo. Deček 2 pogosto zajoka, njegovo razpoloženje niha med jokom in
smehom. Zanj so značilni gibi rok, ki jih vedno znova ponavlja.
Oba dečka imata težave s pozornostjo pri izvajanju aktivnosti. Njuna pozornost je
kratkotrajna in selektivna. Pozorna in zbrana sta le za stvari, ki si jih izbereta sama.
Dečka ob nastanku ovire, težave, zelo hitro obupata in se prenehata truditi. Nimata
notranje motivacije in volje, da bi določen izziv dokončala, npr. pri igri z najljubšimi
igračami, kot so barvice, nahrbtnik, kocke .., dečka ob oviri, npr. da jima je predmet
vzet in postavljen na drugo mesto, obupata in gresta stran.

4.3 OPIS SPREMENLJIVK
Neodvisni spremenljivki:
a) starost in
b) spol otrok.
Odvisna spremenljivka:
a) komunikacija (asertivnost in responzivnost): Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične
spretnosti, ki jo je mama dvojčkov izpolnila pred in po izvajanju metode.

4.4 OPIS MERSKEGA INŠTRUMENTARIJA
4.4.1 Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti.
Ocenjevalno lestvico bom uporabila za preverjanje komunikacije. Mati dečkov bo
lestvico izpolnila pred izvajanjem metode Floortime in po prenehanju izvajanja metode.
Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti je vprašalnik, ki vsebuje splošne
podatke o otroku in njegovi družini. Avtor ocenjevalne lestvice je Luigi Girolametto, ki
je lestvico sestavil leta 1997. Z dovoljenjem avtorja so Martina Ozbič, Damjana
Kogovšek in Barbara Penko prevedle in priredile vprašalnik.
Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del je predgovor za starše, v katerem je
razloženo, kaj so sociopragmatične spretnosti, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju
svojega otroka ter kako izpolniti vprašalnik. V drugem delu vprašalnika sledi 25
postavk, ki preverjajo asertivnost in responzivnost otroka. Trditve, s katerimi se
preverjajo otrokove sposobnosti, se ocenjujejo od 1 do 5. 1 pomeni, da otrok določene
dejavnosti nikoli oziroma še ne opravi, 5 pa pomeni, da otrok dejavnost vedno opravi.
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Tretji, končni del je priloga, ki jo izpolni logoped oziroma ocenjevalec in tako obdela
vprašalnik oziroma dobi rezultate. Ta del je sestavljen iz štirih poddelov.
Prvi del je klasifikacija postavk asertivnosti. Tu so zapisane vse trditve, s katerimi se
vrednoti asertivnost otroka, torej verbalno in neverbalno dajanje pobud, izražanja želja,
zahtev itd.

SPRAŠEVATI
2.

Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja.

4.

Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed).

21.

Če otrok ne pozna imena nečesa, kaj skupaj gledava, me vpraša, kaj je to.
IZRAZITI ŽELJE, ZAHTEVE, POTREBE

7.

Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva.

9.

Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.

16.

Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti.

17.

Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar.

18.

Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi, naj nadaljujem.

22.

Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč.
PREDLAGATI

5.

Ob vsakodnevnih pravilih otrok začne pogovor z menoj.

11.

Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo.

13.

Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej.

14.

Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne načine igre ali novo igro.

24.

Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega.

25.

Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala.

Tabela 1: Klasifikacija postavk asertivnosti

Drugi del je klasifikacija postavk responzivnosti, kjer so zapisane trditve, s katerimi se
vrednoti responzivnost otroka, torej verbalno in neverbalno odzivanje na pobude
komunikacijskega partnerja.
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ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA

1.

Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok pove ali pokaže,
katero želi.

3.

Ko otroka vprašam po imenu nečesa in če otrok to ime pozna, ga pove.

6.

Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori.
ODZIVATI SE NA ZAHTEVE

8.

Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in ponovi.

20. Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a).
SMISELNA POVEZANOST S TEMO POGOVORA

10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v pogovoru. (npr.
otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vpraša, otrok odgovori ali vpraša on).

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora.
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam.
19. Glasovi/geste-gibi/besede otroka po primerni vsebini najinega pogovora.
Tabela 2: Klasifikacija postavk responzivnosti

Tretji del ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti predstavlja povprečna
ocena responzivnosti in asertivnosti. V tem delu ocenjavalec/logoped vpiše rezultate
dosežene pri posameznih trditvah. Vse ocene po posameznih področjih se seštejejo in
delijo s številom trditev.
Povprečna ocena responzivnosti: (vsota ocen/10).
Povprečna ocena asertivnosti: (vsota ocen/15).
Četrti poddel tretjega dela za ocenjavalca/logopeda predstavlja tabela za izdelavo profila
otrokovih socialnopogovornih spretnosti. Tabeli sta prav tako dve, ena za področje
responzivnosti in ena za področje asertivnosti. Naprej se izračuna povprečno število
točk, preko katerih uvrstimo otroka v določen nivo. Nivoji so trije.
Nivo I.: točkovanje, ki je nižje od 3.0, pomeni odsotno ali nefrekventno – nepogosto
veščino;
Nivo II.: točkovanje od 3.0 do 4.4 pomeni porajajočo se ali slabo razvito veščino;
Nivo III.: točkovanje nad 4.5 pomeni dobro razvito veščino.
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Odgovarjati na

Odzivati se na zahteve

Smiselna povezanost na

vprašanja
Ocene

1

3

6

temo pogovora
23

8

20

10

12

15

19

5
4
3
2
1


povprečje



:4=



:2=

:4=

Tabela 3: Tabela za izdelavo profila, responzivnost

spraševati

ASERTIVNOST
Ocene

2

4

izraziti želje, zahteve, potrebe

21

7

9

16

17

18

predlagati

22

5

1

1

1

2

1

3

4

4

25

5
4
3
2
1
Povprečje



:3=





:6=

:6=

Tabela 4: Tabela za izdelavo profila, asertivnost

4.4.2 Ocenjevalna lista za metodo Floortime

Ocenjevalno listo za metodo Floortime je prevedla v slovenščino Sabina Korošec.
Ocenjevalno listo sem izpolnila ob začetku izvajanja metode, tako da sem dobila sliko,
kaj fanta zmoreta.
Lista je zasnovana tako, da sledi metodi Floortime in njenim mejnikom, ki jih je sicer 9,
vendar ima prevedena slovenska lista le 6 mejnikov.
Mejniki so naslednji:
1. Samoregulacija in interes za okolico;
2. Intimnost;
3. Dvosmerna komunikacija;
4. Sestavljena komunikacija;
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5. Emocionalne ideje;
6. Emocionalno razmišljanje.
Vsak izmed mejnikov na začetku zahteva, da napišemo datum začetka ocenjevanja ter
osnovne podatke o otroku (ime in priimek, starost).
Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi sposobnost v stresnih situacijah
Vsak mejnik se oceni s trenutno oceno, zraven pa je predalček, kamor ocenjevalec vpiše
čas, ko je otrok sposobnost obvladoval, tako dobi ocenjevalec predstavo, kako dolgo je
otrok potreboval, da je dosegel posamezno sposobnost in tako lahko lažje načrtuje
dejavnosti v prihodnje.
Celotni ocenjevalni vprašalnik je priložen kot priloga.

4.5 NAČIN PRIDOBIVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV
Podatke, ki so potrebni za potrebe diplomske naloge, sem pridobila z delom z dečkoma.
Opazovanje dečkov in splošno oceno po dr. Greenspanu sem opravila sama med delom
v razvojnem oddelku, kamor sta dečka vključena. Mati dečkov je izpolnila Ocenjevalno
lestvico za sociopragmatične spretnosti pred izvajanjem metode in po njej. Podatke o
dečkih sem pridobila preko pogovora z materjo dečkov.
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4.6 OBDELAVA PODATKOV
Med izvajanjem metode Floortime pri bratih dvojčkih sem skušala ugotoviti, kakšna
komunikacijska tipa sta dečka, ali se bosta bolj neverbalno odzivala ter ali se razlikujeta
po stopnji asertivnosti in responzivnosti. Mati je pred začetkom izvajanja in po
zaključku izvajanja metode rešila Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti.
Za vsakega dečka sem posebej izpolnila del za ocenjevalca, s katerim sem dobila
vpogled v to, kako ga je mati ocenila. Ob drugem ocenjevanju, po koncu izvajanja
metode, sem rezultate združila v tabele, ki so mi dale bolj jasen vpogled v to, kako se
dečka med seboj razlikujeta ter seveda tudi vpogled v to, kako je posamezen deček
napredoval in predvsem na katerem področju.
Med izvajanjem metode Floortime me je zanimalo tudi, kako bo izvajanje metode
vplivalo na pozornost oziroma očesni kontakt dečkov. Tako sem med izvajanjem
ocenjevala oziroma merila očesni kontakt dečkov. Ker izvajanja metode nisem snemala,
je bilo težje meriti čas očesnega kontakta. Tako sem svoje opazovanje poenostavila in
sem štela, kolikokrat med izvajanjem metode me je posamezen deček pogledal v oči.
Predvidevala sem, da je vsak pogled trajal od 2–3 sekunde. Ob koncu izvajanja metode
sem po tednih izračunala povprečno število pogledov. Nato sem ponovno s pomočjo
povprečnega števila izračunala, kolikšno je bilo povprečno število pogledov.
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna analiza primera dela bratov dvojčkov z
avtizmom. Na osnovi dela z bratoma dvojčkoma sem skušala spoznati razlike med
bratoma, prav tako pa sem preizkušala uporabnost Floortime metode.
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5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO
5.1 OPIS IZVEDBE
Metodo Floortime sem izvajala 6 tednov, vsak dan po 20 minut z vsakim dečkom. Ura
izvajanja ni bila vsak dan enaka zaradi drugih obveznosti in prisotnosti drugih otrok na
oddelku. Zaradi specifike vsakega dečka in predvsem zaradi drugačnih zmožnosti ob
začetku izvajanja metode sem z vsakim delala individualno. Ločenega prostora zaradi
prostorske stiske v vrtcu nisem imela, tako da sem metodo izvajala na oddelku vrtca.
Dečka sta med izvajanjem metode bila bolna, zato izvajanje ni potekalo tekoče.
1. teden

2. teden

3. teden

4. teden

5. teden

6. teden

7. teden

4. 2. 2013

11. 2. 2013

18. 2. 2013

25. 2. 2013

4. 3. 2013

18. 3. 2013

25. 3. 2013

5. 2. 2013

12. 2. 2013

19. 2. 2013

26. 2. 2013

5. 3. 2013

19. 3. 2013

26. 3. 2013

6. 2. 2013

13. 2. 2013

20. 2. 2013

27. 2. 2013

6. 3. 2013

20. 3. 2013

27. 3. 2013

7. 2 .2013

14. 2. 2013

21. 2. 2013

28. 2. 2013

7. 3. 2013

21. 3. 2013

28. 3. 2013

/

15 .2. 2013

22. 2 .2013

29. 2. 2013

8. 3. 2013

22. 3. 2013

29. 3. 2013

Tabela 5: Prikaz datumov izvajanja metode



1. Teden
Prvi teden smo se začeli uvajati v delo in metodo. Začetek je bil težak, saj sta dečka zelo
slabo sodelovala. Po načelih izvajanja metode Floortime sem ju poskušala animirati z
njunima najljubšima igračama (Winx denarnica in barvice), vendar je bila želja in
motivacija po igri in sodelovanju slaba.
Na prvi stopnji metode Floortime je pomembno, da bi z dečkoma vzpostavila skupno
pozornost, vendar te pozornosti od njiju nisem dobila. Ko sem jima pokazala predmet,
sta hodila stran od mene. Tudi ob vzporedni igri me nista opazila in ko sta me, sta šla
stran. Za kratek čas me je vsak od fantov pogledal, vendar dlje od tega ni šlo.
Predvsem je bilo zanimivo to, da sta se dečka kljub različnim sposobnostim in
različnemu sprejemanju stvari ravnala enako.
Vsak dan je bilo zelo težko delati in motivirati dečka, ki sploh nista želela biti
motivirana. Kadar koli sem se začela igrati ob dečkih in ponavljati njuno igro, sta odšla
stran od mene, tudi če sem hodila za njima, se nista dala motiti.



2. Teden
Dečka sta po dolgotrajnem vztrajanju in ponovnem animiranju začela kazati zanimanje
za to, kaj se dogaja in kaj počnemo. V zanimanju je prednjačil predvsem Deček 1, ki je
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začel kazati več očesnega kontakta in sodelovanja, Deček 2 se je še vedno upiral in
izmikal mojim poskusom, da ga animiran in vklopim v igro.
Vsak dan posebej je bil težak in poln stresnih situacij. Zelo sem se trudila, da bi dečka
začela zanimati in na sredini tedna mi je z Dečkom 1 to tudi uspelo. Začel me je
opazovati, ko sem ga oponašala pri njegovi igri. Ob koncu tedna se mi je že priključil
pri igri in z mano sodeloval.
Deček 2 je pri tem imel več težav. Težje je bilo pritegniti njegovo pozornost, vendar se
je vztrajanje izplačalo. Ob koncu tedna me je začel opazovati in ni več tako pogosto šel
stran od mene.


3. Teden
Deček 1 se je v tretjem tednu izvajanja metode povsem prepustil. Ob igri s svojim
nahrbtnikom je užival. Nahrbtnik sem skrivala in deček ga je moral iskati. Ko sem mu
pokazala, da ga ni, je takoj vedel in ga začel iskati. Ko sem mu s kretnjami pokazala, kaj
mora narediti oziroma kam mora nahrbtnik dati, sprva ni vedel, kaj od njega želim.
Deček 2 je prav tako začel kazati vedno več znakov zanimanja. Igrala sva se z
njegovimi avtomobilčki, ki jih je prinesel s seboj od doma. Najprej se je deček seveda
igral sam, ko pa je videl, da ga oponašam, me je začel opazovati in se počasi in plaho
približevati meni, tako da sva se ob koncu tedna že skupaj igrala. Brez težav mi je
pustil, da sem se igrala z njegovimi avtomobilčki, ki jih ne spusti tako zlahka iz rok.



4. Teden
Deček 2 je bil odsoten zaradi bolezni, tako da sem delala samo z Dečkom 1.
Deček je začel sodelovati in kazati zanimanje. Njegova pozornost se je povečala.
V tem tednu sva še vedno skrivala in odkrivala stvari oziroma največkrat kar njegov
najljubši nahrbtnik. Ob kazanju kretenj »poišči, tukaj, daj, ni«, je začel počasi razumeti,
kaj te kretnje pomenijo. Ob koncu tedna je vse te kretnje osvojil in razumel, kaj
pomenijo, tako je bila igra zelo zabavna. Kljub temu da se je dečku pozornost med
delom povečala in je bil bolj aktiviran za delo, je še vedno nekajkrat med delom šel
stran od mene in našel druge zaposlitve. To pripisujem temu, da sva delala v igralnici,
kjer tudi drugače poteka naše delo in je bilo za delo preveč distraktorjev, ki so dečka
odvrnili od dela.



5. Teden
Ponovno sta bila prisotna oba dečka.
Deček 1 z veseljem pristopi do mene, se z menoj igra, mi pokaže, da želi še, vendar ob
zahtevnejših zahtevah, pobudah popusti in odtava stran od mene. Med igro je njegova
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neverbalna komunikacija dobra, vendar tega ne prenese na vsakodnevno delo, ki ni
povezano z metodo. V tem tednu sem opazila, da se je okrepila dečkova trma, ki jo
izkazuje s kričanjem in cepetanjem. Sam se težko umiri, ob moji pomoči pa se umiri v
manj kot petih minutah. V tem tednu sva z dečkom začela delati na gugalnici, ki jo
imamo v igralnici. Deček se je dobro odzival na to senzorično igro in je preko nje začel
vstopati v komunikacijske kroge. Preko gugalnice je začel prijemati za roke, saj to
pomeni, da bi rad še. Ker sem želela, da deček nekaj naredi, preden se ponovno lahko
guga, sem ga učila znaka za še. Ta znak je bil plosk roke. Deček sicer sam ni zaploskal,
vendar me je vedno prijel za dlani in moji dlani tako premaknil, da sta naredili plosk.
Deček 2 je po enotedenski odsotnosti ponovno potreboval nekaj časa, da se je navadil
na mene in najino obliko dela, vendar je tokrat šlo hitreje kot prej. Deček se je začel
zelo dobro odzivati. Deček se na moje kretnje ni odzival. Ni razumel, kaj mu želim z
njimi povedati. Ob skrivanju njegovih avtomobilčkov je bil sprva zelo zadržan, kasneje
pa je videl, da je ta igra lahko zabavna.


6. Teden
Zadnji teden izvajanja metode za Dečka 1. Z dečkom delam na komunikacijskih krogih,
kakor predhodni teden. Najraje v igralnici ima gugalnico, zelo rad pa se tudi meče na
veliko blazino za sedenje, ki je napolnjena s stiropornimi kroglicami. V tem tednu sva
izvajala dejavnosti, s katerimi bi se povečalo število komunikacijskih krogov, ki jih
deček odpre in zapre. Ob koncu tedna sva prišla do 4–5 krogov, ki jih deček zapre in
odpre.
Deček 2 je bil ta teden posebej težaven. V začetku tedna je pogosto protestiral in hodil
stran od mene, ne glede na to, katero dejavnost sem mu ponudila in na kak način sem se
mu približala. Proti koncu tedna se je njegovo sodelovanje spremenilo. Z menoj je zaprl
in odprl 3 komunikacijske kroge, kar me je zelo presenetilo. Ob tem me pogleda v oči in
se nasmehne. Torej je deček prešel iz enega ekstrema v drugega. Igrala sva se
senzorične igrice žgečkanja. Deček ima žgečkanje zelo rad in mu zelo ugaja.



7. teden
Zadnji teden izvajanja metode za Dečka 2. V zadnjem tednu je deček povečal število
komunikacijskih krogov. Število se je povzpelo na 5 do 6 krogov, odvisno od dneva in
dejavnosti. Opazila sem, da je očesni kontakt dečka precej boljši kot je bil na začetku
izvajanja metode, njegova motivacija za delo je še vedno slaba. Še vedno sva se igrala z
žgečkanjem. V tem zelo uživa. Ko sem otežila stvari, da bi deček bolj sodeloval in
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naredil nekaj drugega, je preprosto zamrznil. Preprosto ni hotel rešiti kakšnega
problema ali prepreke.


UGOTOVITVE
Deček 1: z dečkom sva prišla do 3. stopnje metode Floortime, torej do 3. mejnika, ki se
imenuje dvosmerna komunikacija. Deček je začel vstopati v kroge komunikacije.
Zmore odpreti in zaključiti do 4 kroge. Seveda so njegove zmožnosti odvisne od dneva
in njegovega počutja. Glede na to, da je bil Deček 1 pred izvajanjem metode zelo odprt
in vedno pripravljen sodelovati v dejavnostih, me je presenetil s svojo neodzivnostjo.
Pred začetkom izvedbe metode sem pričakovala, da bo deček veliko bolj sodeloval in
posledično tudi napredoval.
Deček 2: tudi z Dečkom 2 sva prišla do tretje stopnje, ki se imenuje dvosmerna
komunikacija. Deček je po zaključku izvajanja metode zmogel odpreti in zapreti od 5
do 6 krogov komunikacije. Njegova pozornost se je povečala. Sicer med samim
izvajanjem metode ni pokazal, vendar se je njegova vztrajnost pri drugih dejavnostih, ki
jih izvajamo pri delu v vrtcu, povečala in podaljšala. Deček opazno večkrat pride do
odrasle osebe in ji skuša nekaj pokazati, dopovedati. Večkrat pride do odrasle osebe, jo
prime za roko in odvede do predmeta, ki bi ga rad imel.
Ob koncu izvajanja metode in po ogledu in zapisu rezultatov lahko zapišem, da so me
rezultati presenetili, predvsem sem bila presenečena nad aktivnostjo dečkov in njunim
napredovanjem. Na podlagi preteklih izkušenj dela z dečkoma, sta oba presenetila,
Deček 1 s svojo neodzivnostjo in Deček 2 z odzivnostjo in napredovanjem po stopnjah.
Zdaj, po koncu izvajanja metode, je Deček 2 sicer še vedno precej zaprt in nedostopen,
vendar se večkrat odpre in stopi v stik z odraslimi osebami, konstantno kaže, kaj želi in
prosi za pomoč, česar prej ni počel. Njegovo vstopanje v kroge komunikacije je
presenetljivo in povsem v nasprotju s pričakovanji. Deček 1, od katerega sem
pričakovala večje napredovanje, se je med izvajanjem metode zelo spremenil. Začel je
protestirati in biti zelo samosvoj. Ob vsaki dejavnosti protestira in hoče uveljaviti svojo
voljo. Ker nima razvite govorne komunikacije, to pogosto izkazuje s kričanjem in
metanjem ob tla.
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5.2 OCENJEVALNA LESTVICA ZA SOCIOPRAGMATIČNE
SPRETNOSTI
5.2.1 Skupno točkovanje

DEČEK 1

DEČEK 2

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

RESPONZIVNOST

6,50

9,25

6,25

9,25

ASERTIVNOST

8,30

9,50

6,00

10,01

Tabela 6: Skupno točkovanje; povprečje ocen

Tabela prikazuje skupno točkovanje respoznivnosti in asertivnosti za prvo in drugo
ocenjevanje.
Kot je razvidno iz tabele je bil Deček 1 ob prvem ocenjevanju bolj asertiven, kar
pomeni, da je pogosteje tisti, ki daje pobude. Glede na ocenjevanje nivojev pa je deček,
tako pri asertivnosti kot pri responzivnosti, dosegel nivo I. Pri Dečku 2 ob prvem
ocenjevanju ni bilo večjih razlik med asertivnostjo in responzivnostjo, kljub temu pa
število točk kaže, da se bolj nagiba k responzivnemu tipu komunikacije, kar pomeni, da
je pogosteje tisti, ki se odziva na pobude komunikacijskega partnerja.
Rezultati torej kažejo, da sta bila dečka ob prvem ocenjevanju ista komunikacijska tipa.
Ob drugem ocenjevanju so se rezultati spremenili. Oba dečka sta dosegla višje število
skupnih točk, kar dokazuje, da sta dosegla napredek na obeh področjih. Deček 1 je ob
drugem ocenjevanju najbolj napredoval na področju asertivnosti, vendar je kljub temu
še enkrat dosegel višje število točk na področju asertivnosti. Deček 2 je največji
napredek dosegel na področju asetivnosti, s čimer se je iz prej rahlo bolj poudarjenega
responzivnega komunikacijskega tipa spremenil v bolj asertivni komunikacijski tip.
Tako sta dečka ob drugem ocenjevanju postala enaka komunikacijska tipa.
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5.2.2 Seštevek povprečij področju responzivnosti

DEČEK 1
Področje
Odgovarjati na

DEČEK 2

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1,75

3,25

1,75

2,75

2,50

3,00

2,00

3,50

2,25

3,00

2,50

3,00

vprašanja
Odzivati se na
zahteve
Smiselna
povezanost s temo
pogovora

Tabela 7: Seštevek povprečij na področju responzivnosti

Na vsakem področju je najvišje možno število točk v povprečju 5.
1. Odgovarjanje na vprašanja


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel 1,75 točk od skupno možnih 5.
Pri drugem ocenjevanju se je povprečno število točk zvišalo na 3,25 od 5 možnih, kar
pomeni, da je po izvajanju metode napredoval na tem področju in začel bolje
odgovarjati na vprašanja.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel isto število točk kot njegov brat
dvojček, torej 1,75 točk od 5 možnih. Povprečno število točk se je zvišalo za 2,75 točk,
kar pomeni, da je po izvajanju metode začel bolj odgovarjati na vprašanja.



Dečka sta pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegla enako število točk. Pri drugem
ocenjevanju je Deček 1 dosegel večje povprečno število točk pri trditvah, ki se
navezujejo na odgovarjanje na vprašanja.
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5
4,5
4
3,5
3
2,5

Odgovarjati na vprašanja

2
1,5
1
0,5
0
1. ocenj.
D1

2. ocenj.
D1

1. ocenj.
D2

2. ocenj.
D2

Graf 1: Skupne točke pri odgovarjanju na vprašanja

2. Odzivati se na zahteve


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel 2,50 točk, pri drugem
ocenjevanju je dosegel v povprečju 3 točke. Torej je pri drugem ocenjevanju, po izvedbi
metode, dosegel 0,50 točke več, kar kaže na napredek pri odzivanju na zahteve, ki sicer
ni tako velik kot pri prejšnjem področju, toda kljub temu viden.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel 2 točki. Pri drugem ocenjevanju
je dosegel 3,50 točk v povprečju. Torej je rezultat pri drugem ocenjevanju bil boljši za
1,50 točke. Pomeni, da se je po izvajanju metode deček začel bolje odzvati na zahteve,
ki mu jih postavlja odrasla oseba.



Deček 1 je imel pri prvem ocenjevanju višje število doseženih točk v povprečju. Od
brata je bil boljši za 0,50 točke. Ob drugem ocenjevanju sta točkovno napredovala oba
brata, vendar je Deček 2, ki je ob prvem ocenjevanju dosegel nižje število točk v
povprečju, napredoval za več točk in tako presegel Dečka 1.
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5
4,5
4
3,5
3
2,5

Odzivati se na zahteve

2
1,5
1
0,5
0
1. ocenj. D1 2. ocenj. D1 1. ocenj. D2 2. ocenj. D2
Graf 2: Skupne točke pri odzivnosti na zahteve

3. Smiselna povezanost s temo pogovora


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel 2,25. Pri drugem ocenjevanju je
dosegel v povprečju 3,00 točke. Torej je razlika med prvim in drugim ocenjevanjem
0,75 točke, kar kaže na to, da je začel bolj smiselno povezovati temo pogovora.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dosegel v

povprečju 2,50 točke. Pri drugem

ocenjevanju je dosegel v povprečju 3,00 točke. Torej je dosegel napredovanje za 0,50
točke, kar kaže na to, da je na področju smiselne povezanosti na temo pogovora
napredoval.


Deček 2 je pri smiselni povezanosti na temo pogovora v povprečju dosegel 0,25 točke
več, kakor Deček 1. Pri drugem ocenjevanju sta oba dečka dosegla isto število točk v
povprečju, kar pomeni, da je Deček 1 bolj napredoval glede na brata.
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4,5
4
3,5
3
2,5

Smiselna povezanost na
temo pogovora

2
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1. ocenj. D1 2. ocenj. D1 1. ocenj. D2 2. ocenj. D2

Graf 3: Skupno število točk pri smiselni povezanosti s temo pogovora

4. Povzetek
Na področju responzivnosti sta napredovala oba dečka. Po povprečnem številu točk je
Deček 2 napredoval za 3 točke, Deček 1 pa za 2,75 točke. Deček 2 je glede na te
rezultate in glede na minimalno razliko 0,25 točke bolj napredoval.
Deček 1 je največji napredek dosegel na področju odgovarjanja na vprašanja. Deček 2
pa je najbolj napredoval na področju odzivnosti na zahteve.
V raziskavi diplomske naloge Maje Šulin so otroci diagnosticirani z MAS, ki so bili
rojeni v letu 2009, tako kot dečka, v povprečju dosegli več točk, kar pomeni, da sta
dečka v svoji starostni skupini in v skupini otrok, ki so prav tako diagnosticirani z MAS,
pod povprečjem na področju responzivnosti. Najbolj sta se dečka povprečju približala
pri odzivanju na zahteve, kjer je povprečna vrednost bila 4,25, Deček 1 je dosegel 3,00,
Deček 2 pa 3,50 seštevek povprečij.

5.2.3 Seštevek povprečij na področju asertivnosti

DEČEK 1

DEČEK 2

Področje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

Spraševati

2,00

3,00

1,30

2,67

Izraziti želje,

3,50

3,70

2,70

4,17

2,80

2,80

2,00

3,17

zahteve, potrebe
Predlagati

Tabela 8: Seštevek povprečij na področju asertivnosti
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1. Spraševati


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju na področju spraševanja dosegel v poprečju 2 točki.
Pri drugem ocenjevanju je dosegel v povprečju 3 točke. Pomeni, da je bila povprečna
ocena pri drugem ocenjevanju višja v povprečju za 1 točko, kar kaže na izboljšanje
spraševanja.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dosegel v poprečju 1,30 točke. Pri drugem
ocenjevanju je dosegel 2,67 točke. Povprečna ocena pri drugem ocenjevanju je bila za
1,37 povprečne točke boljša kot pri prvem ocenjevanju.



Deček 1 je pri prvem ocenjevanju v povprečju dosegel višje število točk kakor Deček 2.
Razlika med povprečnima ocenama je bila 0,70 točke. Pri drugem ocenjevanju sta oba
dečka dosegla višje število točk, Deček 2 je kljub večjemu napredku in višjemu skoku
povprečnih točk, še vedno za bratom, kar pomeni, da je Deček 1 na področju
spraševanja boljši.
5
4,5
4
3,5
3
2,5

Spraševati

2
1,5
1
0,5
0
1. ocenj. D1

2. ocenj. D1

1. ocenj. D2

2. ocenj. D2

Graf 4: Skupno število točk pri spraševanju

2. Izraziti želje, zahteve, potrebe


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju dosegel v povprečju 3,50 točk. Pri drugem
ocenjevanju pa 3,70 točk. Iz števila točk je razvidno, da je pri drugem ocenjevanju v
povprečju dosegel 0,20 točke več. Pomeni, da se je njegovo izražanje želja, zahtev in
potreb minimalno izboljšalo.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dosegel v poprečju 2,70 točk, pri drugem ocenjevanju
se je število povprečnih točk zvišalo na 4,17, kar pomeni, da je na področju izražanja
želja, zahtev in potreb napredoval.
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Pri prvem ocenjevanju je Deček 1 dosegel v povprečju višje število točk kot Deček 2.
Pomeni, da je bolje izražal svoje želje, zahteve in potrebe. Pri drugem ocenjevanju pa je
Deček 2 dosegel višje število točk, kar pomeni, da je presegel svojega brata in se boljše
odrezal na tem področju ter vsekakor bolj napredoval.
5
4,5
4
3,5
3
2,5

Izraziti želje, zahteve,
potrebe

2
1,5
1
0,5
0
1. ocenj.
D1

2. ocenj.
D1

1. ocenj.
D2

2. ocenj.
D2

Graf 5: Skupne točke pri izražanju želja, zahtev in potreb

3. Predlagati


Deček 1 je pri prvem ocenjevanju dosegel enako število točk v povprečju kot pri
drugem ocenjevanju. Pomeni, da na tem področju ni napredoval.



Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dosegel v povprečju 2 točki. Pri drugem ocenjevanju
pa je dosegel 3,17 točk. Pomeni, da je v povprečju dosegel 1,17 točke več.



Deček 1 je pri prvem ocenjevanju dosegel za 0,80 točke boljši rezultat kot Deček 2. Pri
drugem ocenjevanju pa je Deček 2 dosegel v povprečju več točk, kar pomeni, da je
Deček 2 pridobil več točk in tako presegel bratov rezultat hkrati pa nakazuje, da je
dosegel večje napredovanje.
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2. ocenj. D1

1. ocenj. D2

2. ocenj. D2

Graf 6: Skupno število točk pri predlaganju

4. Povzetek
Oba dečka sta na področju asertivnosti dosegla napredek in sta pri drugem ocenjevanju
pokazala boljšo pripravljenost za komunikacijo. Rezultati kažejo tudi na to, da je Deček
2 glede na število povprečnih točk bolj napredoval kot Deček 1.
Deček 1 je najbolj napredoval na področju spraševanja, najmanj oziroma nič pa na
področju predlaganja. Deček 2 je najbolj napredoval na področju izražanja želja, zahtev
in potreb, najmanjše napredovanje pa se pri dečku kaže na področju predlaganja.
V raziskavi, ki jo je v diplomskem delu opravila Maja Šulin in je raziskovala
sociopragmatične spretnosti otrok rojenih v letih 2007 in 2009, se pojavlja tudi skupina
otrok diagnosticiranih z MAS. Otroci z MAS, letnik 2009, torej isti letnik rojstva kot
dečka, so na posameznih področjih asertivnosti dosegli več točk v poprečju kot dečka,
kar pomeni, da sta dečka glede na raziskavo pod povprečjem in nimata tako razvitih
aseetivnostnih spretnosti kot otroci iz raziskave.

Najbolj sta se dečka približala

povprečju na področju spraševanja, kjer je skupina dosegla v povprečju 6,31 točk,
Deček 1 3,00, Deček 2 pa 2,67 skupnega povprečja točk.
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5.2.4 Posamezne postavke s področja responzivnosti

DEČEK 1

DEČEK 2

1. ocenj.

2. ocenj.

1. ocenj.

2. ocenj.

4

4

4

3

1

3

1

2

ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA
1.

Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema
stvarema, ki ju ima rad, otrok pove ali pokaže,
katero želi.

3.

Ko otroka vprašam po imenu nečesa in če otrok to
ime pozna, ga pove.

6.

Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori.

1

3

1

3

23.

Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj

1

3

1

3

2

3

1

3

3

3

3

4

1

2

1

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

3

3

želi, mi odgovori.
ODZIVATI SE NA ZAHTEVE
8.

Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem
razumel(a), otrok to stori in ponovi.

20.

Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in
vztraja, da bi ga razumel(a).
SMISELNA POVEZANOST S TEMO
POGOVORA

10.

V pogovoru otrok sledi isti temu pogovora pri dveh
ali več izmenjavah vlog v pogovoru.

12.

Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini
pogovora.

15.

Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar
ga vprašam.

19.

Glasovi/geste-gibi/besede otroka so primerni
vsebini najinega pogovora.

Tabela 9: Posamezne postavke; responzivnost

1. Odgovarjati na vprašanja


Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok pove
ali pokaže, katero želi.

o Pri prvem ocenjevanju je Deček 1 pokazal spretnost izbiranja med ponujenima
možnostima, prav isto število točk je dobil tudi pri drugem ocenjevanju.
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o Deček 2 je pri prvem ocenjevanju na 5 stopenjski lestvici dobil 4 točke, pri drugem
ocenjevanju pa je mama sposobnost izbiranja med ponujenima možnostma ocenila s
točko manj, torej s 3 točkami.


Ko otroka vprašam po imenu nečesa in če otrok to ime pozna, ga pove.

o Deček 1 je pri prvem ocenjevanju dosegel 1 točko od 5, kar pomeni, da nikoli ne pozna
imena. Na drugem ocenjevanju je mati ocenila to sposobnost s 3, kar pomeni včasih.
Deček je sicer neverbalen – ne govori, vendar je mati dobila občutek, da deček
prepoznava predmete.
o Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dobil 1 točko od 5. Tako kot Deček 1. Pri drugem
ocenjevanju je mati ocenila to veščino z 2, torej skoraj nikoli deček ne pozna imena
določenega predmeta.


Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori.

o Tako Deček 1 kot Deček 2 sta pri prvem ocenjevanju dobila 1 točko od 5, kar pomeni,
da nikoli oziroma še nista odgovorila na vprašanje. Pri drugem ocenjevanju sta oba
dobila 3 točke, kar pomeni, da včasih odgovorita na vprašanje.


Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori.

o Oba dečka sta tudi pri tem vprašanju pri prvem ocenjevanju dosegla isto število točk,
torej 1 točko. Na drugem ocenjevanju sta oba dobila po 3 točke, kar pomeni, da včasih
odgovorita.

2. Odzivati se na zahteve


Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in ponovi.

o Deček 1 je pri prvem ocenjevanju dosegel 2 točki, pri drugem ocenjevanju pa 3 točke,
kar pomeni, da je napredoval.
o Deček 2 je pri prvem ocenjevanju dosegel 1 točko, kar pomeni, da nikoli ni ponovil
dejanja. Pri drugem ocenjevanju je mati dečka ocenila s 3 točkami.
o Deček 2 je pri drugem ocenjevanju na tem področju napredoval za 2 točki, kar kaže na
večje napredovanje kot Deček 1, ki je pri drugem ocenjevanju pridobil le 1 točko.


Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a).
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o Deček 1 je bil pri obeh ocenjevanjih ovrednoten s 3 točkami. Včasih vztraja, da bi ga
mati razumela.
o Deček 2 je pri prvem ocenjevanju včasih vztrajal pri svojih zahtevah. Ob drugem
ocenjevanju je mati označila, da je deček začel pogosto vztrajati. Vztrajnost, da bi ga
drugi razumeli, se je povečala.

3. Smiselna povezanost s temo pogovora


V pogovoru otrok sledi isti temu pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v pogovoru.

o Oba dečka sta bila ob prvem ocenjevanju ocenjena z 1 točko, torej nikoli nista zmogla
izmenjevati vlog v pogovoru. Ob drugem ocenjevanju je Deček 1 dosegel 2 točki,
Deček 2 pa 3 točke, kar pomeni, da Deček 2 včasih, Deček 1 pa skoraj nikoli ne
izmenjuje vlog v pogovoru.


Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora.

o Pri tej trditvi sta pri obeh ocenjevanjih oba dečka dobila po 3 točke.


Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam.

o Deček 1 je ob prvem ocenjevanju dosegel 2 točki. Njegovi odgovori skoraj nikoli niso
povezani s temo pogovora. Ob drugem ocenjevanju je mati ocenila, da so njegovi
odgovori včasih povezani s temo pogovora.
o Deček 2 je pri obeh ocenjevanjih dobil 3 točke.


Glasovi/geste-gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora.

o Dečka sta ob prvem ocenjevanju včasih prilagodila glasove/geste-gibe/besede vsebini
pogovora. Ob drugem ocenjevanju je mati zaznala, da Deček 1 pogosto prilagodi
glasove/geste-gibe/besede, Deček 2 pa na tem področju ni napredoval.
Deček 1 pri nobeni trditvi ni v drugem ocenjevanju dobil manjšega števila točk kot pri
prvem ocenjevanju. Pri dveh trditvah je bilo število točk pri obeh ocenjevanjih enako.
Pri vseh ostalih (7) trditvah je deček napredoval vsaj za 1 točko. Po rezultatih točk je
torej napredoval.
Deček 2 je pri eni trditvi na drugem ocenjevanju dobil manjše število točk kot pri prvem
ocenjevanju. Pri treh trditvah je število točk ostalo enako, pri vseh ostalih (6) je pri
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drugem ocenjevanju dobil vsaj 1 točko več kot pri prvem ocenjevanju. Glede na
rezultate je tudi Deček 1 napredoval na področju responzivnosti.
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Graf 8: Število doseženih točk Dečka 2 ob 1. in 2. ocenjevanju pri posameznih postavkah responzivnosti
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5.2.5 Posamezne postavke s področja asertivnosti

DEČEK 1

DEČEK 2

1. ocenj.

2. ocenj.

1. ocenj.

2. ocenj.

2

4

1

2

SPRAŠEVATI
2.

Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok
vpraša, kaj se dogaja.

4.

Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed).

4

3

2

4

21.

Če otrok ne pozna imena nečesa kar skupaj

1

2

1

2

3

3

2

3

gledava, me vpraša, kaj je to.
IZRAZITI ŽELKE, ZAHTEVE, POTREBE
7.

Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri,
aktivnosti, v kateri sodelujeva.

9.

Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.

4

3

3

4

16.

Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini

4

4

4

4

3

4

2

4

4

4

3

5

3

4

2

5

1

2

1

3

1

2

2

3

4

3

3

4

4

3

2

3

3

3

1

2

4

4

3

4

in ne zmore nečesa narediti.
17.

Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me
vpraša/prosi za to stvar.

18.

Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma
prekinem, me otrok prosi, naj nadaljujem.

22.

Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za
pomoč.
PREDLAGATI

5.

Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z
menoj.

11.

Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh,
ki ga zanimajo.

13.

Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo
igrala že kdaj prej.

14.

Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne
načine igre ali novo igro.

24.

Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne
sprašujem neposredno njega.

25.

Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost,
ki sva se jo že igrala.

Tabela 10: Posamezne postavke; asertivnost
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Graf 9: Število doseženih točk Dečka 1 ob 1. in 2. ocenjevanju pri posameznih postavkah asertivnosti
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Graf 10: Število doseženih točk Dečka 2 ob 1. in 2. ocenjevanju pri posameznih postavkah asertivnosti

1. Spraševati


Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja.

o Deček 1 je bil pri prvem ocenjevanju ocenjen z 2 točkama, kar pomeni, da skoraj nikoli
ni vprašal, kaj se dogaja. Pri drugem ocenjevanju je bil ocenjen s 4 točkami, kar
pomeni, da pogosto vpraša, kaj se dogaja.
o Deček 2 je bil naprej ocenjen z 1, ob drugem ocenjevanju pa z 2 točkama.
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o Dečka pri tej trditvi kažeta veliko razliko.


Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed).

o Deček 1 je pri tej trditvi nazadoval v času med prvim in drugim ocenjevanjem. Pri
prvem ocenjevanju je mati ocenila, da pogosto sprašuje, pri drugem pa da le včasih
sprašuje.
o Deček 2 je bil pri prvem ocenjevanju dosegel 2 točki, pri drugem ocenjevanju pa 4.
Pomeni, da je opazen viden napredek na tem področju.
o Deček 2 je bil pri prvem ocenjevanju slabše ocenjen kot Deček 1, vendar se je po
uporabi metode razmerje spremenilo in je Deček 2 postal tisti, ki večkrat sprašuje.


Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to.

o Oba dečka sta bila ob prvem ocenjevanju ocenjena z 1 točko. Ob drugem ocenjevanju
pa sta oba dečka dobila 2 točki.
2. Izraziti želje, zahteve, potrebe


Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva.

o Deček 1 je bil ob prvem ocenjevanju ocenjen s 3 točkami. Mati je ocenila, da včasih
pove, ko si zaželi spremembe v aktivnosti, igri, ki jo izvaja.
o Deček 2 je ob prvem ocenjevanju dobil 2 točki. Ob drugem ocenjevanju pa je dobil 3
točke.


Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.

o Deček 1 je tudi pri tej trditvi nazadoval za 1 točko. V prvem ocenjevanju je pogosto
povabil mater, da se mu pridruži,. Ob drugem ocenjevanju pa je le včasih povabil k
svoji igri.
o Deček 2 je dosegel ravno nasprotne točke. Ob prvem ocenjevanju je dobil 3 točke, ob
drugem ocenjevanju pa 4 točke. Deček je torej postal bolj odprt.


Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti.

o Oba dečka sta pri tej trditvi pri obeh ocenjevanjih dosegla visoke rezultate. Oba sta bila
obakrat ocenjena s 4 točkami, kar pomeni, da pogosto prosita za pomoč.
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Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar.

o Dečka sta ob prvem ocenjevanju dosegla različna rezultata. Deček 1 je dobil 3 točke,
Deček 2 pa je dobil 2 točki. Pri drugem ocenjevanju pa sta bila oba ocenjena s 4
točkami. Pomeni, da pogosto vprašata/prosita za stvar, ki jo ima mama v rokah. Deček 2
je pri tej trditvi dosegel večji napredek kot njegov brat.


Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok prosi, naj nadaljujem.

o Deček 1 je bil pri obeh ocenjevanjih ocenjen s 4 točkami. Pogosto torej prosi za
nadaljevanje zabavne igre.
o Deček 2 pa je bil pri tej trditvi ob prvem ocenjevanju ocenjen s 3 točkami. Ob drugem
ocenjevanju pa ga je mati ocenila s 5 točkami. Pomeni, da je vedno prosil za
nadaljevanje zabavne igre.


Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč.

o Deček 1 je ob prvem ocenjevanju dosegel 3 točke. Pomeni,da je včasih prosil za pomoč.
Ob drugem ocenjevanju je dosegel 4 točke in zdaj pogosto prosi za pomoč.
o Deček 2 je pri tej trditvi dosegel največje napredovanje in točkovni preskok. Pri prvem
ocenjevanju je mati ocenila, da skoraj nikoli ne prosi za pomoč. Ob drugem ocenjevanju
pa je mati dečka ocenila s 5 točkami, kar pomeni, da je začel vedno prositi za pomoč.

3. Predlagati


Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.

o Ob prvem ocenjevanju sta bila dečka ocenjena z 1 točko. Nikoli nista začela pogovora
ob vsakodnevnih dejavnostih. Ob drugem ocenjevanju je Deček 1 dobil 2 točki, Deček 2
pa 3 točke. Pomeni, da eden začne pogovor včasih, drug pa skoraj nikoli.


Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo.

o Pri tej trditvi je bil Deček 1 najprej ocenjen z 1 točko, nato pa z 2 točkama. Torej po
izvajanju metode skoraj nikoli ne pride do mame in pripoveduje.
o Deček 2 pred izvajanjem metode skoraj nikoli ni pripovedoval materi, po izvajanju
metode pa je mati ocenila, da včasih pripoveduje.
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Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej.

o Deček 1 je pri tej trditvi pri drugem ocenjevanju nazadoval za 1 točko v primerjavi s
prvim ocenjevanjem. Deček je postal bolj trmast, kar se kaže tudi v njegovi igri.
o Deček 2 je pri tej trditvi pri drugem ocenjevanju dobil 1 točko več kakor pri prvem
ocenjevanju.


Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine igre ali novo igro.

o Dečka sta ob drugem ocenjevanju oba dosegla 3 točke, kar pomeni, da včasih predlagata
različne načine igre ali novo igro. Ob prvem ocenjevanju pa sta bila ocenjena drugače.
Deček 1 je dosegel 4 točke in je bil tudi na tem področju slabše ocenjen. Deček 2 pa je
ob prvem ocenjevanju dosegel 2 točki, kar pomeni, da je napredoval za 1 točko.


Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega.

o Deček 1 pri tej trditvi ostaja po izvajanju metode, torej ob drugem ocenjevanju, isto
ocenjen kakor pri prvem ocenjevanju. Včasih sodeluje v pogovoru.
o Deček 2 je bil pri prvem ocenjevanju ocenjen z 1 točko, torej nikoli ni sodeloval v
pogovoru. Ob drugem ocenjevanju je mati ocenila, da se njegovo sodelovanje pri
pogovoru ni spremenilo, torej še vedno nikoli ne sodeluje.


Otrok pride do ene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala.

o Oba dečka sta ob drugem ocenjevanju pogosto predlagala igro ali aktivnost, ki jo že
poznata. Ob prvem ocenjevanju pa je Deček 2 le včasih predlagal aktivnost ali igro.
Deček 1 je na področju asertivnosti pri štirih trditvah na drugem ocenjevanju dobil
manjše število točk kakor na prvem ocenjevanju. Pri petih trditvah je bilo število točk
enako na obeh ocenjevanjih. Pri šestih trditvah pa je dosegel višje število točk pri
drugem ocenjevanju. Glede na te rezultate je deček napredoval, vendar ne tako kot
njegov brat, ki je bil pred izvajanjem metode slabše ocenjen, ob drugem ocenjevanju pa
je presegel število doseženih točk brata.
Deček 2 je pri vseh trditvah pri drugem ocenjevanju dosegel boljši ali enak rezultat
kakor pri prvem ocenjevanju. Pri eni trditvi je bilo število točk v obeh ocenjevanjih
enako, pri vseh ostalih (14) trditvah pa je pri drugem ocenjevanju dosegel večje število
točk kot pri prvem. Torej z gotovostjo lahko trdim, da je na področju asertivnosti
napredoval.
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5.3 OCENJEVALNA LISTA ZA METODO FLOORTIME
5.3.1 Mejnik 1: Samoregulacija in interes za okolico

DEČEK 1
Sposobnost

DEČEK 2

Trenutna

Čas, ko je

Trenutna

Čas, ko je

ocena

sposobnost

ocena

sposobnost

obvladal
Kaže interes za različne občutke v

obvladal

V

takoj

V

takoj

V

takoj

O

v zadnjem

trajanju 3 sekunde in več
Otrok je miren in osredotočen v
trajanju 2 minut in več
Z vašo pomočjo se v 20 minutah

tednu
V

takoj

O

še ni osvojil

O

3.teden

N

5.teden

potolaži od vznemirjenja
Kaže interes za vas, oziroma ne
privlačijo ga samo neživi objekti
Tabela 11: Mejnik 1
Legenda:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi sposobnost v stresnih
situacijah

Mejnik 1 je bil ocenjen 4. 2. 2013, z dnem, ko sem začela izvajati metodo Floortime z
dečkoma.
1. Kaže interes za različne občutke v trajanju 3 sekunde in več.
Oba dečka sta imela to sposobnost že razvito. Ob začetku izvajanja metode sta kazala
interes za različne občutke dalje kot 3 sekunde.
2. Otrok je miren in osredotočen v trajanju 2 minut in več.
Deček 1 je to sposobnost že imel razvito. Ob začetku izvajanja metode je bil miren in
osredotočen več kot 2 minuti pri dejavnostih, ki jih je sam izbral in dejavnostih, ki jih je
moral izvajati v sklopu dela po individualiziranem načrtu.
Deček 2 je bil miren in osredotočen manj kot 2 minuti in to le v dejavnostih, ki si jih je
sam izbral, pri vseh ostalih dejavnostih ni ostal osredotočen in se je hitro umaknil stran
od drugih oseb. Osredotočenost v trajanju 2 minut sem opazila šele v zadnjem tednu
izvajanja metode.
3. Z vašo pomočjo se v 20 minutah potolaži od vznemirjenja.
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Deček 1 se je ob začetku izvajanja metode ob moji pomoči potolažil od vznemirjenja v
20 minutah, tudi v krajšem času se mu je uspelo potolažiti. Kadar je vznemirjen, mu
pomaga krepak stisk v naročju in kmalu se umiri.
Deček 2 se tudi ob koncu izvajanja metode ni zmogel pomiriti od vznemirjenja ob moji
pomoči v roku 20 minut. Kadar je vznemirjen, lahko traja tudi do pol ure ali več, da se
potolaži. V času, ko je deček vznemirjen, ne mara dotikov in se zato osami.
4. Kaže interes za vse oziroma ne privlačijo ga samo neživi objekti.
Pri Dečku 1 je bila ta sposobnost ob začetku izvajanja metode že občasno prisotna. Bili
so trenutki, ko je deček stopil do mene, me opazoval, nato pa stekel stran. V tretjem
tednu izvajanja metode pa sem opazila, da je deček začel kazati več interesa zame in
tudi več časa je preživel z menoj.
Deček 2 ni imel razvite te sposobnosti. V času ocenjevanja ni namenil svoje pozornosti
meni ali drugi osebi. Osebo je zaznal, vendar ga ni zanimala. V času 5. tedna izvajanja
metode je začel kazati večji interes zame, tako da sem lahko rekla, da je sposobnost
obvladana. Do odrasle osebe pride predvsem takrat, ko nekaj potrebuje. Hodi okrog
osebe, prijema za roke, potiska do želenega predmeta.
5. Povzetek
Dečka sta imela različno razvite sposobnosti ob mejniku 1, torej pri samoregulaciji in
interesu za okolico. Deček 1 je imel večino sposobnosti razvitih že ob ocenjevanju, le
sposobnost za kazanje interesa zame je razvil šele kasneje, v tretjem tednu izvajanja
metode. Deček 2 je bil pri razvijanju sposobnosti slabši. Ob ocenjevanju je imel razvito
le sposobnost za kazanje interesa za različne občutke v trajanju do 3 sekund, vse ostale
sposobnosti so se razvile kasneje ali pa sploh ne. Ob koncu izvajanja metode se še
vedno ni bil sposoben ob moji pomoči potolažiti zaradi vznemirjenja v 20 minutah.
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5.3.2 Mejnik 2: Intimnost

DEČEK 1
Sposobnost

DEČEK 2

Trenutna

Čas, ko je

Trenutna

Čas, ko je

ocena

obvladal

ocena

obvladal

spretnost
Kadar se z njim igrate, reagira (z

spretnost

V

takoj

O

3.teden

V

takoj

N

zadnji teden

O

3.teden

N

še ni osvojil

O

2.teden

O

3.teden

N

še ni osvojil

N

še ni osvojil

V

takoj

O

4.teden

V

takoj

O

še ni osvojil

nasmehom, iztezanjem rok,
oglašanjem ..).
Kadar se z njim igrate, reagira z
vidnim zadovoljstvom.
Kadar se z njim igrate, reagira,
izkazuje radovednost in aktiven
interes.
Predvideva, da se bo predmet, ki smo
mu ga najprej pokazali, potem skrili,
pojavil.
Nezadovoljen je, kadar med igro vsaj
30 sekund ali več ne kažete interesa
zanj.
V stanju frustracije protestira in se
jezi.
Z vašo pomočjo se v roku 15 minut
potolaži od vznemirjenja.
Tabela 12: Mejnik 2
Legenda:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi sposobnost v stresnih
situacijah

Mejnik 2 je bil ocenjen 4. 2. 2013.
1. Kadar se z njim igrate, reagira (z nasmehom, iztezanjem rok, oglašanjem ...).
Deček 1 je imel to sposobnost razvito že ob ocenjevanju. Kadar začuti, da se bo oseba z
njim igrala, pride k njej in se z njo igra, vendar je pri izvajanju metode pokazal povsem
drugo plat. Čeprav sem kazala željo, da se želim z njim igrati, je hodil stran od mene,
šele v drugem tednu izvajanja je sprejel nov način dela.
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Deček 2 te sposobnosti ni imel razvite. Ni maral igre z drugo osebo. Rad se je pocrkljal
v naročju, vendar igre ni maral. Sposobnost reagiranja na igro z drugo osebo sem
opazila v tretjem tednu izvajanja metode.
2. Kadar se z njim igrate, reagira z vidnim zadovoljstvom.
Deček 1 ima rad pozornost in na igro z drugo osebo reagira z vidnim zadovoljstvom.
Deček 2 v času ocenjevanja ni bi zadovoljen z družbo, vedno se je umikal. Iskreno
zadovoljstvo je pokazal v zadnjem tednu izvajanja metode.
3. Kadar se z njim igrate, reagira, izkazuje radovednost in aktiven interes.
Deček 1 je ob začetku izvajanja metode sicer prišel do mene in me gledal, vendar le
občasno, čeprav je to že počel pred izvajanjem metode. Sposobnost je osvojil v tretjem
tednu izvajanja metode.
Deček 2 sicer izkazuje interes zame ter se z menoj igra, vendar med igro nikoli ne
pokaže zanimanja zame osebno. Nikoli ne opazuje mojega obraza, las, oči. Med igro se
vedno približa s hrbtom in ne gleda v oči. Tako sem ocenila, da te sposobnosti še ni
razvil.
4. Predvideva, da se bo predmet, ki smo mu ga najprej pokazali, potem skrili, pojavil.
Deček 1 je ob ocenjevanju na začetku izvajanja metode pokazal slabo motivacijo za
individualno delo z menoj. V prvem tednu niti ni poiskal igrače, ki sem jo skrila, ampak
je le videl, da igrače ni več in odšel stran. V drugem tednu izvajanja metode pa se je
njegovo vedenje spremenilo in je začel kazati interes za to, kam je igrača izginila.
Pri Dečku 2 so bile podobne težave, ki pa so trajale dlje časa kot pri Dečku 1. Deček 2
je začel kazati interes za predmete, ki sem jih skrila v tretjem tednu izvajanja metode.
5. Nezadovoljen je, kadar med igro vsaj 30 sekund ali več ne kažete interesa zanj.
Dečka te sposobnosti nimata razvite. Popolnoma nič ju ni motilo, če med igro nisem
kazala interesa zanju. Tudi ko smo se igrali in sem 'zaspala', se dečka nista prav nič
ozirala na to.
6. V stanju frustracije protestira in se jezi.
Deček 1 zelo glasno in jasno protestira in se jezi v stanju frustracije. Med izvajanjem
metode sta njegov protest in jeza postala bolj intenzivna. Deček se je med igro oglasil
večkrat na dan in s tem želel pokazati svoje nestrinjanje z osebo, tako odraslo kot z
vrstnikom.
Deček 2 se pri tem razlikuje od svojega brata dvojčka. Občasno je pokazal, da je jezen.
Njegova oblika protesta je zelo blaga v primerjavi z njegovim bratom. Med izvajanjem
metode se je spremenil njegov način protestiranja. Na polovici izvajanja metode, torej v
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tretjem tednu izvajanja metode, sem opazila, da se je spremenil njegov način
protestiranja in izkazovanja jeze. To izkazovanje je postalo zelo intenzivno, tudi fizično
je pokazal, da je jezen. Ob joku je cepetal in kadar je želel stvar, je močno potiskal in
vlačil osebo po prostoru.
7. Z vašo pomočjo se v roku 15 minut potolaži od vznemirjenja.
Dečka sta pri tej sposobnosti ponovno različna. Deček 1 ob vznemirjenju potrebuje
tolažbo odrasle osebe, h kateri se stisne v naročje in hitro potolaži. Deček 2 pa se z mojo
pomočjo ni potolažil v času 15 minut, saj ni maral stika z okolico v času vznemirjenja.
8. Povzetek
Tudi pri drugem mejniku se vidi razlika med dečkoma. Deček 1 je imel več in bolj
razvite sposobnosti kot Deček 2.
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5.3.3 Mejnik 3: Dvosmerna komunikacija

DEČEK 1
Sposobnost

DEČEK 2

Trenutna

Čas, ko je

Trenutna

Čas, ko je

ocena

sposobnost

ocena

sposobnost

obvladal
Na vaše geste odgovarja z voljnimi

obvladal

O

4.teden

N

5.teden

O

3.teden

N

5.teden

gestami (npr. kadar iztegnete roke
proti njemu, pride v vaš objem, vrača
vam glasove ali pogled).
Prične interakcijo z vami (npr. z
rokami seže za vašim nosom ali za
lasmi, ali igračko, dvigne roke, da bi
ga vzeli v naročje).
Izraža naslednja čustva:


Bližina

V

3.teden

V

takoj



zadovoljstvo in navdušenje

O

še ni obvladal

O

še ni obvladal



pozitivna vedoželjnost

V

takoj

N

še ni obvladal



protest in jeza

V

takoj

O

4.teden



strah

N

še ni obvladal

N

še ni obvladal

Od vznemirjenosti se z

V

takoj

O

še ni obvladal

vključevanjem v socialno interakcijo
potolaži v 10 minutah.
Tabela 13: Mejnik 3
Legenda:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi sposobnost v stresnih
situacijah

Med izvajanjem metode sta dečka napredovala do tretjega mejnika metode Floortime.
Mejnik 3 je bil ocenjen 4. 3. 2013.
1. Na vaše geste odgovarja z voljnimi gestami (npr. kadar iztegnete roke proti njemu, pride
v vaš objem, vrača vam glasove ali pogled).
Deček 1 je občasno odgovoril na moje geste. Vse je bilo odvisno od situacije in
dečkovega počutja. V tretjem tednu izvajanja metode pa se je deček veliko bolj začel
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odzivati na moje geste. Vedno, ko sem mu pokazala dlan, je prišel do mene in me prijel
za roko. Ob razširjenih rokah je pritekel do mene in me objel. Glasov deček ni vračal.
Deček 2 ob začetku izvajanja metode ni razumel mojih gest, zato je kar bežal stran od
mene, ko sem mu na primer ponudila roko. Ob začetku tudi ni reagiral na navodilo
pridi. V petem tednu izvajanja metode sem opazila, da se je začel odzivati na besedna
navodila in geste.
2. Prične interakcijo z vami (npr. z rokami seže za vašim nosom ali za lasmi ali igračko,
dvigne roke, da bi ga vzeli v naročje).
To sposobnost je Deček 1 imel prisotno le občasno. V tretjem tednu sem opazila, da pa
je sposobnost res obvladal.
Deček 2 sposobnosti v času ocenjevanja ni imel razvite. Ni potreboval mene in moje
bližine. V 5 tednu izvajanja metode pa sem začela opažati, da je popolnoma osvojil to,
da prične interakcijo.
3. Izraža naslednja čustva:
o Bližina


Oba dečka kažeta, da imata rada bližino, vendar so med njima opazne razlike. Deček 1
se rad stisne, gleda obraz, lase in je prišel do mene, ko je bil razburjen. Deček 2 sicer
vrne objem, vendar ga ne potrebuje.

o Zadovoljstvo in navdušenje


Pri izražanju zadovoljstva in navdušenja sta dečka slabša. Občasno pokažeta
zadovoljstvo in navdušenje.

o Pozitivna vedoželjnost


Deček 1 je zelo vedoželjen. Zanimajo ga stvari, ki jih delajo odrasle osebe, ter predmeti,
ki jih imajo odrasle osebe. Deček 2 pa vedoželjnosti ne kaže. Zanimanje pokaže le za
predmete, ki so v njegovem spektru igrač, s katerimi se rad igra.

o Protest in jeza


Deček 1 veliko protestira in uveljavlja svojo voljo. Med izvajanjem metode sem
opazila, da se je njegov način protestiranja še okrepil. Deček 2 je ob začetku izvajanja le
občasno protestiral in to na zelo blag način. V 4. tednu izvajanja metode pa se je njegov
način izražanja jeze in protesta okrepil in postal intenziven. Ob tem deček joka, cepeta,
krili z rokami in kriči.

o Strah


Dečka ne kažeta strahu pred neznano osebo.
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4. Od vznemirjenosti se z vključevanjem v socialno interakcijo potolaži v 10 minutah.
Deček 1 se hitro potolaži ob moji pomoči. Deček 2 ima pri tem večje težave.
5. Povzetek
Dečka sta tudi na tem mejniku pokazala, kako se razlikujeta po določenih sposobnostih.
Na tem mejniku sta oba dečka v veliki večini kasneje razvila sposobnosti ali pa jih sploh
še nista razvila. Deček 1 je takoj obvladal tri sposobnosti. Med izvajanjem metode je
razvil še tri sposobnosti, dve sposobnosti pa sta tisti, ki ju še ni osvojil. Deček 2 je na
tem mejniku imel takoj razvito le eno sposobnost. Med izvajanjem metode je razvil še
tri sposobnosti, tako kot njegov brat. Ni pa uspel razviti štirih sposobnosti, kar je kar
dve več od svojega brata.
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6. PREVERJANJE HIPOTEZ
HIPOTEZA 1

Sprejetje hipoteze
 sprejeta

V času šestih tednov se bosta dečka bolj pogosto neverbalno
odzivala in vstopala v kroge komunikacije.

Hipotezo sem preverjala z Ocenjevalno lestvico za metodo Floortime in Ocenjevalno
lestvico za sociopragmatične spretnosti.
Dečka sta med izvajanjem metode začela vstopati v kroge komunikacije. Na začetku
izvajanja sta dečka stopala v enega do dva kroga komunikacije, v nadaljevanju, proti
koncu izvajanju metode, torej v zadnjih dveh tednih izvajanja, sta dečka izmenjevala
več komunikacijskih krogov. Deček 1 je sicer odpiral in zapiral do pet
komunikacijaksih krogov, Deček 2 pa do šest komunikacijskih krogov.
Dečka sta se prav tako začela bolj neverbalno odzivati, kar je pokazala Ocenjevalna
lestvica za sociopragmatične spretnosti. Oba dečka sta namreč dosegla več točk pri
drugem ocenjevanju na področju asertivnosti kot tudi na področju responzivnosti.
HIPOTEZA 2

Sprejetje hipoteze
 /X

Brata dvojčka sta različna komunikacijska tipa.

delno sprejeta
Z Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti sem ugotavljala tudi, kakšna
komunikacijska tipa sta dečka. Ocenjevalno lestvico je izpolnila mati dečkov pred
izvajanjem metode in po njej.
DEČEK 1

DEČEK 2

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

Responzivnost

6,50

9,25

6,25

9,25

Asertivnost

8,30

9,50

6,00

10,01

Tabela 14: Skupno točkovanje

Ob prvem ocenjevanju je bil Deček 1 precej bolj asertiven komunikacijski tip, Deček 2
pa se je glede na rezultate malenkost bolj nagibal k responzivnemu komunikacijskemu
tipu. Torej se je ob prvem ocenjevanju hipoteza potrdila. Ob drugem ocenjevanju, ki je
bilo opravljeno po izvajanju metode, so rezultati pokazali, da je Deček 1 glede na
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osvojeno število povprečnih točk še vedno ostal asertivni komunikacijski tip, Deček 2
pa je glede na rezultate namesto responzivni postal asertivni komunikacijski tip. Torej
sta oba dečka po izvajanju metode postala asertivna komunikacijska tipa.
HIPOTEZA 3

Sprejetje hipoteze

Brata se razlikujeta po stopnji asertivnosti in respoznivnosti.

X
ovržena

DEČEK 1

DEČEK 2

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

1. ocenjevanje

2. ocenjevanje

Responzivnost

6,50

9,25

6,25

9,25

Asertivnost

8,30

9,50

6,00

10,01

Tabela 15: Skupno točkovanje

Stopnja asertivnosti in responzivnosti se meri s tremi nivoji. Oba dečka sta glede na
število točk, ki sta ga dosegla na ocenjevanju, osvojila II. nivo. Kar pomeni, da se prav
nič ne razlikujeta po stopnji asertivnosti in responzivnosti.
Na področju responzivnosti sta dečka pri prvem ocenjevanju dosegla 6,50 točk v
povprečju Deček 1 in 6,25 točk v povprečju Deček 2. Pri drugem ocenjevanju je Deček
1 dosegel 9,25 točk v povprečju, Deček 2 pa prav tako.
Na področju aseetivnosti sta dečka ob prvem ocenjevanju dosegla 8,30 točk v povprečju
(Deček1) in 6,00 točk v povprečju (Deček2). Pri drugem ocenjevanju je bil rezultat pri
Dečku 1 9,00 točk v povprečju, pri Dečku 2 pa 10,01 doseženih točk v povprečju.
Število doseženih točk kaže, da sta dečka na področju responzivnosti dosegla približno
enako napredovanje. Pri asertivnosti pa je Deček 2 dosegel večje napredovanje kot
Deček 1.
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7. ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako bo izvajanje metode Floortime vplivalo
na brata dvojčka z avtizmom. Metodo sem izvajala 6 tednov, vsak dan po 20 minut z
vsakim dečkom. Predvsem me je zanimalo, kako bo izvajanje metode vplivalo na
komunikacijo dečkov.
Za

potrebe

raziskovalnih

vprašanj

sem

uporabila

Ocenjevalno

lestvico

za

sociopragmatične spretnosti (Girolametto, 1997) in Ocenjevalni vprašalnik metode
Floortime. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti mi je zelo pomagala in
tudi prikazala rezultate in predvsem pokazala, kakšen je bil napredek pri dečkih ter
kakšne so razlike med njima. Ocenjevalna lestvica metode Floortime je sicer dobro
vodilo za tistega, ki metodo izvaja, saj si lahko zabeleži, katere sposobnosti so razvite in
katere ne, vendar pa na področju rezultatov ne pokaže prav veliko, zato morda ni bila
najbolj uporabna.
Na začetku izvajanja metode sem imela težave s tem, kako se lotiti zadeve in izvajanja
ter težave z nesodelovanjem dečkov, ki sta mi uhajala in se nista želela vključiti v delo.
Rezultati, ki sem jih pridobila predvsem na področju komunikacije, niso bili
pričakovani. Pred začetkom izvajanja metode sem bila prepričana, da bo Deček 1
dosegel večje napredovanje kot Deček 2, saj je bil vedno bolj odziven in se je brez težav
vključeval ter na svoj način komuniciral z ljudmi. Deček 2 je bil nasprotje svojega
brata. Ni želel stika z drugimi ljudmi, zato se je vedno držal zase in ničesar ni zahteval.
Rezultati pa so pokazali nasprotno. Na področju komunikacije sta napredovala oba
dečka, vendar je napredovanje Dečka 2 bilo bolj vidno in bolj očitno.
Predvidevala sem, da sta dečka različna komunikacijska tipa, kar se je na začetku, torej
ob prvem ocenjevanju Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične spretnosti, tudi
pokazalo. Čeprav sta bila dečka tako pri responzivnosti kot asertivnosti na istih nivojih,
je Deček 1 kljub vsemu, sodeč po rezultatih, bil bolj asertiven tip. Rezultati pri dečku 2
pa niso kazali razlike v točkah, vendar je kljub vsemu kazal na to, da je bolj responziven
komunikacijski tip. Po izvajanju metode sta dečka postala ista komunikacijska tipa. Na
področju responzivnosti sta dosegla enako število točk, na področju asertivnosti sicer
različno, vendar višjo kot na področju responzivnosti. Rezultati so pokazali, da je Deček
2 med izvajanjem metode postal enak komunikacijski tip kot njegov brat. Rezultati so
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tudi pokazali, da je Deček 2 med izvajanjem metode bolj napredoval, kar se kaže tudi s
precejšnjim povečanjem doseženih točk pri vprašalniku.
Kot zadnje sem predpostavila, da sta dečka na različni stopnji asertivnosti in
responzivnosti. Ob začetku izvajanja metode in ob začetnem ocenjevanju sta fanta na
obeh področjih dosegla I. nivo, vendar so bile dosežene točke tiste, ki so pokazale, da je
Deček 1 vseeno malo bolj asertiven kot responziven. Ob drugem ocenjevanju sta oba
dečka ponovno dosegla enak nivo, in sicer II. nivo. Kar je pokazalo, da trditev, da sta na
različni stopnji asertivnosti in responzivnosti, ne drži.
S svojim diplomskim delom sem želela raziskati metodo dela z otroki z avtizmom, ki je
v Sloveniji še precej nepoznana in v povojih. Izvajanje metode se je izkazalo za dobro
in je prineslo pozitivne rezultate, vendar sem med izvajanjem prišla do ugotovitve, da
kljub dobremu teoretičnemu znanju o metodi, na praktičnem področju potrebujem
veliko več prakse in izkušenj.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno opraviti raziskavo v daljšem časovnem
obdobju in na večjem številu otrok z avtizmom. Čas šestih tednov je prekratek, da bi
rezultate lahko posplošili na celotno populacijo otrok z avtizmom. Tudi vzorec dveh
otrok je premajhen za posploševanje.
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MEJNIK 1 – OCENJEVALNA LISTA
SAMOREGULACIJA IN INTERES ZA OKOLICO
Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 1 – SAMOREGULACIJA IN INTERES ZA OKOLICO

Sposobnost

Trenutna

Čas, ko je sposobnost obvladal

ocena
Kaže interes za različne občutke
v trajanju 3 sekunde in več.
Otrok je miren in osredotočen v
trajanju 2 minut in več.
Z vašo pomočjo se v 20
minutah potolaži od
vznemirjenja .
Kaže interes za vas oziroma ne
privlačijo ga samo neživi
objekti.

Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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MEJNIK 2 – OCENJEVALNA LISTA
INTIMNOST
Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 2- INTIMNOST

Sposobnost

Trenutna

Čas, ko je obvladal spretnost

ocena
Kadar se z njim igrate, reagira (z
nasmehom, iztezanjem rok,
oglašanjem ...).
Kadar se z njim igrate, reagira z
vidnim zadovoljstvom.
Kadar se z njim igrate, reagira,
izkazuje radovednost in aktiven
interes.
Predvideva, da se bo predmet,
ki smo mu ga najprej pokazali,
potem skrili, pojavil.
Nezadovoljen je, kadar med
igro vsaj 30 sekund ali več ne
kažete interesa zanj.
V stanju frustracije protestira in
se jezi.
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Z vašo pomočjo se v roku 15
minut potolaži od vznemirjenja.

Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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MEJNIK 3 – OCENJEVALNA LESTVICA
DVOSMERNA KOMUNIKACIJA
Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 3 – DVOSMERNA KOMUNIKACIJA

Sposobnost

Trenutna

Čas, ko je sposobnost

ocena

obvladal

Na vaše geste odgovarja z voljnimi gestami
(npr. kadar iztegnete roke proti njemu, pride v
vaš objem, vrača vam glasove ali pogled).
Prične interakcijo z vami (npr. z rokami seže za
vašim nosom ali za lasmi ali igračko, dvigne
roke, da bi ga vzeli v naročje).
Izraža naslednja čustva:


bližina



zadovoljstvo in navdušenje



pozitivna vedoželjnost



protest in jeza



strah
Od vznemirjenosti se z vključevanjem v
socialno interakcijo potolaži v 10 minutah.

Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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MEJNIK 4 – OCENJEVALNA LISTA
SESTAVLJENA KOMUNIKACIJA

Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 4 – SESTAVLJENA KOMUNIKACIJA

Sposobnost

Zapira 10 in več komunikacijskih ciklusov
zaporedoma (npr. prime vas za roko in pelje do
hladilnika, pokaže, se oglaša, odgovarja na vaša
vprašanja z več oglašanja in gestami, nadaljuje z
gestami, vse dokler mu vi ne odprete vrat in mu
ponudite, kar želi).
Namenoma vas oponaša (npr. nadene si očetov
klobuk in hodi po stanovanju pričakujoč vaše
občudovanje)
Zapira 10 in več komunikacijskih ciklusov:


Z oglašanjem ali govorom



Z grimasami



Z vzajemnim dotikanjem in objemanjem



S premiki v prostori (npr. Pretepom)



S splošno motorično aktivnostjo (npr. Igra
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lovljenja, plezanja)


S komunikacijo skozi prostor (npr. Zmore zapreti
10 komunikacijskih ciklusov, medtem ko ste na
drugi strani sobe).
Zapira 3 ali več cikluse zaporedoma medtem ko
občuti naslednja čustva:



Bližina (npr. uporabi grimase, geste in oglašanje z
željo, da ga objamete, poljubite ali pocartate; ali
vas oponaša, npr. se pogovarja z otroških
telefonom, medtem ko se vi pogovarjate po
pravem telefonu).



Zadovoljstvo in navdušenje (s pogledi in z glasovi
poziva drugo oseb, da z njo podeli navdušenje v
odnosu do nečesa; deli šale z drugimi otroki ali
odraslimi tako, da se zaradi neke šale smeji
skupaj z drugimi).



Pozitivna radovednost (samostojno raziskuje;
medtem ko raziskuje ali se igra sam, uporablja
komunikacijo skozi prostor z vami zaradi občutka
bližine z vami).



Strah (reče vam, da ga branite; reče NW in se
skriva za vami).



Jeza (namerno udarja, ščipa, kriči, tepe ali se
demonstrativno uleže na tla; včasih pa namesto
tega jezno in hladno gleda).



Postavljanje mej (razume in reagira, kadar ga
imejite z besedami NE, NEHAJ, DOVOLJ, ali z
gestami kot so žuganje s prstom, jezen pogled
…)
V trenutkih slabega razpoloženja ali za povrnitev
v boljše razpoloženje uporabi obnašanje (npr.
udarja po tleh ali kriči, če so prej drugi kričali na
njega).
Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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MEJNIK 5 – OCENJEVALNA LESTVICA
EMOCIONALNE IDEJE

Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 5 – EMOCIONALNE IDEJE

Sposobnost

Ustvarja domišljijske dramatizacije z dvema ali
več idejami (npr. kamioni se zaletavajo in
potem pobirajo kamenje, lutke se objemajo in
potem skupaj pijejo čaj; ideje niso nujno
povezane).
Z govorom, s slikami ali z gestami izraža dve
ali več idej zaporedoma (npr. NE SPATI.
IGRATI.). Ideje niso nujno povezane.
V komunikaciji izraža svoje želje, namene in
občutke:


Z govorom



S številnimi gestami v nizu



Z dotikom (npr. daljšim objemanjem ali
tepežem).
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Igra se enostavne gibalne igre s pravili (npr.
metanje žoge po vrstnem redu).
Z igro vlog ali z govorom izraža naslednja
čustva, pri tem izraža 2 ali več idej:


Bližino (npr. v vlogi lutke reče OBJEMI ME,
potem ji otrok odgovori POLJUBIM TE BOM).



Zadovoljstvo

in

navdušenje

(izmišlja

si

zabavne besede in se smeje).


Pozitivno radovednost (npr. igra se letalo, ki
strmo vzleta in pravi, da leti na Luno).



Strah (npr. odigrava dramo, v kateri se je
lutka prestrašilazaradi glasnega hrupa in je
poklical mamo).



Jezo (npr. vojaki streljajo eden na drugega,
potem padejo).



Postavljanje mej

(npr. hoče, da lutke

spoštujejo red na čajanki).
Od neprijetne situacije si opomore tako, da se
igra igro vlog (npr. igra se, da je piškot,
katerega v resnici ni dobil).

Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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MEJNIK 6 – OCENJEVALNA LESTVICA
EMOCIONALNO RAZMIŠLJANJE

Datum začetka ocenjevanja:……………………..
Ime in priimek otroka:………………………….
Otrokova starost:……let, …….mesecev
Ocenjevalec:………………………..
Skala ocenjevanja je štiri stopenjska:
N: sposobnost nikoli ni prisotna
O: sposobnost je občasno prisotna
V: sposobnost je vedno prisotna
I: otrok izgubi
sposobnost v stresnih
situacijah

MEJNIK 6 – EMOCIONALNO RAZMIŠLJANJE

Sposobnost

V igri vlog poveže skupaj 2 ali več idej, tudi če
te ideje niso realne (npr. avto pride na luno
tako, da hitro leti).
Nadgradi idejo, katero si je v igri izmislila
odrasla oseba (npr. otrok kuha juho, odrasli
vpraša, kaj je v juhi, otrok pa odgovori
kamenje in blato).
V govoru logično združuje ideje; ideje so
utemeljene v resničnosti (npr. NE GREM SPAT.
HOČEM GLEDATI TELEVIZIJO.).
Zapira 2 ali več verbalnih komunikacijskih
ciklusov (npr. RAD BI ŠEL VEN. Odrasli ga
vpraša ZAKAJ?, otrok odgovori IGRAL BI SE.).
Z logično komunikacijo, povezujoč 2 ali več
idej, izkaže svoje namere, želje, potrebe ali
občutke. Pri tem uporabi:
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Govor



Številne geste v nizu (npr. pretvarja se, da se
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jezi na psa).


Dotik (uporabi veliko objemanja v igri vlog, v
kateri ima otrok vlogo očeta).
Igra se prostorske gibalne igre, v katerih je
potrebno upoštevati pravila (npr. spuščanje
po toboganu po pravilih).
Z igro vlog ali z besedami izraža 2 ali več
logično povezane ideje, ki vključujejo
naslednja čustva:



Bližino (npr. lutka se je poškodovala in mama
ji obveže rano).



Zadovoljstvo in navdušenje (npr. na stranišču
reče KAKA in se smeje).



Pozitivno radovednost (npr. dobri vojaki
iščejo izgubljeno princesko).



Strah ( prikazen straši otroka lutko).



Jezo ( npr. dobri vojaki se borijo proti slabim).



Postavljanje mej (npr. vojaki lahko streljajo
na slabe vojake, ker so takšna pravila).
Od neprimerne situacije si opomore tako, da
se igra igro vlog z logičnim zaporedjem idej, v
katerih pogosto predlaga način pomoči v
težavah (npr. otrok postane učitelj, ki vodi
razred).

Gradivo je prevedla in pripravila Sabina Korošec. Seminar Floortime, 2012, Celje.
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