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POVZETEK 

Odkrivanje učinkovitih izobraževalno-terapevtskih pristopov dela z osebami z zmerno, 

težjo in težko (v nadaljevanju z ZTT) motnjo v duševnem razvoju, predvsem pa z osebami 

s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, je izjemnega pomena za izboljšanje kakovosti 

njihovega življenja. 

Magistrsko delo z naslovom “Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju”, na osnovi teoretičnih spoznanj snoezelen (v nadaljevanju 

SNO) opredeli kot pomemben izobraževalno-terapevtski pristop za osebe z ZTT motnjo  

v duševnem razvoju.  

Namen raziskave je bil preučiti učinkovitost SNO pristopa v populaciji oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju. Zlasti nas je zanimalo:

•	 vplivanje SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju, na posamezna 

fiziološka, psihološka in socialna področja funkcioniranja oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju, kot so dihanje, stopnja gibanja, raven komunikacije, raven 

komunikacije s spremljevalcem in vedenje;

•	 stališča strokovnih delavcev do učinkov SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju. 

Podatke za preučevanje vpliva SNO pristopa smo pridobili na namenskem vzorcu oseb z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju, na temelju opazovanja strokovnih delavcev in njihovih 

ocen, zabeleženih v namensko izdelani ocenjevalni lestvici. Na enak način smo pridobili 

podatke za ugotavljanje stališč strokovnih delavcev. Obdelava podatkov je potekala 

na osnovi frekvenčnih distribucij generalij, frekvenčnih distribucij ocen posameznih 

ocenjevanih kategorij, osnovni deskriptivni statistiki in preverjanju vseh hipotez in 

raziskovalnih vprašanj z metodo analize variance (ANOVA) za odvisne vzorce. Evalvacija 

opravljene raziskave je predstavljena v poglavjih “Analiza vpliva SNO pristopa na osebe 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju v okviru posamezne fiziološke, psihološke in socialne 

kategorije, ter analiza vplivnih razlik glede na raven motnje v duševnem razvoju in starost 

ocenjevanih oseb” in “Analiza stališč strokovnih delavcev o možnostih vplivanja SNO pristopa 

na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju”.  

Na osnovi evalvacije lahko sklepamo, da SNO pristop  − dokaj neodvisno od ravni 

motnje in starosti oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju  − pozitivno vpliva na 

funkcioniranje imenovanih oseb na način, da jim omogoča doživljanje in čutenje psiho-



fizične sproščenosti in s tem odpravljanje ali zmanjševanje pojavljanja neprilagojenih oblik 

vedenja ter bolj kakovostno senzorno obdelavo in senzomotorično učenje. Na ta način 

SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju hitrejše in enostavnejše 

usvajanje navad, spretnosti in znanj, ki jim povečujejo kakovost življenja in ga lahko 

opredelimo kot učinkovit izobraževalno-terapevtski pristop zanje.

Ključne besede: snoezelen, osebe z motnjo v duševnem razvoju, učenje in vedenje oseb z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, načela in prvine snoezelen pristopa



ABSTRACT

The determination of effective educational-therapeutic approaches of work with persons 

with moderate, severe and profound developmental disabilities, especially with persons 

with severe and profound developmental disabilities, is of the utmost importance in order 

to improve their quality of life.  

The master’s thesis titled “The Influence Of The Snoezelen Approach On Persons With 

Moderate, Severe And Profound Developmental Disabilities” defines on the basis of 

theoretical findings snoezelen as an important educational-therapeutic approach for 

persons with moderate, severe and profound developmental disabilities. 

The aim of the research was to examine the effectiveness of the theoretical findings of the 

snoezelen approach in the population of persons with moderate, severe and profound 

developmental disabilities. Specifically, we were interested in:

•	 the influence of the theoretical findings of the snoezelen approach on persons with 

moderate, severe and profound developmental disabilities, on individual physiological, 

psychological as well as social areas of functioning of persons with moderate, severe and 

profound developmental disabilities like breathing, degree of movement, communication 

level, level of communication with assistant and behaviour;

•	 observations of professional staff of the effects of the theoretical findings of the snoezelen 

approach on persons with moderate, severe and profound developmental disabilities.

Data for the study of the impact of the theoretical findings of the snoezelen approach 

were gathered on a dedicated sample of persons with moderate, severe and profound 

developmental disabilities, based on observations of professional staff and their 

evaluation, and assessed on a purpose designed rating scale. In the same manner data 

for the assessment of perception of professional staff were gathered. Data processing was 

conducted on the basis of frequency distributions of generalia, frequency distributions 

of individual rating categories, basic descriptive statistics and the verification of all 

hypotheses and research questions with the analysis of variance (ANOVA) for dependent 

samples. The evaluation of the conducted research is presented in the chapters »Analysis 

of the influence of theoretical findings of the snoezelen approach on persons with moderate, 

severe and profound developmental disabilities in the context of individual physiological, 

psychological, and social categories, and the analysis of influential differences regarding 

the level of developmental disabilities and the age of assessed persons« and »Analysis of the 



views of professional staff about the possibilities of the influence of the theoretical findings 

of the snoezelen approach on persons with moderate, severe and profound developmental 

disabilities«. 

Based on the evaluation it can be concluded that the theoretical findings of the snoezelen 

approach − very independently of the level of disability and age of persons with moderate, 

severe and profound developmental disabilities − positively affect the functioning of 

the mentioned persons in a way that enables them to experience and feel psychological-

physical serenity and thereby eliminate or reduce occurring inappropriate forms of 

behaviour, as well as improve the quality of sensory processing and sensorimotor learning. 

In this way the theoretical findings of the snoezelen approach enable persons with 

moderate, severe and profound developmental disabilities to acquire habits, skills and 

knowledge faster and easier, which in return enhance their quality of life, and which can be 

defined as an effective educational-therapeutic approach for them.

Key words: snoezelen, persons with developmental disabilities, learning and behaviour 

of persons with moderate, severe and profound developmental disabilities, principles and 

elements of the snoezelen approach
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UVOD 

Od sedemdesetih let naprej prisotno iskanje načinov za stimuliranje oseb z zmerno, težjo 

in težko (v nadaljevanju ZTT) motnjo v duševnem razvoju, zagovarjanje njihovih pravic 

do kakovostnega preživljanja prostega časa ter iskanje učinkovitih učno – terapevtskih 

metod zanje – vse to je aktualno še danes.

V teoretičnem delu bomo s pomočjo strokovne literature mnogih avtorjev predstavili 

temeljna teoretična izhodišča in spoznanja na temo snoezelen (v nadaljevanju SNO) 

in njegovo uporabnost, vrednost v populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. 

Na osnovi zgodovinskega razvoja in sodobnega pojmovanja bomo na osnovi različnih 

opredelitev predstavili tako SNO, kakor tudi motnjo v duševnem razvoju. Izpostavili 

bomo specifičnost učenja in možnost pojavljanja neprilagojenih oblik vedenja v 

populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. SNO pristop bomo opredelili kot 

uporaben pristop z obeh vidikov, učenja in odpravljanja neprilagojenih oblik vedenja 

pri omenjeni populaciji, saj na nedirektiven način omogoča pridobivanje raznovrstnih 

senzomotoričnih izkušenj v okolju, ki ga lahko prilagajamo vsakemu posamezniku.  

Multisenzorna okolja so zaradi svoje široke uporabnosti lahko sredstvo za izpeljevanje 

procesov in doseganje ciljev različnih učno-terapevtskih pristopov in metod. Glede 

na to bomo opredelili SNO kot zaščiten pristop, podrobno predstavili njegove prvine 

in ga razmejili od ostalih pristopov senzornega procesiranja. SNO pristop temelji 

na upoštevanju lastnih temeljnih načel in na izoblikovanju harmoničnega razmerja 

v didaktičnem trikotniku med specialno opremljenim prostorom za multisenzorno 

stimulacijo, uporabnikom in spremljevalcem. Temeljna načela SNO pristopa, ki so 

zagotovitev prijetnega vzdušja, možnost izbire, možnost prilagoditve tempa, pravilna 

časovna razporeditev in trajanje, selektivna ponudba dražljajev, pravilno temeljno 

stališče in ustrezen odnos ter nedirektivnost, morajo biti vedno upoštevana. 

Harmonično razmerje v omenjenem didaktičnem trikotniku zahteva od spremljevalcev, 

ki z uporabniki delujejo v SNO prostorih, do določene stopnje pridobljena posamezna 

pedagoška in psihološka znanja, znanja s področja senzornega procesiranja kakor tudi 

specifična tehnična znanja. Poznavanje procesa senzornega procesiranja je osnova za 

razumevanje učinkov SNO procesa in v pomoč pri strukturiranju SNO aktivnosti.
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Specialna tehnična znanja pa se v okviru SNO pristopa nanašajo na SNO opremo in 

prostore, kar je pomembno za poznavanje možnosti nabave opreme, lastne izdelave 

opreme ali izgradnje prostorov, vsekakor pa z vidika poznavanja njenih učinkov. 

Predhodno omenjena temeljna znanja, ki jih morajo imeti spremljevalci uporabnikov 

SNO prostorov, so v tesni povezavi z aplikacijo SNO pristopa. SNO pristop se lahko  

aplicira kot terapija, kot terapevtsko naravnana podpora, kot pedagoško razvojna 

podpora in kot svobodna izbira. SNO je predmet preučevanj, raziskovanj in različnih 

študij v najrazličnejših populacijah. Za izhodišče v empirični del magistrske naloge 

bomo v teoretičnem delu izpostavili izsledke določenih raziskav, ki so bodisi pomembne 

za področje raziskovalnega dela v populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, 

bodisi za sam razvoj SNO v Sloveniji.

V empiričnem delu bomo s pomočjo raziskave proučili vpliv SNO pristopa na osebe 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju, kakor tudi stališča strokovnih delavcev o možnih  

učinkih SNO pristopa v tej populaciji oseb. Namen raziskave je ugotoviti vplivanje na 

posamezna fiziološko – psihološko – socialna področja funkcioniranja oseb z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju kot so dihanje, stopnja gibanja, raven komunikacije, raven 

komunikacije s spremljevalcem in vedenje. Stališča strokovnih delavcev pa bomo 

ugotavljali s stopnjo strinjanja o možnih pozitivnih učinkih SNO pristopa v populaciji 

oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Podatke za preučevanje vpliva SNO pristopa 

bomo pridobili na namenskem vzorcu oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, na 

temelju opazovanja strokovnih delavcev in njihovih ocenah, zabeleženih v namensko 

izdelani ocenjevalni lestvici. Podatke za ugotavljanje stališč strokovnih delavcev bomo 

prav tako pridobili na namenskem vzorcu in na osnovi zabeležene stopnje strinjanja 

v ta namen izdelani ocenjevalni lestvici. Obdelava podatkov bo potekala na osnovi 

frekvenčnih distribucij generalij, frekvenčnih distribucij ocen posameznih ocenjevanih 

kategorij, osnovni deskriptivni statistiki in preverjanju vseh hipotez in raziskovalnih 

vprašanj z metodo analize variance (ANOVA) za odvisne vzorce.
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I. TEORETIČNI DEL

1. OPREDELITEV IN RAZVOJ SNOEZELEN

Beseda “Snoezelen”, kakor tudi SNO pristop izvira iz Nizozemske. Termin “snoezelen”  

je skrčena sestavljanka dveh nizozemskih besed:”snuffelen”, kar pomeni vohati, 

raziskovati in “dozelen”, kar pomeni dremati, počivati. Besedo so v 70 –ih letih prejšnjega 

stoletja sestavili v rekreacijskem oddelku za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju 

Haarendael centra na Nizozemskem. Utemeljitelj SNO, Verheul, na vprašanje, kaj 

pomeni SNO, velikokrat odgovori, da gre za način, kako beseda zveni sama zase. Prvotni 

besedi sestavljanke vsebujeta dva vidika: dozelen (dremati) odstira pomirjujoč vidik, 

snuffelen (raziskovati) pa dinamičen vidik. Na ta način je izraz SNO skupen izraz za 

različne aktivnosti. Izraz SNO torej predstavlja priložnost za aktivnosti, še posebej za 

osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V državi izvora, Nizozemski, je izraz 

SNO prepoznan kot aktivnost in oblika terapije za imenovane osebe (Verheul, 2007; 

Hulsegge &Verheul, 1987). 

V nekaterih drugih državah, tudi v Veliki Britaniji, je izraz SNO pogosto sinonim 

za multi- senzorno okolje (Mount & Cavet, 1995), v Sloveniji pa ga prepoznamo kot 

metodo za izboljšanje kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami in kot načrtovan 

prostor za multisenzorno stimulacijo (Povše, 2012; Feregotto, 2010; Cesar, 1998; Jekovec 

Vrhovšek, 1997).

SNO se razvija, tako se tudi njegova definicija dopolnjuje in pridobiva nove vidike. Leta 

2012 je Mednarodna Snoezelen zveza podala enotno definicijo SNO, predtem pa so 

avtorji pri opredeljavanju SNO izhajali iz njegovih posameznih vidikov. 

Prvotno je SNO opredeljen kot aktivnost za kvalitetno preživljanje prostega časa za 

osebe s težko motnjo v duševnem razvoju, ki jim omogoči stimuliranje čutov in popolno 

sproščanje (Haggar & Hutchison, 1991; Hulsegge & Verheul, 1987). 

Večina avtorjev opredeljuje SNO kot dejavnost stimuliranja primarnih čutov (brez 

potrebe po intelektualni aktivnosti), kjer prvinska občutenja nastajajo ob povezavi 

prijetne glasbe, svetlobe, dotikov in vonjav (Jekovec Vrhovšek, 1997; Kewin, 1994; 

Hutchinson, 1994).
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L. E. Haggar opredeli SNO kot čuteč, skrben in nedirektiven pristop, ki ustvari varno in 

prijetno atmosfero in omogoča svobodno izbiro. Nedirektivni pristop omogoča prijetno 

interakcijo med spremljevalcem in uporabnikom (Kwok, 2003; Haggar & Hutchinson, 

1994, 1991).

V zadnjem desetletju pa se pojavlja vse več definicij SNO, kjer se izpostavlja njegov 

učni in terapevtski vidik. K. Mertens opredeli SNO kot nadzorovano multisenzorno 

stimulacijo v posebej oblikovanih prostorih z namenom vzgojno-terapevtskega dela 

(Mertens, 2008).

Za Pagliana je multisenzorno okolje (v nadaljevanju MSE) oboje, tako fizični prostor kot 

proces. Multisenzorna okolja in multisenzorna stimulacija ponujajo nešteto možnosti, 

lahko jih uporabljamo v namen komunikacije, igre, prostega časa in rekreacije, terapije 

in izobraževanja (Pagliano, 2012). 

SNO je prepoznan tudi kot okolje, ki nudi udeležencem prostor za učenje in raziskovanje 

ter je bistven del podpore za zdrav način življenje v skupnosti (Thomas, 2014). 

Leta 2012 so strokovnjaki iz tega področja, kot so Verheul, Hulsegge, Eijgendaal, 

Pagliano, K.Mertens, S. Fornes in drugi, ustvarili novo, enotno definicijo za SNO – MSE, 

ki jo danes podpira Mednarodna Snoezelen zveza (Internacional SNoezelen Association 

/ ISNA-MSE).

“ Ob vključevanju konceptualnega okvirja lahko MSE/snoezelen opredelimo kot 

dinamični zbir intelektualne lastnine, zgrajen na stalnem občutljivem odnosu med 

udeležencem, strokovno usposobljenem spremljevalcu in nadzorovanim okoljem, v 

katerem so ponujeni številni raznoliki senzorični dražljaji. MSE/snoezelen je bil razvit v 

sredini 1970-ih in se izvaja po vsem svetu, vodijo pa ga etična načela bogatenja kvalitete 

življenja. Skupni pristop se tako uporablja v prostem času, terapiji ter izobraževanju in 

poteka v namensko urejenem prostoru, primernem za vse” (ISNA, 2016).

Prvi dokazi o pozitivnih učinkih SNO so se pojavili v Združenih državah Amerike sredi 

70 –ih let prejšnjega stoletja. Leta 1966 sta ameriška psihologa Cleland in Clark poročala 

o razvojnem napredku, izboljšanju komunikacije in pozitivnih spremembah vedenja 
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pri osebah z motnjo v duševnem razvoju z uporabo izbranih senzornih sredstev. V ta 

namen sta ustvarila posebno sobo, imenovano “Senzorna kafetarija”, ki je bila opremljena 

s pripomočki za stimuliranje vida, sluha, vonja in gibanja. V njej so ljudje z motnjo 

v duševnem razvoju dobili priložnost za pridobivanje različnih senzornih izkušenj 

(Mertens, 2008; Verheul, 2007).

V 70 – tih letih prejšnjega stoletja (1968) sta pobudam in rezultatom Clelanda in 

Clarka sledila delovni terapevt Verheul in glasbeni terapevt Hulsegge. V nizozemskem 

Hartenberg centru sta organizirala prostočasne aktivnosti za osebe s težko motnjo v 

duševnem razvoju. Iskala sta način in sredstva, da bi spodbudila interes omenjenih 

oseb za določene aktivnosti. V ta namen so izdelali preprosta sredstva za stimuliranje 

različnih čutov. V tem času se izraz SNO še ne pojavi, aktivnosti so bile tesno povezane 

s tretmanom delovne terapije, poimenovala pa sta jih “spontane aktivnosti” za osebe s 

težko in težjo motnjo v duševnem razvoju (Mertens, 2008; Verheul, 2007). 

Prvi projekt, poimenovan SNO, se je odvijal leta 1974 v nizozemski instituciji 

Haarendael v okviru sprostitvenih dejavnosti, s ciljem omogočanja pridobivanja 

izkušenj in sproščanja za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju. Leta 1978 je 

Verheul s sodelavci postavil “ Šotor aktivnosti ”, opremljen s sredstvi za senzorno 

stimulacijo ter možnostjo za sproščanje. Takrat nastane tudi izraz “snoezelen” in 

njegova prvotna, temeljna teoretična zasnova, ki je poudarila dejstvo, da imajo osebe 

s težko motnjo v duševnem razvoju enake pravice do kakovostnega preživljanja 

prostega časa, kot vsi drugi, največja vrednost SNO pa je v nudenju užitka in 

doživljanju ugodja uporabnikov (Verheul, 2007; Hulsegge & Verheul, 1987). Uspeh 

“ Šotora aktivnosti” je bil vodilo za nadaljnja načrtovanja, opremljanja in izgradnjo 

SNO prostorov na Nizozemskem in tudi v drugih državah. Verheul ima danes 

na Nizozemskem 350 m² velik SNO center, ki ponuja SNO aktivnosti v številnih 

različno opremljenih prostorih. 

V 80- letih in še kasneje so k promociji in razvoju SNO področja prispevali zagovorniki, 

pravice do kakovostnega preživljanja prostega časa v relaksacijsko – stimulacijskih 

multusenzornih okoljih za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju  

(Mount & Cavet, 1995).
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Po prvih izkušnjah na Nizozemskem je v 80 – ih letih SNO vzbudil interes v Veliki 

Britaniji, Švedski, Kanadi in Nemčiji, v 90 – letih pa SNO postane sprejeta praksa še 

v ostalih deželah: Danski, Belgiji, Norveški, Avstraliji, Japonski, Združenih Državah 

Amerike in tudi v Sloveniji ter drugih vzhodnoevropskih državah. SNO prostore so 

gradili in opremljali v institucijah za osebe z motnjami v razvoju, šolah s prilagojenimi 

programi, psihiatričnih centrih, rehabiltacijskih centrih, v domovih za ostarele, javnih 

šolah, vrtcih itd. 

SNO se je sicer zasnoval kot rekreativna aktivnost za osebe s težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju, a je praksa pokazala njegovo uporabnost tudi pri drugih populacijah 

oseb z različnimi motnjami ali brez motenj. Še danes je težko doreči ustrezno uporabnost 

multisenzornega prostora, saj je zelo široka in različna, kar pa vpliva na možnost izbire 

najrazličnejših vsebin, metod in pristopov (Mertens, 2008). 

2.  OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

V zgodovini definiranja motenj v duševnem razvoju imajo mnogi poskusi opisovanja 

le-teh z različnih vidikov: medicinskega, psihološkega, pedagoškega, socialnega in  

ekonomskega (Biondić, 1993) nekaj skupnega; to je naštevanje njihovih pomanjkljivosti, 

nesposobnosti in omejenosti (Bezjak, 2003; Resnik, 2002; Rosič, 1998). 

Skozi zgodovino se spreminja in dopolnjuje definiranje motnje v duševnem razvoju, 

kar je razvidno že iz spreminjanja samega termina; iz blaznosti, slaboumnosti, duševne 

zaostalosti, duševne prizadetosti, mentalne retardacije in nazadnje do motnje v 

duševnem razvoju, intelektualnega in razvojnega primanjkljaja.

Motnja v duševnem razvoju je torej kompleksen pojem, katerega definicija se spreminja z 

razvojem družbe, saj govori o stopnji človekovega duševnega funkcioniranja in o odnosu 

družbe do takega posameznika (Bon, 1998; Rosić, 1998). Pomembno je zavedanje, 

da kadar opisujemo ljudi s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ocenjujemo in 

odločamo o ljudeh, kateri se sami ne morejo zastopati (Rosić, 1998; Đorđević, 1982).

Sodobnejši pristop k definiranju in razvrščanju motenj v duševnem razvoju, ki je v 

ospredje namesto intelektualnega primankljaja postavil predvsem vpliv motenj na 



VPLIV SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

7

posameznikovo funkcioniranje v okolju ter sistem načrtovanja zanj potrebnih pomoči 

in podpor (Mental Retardation, 1992), se je pojavil leta 1992 v okviru Ameriškega 

združenja za mentalno retardacijo (AAMR – American Association on Mental 

Retardation). Razvoj nove miselnosti in uporaba nove terminologije je imenovano 

najstarejšo (ustanovljena je bila leta 1876) in svetovno najvplivnejšo interdisciplinarno 

organizacijo za raziskovanje fenomena motnje v duševnem razvoju pripeljalo leta 2007 

do spremembe imena organizacije, danes imenovano Ameriško združenje za motnje v 

duševnem razvoju in razvojne motnje (AAIDD – American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities). Najpomembnejša publikacija imenovane organizacije 

je knjiga “Motnja v duševnem razvoju: opredelitev, razvrstitev in sistemi podpore” 

(Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports), katere  

11. izdaja je bila objavljena leta 2010. V tem letu je AAIDD podala tudi zadnjo, 

izpopolnjeno definicijo motnje v duševnem razvoju (AAIDD, 2016):

“ Motnjo v duševnem razvoju opredeljujejo pomembne omejitve posameznikov 

na področju intelektualnega delovanja in na področju prilagoditvenega vedenja. 

Intelektualno delovanje se nanaša na splošne duševne sposobnosti, na sposobnosti 

mišljenja in učenja. Intelektualno delovanje pa vpliva na prilagoditev funkcioniranja 

posameznika na treh področjih: konceptualnem (vključuje jezikovne, bralne, pisalne 

in matematične sposobnosti, presojanje, znanje in pomnjenje), socialnem (nanaša se 

na empatijo, socialno presojanje, medsebojno komunikacijo, vzpostavljanje odnosov) 

in praktičnem področju (usmerjeno na samokontrolo, skrb zase, kontrolo denarja, 

odgovornost, prosti čas, organizacijo šolskih in delovnih obveznosti). Motnjo v 

duševnem razvoju opredelimo takrat, kadar se izpostavljene omejitve pri posamezniku 

pojavijo pred 18. letom starosti.”

Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) v letu 2013 dopolnjene pete prenovljene izdaje (DSM-5) ameriškega 

psihiatričnega združenja (American Psychiatric Association) definira motnjo v duševnem 

razvoju na podoben način kot AAIDD. Prav tako so v definiciji prenesli težišče definiranja 

motenj v duševnem razvoju in klinične diagnoze temeljijo na vplivu splošno znižanih 

sposobnosti na vsakodnevno funkcioniranje posameznika (DSM-5, 2013).
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Danes se torej težišče definiranja motnje v duševnem razvoju iz ravni intelektualnih 

sposobnosti prenaša na socialno funcioniranje, kar izraža težnjo po družbenem sprejetju 

oseb z motnjami v duševnem razvoju kot enakopravne manjšine (Bon, 2015). 

V Sloveniji se za medicinsko kodiranje bolezni uporablja modifikacija desete revizije 

Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične 

namene; MKB-10-AM. Imenovana klasifikacija razvršča in opisuje motnje v duševnem 

razvoju od šifre F70 do F79, poudarja sicer postavljanje diagnoze na osnovi aktualne 

ravni funkcioniranja, katero pa podaja v okviru zastarele terminologje od duševne 

manjrazvitosti, mentalne retardacije, slaboumnosti, mentalne subnormalnosti itd. 

(MKB-10-AM, 2013)

V Sloveniji je sodobni koncept opisovanja in razvrščanja motenj v duševnem razvoju 

(podobno kot v AAIDD in DSM-5) zastopan na področju Vzgoje in izobraževanja. 

Novi pogledi za oblikovanje zakonodaje o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami so zastopani v konceptih Perspektive razvoja (1992), Izobraževanje za  

21. stoletje (1991) in Beli knjigi (1995), njihova sinteza pa je leta 2000 rezultirala v 

sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Slovenska država je s tem 

zakonom sledila mednarodnim trendom po izenačevanju možnosti za izobraževanje  

ter zmanjševanju diskriminacije oseb s posebnimi potrebami na tem področju  

(Vršnik Perše, 2009).

Na podlagi 24. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

58/11, 40/12- ZUJIF in 90/12; v nadaljevanju ZUOPP-1) ter tretjega odstavka 14. člena 

Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

(Ur. l. RS, št. 88/13) so bili leta 2015 podani Kriteriji za opredelitev  vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju kriteriji).

V okviru kriterijev je motnja v duševnem razvoju nevrološko pogojena razvojna motnja, 

ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih 

intelektualnih sposobnostih (odstopanje za več kot dve standardni deviaciji od povprečja) 

ter pomembnih odstopanjih v prilagoditvenih spretnostih (socialnih, konceptualnih in 

praktičnih). Stopnja motnje v duševnem razvoju, od lažje do težke, je torej definirana na 

osnovi skupnega IQ rezultata in na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Kriteriji 
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opredelijo otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju kot otroke, ki imajo posamezne 

sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja (osnovnih 

besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) 

pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna 

ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali 

nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo 

podporo in različne stopnje pomoči. Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju se lahko 

usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in navodila ter 

se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem lahko 

uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 

avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave pri gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni. Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju se lahko 

usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje 

navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav tako sta 

omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, varstvo, 

pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, bolezni in 

obolenja (Logaj, 2015). 

V Sloveniji Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP (Uradni 

list RS, št 54/00, št. 118/06, št. 52/10) določa šolanje oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju v okviru Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (Grubešič, 2014). Osebe 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne bodo nikoli popolnoma samostojne, vendar pa 

jim sodobnejše opredeljevanje motenj v duševnem razvoju in sistematični specialno-

rehabilitacijski proces omogočata odprte možnosti za razvoj njihovih potencialov.

2.1.  ZNAČILNOSTI UČENJA IN ZORENJA OSEB Z ZTT MOTNJO  
V DUŠEVNEM RAZVOJU

ZTT motnja v duševnem razvoju vpliva na celostno funkcioniranje posameznika, 

predvsem pa na procese učenja, zorenja in vedenja. 
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Čeprav ne bom posebej izpostavila značilnosti in možnosti vseživljenjskega učenja za  odrasle 

osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju, bi poudarila dejstvo mnogih avtorjev (Bužan, 

2009; Novljan & Jelenc, 2002; Lačen, 2001; Levandovski, Teodorović & Mišić, 1996),  

da je vseživljenjsko učenje zanje še posebej pomembno in nujno iz naslednjih vidikov:

•	 ohranjanja osvojene samostojnosti in vzdrževanja psihofizičnih zmogljivosti,  

(za kar pa potrebujejo konstruktivno aktivnost, emocionalno zadovoljenost in  

osebno potrjenost),

•	 preprečevanja socialne izključenosti,

•	 preprečevanja nastanka sekundarnih motenj in težav.

Proces učenja in proces zorenja sta med seboj povezana v različnih pojmovanjih in sicer 

v doktrini odlaganja (za določeno vrsto učenja je potrebno dozoreti do primerne ravni) 

in doktrini zgodnjega učenja (s primernimi metodami lahko otroka v zgodnjem obdobju 

marsičesa naučimo). Razvoj (fizični, osebnostni, socialni in kognitivni) je dedno 

zasnovan proces posameznika in poteka po točno določenih zaporedjih. 

Učenje, po definiciji UNESCA (1993), pa je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, 

znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne 

moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev. Že sama 

definicija razmejuje pojem zorenja od učenja, saj do učenja pride na osnovi izkušenj, ob 

interakciji med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem (Woolfolk, 2002; 

Marentič Požarnik, 2000). 

Posledica ZTT motnje v duševnem razvoju se izrazijo na upočasnjenih medsebojno 

sodelujočih temeljnih področjih razvoja (mentalnega, motoričnega, emocionalnega, 

govorno-jezikovnega, nevrološkega in socialnega področja). Prav tako se imenovana 

motnja izrazi v težavah pri osvajanju fundamentalnih funkcionalno emocionalnih 

veščin.To niso niti tipične kognitivne ali socialne veščine, ampak veščine, ki temeljijo 

na čustvenih interakcijah in nudijo temelj za naš intelekt in lastno občutenje, kakor tudi 

temelj za veščine, kot so štetje in izmenjava vlog. Greenspan navaja šest fundamentalnih 

razvojnih veščin (Greenspan, 2003):

•	 sposobnost ustvarjanja ravnovesja med dražljaji iz okolja in umirjanjem lastnega telesa,

•	 sposobnost vključevanja v odnose z drugimi ljudmi,
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•	 sposobnost vključevanja v dvosmerno komunikacijo,

•	 sposobnost ustvarjanja kompleksnih kretenj ter nizanje serijsko povezanih aktivnosti,

•	 sposobnost ustvarjanja idej,

•	 sposobnost ustvarjanja poti in načinov za zadovoljevanje potreb, interesov in idej, pa 

ustvarja temelj celotnega človekovega učenja in razvoja. 

Učljivost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ni samo zmanjšana (količinsko 

drugačna), ampak je tudi kakovostno spremenjena v primerjavi z osebami s povprečnimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Zanje najpomembnejša in temeljna oblika učenja je 

senzomotorično, pravzaprav psihomotorično učenje, kar še posebej velja za osebe s 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Ne glede na to, da pri imenovanem učenju 

gre za učenje spretnosti in veščin po kompleksnih zaporedjih gibov, je potrebno na to 

vrsto učenja gledati celostno, ne zgolj analitično (Marentič Požarnik, 2014). Posledica 

ZTT motnje v duševnem razvoju (nizka energetska opremljenost in slabša primarna 

razvitost senzo-motroričnih procesov) determinira v posledičnih motnjah senzornega 

procesiranja (katere bodo podrobneje opisane v naslednjem poglavju), ki se lahko 

pojavijo v katerikoli fazi senzorne predelave. Omenjene težave so povezane s težavami 

motorike, motnjami miselnih procesov (predvsem analize in sinteze), težavami 

pomnjenja in širših perceptivnih procesov, govorno- jezikovnimi težavami in tudi 

vedenjsko- emocionalnimi težavami. Vse zapisane težave določajo drugačno zmožnost 

učenja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju (Žgur, 2013; Greenspan 2003; Ouvry, 

1987; Lebarič, 1984, Đorđević, 1982). V učnem procesu in v vsakodnevnem življenju je 

osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju torej nujno treba omogočati pridobivanje 

čim več raznovrstnih senzo- motoričnih izkušenj (Žgur, 2013; Grubešič, 2006; Roth; 

2004, 1997; Kroflič; 1999, 1992; Levandovski &Bratković, 1997; Likovnik; 1996; Uranjek, 

1995; Kroflič& Gobec, 1995; Stanton Jones, 1992; Bartenieff & Lewis, 1990; Frostig, 1989).

Senzomotorično učenje je pomembno tudi z vidika Piagetovih ravni kognitivnega 

razvoja, saj je njihovo zaporedje (senzomotorna  predoperativna  konkretna 

formalna raven) stalno, čas pojavljanja pa se lahko od posameznika do posameznika 

razlikuje (Batistić Zorec, 2000; Horvat & Magajna, 1989). Za osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju, predvsem pa za osebe s težjo in težko motnjo, sta izjemnega pomena 

prva in druga raven organizacije in razvoja miselnih procesov.



12

VPLIV SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

Piaget je bil mnenja, da je pomembnost senzo-motorne asimilacije podcenjena, 

čeprav izjemno vpliva na kasnejši razvoj mišljenja in čustvovanja (Piaget & Inhelder, 

1982). Intelektualni procesi se razvijajo že pred pričetkom razvoja govora (praktična 

inteligentnost), v senzomotorični fazi si posameznik z lastno aktivnostjo in v stiku z 

okoljem izoblikuje mehanizme za dojemanje štirih temeljnih področij intelektualnega 

delovanja (predmet, prostor, čas in vzročnost) (Horvat & Magajna, 1989).

2.2.  ZNAČILNOSTI VEDENJA OSEB Z ZTT MOTNJO V  
DUŠEVNEM RAZVOJU

Somatske in socialne komponente razvoja se neprestano prepletajo, težko je reči, kaj je 

vzrok in kaj posledica njihovega delovanja. Osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju 

se dalj časa zadržujejo na zgodnjih razvojnih fazah, zaradi tega se pri njih utrdijo tudi 

prve oblike ali modeli vedenja. Človekovo vedenje je v osnovi določeno z biološkimi, 

psihološkimi in socialnimi dejavniki (Rosić, 1998), vzorci vedenja pa se izoblikujejo 

na osnovi interakcije posameznika z okoljem (Škrinjar & Teodorović, 1997). Družbeni 

kriterij vedenje človeka določi za zaželeno ali sprejemljivo vedenje in za nezaželeno ali 

nesprejemljivo vedenje ter na ta način opredeljuje socialno – adekvatni način vedenja. 

Oblikovanje socialnih odnosov zahteva določeno mero socialne inteligentnosti, ki 

vključuje zavedanje sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacje z drugimi 

ljudmi ter določeno mero razumevanja njihovih mentalnih stanj. Prvi pogoj za socialno 

interakcijo je sposobnost ločiti med svojimi mislimi in občutki ter mislimi in občutki 

drugih ljudi (Warden, 2001). Osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju lahko razvijejo 

različne nesprejemljive oblike vedenja, s katerimi reagirajo na situacije, v katerih se 

nahajajo; s tem vedenjem motijo okolico (in tudi sebe). Med najpogostejša vzroka za 

razvoj neprilagojenih oblik vedenja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju 

uvrščajo (Došen, 1993):

•	 specifičnost njihovih psiho-fizičnih sposobnosti in s tem omejeno sposobnost  

bodisi prilagajanja v konkretnem okolju ali obvladovanja zahtev in pritiskov 

vsakodnevnega življenja,

•	 velikokrat življenje v zanje razvojno neprimernem okolju (institucije, zavodi, 

bolnišnice, domovi za ostarele…).
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Med najpogostejše oblike neprilagojenega vedenja oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju uvrščamo agresije, avtoagresije, destruktivnost in stereotipije. Za odpravljanje 

ali omejevanje oblik neprilagojenega vedenja se najpogosteje uporabljajo številne 

tehnike metode modifikacije vedenja. Koncept metode modifikacije vedenja vzroke za 

nastalo vedenje išče v zunanjem okolju in ne v posameznikovem notranjem problemu, 

konfliktu ali težavi. Z namenom in ciljem spremembe vedenja terapevt spreminja 

okolico (dražljaje), da bi spremenil vedenje (reakcijo) osebe, s katero dela (Škrinjar & 

Teodorović, 1997). V tem konceptu lahko SNO pristop opredelimo tudi kot eno izmed 

metod modifikacije vedenja. 

Omogočanje pridobivanja številnih senzomotoričnih izkušenj je za osebe z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju pomembno tako z vidika pridobivanja znanja kot z vidika razvoja 

senzoričnih sposobnosti. Dejstva kot konkretnosti o objektivni stvarnosti spoznavajo 

na osnovi procesov zaznavanja (Tomić, 2000), samo znanje pa je sistem dejstev in 

posplošitev o objektivni stvarnosti. Senzorne sposobnosti pa vplivajo na kakovost 

uporabe zaznavanja zunajega sveta in hkrati na notranje izoblikovanje predstave o 

pridobljeni senzorni izkušnji (Tomić, 2000). Z možnostjo selekcioniranja senzornih 

dražljajev v okviru SNO pristopa lahko prilagodimo okolje posamezniku in s tem 

pozitivno vplivamo na njegovo vedenje. SNO pristop je z vidika učenja oseb z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju in z vidika odpravljanja neprilagojenih oblik njihovega 

vedenja izjemno pomemben, saj omogoča pridobivanje raznovrstnih senzo-motoričnih 

izkušenj v okolju, ki ga lahko prilagajamo vsakemu posamezniku.
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3. SNOEZELEN PRISTOP

Učinkovit SNO pristop temelji na upoštevanju lastnih temeljnih načel in na  

izoblikovanju harmoničnega razmerja v didaktičnem trikotniku med specialno 

opremljenim prostorom za multisenzorno stimulacijo, uporabnikom in spremljevalcem.

3. 1. TEMELJNA NAČELA SNOEZELEN PRISTOPA

Temeljna načela SNO pristopa je zastavil Verheul (Hulsegge & Verheul, 1987), izhajajoč 

iz potreb oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, vendar morajo biti upoštevana pri 

izvajanju SNO pristopa v katerikoli populacji oseb. Temeljna načela so: zagotovitev 

prijetnega vzdušja, možnost izbire, možnost prilagoditve tempa, pravilna časovna 

razporeditev in trajanje, možnost ponovitev, selektivna ponudba dražljajev, pravilno 

temeljno stališče in ustrezen odnos ter nedirektivnost. 

•	 ZAGOTOVITEVPRIJETNEGA VZDUŠJA

Ugodno vzdušje se ustvari s primernimi senzoričnimi stimulacijami in prijetno 

medsebojno komunikacijo, interakcijo med uporabnikom in spremljevalcem. SNO 

prostor mora biti zračen, primerno ogrevan, rahlo osvetljen, s prijetno glasbo v ozadju. 

Počivalniki, vodne postelje in talne blazine morajo omogočati ugodno ležanje ali sedenje 

uporabnikov prostora. SNO prostor oživi s prisotnostjo ljudi, zato je za ustvarjanje 

prijetnega vzdušja izjemnega pomenatudi ekspresija spremljevalcev; prijazna beseda 

ali gesta, govorjenje z nižjim glasom, umirjenost… Posebej pozorni moramo biti na 

udeležence SNO, ki nam sami ne morejo povedati lastnih želja ali potreb. V tem primeru 

je potrebno posebno pozornost nameniti njihovi govorici telesa. Z njo nam sporočijo 

lastne želje in misli, da lahko ustvarimo vzdušje, ki jih osrečuje. 

•	  MOŽNOST IZBIRE

Izbira dejavnosti SNO ni zadeva spremljevalnega osebja, ampak uporabnika. V SNO 

se spremljevalec pridruži uporabniku v aktivnosti, iniciativa za aktivnost pa izhaja iz 

uporabnika. V primeru uporabnikove igre s plišasto igračo, mu le-to dopuščamo, saj je 

to njegov izbor, lahko pa mu ponudimo tudi kakšno drugo aktivnost, ki jo sprejema. 
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•	 MOŽNOST PRILAGODITVE TEMPA

Prilagoditev tempa je v povezavi z možnostjo izbire. Uporabnik mora imeti dovolj časa 

za sprejemanje, zaznavanje in doživljanje dražljajev v svojem lastnem tempu. 

•	 PRAVILNA ČASOVNA RAZPOREDITEV IN TRAJANJE

SNO aktivnosti so v celoti odvisne od vzdušja, ki se vzpostavlja postopoma in se  

nikoli nenadno ne prekine. Dolžina časa posameznih aktivnosti je odvisna od  

reakcij uporabnikov.

•	 MOŽNOST PONOVITEV

Uporabniki SNO prostorov potrebujejo več časa za sprejemanje in predelavo senzornih 

dražljajev, zaradi tega je težko določiti kako pogosto, kako dolgo in na kakšen način naj 

se SNO izvaja. Okvir le-tega določijo reakcije uporabnikov.

•	 SELEKTIVNA PONUDBA DRAŽLJAJEV

SNO zahteva in omogoča selektivno nadzorovano ponudbo dražljajev. V SNO prostoru 

se lahko moteče ali nezaželene dražljaje izloči, kar v vsakdanjem okolju ni mogoče. Na ta 

način postane prostor manj kaotičen in nevaren ter bolj prijeten za uporabnike.

•	 PRAVILNO TEMELJNO STALIŠČE IN USTREZEN ODNOS

Ad Verheul meni, da se v življenju lahko naučimo najrazličnejših stvari, za komunikacijo 

z ljudmi, še posebej z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju, pa potrebujemo tudi 

talent. Sprejemanje in razumevanje drugih ljudi, ustrezno in prijetno odzivanje in 

komuniciranje z drugimi ali “srčnost” (kot to imenuje Verheul) je darilo, je osebna 

kvaliteta in ni v povezavi s profesionalnimi sposobnostmi. Tudi ljudje z motnjo v 

duševnem razvoju imajo ta dar. Imenovana “srčnost” je temeljno stališče dela in 

povezovanja z drugimi ljudmi. Lastna kritičnost spremljevalcev, njihovi občutki in 

reakcije so odločilnega pomena za pristop do udeležencev SNO. Občutki zadovoljstva, 

topline in naklonjenosti, kakor tudi občutki jeze, nestrpnosti in razdražljivosti, so 

bistveni za vzpostavljanje kontakta z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. Tudi ljudje 

z motnjo v duševnem razvoju se različno odzivajo in niso vsi enaki, vsi pa poznajo 

občutke sreče, jeze, naklonjenosti in razdražljivosti. Komunikacija z ljudmi z motnjo v 

duševnem razvoju ponuja možnost izoblikovanja lastnega temeljnega stališča.
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•	 NEDIREKTIVNOST

Ad Verheul je bistvo tega načela izrazil z besedami: “Nič ni treba storiti, vse je dovoljeno” 

(Verheul, 2014, str.26). SNO nam ponuja možnost, da delujemo na drugačen način 

kot v vsakodnevnem življenju, kar lahko povzroča določene nejasnosti pri vseh 

udeležencih SNO. V SNO so ustvarjeni najučinkovitejši in najugodnejši pogoji za 

uporabnika. Spoštovani sta njegova izbira in tempo, omogočen mu je čas za njegovo 

lastno izkušnjo. Spremljevalci uporabnika ne motijo, ne popravljajo in ne usmerjajo v 

njihovo “normalno” izkušnjo. Uporabniku dajejo zgolj občutek, da se “snoezelenajo” 

skupaj. Pojavi se tudi nasprotje v spontanosti vzpostavljanja odnosa in delovanju v 

SNO; uporabniki so ponavadi spontani, saj niso omejeni s standardi, spremljevalcem 

pa spontanost preprečujeta rezerviranost in zadrege. Uporabniki SNO so aktivni, 

okušajo, vonjajo, poslušajo, tipajo in se gibljejo zato, ker jim je všeč, ne pa zato, da bi si 

pridobili določene informacije za učenje in razvoj. Ta vidik še posebej ustreza potrebam 

in zmožnostim osebam z motnjo v duševnem razvoju in jim istočasno velikokrat 

vzbudi občutek, da jim ni potrebno ničesar doseči, kar pa je v nasprotju s situacijami 

vsakodnevnega življenja (Hulsegge & Verheul, 1987). 

3.2.  IZOBLIKOVANJE HARMONIČNEGA DIDAKTIČNEGA 
TRIKOTNIKA

SNO sproža učinke v didaktičnem trikotniku; učinki, kot so željeni rezultati in uspešne 

intervencije, se razvijajo v harmoničnem razmerju med specialno oblikovanim in 

opremljenim prostorom, spremljevalcem inuporabnikom.

Za izoblikovanje in funkcioniranje imenovanega trikotnika morajo biti izpolnjeni 

določeni pogoji:

•	 poznavanje SNO okolij, prostorov in sredstev,

•	 usposobljenost spremljevalcev in izvajalcev SNO pristopa

•	 poznavanje psiho – fizičnih zmogljivosti, potreb in interesov uporabnikov.

3.2.1. POZNAVANJE SNOEZELEN OKOLIJ, PROSTOROV IN SREDSTEV

Poznavanje SNO prostorov in sredstev je bistvenega pomena za njihovo kakovostno in 

raznovrstno izgradnjo ter s tem zagotavljanje številne ponudbe senzornih stimulacij. 
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Tehnična znanja o posameznih SNO sredstvih pa so pomembna z vidika poznavanja 

in razumevanja sprožanja njihovih učinkov na senzorno procesiranje ter posledično na 

čustvovanje in vedenje uporabnikov SNO prostorov.

SNO okolje se lahko nahaja zunaj v naravi ali pa je to opremljen notranji prostor. SNO 

v naravi je usmerjen na zavestno stimulacijo čutnih zaznav, ki so v velikem številu 

in koncentraciji na voljo v določenem naravnem okolju (v gozdu, na morski obali, 

zasneženih planinah ipd.). Navedene naravne situacije pa niso vedno in za vsakogar 

na razpolago, zato je potrebno ustvariti SNO okolja tudi znotraj bivalnih prostorov 

(Verheul, 2007). SNO okolje mora biti izdelano in opremljeno na način, da omogoča:

•	 stimulacijo primarnih čutov (tip, sluh, vid, okus in vonj),

•	 možnost in izbiro za stimulacijo in sproščanje,

•	 razvoj medsebojnih odnosov,

•	 možnost uporabe za vzgojno- izobraževalne in terapevtske namene (Mertens, 2008; 

Hutchinson, 1994; Hulsegge & Verheul, 1987).

SNO okolja so lahko postavljena znotraj bivalnih prostorov ali pa so prostostoječi 

objekti, ponavadi imenovani SNO centri, ki lahko zavzemajo izjemno velike površine. 

V prvem primeru gre za SNO okolja v ožjem smislu, imenovana tudi “mini snoezelen”. 

SNO okolje se z določenim namenom za določen čas ustvari znotraj bivalnega prostora, 

bodisi spalnice ali kopalnice. Lahko pa se samostojna SNO soba trajno opremi v sklopu 

bivalnih prostorov. V primeru SNO centrov pa gre za SNO okolja v širšem smislu, ki 

obsegajo najrazličnejše strukturirane in opremljene objekte, imenovana tudi “maxi 

snoezelen”. V obeh primerih je cilj enak: ponuditi možnost sprejemanja selektivnega 

izbora primarnih dražljajev v prijetnem okolju po lastni izbiri uporabnika  

(Verheul, 1987).

Na svetu in tudi v Sloveniji se pojavlja veliko izdelovalcev in distributorjev opreme 

za multisenzorna okolja, vendar pa je SNO že več kot 20 let registrirana blagovna 

znamka angleškega podjetja ROMPA Ltd., ki ima danes že široko mrežo poslovnih 

partnerjev po vsem svetu. Distribucijo SNO opreme za ameriški trg je s podpisanim 

sporazumom z Rompo leta 1991 prevzelo ameriško podjetje FLAG HOUSE. V Sloveniji 

je to vlogo najbolje prevzelo podjetje ORTO SANA iz Trzina. Pestra ponudba SNO 
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opreme, nasvetov in aktualne informacije o SNO se lahko pridobijo na spletnih straneh 

omenjenih podjetij (Rompa, 2016, Flaghouse, 2016, OrtoSana, 2016). 

SNO sredstva lahko izdelamo tudi sami, vendar moramo pri tem upoštevati še dodatne 

varnostne zahteve (varna pred ognjem, varna pred električnim udarom, vodoodporna 

itd.). Kako lahko izdelamo SNO sredstva, kaj moramo upoštevati in na kaj moramo biti 

še posebej pozorni, nam natančno razloži Verheul v knjigi “ Doma izdelani snoezelen 

materiali” (Verheul, 2007). 

Pri izgradnji in opremi SNO prostorov upoštevamo:

•	 specifičnost populacije  (sposobnosti, interese, posebne potrebe, starost, zdravstveno 

stanje, številčnost, mobilnost…), kateri bo SNO prostor namenjen,

•	 splošne in specifične varnostne zahteve, ki izhajajo iz značilnosti populacije,

•	 udobnost in prijetnost SNO sredstev,

•	 fleksibilnost ureditve SNO prostora,

•	 enostavnost vzdrževanja SNO prostora in sredstev (Verheul, 2007; Hutchinson, 1994).

Možnosti in kombinacij za opremo SNO prostorov je veliko, prav tako obstaja veliko 

število SNO sredstev za stimulacijo primarnih čutov. Izpostavila bom najpogostejša SNO 

sredstva za določen tip senzorne stimulacije in posamezne SNO elemente.

a. TIPNA STIMULACIJA: mehka tla; vodna postelja; bazen s kroglicami; iz 

najrazličnejših materialov sestavljene taktilne steze, stene, table, škatle, mobile; 

z najrazličnejšimi materiali napolnjene vreče, žoge, vzglavniki, kače; iz različnih 

materialov sestavljene in zašite zavese, odeje, pregrinjala; iz različnih materialov 

sestavljeni stebri; kombinirane aktivne table s svetlobnimi, zvočnimi in magnetnimi 

elementi; vetrovnik s tolpim in mrzlim zrakom, milni mehurčki itd. 

b. ZVOČNA STIMULACIJA: glasbena oprema za predvajanje kvalitetnega zvoka in 

glasbe s pripadajočimi ojačevalci, mikrofoni, slušalkami; vibracijska tla, vibracijska 

postelja, vibracijske škatle; leseni ali kovinski ksilofoni; zvočne mobile; različni zvočni 

instrumenti (ropotulje, škatle, zapestnice); kombinirana zvočno-svetlobna sredstva itd.  

V SNO glasbo uporabljamo na dva načina: ali kot ozadje za ustvarjanje prijetne 
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atmosfere ali z namenom priklica posebnih reakcij pri udeležencih. Prav tako lahko 

predvajamo glasbene posnetke ali glasbo (zvok) ustvarjamo sami. Priporočajo 

se najrazličnejše zvrsti glasbe: od klasične, sprostitvene, meditacijske, duhovne, 

popularne, narodne itd. Obstaja široka paleta ponudb in izvajalcev naštetih glasbenih 

zvrsti, glasbenik Martin Buntrock pa namensko ustvarja glasbo prav za SNO.

c. VIDNA STIMULACIJA: razsvetljava; diaprojektor- prenosni računalnik; slikovni ali 

barvni projektorji, vodno - barvni stolpi ali stene; različna optična vlakna; ogledala; 

hiša iz ogledal; blazine z ogledali, steklena stropna krogla iz ogledal; svetlobna tla; 

različne taktilne table v kombinaciji zvoka in svetlobe itd.

d. STIMULACIJA VONJA IN OKUSA: povezava barve in okusa; okušalne škatle; 

vonjalne škatle v povezavi s toplim in mrzlim zrakom; vonjalne cevi, vrečke, 

steklenice in škatle; mizica vonjav itd. 

Bazen lahko uredimo kot SNO prostor, prav tako tudi zunanje površine lahko opremimo 

s SNO opremo in vzgajamo senzorni vrt (Verheul, 2007).

Seznanjenost z učinki senzornih stimulacij, kot so svetloba, zvok, temperatura, aroma 

itd., je bistvenega pomena za varno uporabljanje senzornih sredstev s ciljem doseganja 

željenega rezultata (Mertens, 2008).

3.2.2.  USPOSOBLJENOST SPREMLJEVALCEV IN IZVAJALCEV  
SNOEZELEN PRISTOPA

Vsi spremljevalci, ki se z uporabniki pojavljajo v SNO prostorih, bodisi negovalci, 

inštruktorji, pedagogi ali terapevti, morajo biti do zahtevane stopnje usposobljeni za 

doseganje določenega cilja in morajo imeti določena pedagoška in psihološka znanja, 

znanja s področja senzornega procesiranja, kakor tudi tehnična znanja z vidika 

poznavanja SNO prostorov in sredstev ter njihovih učinkov (Mertens, 2008). 

a) PEDAGOŠKA IN PSIHOLOŠKA ZNANJA

Pedagogika oziroma vzgojno izobraževalni proces (Pšunder, 1999) obsega temeljena 

znanja o vzgoji, izobraževanju in usposabljanju (Jereb, 2016). V tem konceptu si morajo 

spremljevalci pridobiti tudi znanja s področja didaktike in sicer z vidika vsestranskega 



20

VPLIV SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

analiziranja učnega procesa, oblik in metod dela ter organizacije učnega procesa 

(Tomič, 2000). Pridobivanje znanj s področja psihologije v ta namen vključuje temeljna 

spoznanja o človekovi duševnosti, osebnosti, obnašanju in družbenem delovanju. 

Pridobljena psihološka znanja omogočajo spremljevalcem boljše razumevanje 

sebe, drugih, družbe in sveta, razumevanje osebne identitete in osebnega razvoja, 

razumevanjemedosebnih in skupinskih razlik,medosebnih odnosov in sodelovanja ter 

razumevanjetekmovanja, konfliktov in njihovega razreševanja. Spremljevalci se v okviru 

tega področja usposabljajo tudi za uspešno sporazumevanje z drugimi ter za dobre in 

odgovorne medsebojne odnose. Brezstresno čustveno okolje je bistvenega pomena za 

zagotavljanje SNO načela po zagotovitvi prijetnega vzdušja med SNO aktivnostjo, kakor 

tudi pogoj za sprožanje pozitivnih učinkov SNO. Zaradi tega si morajo spremljevalci 

pridobiti tudi vsa potrebna znanja o tem, kako razviti in ohranjati pozitivne medsebojne 

odnose med njimi in uporabniki SNO (Mertens, 2008).

b) ZNANJA S PODROČJA SENZORNEGA PROCESIRANJA

Za spremljevalce, izvajalce in učitelje SNO pristopa, je poznavanje senzornega 

procesiranja osnova za razumevanje učinkov SNO procesa in v pomoč pri strukturiranju 

SNO aktivnosti.

Senzorno procesiranje ali senzorna predelava je aktivnost možganskih nevroloških 

procesov za obvladovanje dražljajev iz različnih senzornih sistemov, ki zajame 

celoten krog delovanja živčnega sistema: od začetka sprejmanja dražljajev do konca 

s prilagoditvijo okolju. Živčni sistem torej na osnovi senzornih procesov obdeluje 

integrirane informacije iz večih senzornih sistemov. Senzorni sistemi so zmožni 

sprejemanja informacijprek receptorjev, kodiranja v živčne signale, obdelovanja 

informacijev živčnih mrežah osrednjega živčnega sistema in višjih procesov ali 

percepcije (kar zajema analizo informacij prek usmerjanja pozornosti, identifikacije, 

kategorizacije, interpretacije in konstrukcije smiselnih podob) (Štrucl, 2016).

V letu 2007 je prišlo do zamenjave poimenovanja procesa senzorne integracije v proces 

senzornega procesiranja, saj natančneje in celostno opredeljuje sam proces (Schaff & 
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Davies, 2010). Senzorno procesiranje je sestavljeno iz specifičnih medsebojno povezanih 

in soodvisnih procesov in sicer: 

•	 sprejemanja, 

•	 prilagajanja, 

•	 razlikovanja, 

•	 povezovanja in organizacije senzornih dražljajev (Korelc & Groleger Sršen, 2013; 

Povše 2012; Ayres, 2005).

Prvotno nalogo v senzornih sistemih vsekakor opravijo receptorji (čutilne celice, tkiva 

ali organi, ki se odzivajo na specifične dražljaje), katerih temeljna funkcija je odkrivanje 

in pretvarjanje različnih oblik energije v živčne impulze (Pašić, 2003). Izjemnega 

pomena je poznavanje funkcije in delovanja vsakega posameznega senzornega sistema: 

somatosenzornega sistema, vidnega senzornega sistema, slušnega senzornega sistema, 

kakor tudi vohalno – okušalnega senzornega sistema. Somatosenzorni sistem je sistem 

za telesno čutenje in posreduje informacije o dražljaju do kortikalnih somatosenzornih 

področjih v naslednjih podsistemih modalnosti: dotik, propriocepcija, temperature, 

bolečina, vestibulacija in interocepcija (Štrucl, 2012; Ayres, 2005; Radojičić, 1989). 

Funkcija vida je prepoznavanje predmetov (forme, barve), lokalizacija predmetov v 

prostoru in vizualna propriocepcija (analiza o gibanju in položaju osebka glede na 

zunanji svet). Pomembno je razlikovanje med fizikalnimi značilnostmi dražljaja in 

psihološko izkušnjo (zaznavo, vidno percepcijo, kot višjo analizo vidnih informacij 

prek usmerjanja pozornosti, identifikacije, kategorizacije, interpretacije in konstrukcije 

smiselnih podob (Štrucl, 2012). V področju vidnega korteksa se vedno izvaja precizno 

vizualno diskriminiranje in dešifriranje, vendar vedno s pomočjo informacij, ki 

prihajajo tudi iz drugih senzornih sistemov. Enako velja za področje slušnega korteksa. 

Razumevanje govora, ena najpomembnejših funkcij slušnega sistema pri človeku, 

zahteva slušno procesiranje v primarnem slušnem korteksu in še zapleteno procesiranje 

v senčnih področjih asociativnega predela korteksa (Štrucl, 2012; Pašić, 2003). Voh 

in okus omogočata odkrivanje za organizem pomembnih kemičnih snovi, bodisi v 

neposrednem okolju (okus) bodisi v zraku (voh) in omogočata prilagoditev na okolje 

(iskanje hrane, izogibanje strupom, približevanje spolnemu partnerju…).
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Senzorna modulacija predstavlja sposobnost regulacije in organizacije stopnje, 

intenzitete in narave odgovorov na senzorne dražljaje (Shalita, Vatine, Parush, 2016; 

Korelc & Groleger Sršen, 2013; Miller, Anzalone, Lane, Cermak, Osten, 2007; Stock 

Kranowitz, 2005) in je v tesni povezavi s procesom inhibicije, habitacije in senzitizacije.

Kadar so vsi trije procesi uravnoteženi, je senzorna modulacija adekvatna in uravnavanje 

pozornosti, razpoloženja in vzburjenosti nemoteno. Pomembno je zavedanje, da je 

senzorna modulacija pomembna za izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, saj odloča o 

učinkovitosti samokontrole v vseh vidikih posameznikovega življenja (Korelc & Groleger 

Sršen, 2013; Stock Kranowitz, 2005). Senzorno razlikovanje omogoča interpretacijo 

kvalitete dražljajev ter razlikovanje podobnosti in razlik med senzornimi dražljaji, 

kakor tudi razlikovanje v podobnostih med že znanimi in novimi dražljaji (Miller et.al., 

2007;Stock Kranowitz, 2005). Senzorna integracija ali senzo-motorična integracija 

je organizacija občutij lastnega telesa in okolice. Več vključenih senzornih sistemov 

omogoča natančnejšo informacijo, kompleksnejšo integracijo in učinkovitejši motorični 

odziv kot končni produkt senzornega procesiranja (Korelc & Groleger Sršen, 2013; Stock 

Kranowitz, 2005).

Izjemnega pomena je poznavanje motenj senzornega procesiranja, ki se lahko pojavijo 

v katerem koli segmentu predelave: sprejemanju, prevajanju, modulaciji, diskriminaciji 

in integraciji, kar se izrazi v posameznikovem vedenju, učenju in socialni adaptaciji. 

L.J. Miller deli motnje senzornega procesiranja na tri vrste motenj: motnjo v senzorni 

modulaciji (hipersenzibilnost, hiposenzibilnost, senzorno iskanje), motnjo motorike 

(dispraksija in motnja drže) in motnjo v senzorni diskriminaciji (vizualni, auditivni, 

taktilni, vestibularni, proprioceptivni, olfaktorno / gustatorni) (Miller, 2006).
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3.3.3.  POZNAVANJE ZNAČILNOSTI UPORABNIKOV SNOEZELEN PRISTOPA

Zadnji sestavni del za izoblikovanje harmoničnega didaktičnega trikotnika so značilnosti 

uporabnikov SNO pristopa. Pomembno je poznavanje osnovnih in skupnih psihofizičnih 

zmogljivosti, potreb in interesov, ki se nanašajo na značilnosti populacije oseb v okviru 

SNO pristopa. V našem primeru so to osebe z ZTT motnjo v razvoju, katerih določene 

značilnosti smo opredelili v enem od predhodnjih poglavij. Kadar pa na osebo z ZTT 

motnjo gledamo celovito, je njena motnja zgolj ena od značilnosti (Cerar, 2002). Enaka 

motnja ima lahko pri različnih osebah v interakciji z različnimi drugimi lastnostmi 

različne posledice. Zaradi tega je potrebno poznavanje sposobnosti, potreb in interesov 

vsakega posameznega uporabnika SNO pristopa.
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4. APLIKACIJA SNOEZELEN PRISTOPA

SNO je v bistvu pomirjajoča aktivnost, katere temeljni cilj je ustvarjanje ravnovesja med 

aktivacijo in relaksacijo (Hulsegge & Verheul, 1987). Vendar pa široka definicija SNO 

omogoča njegovo uporabo v različne namene in je lahko opredeljen bodisi kot cilj, 

bodisi kot sredstvo. Struktura SNO je odvisna od zastavljenih ciljev, ciljne skupine in 

profesionalne usposobljenosti spremljevalcev. SNO se lahko aplicira na naslednja področja:

•	 SNO kot terapija,

•	 SNO kot terapevtsko naravnana podpora,

•	 SNO kot pedagoško razvojna podpora,

•	 SNO kot svobodna izbira (Mertens, 2008).

SNO kot terapijo na nevropsihološkem temelju predpiše zdravnik, izvajajo pa jo usposobljeni 

in registrirani SNO terapevti. Zbiranje podatkov in ocenjevanje uporabnikovega inicialnega 

stanja poteka s pomočjo različnih diagnostičnih postopkov na različnih področjih (percepcija, 

koncentracija, vedenje, čustvovanje, komunikacija, delovne navade…) in s pomočjo tehničnih 

meritev (srčni utrip, krvni pritisk, frekvenca dihanja, kontrola očesnih premikov…). V namene 

opazovanja se lahko uporablja tudi posnetke uporabnikovega vedenja. Iz analize in evalvacije 

zbranih podatkov izhaja načrtovanje ciljev in vsebin SNO seans za posameznega uporabnika. 

Delovni terapevti in fizioterapevti uporabljajo SNO kot sredstvo in ga vključujejo v pristop 

senzornega procesiranja ali gibalne terapije (Mertens, 2008).

SNO kot terapevtsko naravnano podporo izvaja specialist (učitelj z dodatnimi znanji 

SNO) s ciljem izboljšanja, kompenzacije in odpravljanja primarnih ali sekundarnih 

emocionalno – vedenjsko – socialnih težav uporabnika. Imenovan proces zahteva 

natančno inicialno diagnozo s trenutnim stanjem (analiza stanja in vedenja), ciljano 

izvajanje SNO z natančno zastavljenim ciljem ter evalvacijo končnega stanja. 

Podporo izobraževalnim procesom in spodbujanje razvojnih področij: od percepcije, 

motorike, čustvovanja, kognicije do komunikacije zagotavlja uporaba SNO pristopa kot 

pedagoško razvojne podpore. V tem okviru so cilji SNO:

•	 splošno aktiviranje razvojnih in učnih procesov,

•	 ponujanje intenzivnih, izbranih, usmerjenih in nadzorovanih 
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•	 senzornih dražljajev, 

•	 vzpostavljanje osnovnih medsebojnih odnosov in integracija v 

•	 socialne strukture,

•	 prenašanje življenjskih veščin in izkušenj,

•	 sproščanje.

SNO se lahko uporablja tudi kot svobodna izbira, brez ciljanih terapevtskih ali učnih 

namenov. V ta namen uporabniki uporabljajo SNO prostor za počitek, sprostitev in dobro 

počutje (Mertens, 2008). SNO oprema je namenjena udobju in prijetnosti, prav tako pa 

omogoča uporabnikom odmik od zunanjega sveta in ustvarjanje prostora za zasebno 

komunikacijo. Na ta način SNO služi kot preventivni ukrep, saj njegovo okolje ustvari 

možnost za samoregulacijo in predstavlja protiutež vsakodnevnemu stresu (Mertens, 2008).

Mednarodna snoezelen zveza (ISNA) ponuja možnost SNO usposabljanja in 

permanentnega izobraževanja za vse ravni usposobljenosti spremljevalcev in za 

aplikacijo SNO pristopa za vsa imenovana področja s pridobitvijo mednarodno 

priznanega certifikata o dodatni kvalifikaciji (ISNA, 2016). 

V populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju se SNO pristop aplicira na vseh 

imenovanih področjih kot terapija, kot terapevtsko naravnana podpora, kot pedagoško 

razvojna podpora in kot svobodna izbira. Pri uporabi SNO pristopa v omenjeni 

populaciji oseb je potrebno vedno upoštevati vsa temeljna načela SNO pristopa, kakor 

tudi njihove psiho - fizične sposobnosti, posebne potrebe, čustvovanje, vedenje, interese 

in želje. Ne glede na to, s kakšnim namenom se SNO pristop uporablja v populaciji 

oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, je vedno potrebno upoštevati njihovo raven 

in specifičnost komunikacije, specifičnost raziskovanja SNO okolja in materialov 

ter njihovo osebnost in daljši čas adaptacije na spremembe. Osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju pogosteje uporabljajo neverbalno komunikacijo in glasovno podporo 

kot sam verbalni govor. Za izražanje misli, čustev ali za doživljanje v neki situaciji so 

lahko njihovi znaki sporočanja izjemno majhni in težko opazni, recimo premik oči, 

sprememba položaja glave, tenzija mišičnega tonusa v prstu na roki ali pa spremenijo 

zgolj intenziteto in barvo glasu. Kadar spremljevalec želi z njimi vzpostaviti stik in 

komunikacijo, jih ne opazuje, ampak se jim postopno pridruži v aktivnosti ter uporablja 
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njihovo raven komuniciranja. Osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju uporabljajo, 

v primerjavi s povprečnimi ljudmi, dokaj neobičajno metodo raziskovanja prostora, 

materialov in tudi komuniciranja. Imenovane osebe spoznavajo in sprejemajo prostor 

s celotnim telesom in z vsemi čutili (multisenzorno). Primer: pri opazovanju “vodnega 

stolpa” v SNO prostoru je za povprečne ljudi dovolj, da ga zaznajo zgolj z vidom, 

medtem ko bodo osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju vodni stolp objele, polagale 

nanj dlani, nanj prislonile glavo ali uho ali ga celo raziskovale z jezikom in usti. To je 

za povprečne ljudi zelo drugačen način od gledanja. Sprva je osebam z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju SNO prostor tuj, vendar zelo hitro najdejo v njem mesto, sredstva in 

aktivnosti, ki jim ugajajo. Velikokrat so to majhne stvari, ki jim prinašajo ugodje; njihovo 

pomembnost spremljevalci dojamejo le s poglobljeno analizo. Vpliv spremljevalcev 

na strukturiranje in izvajanje SNO seans za osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju 

je na začetku zelo majhen. Postopno povečevanje tega vplivanja je odvisno od reakcij 

uporabnikov ter od vzpostavljenega zaupanja med spremljevalci in uporabniki  

(Hulsegge & Verheul, 1987).
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5. SNOEZELEN V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

SNO je predmet različnih študij v najrazličnejših populacijah ljudi. Po navedbah Fava 

in K. Strauss so uporabo SNO in njegove učinke raziskovali pri osebah z razvojnimi 

motnjami, pri osebah z motnjo avtističnega spektra, pri otrocih z možgansko poškodbo 

in drugih populacijah oseb (Fava & Strauss, 2010).

Izpostavila bi določene raziskave, ki so bodisi pomembne za področje raziskovalnega 

dela v populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, bodisi za sam razvoj SNO v 

Republiki Sloveniji.

Leta 1990 so v bolnišnici Whittington v Angliji odprli prve SNO prostore za rekreacijo 

in preživljanje prostega časa za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. SNO 

pristop je temeljil na spoznanjih Verheula in Hulseggea. Leto kasneje sta Hutchinson 

in L. E. Haggar s sodelavci izpeljala raziskavo z naslovom “Snoezelen: pristop za 

zagotavljanje prostočasnih aktivnosti za ljudi s težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju”. Zbiranje podatkov in ocenjevanje je potekalo na osnovi SNO aktivnosti v šestih 

specialno opremljenih prostorih: v sobi za pustolovščine, prostoru z masažno kopeljo, 

v dnevni sobi, v zvočno – svetlobni sobi, taktilnem hodniku in beli sobi. Rezultati so 

pokazali, da je vseh 14 opazovanih oseb s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 

vključenih v raziskavo, izrazilo občutke ugodja v SNO aktivnostih, 11 od njih pa jih 

je izrazilo tudi pozitivne spremembe vedenja. Spremenil se je tudi odnos osebja iz 

“institucionaliziranega” v bolj čutečega in sprejemljivejšega do individualnih potreb. 

Raziskava je pokazala vrednost tudi v terapevtskih in učnih izidih, vendar jih avtorja 

opredeljujeta kot “pozitivne stranske učinke”. Posameznik s težko motnjo v duševnem 

razvoju ne zmore sam poiskati možnosti za prostočasne dejavnosti, vendar pa to ne 

pomeni, da nima pravice preživljati prostega časa na lasten način (Haggar & Hutchinson, 

1994, 1991). 

Hutchinson je v 90 letih prejšnjega stoletja širil pridobljena spoznanja in svetoval o 

opremi prostorov različnim strokovnim krogom tudi v Republiki Sloveniji. V tem času 

se je zanimanje za SNO dvignilo tudi pri nas v okviru zavodov za usposabljanje, delo in 

varstvo, v okviru šol s posebnimi programi, kasneje v rehabilitacijskih centrih, danes pa 

zanimanje sega že na področje osnovnih šol, vrtcev in domov za ostarele. 
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Koncentracijo in odzivnost oseb s težko motnjo v SNO prostorih so na osnovi preprostih 

nalog ocenjevali v raziskavi “Snoezelen: njegovi učinki na koncentracijo in odzivnost 

oseb s težko motnjo v duševnem razvoju”. Raziskava je pokazala pozitivne učinke SNO 

aktivnosti tako pri usmerjeni pozornosti, kot pri odzivnosti (Ashby, Lindsay, Pitcaithly, 

Broxholme, & Geelen, 1995).

Raziskava “Učinkovitost SNO pri obravnavi otrok z motnjo v duševnem razvoju 

in nesprejemljivim vedenjem” je pokazala, da je SNO le za kratek čas učinkovito 

terapevstsko sredstvo v primeru odpravljanja ali zniževanja samostimulacijskega vedenja 

ter omogočanja prilagojenega vedenja za otroke z zmerno do težko motnjo v duševnem 

razvoju. Nadzorovana raziskava je vključevala 20 otrok (starosti 5-10 let) z zmerno ali 

težko motnjo v duševnem razvoju, ki so izražali stereotipna vedenja. Tretma so prejemali 

v dveh okoljih: v SNO prostoru (eksperimentalni prostor) in v igralnici (kontrolni 

prostor). Rezultati so pokazali bistveno večje zmanjšanje stereotipnega vedenja in 

bistveno večji dvig prilagojenega vedenja pri otrocih v SNO prostoru glede na igralni 

prostor. Pri raziskavi gre za preverjanje kratkoročnih učinkov, dolgoročne učinke SNO bi 

morali nadalje preučevati (Shapiro, Parush, Green, & Roth, 1997).

V raziskavi “Učinki dnevne sobe, snoezelen sobe in zunanjega prostora na stereotipno 

vedenje in sodelovanje odraslih oseb s težko motnjo v duševnem razvoju” se je 

pokazalo, da se najbolj učinkovito zmanjšuje sterotipno vedenje in zvišuje sodelovanje 

pri omenjenih osebah v zunanjih pogojih, zmerno učinkoviti so pogoji v SNO sobah, 

najmanj učinkovi pa prostorski pogoji v dnevni sobi. Pokazalo se je tudi, da se pozitivni 

učinki in posledično zmanjševanje stereotipnega vedenja pri osebah s težko motnjo v 

duševnem razvoju iz SNO sobe ne prenesejo in ne ohranijo v drugih prostorih (Cuvo, 

May, & Post, 2001).

Leta 1998 so v Kwai Chung bolnišnici v Hong Kongu odprli prve SNO prostore in 

nekaj let kasneje izpeljali raziskavo “Vrednotenje učinkovitosti SNO sobe.” Študija je 

vključevala 96 oseb z motnjo v duševnem razvoju od težke do lažje stopnje v starostnem 

razponu od 16 do 60 let. Najvidnejši učinki SNO so bili ugotovljeni v naslednjih 

opazovanih kategorijah: v prostočasnih aktivnostih (62,5 %), sprostitvi (55,2 %), 

izboljšanju odnosa s spremljevalcem (51,0 %) in zmanjšanju avtoagresivnega vedenja 
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(58,1) in sicer najvišji v skupini opazovanih oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Rezultatov omenjene raziskave pa nikakor ne moremo posploševati, saj že njeni avtorji 

opozarjajo na pomanjkljivost standardizirane raziskovalne metodologije (Kwok, To, & 

Sung, 2003).

Raziskava “Analiza SNO opreme za krepitev oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju” (Matson, Bamburg, & Smalls, 2004) je pokazala, da je SNO oprema 

prilagojena in učinkovita za zagotavljanje zadostnega števila senzornih spodbud pri 

imenovanih osebah.

Terapevtski vpliv SNO pristopa so preučevali v raziskavi “Meta – analiza učinkov 

individualne intervencije v nadzorovanem multisenzornem okolju pri posameznikih z 

motnjo duševnem razvoju”. Ugotovili so, da uporabljen SNO pristop v namen raziskave 

sicer omogoča pomemben porast prilagodljivega vedenja pri posameznikih z motnjo v 

duševnem razvoju in da je mogoč transfer v njihovo vsakodnevno življenje, vendar pa 

pomanjkljiva metodologija raziskave preprečuje, da bi to metodo potrdili kot veljavno 

terapevtsko sredstvo (Lotan & Gold, 2009).

Raziskavo, ki je podprla stališče, da ima multisenzorna intervencija le parcialen vpliv na 

vedenje posameznikov s težko motnjo v duševnem razvoju in da je potrebno upoštevati 

značilnosti skupin in značilnosti izraženih vedenj, sta izvedla psihologa Favo in K. 

Strauss. Njuna raziskava “Multi - senzorne sobe: Primerjava vpliva med “Snoezelen 

stimulacijskim” in “Prednostno stimulacijskim” okoljem na vedenje odraslih s težko 

motnjo v duševnem razvoju” je ena izmed metodološko in statistično (uporaba analize 

variance) do sedaj najbolj eksaktnih raziskav. V ta namen so uporabili dve vrsti SNO 

okolja: SNO sobo bele barve s tipično specialno multisenzorno opremo in stimulacijsko 

prednostno sobo, v kateri so (po predhodnem ocenjevanju prednostnih dražljajev za 

udeleženca) dražljaje že selekcionirali in namestili zgolj tisto multisenzorno opremo, 

ki so jo ocenili kot prednostno za posameznega uporabnika. V tej sobi so poudarili 

koncept okrepitve dražljajev. Udeleženec lahko vstopa in se interaktivno povezuje 

skozi multisenzorni tretma izključno samo s svojimi prednostnimi senzornimi 

sredstvi. Študija je preučila, ali tipično SNO okolje ali prednostno SNO okolje sprožata 

različne učinke na moteče in prosocialno vedenje odraslih oseb s težko motnjo v 
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duševnem razvoju in avtizmom. Ocenjevali so vedenje 27 odraslih oseb s težko motnjo 

v duševnem razvoju tekom 20 -ih seans uporabe obeh multisenzornih sob. Glede na 

diagnozo in motorično jezikovne sposobnosti so oblikovali tri primerjalne skupine 

udeležencev. Vsak udeleženec je bil izpostavljen samo eni multisenzorni sobi. Rezultati 

so pokazali, da “tipična SNO intervencija” zmanjša moteča vedenja pri posameznikih z 

avtizmom, medtem ko “prednostna SNO intervencija” zviša prosocialna vedenja samo 

pri posameznikih s težko motnjo v duševnem razvoju, ki imajo nizke motorične in 

jezikovne sposobnosti. Njune ugotovitve poudarjajo tako previdnost pri uporabi SNO 

prostorov pri osebah z motnjo v duševnem razvoju, kakor tudi pomembnost ocenitve 

prednostnih dražljajev v multisenzornem okolju za osebe s težko motnjo v duševnem 

razvoju (Fava & Strauss, 2010).

Fava in K. Strauss navajata nekatere skupne značilnosti raziskovalnega področja pri 

osebah z motnjami v duševnem razvoju, ki lahko vplivajo na objektivnost rezultatov.

Mnoge študije so bile izvedene bodisi zgolj kot kvalitativne analize podatkov (Haggar 

& Hutchinson, 1991), bodisi so bili podatki zanje pridobljeni na izjemno majhnem 

vzorcu oseb. Osebe s težjo in težko motnjo bivajo v različnih nastanitvah, zaradi tega 

bi bilo potrebno ocenjevati senzorno stimulacijo v različnih okoljih (Matson, Bamburg 

& Smalls, 2004).  Za ocenjevanje se uporabljajo različni pristopi zbiranja podatkov o 

značilnostih neprilagojenih vedenj oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju in prav tako 

različni pristopi ocenjevanja senzornih stimulacij. Sistematični pristop ocenjevanja sicer 

običajno vključuje ocenitev vrste in stopnje senzorne stimulacije. Prednost ocenitve vrste 

dražljaja je v tem, da se lahko določi prednostne dražljaje in napove njihove krepilne 

učinke. Ključnega pomena za učinkovite intervencije je prav uporaba okrepljenih, 

zaželjenih in funkcionalnih dražljajev za uporabnika SNO prostora. Krepilni učinek 

istega dražljaja pa povzroči spremembe v vedenju uporabnika SNO prostora. Pokazalo se 

je, da lahko SNO pristop omogoči preprečevanje ali zmanjševanje pojavnosti določenih 

nesprejemljivih vedenj pri posameznikih tekom izvajanja SNO aktivnosti (Ashby et al., 

1995). Fava in K. Strauss opozarjata še na subjektivni vidik ocenjevanja, saj individualna 

presoja ocenitve ocenjevalca (senzoričnih dražljajev, vedenj…) med SNO aktivnostjo še 

ni bila preučena (Fava & Strauss, 2010).
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II. EMPIRIČNI DEL

1. OPREDELITEV PROBLEMA

V empiričnem delu magistrskega dela je temeljni raziskovalni problem preučevanje 

vplivanja snoezelen (v nadaljevanju SNO) pristopa z vidikov oseb z zmerno, težjo in 

težko (v nadaljevanju ZTT) motnjo v duševnem razvoju in vidika strokovnih delavcev.

SNO pristop je pomemben za osebe ZTT motnjo v duševnem razvoju z vidika njihovega 

kakovostnega preživljanja prostega časa ter sproščanja in spodbujanja (Hulsegge & 

Verheul, 1987), z vidika spodbujanja kognitivnega razvoja in psihomotoričnega učenja 

(Marentič Požarnik, 2014; Korelc & Groleger Sršen, 2013; Žgur, 2013; Grubešič, 2006; 

Tomič, 2000; Horvat & Magajna, 1989; Piaget & Inhelder, 1982) in z vidika odpravljanja 

neprilagojenih oblik vedenja (Bezjak, 2003; Rosič, 1998; Škrinjar & Teodorović, 1997).

Določene študije učinkov SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju so 

pokazale pozitivne rezultate v okviru posameznih vidikov preučevanja, ne glede na to ali 

so v ta namen uporabili koncept selekcioniranih senzornih dražljajev ali ne. V raziskavah 

so potrdili pozitivne učinke SNO pristopa; za kakovostno preživljanje prostega časa ter 

za sprostitev in aktivacijo oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju (Kwok, To, & Sung, 

2003; Haggar & Hutchinson, 1994, 1991), na koncentracijo in odzivnost imenovanih 

oseb (Ashby et al., 1995), predvsem pa na vedenje oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju (Fava & Strauss, 2010; Lotan & Gold, 2009; Cuvo, May, & Post 2001; Shapiro, 

Parush, Green, & Roth, 1997). 

V okviru raziskovalnega problema se nam na eni strani pojavlja vprašanje, kakšen 

je vpliv SNO pristopa na posamezna funkcionalna področja oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju, na drugi strani pa nas zanima, kakšna so stališča strokovnih delavcev, 

ki poznajo SNO prostore in imajo izkušnje pri delu z osebami z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju, o doprinosu SNO pristopa h kvaliteti življenja teh oseb.
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2. CILJI RAZISKAVE

V empirični raziskavi smo z namenom preučevanja vplivanja SNO pristopa na osebe z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju in ugotavljanja stališč strokovnih delavcev do učinkov 

SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju zastavili naslednje cilje:

1. preveriti učinkovitost SNO pristopa z vidika vplivanja na osebe z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju, na posamezna fiziološko – psihološko – socialna področja 

funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju kot so dihanje, stopnja 

gibanja, raven komunikacije, raven komunikacije s spremljevalcem in vedenje,

2. preveriti vpliv ravni motnje v duševnem razvoju in starosti oseb z ZTT motnjo na 

učinkovitost SNO pristopa z predhodno zapisanega vidika,

3. ugotoviti stališča strokovnih delavcev do učinkov SNO pristopa na osebe z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju.

3.  RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV 
RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI HIPOTEZ, 
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN SPREMENLJIVK

3.1. RAZISKOVALNE HIPOTEZE

Raziskovalne hipoteze smo zastavili na dosedanjih znanstvenih spoznanjih in na 

izkušnjah pri delu z osebami z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Za preverjanje 

zastavljenih hipotez smo uporabili ocenitve zabeležene v lestvici ocenjevanja fiziološko- 

psihološko – socialnega funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju

Z vidika vplivanja SNO pristopa na fiziološko – psihološko – socialna področja 

funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju bomo preverjali naslednje hipoteze:

H1  SNO pristop pomembno pozitivno vpliva na kakovost dihanja pri osebah z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju.

H2     SNO pristop pomembno pozitivno vpliva na stopnjo gibanja pri osebah z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju.
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H3  SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja vokalizacije pri osebah z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju.

H4      SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja gestikulacije pri osebah 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

H5      SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja verbalizacije pri osebah 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

H6       SNO pristop pomembno pozitivno vpliva na raven komunikacije s 

spremljevalcem pri osebah ZTT motnjo v duševnem razvoju.

H7       SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja avtoagresivnega, 

agresivnega in destruktivnega vedenja pri osebah z ZTT motnjo v  

duševnem razvoju.

H8       SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja eksplozivnega, 

impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja pri osebah z ZTT motnjo v  

duševnem razvoju.

H9       SNO pristop pomembno vpliva na pogostost pojavljanja stereotipnega in 

samostimulacijskega vedenja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

3.2.RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

a. Raziskovalna vprašnja vezana na vlogo ravni motnje v duševnem razvoju po 

posameznih fiziološko – psihološko –  socialnih področjih funkcioniranja oseb z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju v okviru SNO pristopa

V1-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v kakovosti 

dihanja, pred SNO, med SNO in po SNO, glede na raven motnje v  

duševnem razvoju?

V2-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v stopnji 

gibanja, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje v  

duševnem razvoju?
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V3-A    Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja vokalizacije, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje v 

duševnem razvoju?

V4-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja gestikulacije, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje 

v duševnem razvoju?

V5-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja verbalizacije, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje 

v duševnem razvoju?

V6-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v ravni 

komunikacije s spremljevalcem, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven 

motnje v duševnem razvoju?

V7-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja, pred SNO, 

med SNO in po SNO glede raven motnje v duševnem razvoju?

V8-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja, pred SNO, 

med SNO in po SNO glede raven motnje v duševnem razvoju?

V9-A  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja, pred SNO, med SNO 

in po SNO glede raven motnje v duševnem razvoju?

b. Raziskovalna vprašnja vezana na vlogo starosti po posameznih fiziološko – 

psihološko –  socialnih področjih funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju v okviru SNO pristopa

V1-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v kakovosti 

dihanja, pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?
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V2-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v stopnji gibanja 

pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V3-B     Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja vokalizacije pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V4-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja gestikulacije pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V5-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja verbalizacije pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V6-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v ravni 

komunikacije s spremljevalcem pred SNO, med SNO in po SNO, glede na  

starost oseb?

V7-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja njihovega avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja 

pred SNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V8-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika vpogostosti 

pojavljanja njihovega eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja 

predSNO, med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

V9-B  Ali pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju obstaja razlika v pogostosti 

pojavljanja njihovega stereotipnega in samostimulacijskega vedenja pred SNO, 

med SNO in po SNO, glede na starost oseb?

c. Raziskovalna vprašnja za ugotavljanje stališč strokovnih delavcev o  

možnih pozitivnih učinkih SNO pristopa v populaciji oseb z ZTT motnjo  

v duševnem razvoju 

V1-C    Kakšno je stališče strokovnih delavcev do možnih pozitivnih učinkov SNO   

pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju?
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V2-C  Ali obstajajo razlike v teh stališčih glede na delovno dobo strokovnih delavcev?

3.3. SPREMENLJIVKE

3.3.1.  SEZNAM SPREMENLJIVK ZA UGOTAVLJANJE VPLIVA SNO PRISTOPA 
NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

NEODVISNE SPREMENLJIVKE:

1. STAROST OCENJEVALCA

2. DELOVNE IZKUŠNJE OCENJEVALCA V SNO PROSTORIH

3. POKLIC OCENJEVALCA

4. SPOL OCENJEVALCA

5. SPOL OCENJEVANEGA

6. STAROST OCENJEVANEGA

7. RAVEN DELOVANJA OCENJEVANE OSEBE (zmerna ali težja ali težka motnja v 

duševnem razvoju)

8. IZRAZITOST TEŽAV OCENJEVANE OSEBE (področje gibanja, področje vida, 

področje sluha, področje govora, področje vedenja)

ODVISNE SPREMENLJIVKE S POSAMEZNIMI STOPNJAMI:

1. DIHANJE

1.1. Dihanje pred SNO

1.2. Dihanje med SNO

1.3. Dihanje po SNO

2. STOPNJA GIBANJA

2.1. Stopnja gibanja pred SNO

2.2. Stopnja gibanja med SNO 

2.3. Stopnja gibanja po SNO 
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3. VOKALIZACIJA – oglašanje s glasovi

3.1. Vokalizacija pred SNO

3.2. Vokalizacija pred SNO

3.3. Vokalizacija pred SNO

4. GESTIKULACIJA – uporaba kretenj

4.1. Gestikulacija pred SNO

4.2. Gestikulacija med SNO

4.3. Gestikulacija po SNO

5. VERBALIZACIJA – uporaba verbalnega govora

5.1. Verbalizacija pred SNO

5.2. Verbalizacija med SNO

5.3. Verbalizacija po SNO

6. RAVEN KOMUNIKACIJE S SPREMLJEVALCEM

6.1. Raven komunikacije s spremljevalcem pred SNO

6.2. Raven komunikacije s spremljevalcem med SNO

6.3. Raven komunikacije s spremljevalcem po SNO

7. AVTOAGRESIVNO, AGRESIVNO IN DESTRUKTIVNO VEDENJE

7.1. Avtoagresivno, agresivno in destruktivno vedenje pred SNO

7.2. Avtoagresivno, agresivno in destruktivno vedenje med SNO

7.3. Avtoagresivno, agresivno in destruktivno vedenje po SNO

8. EKSPLOZIVNO, IMPULZIVNO IN HIPERKINETIČNO VEDENJE

8.1. Eksplozivno, impulzivno in hiperkinetično vedenje pred SNO

8.2. Eksplozivno, impulzivno in hiperkinetično vedenje med SNO

8.3. Eksplozivno, impulzivno in hiperkinetično vedenje po SNO
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9. STEREOTIPNO IN SAMOSTIMULACIJSKO VEDENJE

9.1. Stereotipno in samostimulacijsko vedenje pred SNO

9.2. Stereotipno in samostimulacijsko vedenje med SNO

9.3. Stereotipno in samostimulacijsko vedenje po SNO

3.3.2.  SEZNAM SPREMENLJIVK ZA UGOTAVLJANJE STALIŠČ STROKOVNIH 
DELAVCEV O MOŽNIH UČINKIH SNO PRISTOPA NA OSEBE Z ZTT 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

NEODVISNE SPREMENLJIVKE

1. POKLIC

2. DELOVNA DOBA

ODVISNE SPREMENLJIVKE

Odvisne spremenljivke predstavljamo po tematskih sklopih. Posamezne odvisne 

spremenljivke so zapisane v prilogi 2 v zaporednih trditvah (T) od 1 do 19.

1.  SNO pristop pomembno vpliva na kakovost senzornega procesiranja in kakovost 

pozornosti in koncentracije oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju  

(T1, T2, T3, T4, T18).

2.  SNO pristop pomembno vpliva na razvoj motoričnih spretnosti, na raven gibanja in 

na kakovost učenja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju (T6, T7, T14).

3.  SNO pristop pomembno vpliva na razvoj govora in komunikacije oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju (T8, T9, T10, T19).

4.  SNO pristop pomembno v vpliva na razvoj pozitivnih oblik vedenja in odpravljanje 

neprilagojenih oblik vedenja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju 

(T11, T12, T13).

5.  SNO pristop omogoča sprostitev in spodbudo osebam z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju (T5, T15, T16).

6.  SNO pristop omogoča prilagoditev senzonega okolja potrebam oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju (T17).
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3.3.3. IZVORI PODATKOV ZA SPREMENLJIVKE

Podatke za vse spremenljivke smo zbrali s pomočjo ocenjevalne lestvice 1 “Vpliv 

snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju”  

(v nadaljevanju ocenjevalna lestvica 1) (priloga 1) in ocenjevalne lestvice 2 “Ugotavljanje 

stališč strokovnih delavcev o možnosti vplivanja SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo  

v duševnem razvoju” (v nadaljevanju ocenjevalna lestvica 2) (priloga 2).
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4. METODE DELA

4.1. RAZISKOVALNA METODA

Raziskovalni pristop je bil kvantitativen. V raziskavi smo uporabili deskriptivno in 

kavzalno - neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja.

4.2. RAZISKOVALNI VZOREC

Raziskava, za ugotavljanje vpliva in ugotavljanje stališč, temelji na neslučajnostnem 

namenskem vzorcu. Ta vzorec opredeljujemo na nivoju uporabljene inferenčne statistike 

kot enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.

4.2.1.  RAZISKOVALNI VZOREC ZA OCENJEVANJE VPLIVA SNO PRISTOPA 
NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

A) VZOREC OCENJEVALCEV

Vzorec ocenjevalcev predstavljajo strokovni delavci, ki pri svojem delu z osebami z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju uporabljajo SNO pristop. Ocenjevalci so zaposleni v 

različnih inštitucijah v Republiki Sloveniji; Center za usposabljanje delo in varstvo (v 

nadaljevanju CUDV) Črna na Koroškem, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

(v nadaljevanju CVIU) Velenje, Osnovna šola (v nadaljevanju OŠ) Kozara Nova Gorica, 

Center Janeza Levca (v nadaljevanju CJL) Ljubljana – enota OVI Jarše, Osnovna šola (v 

nadaljevanju OŠ) Glazija Celje, IV. Osnovna šola (v nadaljevanju OŠ) Murska sobota, 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja (v nadaljevanju ZUDV) 

Dornava in ZUDV Dornava – Dnevni center (v nadaljevanju DC) Maribor.

Tabela 1: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevalcev glede na starost

DELOVNA DOBA f f %
od 20 do 30 let 3 4,7
od 30 do 40 let 41 64,1
od 40 do 50 let 14 21,9
od 50 do 60 let 6 9,4
Skupaj 64 100,0
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64 % vseh ocenjevalcev predstavlja populacijo v starosti od 30 do 40 let, najmanjši 

odstotek 4,7 % pa v starosti od 20 do 30 let.

Tabela 2: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevalcev glede na 

delovno dobo

DELOVNA DOBA f f %
od 1 do 5 let 30 46,9
od 6 do 10 let 8 12,5
od 11 do 15 let 15 23,4
od 16 do 20 let 7 10,9
nad 20 let 4 6,3
Skupaj 64 100,0

Največji delež ocenjevalcev 46,9 % ima do 5 let delovnih izkušenj, najmanjši delež 6,3 % 

pa nad 20 let.

Tabela 3: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevalcev glede na poklic

POKLIC f f %
spec.reh. pedagog 49 76,6
fizioterapevt 1 1,6
delovni terapevt 8 12,5
vzgojitelj 1 1,6
drugo 2 3,1
kombinacija 3 4,7
Skupaj 64 100,0

Iz tabele je razvidno, da največ ocenjevalcev po poklicu specialno – rehabilitacijskih 

pedagogov 76,6 %, sledijo delovni terapevti s 12,5 %. 4,7 % ocenjevalcev opravlja najmanj 

dva poklica od navedenih, 3,1 % pa nobenega izmed njih.

Tabela 4: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevalcev glede na spol

SPOL f f %
moški 1 1
ženski 63 63
Skupaj 64 100,0

V vzorcu ocenjevalcev prevladuje ženski spol, kar v 98,4 %.
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B) VZOREC OCENJEVANIH OSEB

Vzorec ocenjevanih oseb predstavljajo osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju, ki se 

izobražujejo, vzgajajo, usposabljajo in rehabilitrajo v naslednjih inštitucijah Republike 

Slovenije: CUDV Črni na Koroškem, CVIU Velenju, OŠ Kozari Nova Gorica, CJL 

Ljubljana – v enoti OVI Jarše, OŠ Glaziji Celje, IV. OŠ Murska sobota, ZUDV Dornava  

in ZUDV Dornava –  v DC Maribor.

Tabela 5: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevanih glede na spol

SPOL f f %
moški 34 53,1
ženski 30 46,9
Skupaj 64 100,0

Vzorec ocenjevanih oseb je vključeval približno enak odstotek moških (53,1 %)  kot 

ženskih (46,9 %) oseb.

Tabela 6: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevanih glede na starost

STAROST f f %
do 10 let 15 23,4
do 20 let 27 42,2
nad 20 let 22 34,4
Skupaj 64 100,0

Največji odstotek ocenjevanih oseb je bilo starih do 20 let (42,2,%).

Tabela 7: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevanih glede na raven 

motnje v duševnem razvoju

RAVEN f f %
zmerna motnja 18 28,1
težja motnja 22 34,4
težka motnja 24 37,5
Skupaj 64 100,0

Osebe z težjo in težko motnjo v duševnem razvoju predstavljajo skupaj kar 71,9 % vseh 

ocenjevanih oseb.
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Tabela 8: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) ocenjevanih glede na 

stopnjo izrazitih težav na področju gibanja, vida, sluha, govora in vedenja.

STOPNJA
GIBANJE VID SLUH GOVOR VEDENJE
f f % f f % f f % f f % f f %

nima težav 24 37,5 41 64,1 48 75,0 6 9,4 8 12,5
majhne težave 7 10,9 12 18,8 8 12,5 4 6,3 9 14,1
srednje težave 14 21,9 6 9,4 6 9,4 11 17,2 14 21,9
velike težave 19 29,7 5 7,8 2 3,1 43 67,2 33 51,6
Skupaj 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0 64 100,0

Iz tabele je razvidno, da ima velike težave na področju govora 67,2 % ocenjevanih oseb, 

na področju vedenja 51,6 % ocenjevanih oseb in na področju gibanja 29,7 % ocenjevanih 

oseb. Na področju sluha 75 % in na področju vida 64,1 % ocenjevanih nima težav. 

Izrazito izstopajo pri ocenjevanih srednje in velike težave na področju govora (84,4 %), 

na področju vedenja (73,5 %) in malo manj na področju gibanja (51,6 %).

4.2.2.  RAZISKOVALNI VZOREC ZA OCENJEVANJE STALIŠČ O MOŽNIH 
UČINKIH SNO PRISTOPA NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V DUŠEVNEM 
RAZVOJU

Vzorec za ocenjevanje stališč o učinkih SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju predstavljajo strokovni delavci, ki sta jim na kakršenkoli način 

poznana, tako SNO pristop, kot specifičnost populacije oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju. Anketiranci izhajajo iz že predhodno omenjenih inštitucij: CUDV Črna na 

Koroškem, CVIU Velenje, OŠ Kozara Nova Gorica, CJL Ljubljana – enota OVI Jarše, OŠ 

Glazija Celje, IV. OŠ Murska sobota, ZUDV Dornava in ZUDV Dornava – DC Maribor.

Tabela 9: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketiranih glede na poklic

POKLIC f f %
spec.reh. pedagog 27 60,0
fizioterapevt 6 13,3
delovni terapevt 6 13,3
psiholog 1 2,2
vzgojitelj 1 2,2
drugo 4 8,9
Skupaj 45 100,0
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Iz tabele je razvidno, da je največ anketiranih strokovnih delavcev po poklicu specialno-

rehabilitacijskih pedagogov (60,0 %), sledijo jim fizioterapevti in delovni terapapevti v 

enakem 13,3 %.

Tabela 10: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketiranih glede na leta 

delovnih izkušenj

DOBA f f %
do 10 let 11 24,4
do 20 let 17 37,8
nad 20 let 17 37,8
Skupaj 45 100,0

37,8 % anketiranih ima do 20 let delovnih izkušenj, enak odstotek je tudi tistih, ki imajo 

nad 20 let delovnih izkušenj.

4.3.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

4.3.1. ORGANIZACIJA ZBIRANJA PODATKOV

Etični vidik raziskave je bil upoštevan z dejstvom, da se je raziskava izvajala kot 

expost facto raziskava in s tem so se ugotavljali učinki dejavnosti SNO pristopa, ki 

se  v obstoječi praksi že izvajajo. Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo v okviru 

predpisanih programov in načinov dela z osebami z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

Za ugotavljanje vpliva SNO pristopa na osebe ZTT motnjo v duševnem razvoju 

smo izdelali ocenjevalno lestvico 1, prav tako smo izdelali ocenjevalno lestvico 2 za 

ugotavljanje stališč strokovnih delavcev o možnostih vplivanja SNO pristopa na osebe 

ZTT motnjo v duševnem razvoju. Vodilnim delavcem, ki so raziskavo odobrili v okviru 

njihovih inštitucij, sta bili ocenjevalni lestviciosebno vročeni ali posredovani preko 

določenih strokovnih delavcev v inštituciji. Raziskava je potekala v okviruCUDV Črne 

na Koroškem, CVIU Velenje, OŠ Kozara Nova Gorica, CJL Ljubljana – enoti OVI 

Jarše, OŠ Glazija Celje, IV. OŠ Murska sobota, ZUDV Dornava in ZUDV Dornava – 

DC Maribor. V skupnem številu je bilo razdeljenih 120 ocenjevalnih lestvic 1 in 70 

ocenjevalnih lestvic 2. Nato so vodilini delavci, po lastni presoji, med njihove strokovne 
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delavce razdelili prejete ocenjevalne lestvice 1 in ocenjevalne lestvice 2 ter jim podali 

posredovana navodila za izpolnjevanje le – teh. 

SNO pristop se je izvajal vsaj enkrat tedensko v obdobju 6 mesecev za ocenjevano osebo 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Ocenjevanje se je izvajalo 3x - v incialni, medialni in 

finalni fazi raziskave. Po končanem ocenjevanju smo v skupnem številu prejeli, osebno 

ali po pošti, 64 izpolnjenih ocenjevalnih lestvic 1 in 45 ocenjevalnih lestvic 2.

4.3.2. VSEBINSKO - METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI OCENJEVALNE 

LESTVICE 1 IN OCENJEVALNE LESTVICE 2

Ocenjevalna lestvica 1 je bila izdelana na osnovi pridobljenega znanja v specialističnem 

študiju SNO terapije, 15-letnih delovnih izkušenj na osnovi SNO pristopa z osebami 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju in določenih spoznanj ter predlogov ocenjevanja 

avtorjev sorodnih področij.

a) Vsebinsko – formalne značilnosti

Ocenjevalna lestvica 1 je sestavljena iz dveh delov:

•	 Prvi del sestavljajo vprašanja vezana na neodvisne spremenljivkein dajejo podatke 

ocenjevalcu – ocenjevalki; starost, delovne izkušnje, poklic, spol in podatke o 

ocenjevani osebi, spol, starost, raven delovanja in stopnja funkcionalnih težav v 

gibanju, vidu, sluhu, govoru in vedenju ocenjevane osebe.

•	 Drugi del vsebuje 5 temeljnih kategorij fiziološko – psihološko - socialnega 

funkcioniranja ocenjevane osebe in sicer: dihanje, stopnjo gibanja, raven 

komunikacije, raven komunikacije s spremljevalcem in vedenje. Kategorija 

komunikacija je razdeljena na tri načine: vokalizacijo, gestikulacijo in verbalizacijo. 

Kategorija vedenje vključuje tri različne sklope vedenjskih značilnosti ocenjevanih 

oseb. Prvi sklop sestavljajo avtoagresivno, agresivno in destruktivno vedenje, drugi 

sklop eksplozivno, impulzivno in hiperkinetično vedenje ter tretji sklop stereotipno 

in samostimulacijsko vedenje. Drugi del vsebuje torej 9 kategorij možnega 

funkcioniranja ocenjevane osebe s deskriptivno, trostopenjsko lestvico odgovorov, 

veznih na funkcioniranje ocenjevanih oseb, pred vstopom v SNO prostor, v SNO 
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prostoru in po izstopu iz SNO prostora. Drugi del ocenjevalne lestvice se je tekom 

raziskave zabeležil 3x za eno ocenjevano osebo.

Na enaki osnovi smo izdelali ocenjevalnolestvico 2, za ugotavljanje stališč strokovnih 

delavcev o možnostih SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju. V 

prvem delu ocenjevalne lestvice 2 pridobimo podatka za neodvisni spremenljivki, poklic 

in leta delovnih izkušenj vprašanega. Drugi del zajema 19 trditev z možnostjo izbora 

odgovorov na 5 stopenjski lestvici (od popolnega strinjanja, strinjanja, neopredeljenosti, 

ne strinjanja do popolnega ne strinjanja).

b) Merske karakteristike

Opravljena je bila racionala in empirična validacija obeh merskih instrumentov.

VELJAVNOST

1. Prva verzija obeh merskih instrumentov je nastala na temelju specialičnega znanja 

snoezelen terapije, dolgoletnih delovnih izkušenj s osebami z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju in znanstvenih spoznanj (Mertens, 2008; Hulsegge & Verheul, 1987).  

2. Sledila je pilotska uporaba 1 verzije obeh merskih instrumentov na 5 % vzorcu. 

Na osnovi ugotovitev pilotske raziskave smo izdelali 2 verzijo obeh merskih 

instrumentov. Kategorija dihanje je pokazala potebo po stopnji povprečnega 

normalnega dihanja, zato smo stopnje natančneje definirali.  

Kategorija slinjenje se je pokazala kot nepotrebna, saj nanjo delujejo mnogi drugi 

organski in prehrambeni razlogi, zato ni primeren pokazatelj željene ocenitve. Poleg 

tega se pojavlja pri minimalnem % ocenjevane populacije. 

Kategorija govor je pokazala potrebo po razlagi posameznih kategorij.  

Kategorija vedenje je zahtevala zamenjavo termina izraženo s prisotno. 

Dve spremembi smo izvedli tudi pri podatkih ocenjevane osebe; razpon starosti 

smo dodatno opredelili prav tako smo posebej izpostavili raven motnje v duševnem 

razvoju. Razlike v psiho fizičnih sposobnostih oseb v posamezni kategoriji so velike. 

Stopenjsko smo razmejili še izrazite težave ocenjevanih oseb. Na ta način dobimo 

bojši vpogled v vzorec in natančnejše rezultate ocenjevanja. Pri ocenjevalnilestvici 
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2 smo izvedli dve spremembi, trditev pod zaporedno številko 6 smo odstranili 

(v navezavi z ocenjevalno lestvico), trditev pod zaporedno številko 7 pa smo 

terminološko preoblikovali, zaradi jasnosti vprašanja. Tako je nastala 2 verzija obeh 

merskih instrumentov.

3. Veljavnost obeh merskih instrumentov (3 verzija – končna verzija) je zagotovljena z 

racionalno validacijo, to je z ekspertno veljavnostjo dveh neodvisnih ocenjevalk.

4. Veljavnost ocenjevalne lestvice 1 smo preverili tudi s faktorsko analizo. Glede na to, 

da prvi faktor pojasni 26,8 % variance, potrjujemo, da je inštrument veljaven (20 % je 

uveljavljena spodnja meja).

5. Prav tako smo empirično s faktorsko analizo preverili veljavnost ocenjevalne lestvice 

2. Prvi faktor pojasnjuje 45,9 % variance, kar pomeni, da je lestvica stališč zagotovo 

veljavna (20 % je uveljavljena spodnja meja).

ZANESLJIVOST

1. Zanesljivost smo zagotovili z jasnimi in natančno oblikovanimi navodili ter z 

enopomenskimi in specifičnimi postavkami.

2. Kriterij zanesljivosti smo empirično ugotavljali s Crombachovim alfa koeficientom.

•	 Lestvica opazovanja fiziološko – psiho – socialnega funkcioniranja (ocenjevalna 

lestvica 1) je, kot kaže Cronbachov koeficient zanesljivosti (α = 0,867), visoko 

zanesljiva. 

•	 Prav tako Cronbachov koeficient zanesljivosti (α = 0,931) potrjuje, da je lestvica stališč 

(ocenjevalna lestvica 2) visoko zanesljiva.

OBJEKTIVNOST

Objektivnost smo zagotovili z zaprtimi tipi odgovorov (3 stopenjska, 5 stopenjska 

lestvica), ki omogočajo razbiranje brez subjektivne presoje, povsem objektivno.

4.3.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Pridobljeni podatki so statistično obdelani v programu SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). 
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Uporabili smo naslednje postopke obdelave podatkov (Čagran, 2004):

1. frekvenčne distribucije generalij – karakteristik enot vzorcev (spol, starost…),

2. frekvenčne distribucije ocen posameznih ocenjevanih kategorij,

3. osnovno deskriptivno statistiko,

4. preverjanje vseh hipotez z metodo analize variance (ANOVA) za neodvisne vzorce,

5. preverjanje vseh hipotez z metodo analize variance (ANOVA) za odvisne vzorce,

6. preverjanje razlik v soglašanju s posameznimi trditvami o možnosti vplivanja 

SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju s Kruskal – Wallisovim 

preizkusom,

7. Cronbachov koeficient zanesljivosti za določanje zanesljivosti obeh inštrumentov,

8. Faktorska analiza itmov obeh inštrumentov za določanje konstruktne veljavnosti.

Rezultati so predstavljeni tabelarično.
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5.   REZULTATI OBDELAVE PODATKOV IN NJIHOVA 
INTERPRETACIJA

Rezultate obdelave podatkov predstavljamo v skladu z namenom empiričnega dela 

magistrskega dela v dveh poglavjih:

•	 Analiza vpliva SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju v okviru 

posamezne ocenjevane fiziološko – psihološko – socialne kategorije in

•	 Analiza stališč strokovnih delavcev o možnostih vplivanja SNO pristopa na osebe z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju.

5.1.  ANALIZA VPLIVA SNO PRISTOPA NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU V OKVIRU POSAMEZNE OCENJEVANE  
FIZIOLOŠKO – PSIHOLOŠKO – SOCIALNE KATEGORIJE TER 
ANALIZA VPLIVNIH RAZLIK GLEDE NA RAVEN MOTNJE V     
DUŠEVNEM RAZVOJU IN STAROST OCENJEVANIH OSEB

5.1.1.  ANALIZA VPLIVA SNO PRISTOPA NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU V OKVIRU POSAMEZNE OCENJEVANE 
FIZIOLOŠKO – PSIHOLOŠKO – SOCIALNE KATEGORIJE

V tem  delu poglavja predstavljmo rezultate razlik v kakovosti in pogostosti pojavljanja 

ocenjevanih kategorij za skupni rezultat vseh treh meritev (RMA). Statistično 

pomembnost razlik smo dokazali z izidom multivariantnega testa Wliks' Lambda. 

Natančnejšo opredelitev statistične značilnosti razlik med posameznimi pari faz 

določene opazovane kategorije (kombinacije pred, med in po SNO) pa smo ugotovili na 

osnovi izida Bonferroni preizkusa. 
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A)  Analiza razlik v kakovosti dihanja pred vstopom v SNO prostor, v SNO prostoru 

in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 11: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev dihanja pred SNO, med SNO in po SNO.

DIHANJE

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 4,969 1,221
25,291 0,000MED SNO 6,547 1,542

PO SNO 6,531 1,681

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v kakovosti dihanja pred, 

med in po SNO, statistično značilna (P = 0,000). Dihanje med SNO in po SNO je bolj 

umirjeno in globoko. 

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H1.

Tabela 12: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za dihanje

DIHANJE
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO − 1,578 0,000
PRED SNO  --- PO SNO − 1,563 0,000
MED SNO  --- PO SNO 0,016 1,000

Statistično značilna je razlika v kakovosti dihanja pred in med SNO (P = 0,000) in 

pred in po SNO (P = 0,000). Pred vstopom v SNO prostor je dihanje bolj plitvo in 

vznemirjeno. V času SNO aktivnosti postane dihanje bolj umirjeno in tudi po izstopu 

iz SNO prostora dihanje zadrži pridobljeno kakovost, kar nam pokaže tudi statistično 

neznačilna razlika v kakovosti dihanja med SNO in po njem.
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B)  Analiza razlik v stopnji gibanja pred vstopom v SNO prostor, v SNO prostoru in 

po zapustitvi SNO prostora

Tabela 13: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev stopnje gibanja, pred SNO, med SNO in po SNO.

STOPNJA 
GIBANJA

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 6,656 2,632
5,308 0,007MED SNO 6,203 1,783

PO SNO 6,953 2,426

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v stopnji gibanja pred, 

med in po SNO, statistično značilna (P = 0,007). Gibanje med SNO aktivnostjo je bolj 

usmerjeno, saj je spodbujeno s senzorno stimulacijo.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H2.

Tabela 14: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za stopnjo gibanja

STOPNJA GIBANJA
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO 0,453 0,397
PRED SNO  --- PO SNO − 0,297 0,506
MED SNO  --- PO SNO − 0,750  0,008

Statistično značilna razlika v stopnji gibanja je izražena v gibanju med SNO in po SNO 

(P = 0,008), medtem ko pred SNO in med SNO ter pred SNO in po SNO ni statistično 

značilnih razlik v stopnji gibanja. Gibanje med SNO je usmerjeno in stimulirano s 

senzorno stimulacijo, kar doprinese in spodbudi kasneje močneje in pogosteje izraženo 

spontano gibanje (po SNO). 
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C)  Analiza razlik pogostosti pojavljanja vokalizacije pred vstopom v SNO prostor, v 

SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 15: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev vokalizacije pred SNO, med SNO in po SNO.

VOKALIZACIJA

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 5,328 2,101
5,574 0,006MED SNO 4,422 1,562

PO SNO 5,047 1,955

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

vokalizacije pred, med in po SNO, statistično značilna (P = 0,006). Prisotnost 

vokalizacije, s katero udeleženci izražajo lastne potrebe in interese med SNO upade, kar 

je pozitivno.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H3.

Tabela 16: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za vokalizacijo

VOKALIZACIJA
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO 0,906 0,000
PRED SNO  --- PO SNO 0,281 0,000
MED SNO  --- PO SNO − 0,625 1,000

Statistično značilna razlika v pogostosti pojavljanja vokalizacije je izražena pred SNO in 

med SNO (P = 0,012) ter med SNO in po SNO (P = 0,011), medtem ko pred SNO in po 

SNO ni statistično značilne razlike (P = 0,774). Upad pogostosti pojavljanja vokalizacije 

med SNO aktivnostmi je pokazatelj uporabnikove usmerjenosti in doživljanja na lastno 

psiho-fizično sproščanje ali pa na senzomotorično stimuliranje, kjer je potreba po 

komunikaciji manj izražena.
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D)  Analiza razlik pogostosti pojavljanja gestikulacije pred vstopom v SNO prostor, v 

SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 17: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev gestikulacije pred SNO, med SNO in po SNO.

GESTIKULACIJA

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 4,828 2,051
3,386 0,040MED SNO 4,187 1,622

PO SNO 4,609 1,715

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

gestikulacije pred, med in po SNO, statistično značilna (P = 0,040). Prisotnost 

gestikulacije, s katero udeleženci izražajo lastne potrebe in interese med SNO upade,  

kar je pozitivno.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H4.

Tabela 18: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za gestikulacijo

GESTIKULACIJA
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO 0,641 0,039
PRED SNO  --- PO SNO 0,219 0,576
MED SNO  --- PO SNO − 0,422 0,074

Statistično značilna razlika v pogostosti pojavljanja gestikulacije je izražena pred SNO  

in med SNO (P = 0,039). Pred SNO in po SNO (P = 0,576) ter med SNO in po SNO  

(P = 0,074) ni statistično značilne razlike. Upad pogostosti pojavljanja gestikulacije med 

SNO aktivnostmi (razlogi so enaki, kot pri upadu pogostosti pojavljanja vokalizacije) je 

prisoten še po SNO aktivnosti.
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E)  Analiza razlik pogostosti pojavljanja verbalizacije pred vstopom v SNO prostor, v 

SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 19: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev verbalizacije pred SNO, med SNO in po SNO.

VERBALIZACIJA

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 4,594 2,106
8,842 0,000MED SNO 3,844 1,300

PO SNO 4,422 1,716

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

verbalizacije pred, med in po SNO, statistično značilna (P = 0,000). Prisotnost 

verbalizacije, s katero udeleženci izražajo lastne potrebe in interese med SNO upade,  

kar je pozitivno.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H5.

Tabela 20: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za verbalizacijo

VERBALIZACIJA
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO 0,750 0,003
PRED SNO  --- PO SNO 0,172 1,000
MED SNO  --- PO SNO − 0,578 0,001

Statistično značilna razlika v pogostosti pojavljanja verbalizacije je izražena pred SNO 

in med SNO (P = 0,003) ter med SNO in po SNO (P = 0,001).  Pred SNO in po SNO ni 

statistično značilne razlike v pogostosti pojavljanja verbalizacije (P = 1,000). Rezultat 

Bonferroni preizkusa v primeru pogostosti pojavljanja verbalizacije jasno pokaže, da je 

med SNO aktivnostmi verbalizacija pri udeležencih manj prisotna, kot pa pred ali po 

aktivnostih. Verbalizacija, kot najvišja raven komunikacije za izražanje razmišljanja in 

doživljanja človeka, je skoraj v enaki meri prisotna pred SNO in po SNO.
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F)  Analiza razlik v ravni komunikacije s spremljevlacem, pred vstopom v SNO 

prostor, v SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 21: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev ravni komunikacije s spremljevalcem, pred SNO, med SNO in po SNO.

KOMUNIKACIJA S 
SPREMLJEVALCEM

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 4,469 2,246
1,069 0,350MED SNO 4,750 1,860

PO SNO 4,812 1,959

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da razlika v ravni komunikacije s 

spremljavlcem pred, med in po SNO ni statistično značilna (P = 0,350). Udeleženci 

ohranijo lastno raven komunikacije; bodisi odzivanje na spremljevalčeve pobude 

(reakcija), sodelovanje v komunikacije (interakcija) ali v dajanju lastnih pobud za 

komunikacijo (iniciativa), pred SNO, med SNO in po SNO. 

Na tej osnovi H6 ni potrjena, se pa kaže linearni trend napredovanja v stopnji 

komunikacije, od reakcije do inciative.

Tabela 22: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za raven komunikacije s 

spremljevalcem

KOMUNIKACIJA S SPREMLJEVALCEM
_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO − 0,281 0,797
PRED SNO  --- PO SNO − 0,344 0,439
MED SNO  --- PO SNO − 0,063 1,000

Iz tabele je razvidno, da tudi izid Bonferroni preizkusa razlik med posameznimi pari faz 

za raven komunikacije s spremljevalcem pokaže, da razlike niso statististično značilne 

(0,439 < P < 1,000).
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G)  Analiza razlik pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega 

vedenja pred vstopom v SNO prostor, v SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 23: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja, 

pred SNO, med SNO in po SNO

AVTOAGRESIVNO,
AGRESIVNO,
DESTRUKTIVNO
VEDENJE

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 7,484 1,851
11,090 0,000MED SNO 8,437 1,246

PO SNO 8,234 1,422

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med 

SNO aktivnostjo in po SNO aktivnostjo statistično značilna (P = 0,000). Opazovano 

vedenje pri uporabnikih je v najmanjši meri prisotno med SNO aktivnostjo in v manjši 

meri po SNO aktivnosti, kot je bilo prisotno pred vstopom v SNO prostor.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H7.

Tabela 24: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za pogostost pojavljanja 

avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja

AVTOAGRESIVNO, AGRESIVNO, 
DESTRUKTIVNO VEDENJE

_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO − 0,953 0,000
PRED SNO  --- PO SNO − 0,750 0,000
MED SNO  --- PO SNO 0,203 0,238

Bonferroni preizkus razlik med pari faz pokaže statistično značilnost v pogostosti 
pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja v smeri zmanjševanja 
izpostavljenih oblik vedenja, pred SNO aktivnostjo in med SNO aktivnostjo (P = 0,000) 
ter pred SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti (P = 0,000).
Med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti v pogostosti pojavljanja opazovanih 
vedenj razlika ni statistično značilna (P = 0,238). To pomeni, da se manjša prisotnost 
avtoagresivnega, agresivnega in detruktivnega vedenja pri uporabnikih ohrani (čeprav  
v manjši meri kot med SNO) še po končani SNO aktivnosti.  
Opazen je pozitivni transfer.
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H)  Analiza razlik v pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in 

hiperkinetičnega vedenja pred vstopom v SNO prostor, v SNO prostoru in po 

zapustitvi SNO prostora

Tabela 25: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in  hiperkinetičnega vedenja 

pred SNO, med SNO in po SNO

EKSPLOZIVNO,
IMPULZIVNO
HIPERKINETIČNO
VEDENJE

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 6,687 2,122
17,376 0,000MED SNO 8,031 1,272

PO SNO 7,968 1,469

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med 

SNO aktivnostjo in po SNO aktivnostjo statistično značilna (P = 0,000). Med SNO 

aktivnostjo je opazovano vedenje manj prisotno, kot pred vstopom v SNO prostor.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H8.

Tabela 26: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za pogostost pojavljanja 

eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja

EKSPLOZIVNO, IMPULZIVNO
HIPERKINETIČNO VEDENJE

_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO − 1,344 0,000
PRED SNO  --- PO SNO − 1,281 0,000
MED SNO  --- PO SNO 0,063 1,000

Bonferroni preizkus razlik med pari faz pokaže statistično značilnost v pogostosti 

pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja v smeri 

zmanjševanja izpostavljenih oblik vedenja, pred SNO aktivnostjo in med SNO 

aktivnostjo (P = 0,000) ter pred SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti (P = 0,000).

Med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti v pogostosti opazovanih vedenj razlika 

ni statistično značilna (P = 1,000). To pomeni, da se tudi v tem primeru zmanjšana 

prisotnost eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja pri uporabnikih 

ohrani še po končani SNO aktivnosti.
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I)  Analiza razlik v pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja 

pred vstopom v SNO prostor, v SNO prostoru in po zapustitvi SNO prostora

Tabela 27: Izid analize variance ponavljajočih merjenj (RMA) za skupni rezultat treh 

meritev pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja pred SNO, 

med SNO in po SNO

STEREOTIPNO,
SAMOSTIMULACIJSKO
VEDENJE

ARITMETIČNA
SREDINA

STANDARDNI 
ODKLON

WILKS' LAMBDA TEST

_
X S F P

PRED SNO 6,531 2,423
10,566 0,000MED SNO 7,734 1,616

PO SNO 7,156 2,002

Izid multivariantnega Wilks' Lambda testa kaže, da je razlika v pogostosti pojavljanja 

stereotipnega in samostimulacijskega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO 

aktivnostjo in po SNO aktivnostjo statistično značilna (P = 0,000). Med SNO aktivnostjo 

je opazovano vedenje mnogo manj prisotno.

Na tej osnovi potrjujemo zastavljeno H9.

Tabela 28: Izid Bonferroni preizkusa razlik med pari faz za pogostost pojavljanja 

stereotipnega in samostimulacijskega vedenja

STEREOTIPNO,  
SAMOSTIMULACIJSKO VEDENJE

_      _
X1 – X2 P

PRED SNO  --- MED SNO − 1,203 0,000
PRED SNO  --- PO SNO − 0,625 0,007
MED SNO  --- PO SNO 0,578 0,006

Bonferroni preizkus razlik med pari faz pokaže statistično značilnost v pogostosti 

pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja v smeri zmanjševanja 

izpostavljenih oblik vedenja, pred SNO aktivnostjo in med SNO aktivnostjo (P = 0,000) 

ter pred SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti (P = 0,007).

Med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti v pogostosti pojavljanja opazovanih 

vedenj se prav tako izrazi statistično značilna razlika (P = 0,006). Pogostost pojavljanja 

opazovanih vedenj, se pri uporabnikih po končani SNO aktivnosti rahlo dvigne 

(v primerjavi z med SNO), kar lahko pripisujemo tudi njihovemu iskanju lastnega 

zadovoljstva, sproščanja in samostimulacije, zaradi prekinitve SNO aktivnosti.
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5.1.2.  ANALIZA RAZLIK, GLEDE NA RAVEN MOTNJE V DUŠEVNEM 
RAZVOJU, V POSAMEZNIH OPAZOVANIH KATEGORIJAH 
NJIHOVEGA FIZIOLOŠKO – PSIHOLOŠKO – SOCIALNEGA 
FUNKCIONIRANJA V OKVIRU SNO PRISTOPA

V tem delu poglavja predstavljamo rezultate analize razlik v vseh opazovanih kategorijah 

fiziološko – psihološko – socialnega funkcioniranja glede na raven motnje v duševnem 

razvoju pri ocenjevanih osebah.

A)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v spremembi dihanja pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo  

in po SNO aktivnosti

Tabela 29: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev pri 

dihanju pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje v  duševnem razvoju

DIHANJE

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 5,056 1,259
0,007 0,993 0,249 0,780TEŽJA 22 4,818 1,220

TEŽKA 24 5,041 1,233

MED
SNO

ZMERNA 18 6,722 1,018
4,169 0,020 0,162 0,850TEŽJA 22 6,454 1,895

TEŽKA 24 6,500 1,560

PO
SNO

ZMERNA 18 6,667 1,608
0,910 0,408 0,114 0,893TEŽJA 22 6,409 1,919

TEŽKA 24 6,542 1,560

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,993) 

in po SNO (P = 0,408), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru med SNO, kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena (P = 0,020), pa izid Welchorevega preizkusa.

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike pri dihanju med 

osebami z zmerno, težjo in težko motnjo niso statistično značilne (0,780 < P < 0,893).

Raven motnje v duševnem razvoju ne vpliva na kvaliteto dihanja oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju ne pred SNO, ne med SNO in ne po SNO.
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B)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v spremembi stopnje gibanja pred SNO aktivnostjo, med SNO 

aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 30: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh  

meritev pri stopnji gibanja pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje   

v duševnem razvoju

STOPNJA
GIBANJA

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 7,333 2,223
4,040 0,023 1,076 0,351TEŽJA 22 6,591 2,702

TEŽKA 24 6,208 2,843

MED
SNO

ZMERNA 18 7,500 1,425
3,117 0,051 8,411 0,001TEŽJA 22 5,864 1,320

TEŽKA 24 5,542 1,933

PO
SNO

ZMERNA 18 8,056 1,662
8,392 0,001 4,147 0,023TEŽJA 22 6,864 2,436

TEŽKA 24 6,208 2,670

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru med SNO (P = 0,051) in 
zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. V 
primeru pred SNO (P = 0,023) in po SNO (P = 0,001),  kjer predpostavka o homogenosti 
varianc ni upravičena, pa izid Welchorevega preizkusa.
Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami med SNO (P = 0,001) in po SNO  
(P = 0,023), kažejo, da so razlike v stopnji gibanja med osebami z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju statistično značilne. Da ni statistično značilne razlike v 
stopnji gibanja med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa je 
pokazal preizkus razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,351).
Raven motnje v duševnem razvoju omogoča stopnjo gibanja od refleksnega, 
iniciativnega na sezorno stimulacijo do spontanega gibanja, vendar se je to izrazilo 
šele med SNO in po SNO. Med SNO je gibanje vseh udeležencev bolj iniciativno in 
usmerjeno na senzorno stimulacijo, kot odgovor na senzorne dražljaje. 
Primerna senzorno-gibalna stimulacija med SNO je spodbudila gibalni potencial 
pri osebah z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, kar je opazno še po SNO 

aktivnosti in rezultira v statistično značilni razliki v stopnji gibanja glede na raven 

motnje v duševnem razvoju.
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C)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v pogostosti pojavljanja vokalizacije pred SNO aktivnostjo,  

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 31: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev 

v pogostosti pojavljanja vokalizacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven 

motnje v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
VOKALI-
ZACIJE

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 5,111 2,026
0,404 0,669 1,826 0,170TEŽJA 22 6,000 2,047

TEŽKA 24 4,875 2,133

MED
SNO

ZMERNA 18 4,167 1,581
0,403 0,670 0,440 0,646TEŽJA 22 4,636 1,529

TEŽKA 24 4,417 1,613

PO
SNO

ZMERNA 18 4,333 1,879
0,406 0,668 1,886 0,160TEŽJA 22 5,500 1,845

TEŽKA 24 5,167 2,036

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,669), med SNO (P = 0,670) in po SNO (P = 0,668), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v pogostosti  

pojavljanja vokalizacije med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo niso statistično 

značilne (0,160 < P < 0,646).V pogostosti pojavljanja vokalizacije pred SNO rahlo izstopa 

skupina oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju, vendar se v situaciji med SNO njihova 

pogostost pojavljanja približa pogostosti pojavljanja vokalizacije drugih dveh skupin oseb.
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D)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v pogostosti pojavljanja gestikulacije pred SNO aktivnostjo,  

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 32: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev 

v pogostosti pojavljanja gestikulacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven 

motnje v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
GESTIKU-
LACIJE

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 4,722 2,270
0,583 0,561 2,427 0,097TEŽJA 22 5,545 1,920

TEŽKA 24 4,250 1,871

MED
SNO

ZMERNA 18 3,722 1,127
1,495 0,232 2,129 0,128TEŽJA 22 4,727 1,830

TEŽKA 24 4,042 1,654

PO
SNO

ZMERNA 18 4,000 1,645
0,511 0,603 4,235 0,019TEŽJA 22 5,409 1,709

TEŽKA 24 4,333 1,551

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,561), med SNO (P = 0,232) in po SNO (P = 0,603), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. 

Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,097) ) in med SNO  

(P = 0,128), kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja gestikulacije med osebami z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso statistično značilne. Statistično 

značilno razliko v pogostosti pojavljanja gestikulacije med osebami z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju pa je pokazal preizkus razlik med aritmetičnimi 

sredinami po SNO (P = 0,019). Pogostost pojavljanja gestikulacije kaže trend upada 

pri vseh udeležencih med SNO, pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju pa se 

izrazito zadrži še po SNO aktivnosti. Temu lahko doprinese bodisi večja umirjenost  

oseb po SNO kot pred SNO ali možna večja uporaba verbalnega govora.
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E)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v pogostosti pojavljanja verbalizacije pred SNO aktivnostjo,  

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 33: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev 

v pogostosti pojavljanja verbalizacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven 

motnje v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
VERBALI-
ZACIJE

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 6,500 2,007
5,376 0,007 16,034 0,000TEŽJA 22 4,318 1,861

TEŽKA 24 3,417 1,282

MED
SNO

ZMERNA 18 4,611 1,378
6,677 0,002 7,520 0,002TEŽJA 22 3,818 1,500

TEŽKA 24 3,292 0,624

PO
SNO

ZMERNA 18 5,556 1,423
3,724 0,030 12,392 0,000TEŽJA 22 4,500 1,896

TEŽKA 24 3,500 1,179

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena v vseh primerih, pred SNO 

(P = 0,007), med SNO (P = 0,002) in po SNO (P = 0,030), zato uporabljamo izide 

Welchorevega preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da so razlike v pogostosti 

pojavljanja verbalizacije med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo statistično 

značilne (0,000 < P < 0,002). Pogostost pojavljanja verbalizacije je v skupini oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju višja v primerjavi s skupino oseb z težjo motnjo 

v duševnem razvoju, tako pred SNO, med SNO in po SNO. Prav tako je pogostost 

pojavljanja verbalizacije v skupini oseb  s težjo motnjo v duševnem razvoju višja v 

primerjavi s skupino oseb s težko motnjo v duševnem razvoju tako pred SNO, med SNO 

in po SNO. Raven motnje ima vpliv na uporabo verbalnega govora v populaciji oseb z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju.
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F)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu  

(tri meritve) v ravni komunikacije s spremljevalcem pred SNO aktivnostjo,  

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 34: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

ravni komunikacije s spremljevalcem, pred SNO, med SNO in po SNO glede na raven 

motnje v duševnem razvoju

RAVEN
KOMUNIKACIJE

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 6,333 2,425
17,489 0,000 15,662 0,000TEŽJA 22 4,364 2,172

TEŽKA 24 3,167 0,816

MED
SNO

ZMERNA 18 5,556 1,653
1,694 0,192 4,429 0,016TEŽJA 22 4,954 2,081

TEŽKA 24 3,958 1,517

PO
SNO

ZMERNA 18 6,222 1,734
1,693 0,193 9,462 0,000TEŽJA 22 4,682 1,985

TEŽKA 24 3,875 1,484

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru med SNO (P = 0,192) 

in po SNO (P = 0,193), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru pred SNO, kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena (P = 0,000), pa uporabljamo izid Welchorevega preizkusa. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da so razlike v ravni 

komunikacije s spremljevalcem med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo statistično 

značilne (0,000 < P < 0,016).

Raven motnje vpliva na stopnjo komunikacije s spremljevalcem pred SNO, med SNO 

in po SNO. Skupina oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju je za komunikacijo s 

spremljevalcem uporabljala vse tri ravni komuniciranja; reagirala je na njegovo pobudo, 

sodelovala v pogovoru in dajala je tudi pobude za komunikacijo, tako pred SNO, med 

SNO in po SNO. V skupini oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju se je iniciativa za 

komunikacijo izjemoma pojavila, komunikacija je bolj potekala na ravni interakcije in 

reakcije, tako pred SNO, med SNO in po SNO. Osebe s težko motnjo pa včasih sploh 
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niso reagirale na spremljevalčevo pobudo za komunikacijo ali pa so se v komunikaciji 

bolj ali manj zadrževale na tej ravni, tako pred SNO, med SNO in po SNO.

G)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu (tri 

meritve) v pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega 

vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 35: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev 

v pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja, pred 

SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje v duševnem razvoju

VEDENJE
AVTO.,
AGRES.,
DESTRUK.

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 7,944 1,474
1,990 0,146 0,836 0,438TEŽJA 22 7,409 1,681

TEŽKA 24 7,208 2,226

MED
SNO

ZMERNA 18 8,778 0,647
3,269 0,045 1,671 0,201TEŽJA 22 8,318 1,287

TEŽKA 24 8,292 1,517

PO
SNO

ZMERNA 18 8,778 0,548
6,407 0,003 3,856 0,030TEŽJA 22 7,909 1,688

TEŽKA 24 8,125 1,541

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,146) in 
zato uporabljamo izid splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. V 
primeru med SNO (P = 0,045) in po SNO (P = 0,003),  kjer predpostavka o homogenosti 
varianc ni upravičena, pa uporabljamo izide Welchorevega preizkusa. 
Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,438) ) in med SNO  
(P = 0,201), kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega 
in destruktivnega vedenja, med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju niso statistično značilne. Statistično značilno razliko v pogostosti pojavljanja 
omenjenega vedenja med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 
pa je pokazalpreizkus razlik med aritmetičnimi sredinami po SNO (P = 0,030). Med 
SNO pride do zmanjšanja pojavljanja izpostavljenih vedenj pri vseh udeležencih. Osebe 
z zmerno motnjo v duševnem razvoju pogostost pojavljanja izpostavljenih vedenj 
zadržijo še po SNO, kar v tem primeru pokaže statistično značilno razliko v pogostosti 

pojavljanja izpostavljenih vedenj glede na raven motnje v duševnem razvoju.
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H)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu (tri meritve) 

v pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega 

vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 36: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja, pred 

SNO, med SNO in po SNO glede na raven motnje v  duševnem razvoju

VEDENJE
EKSPL.,
IMPUL.,
HIPERK.

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 6,278 2,023
1,757 0,181 0,669 0,516TEŽJA 22 6,636 1,941

TEŽKA 24 7,042 2,368

MED
SNO

ZMERNA 18 8,444 0,856
3,000 0,057 2,440 0,096TEŽJA 22 7,591 1,563

TEŽKA 24 8,125 1,154

PO
SNO

ZMERNA 18 8,333 0,840
6,929 0,002 2,347 0,109TEŽJA 22 7,364 1,891

TEŽKA 24 8,250 1,260

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,181) 

in med SNO (P = 0,057), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru po SNO, kjer predpostavka o homogenosti varianc 

ni upravičena (P = 0,002), pa uporabljamo izid Welchorevega preizkusa. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v pogostosti 

pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja med osebami z 

zmerno, težjo in težko motnjo niso statistično značilne (0,096 < P < 0,516). 

Raven motnje v duševnem razvoju ne vpliva na pogostost pojavljanja eksplozivnega, 

impulzivnega in destruktivnega vedenja pred SNO, med SNO in ne po SNO.
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I)  Razlika glede na raven motnje v duševnem razvoju v skupnem rezultatu (tri 

meritve) v pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja, 

pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 37:  Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja, pred SNO, med 

SNO in po SNO glede na raven motnje v  duševnem razvoju

VEDENJE
STEROTIP.,
SAMOSTIM.

RAVEN 
MOTNJE

V  
DUŠEVNEM

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

ZMERNA 18 7,055 2,412
1,247 0,295 0,753 0,475TEŽJA 22 6,545 2,219

TEŽKA 24 6,125 2,626

MED
SNO

ZMERNA 18 8,667 0,767
10,889 0,000 8,699 0,001TEŽJA 22 7,000 1,976

TEŽKA 24 7,708 1,398

PO
SNO

ZMERNA 18 8,056 1,392
3,120 0,051 2,751 0,072TEŽJA 22 6,682 2,191

TEŽKA 24 6,917 2,062

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,295) 

in po SNO (P = 0,051), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru med SNO, kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena (P = 0,000), pa uporabljamo izid Welchorevega preizkusa. 

Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,475) ) in po SNO  

(P = 0,072), kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega 

vedenja, med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju niso 

statistično značilne. Statistično značilno razliko v pogostosti pojavljanja stereotipnega in 

samostimulacijskega vedenja med osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju pa je pokazal preizkus razlik med aritmetičnimi sredinami med SNO (P = 0,001). 

Med SNO aktivnostjo je prišlo do upada pogostosti pojavljanja izpostavljenih vedenj 

pri vseh udeležencih, vendar je to še posebej opazno v skupini oseb z zmerno in težko 

motnjo v duševnem razvoju.
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5.1.3.  ANALIZA RAZLIK, GLEDE NA STAROST OCENJEVANIH OSEB Z ZTT 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V POSAMEZNIH OPAZOVANIH 
KATEGORIJAH NJIHOVEGA FIZIOLOŠKO – PSIHOLOŠKO – 
SOCIALNEGA  FUNKCIONIRANJA V OKVIRU SNO PRISTOPA

V tem delu poglavja predstavljamo rezultate analize razlik v vseh opazovanih kategorijah 

fiziološko – psihološko – socialnega funkcioniranja, glede na starost oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju. 

A)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v spremembi dihanja pred SNO aktivnostjo, med SNO 

aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 38: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev 

pri dihanju pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju

DIHANJE

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 5,133 1,060
1,656 0,199 0,454 0,637DO 20 LET 27 5,037 1,315

NAD 20 LET 22 4,773 1,232

MED
SNO

DO 10 LET 15 6,267 0,884
4,558 0,014 0,600 0,554DO 20 LET 27 6,630 1,548

NAD 20 LET 22 6,636 1,891

PO
SNO

DO 10 LET 15 6,400 1,183
1,498 0,232 2,479 0,092DO 20 LET 27 7,037 1,720

NAD 20 LET 22 6,000 1,799

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,199) 

in po SNO (P = 0,232), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru med SNO, kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena (P = 0,014), pa izid Welchorevega preizkusa. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike pri dihanju  

glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso statistično značilne  

(0,092 < P < 0,637). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne vpliva na 

kakovost dihanja pred SNO, med SNO in niti po SNO.
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B)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v stopnji gibanja pred SNO aktivnostjo, med SNO 

aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 39: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

stopnji gibanja pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju

STOPNJA
GIBANJA

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 6,533 2,134
4,736 0,012 0,700 0,503DO 20 LET 27 7,111 2,636

NAD 20 LET 22 6,182 2,938

MED
SNO

DO 10 LET 15 6,067 1,668
0,363 0,697 0,201 0,818DO 20 LET 27 6,370 1,713

NAD 20 LET 22 6,091 1,998

PO
SNO

DO 10 LET 15 7,000 2,104
4,472 0,015 0,689 0,509DO 20 LET 27 7,333 2,236

NAD 20 LET 22 6,454 2,841

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena v primeru pred SNO (P = 0,012) 

in po SNO (P = 0,015), zato uporabljamo izide Welchorevega preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru med SNO, kjer je predpostavka o homogenosti 

varianc upravičena (P = 0,679), pa izid splošnega F – preizkusa razlik med  

aritmetičnimi sredinami.  

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v stopnji gibanja 

glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso statistično značilne  

(0,503 < P < 0,818). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne vpliva na njihovo 

stopnjo gibanja pred SNO, med SNO niti po SNO.
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C)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja vokalizacije pred SNO aktivnostjo, 

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 40: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja vokalizacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
VOKALI-
ZACIJE

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 5,600 2,384
0,349 0,707 0,355 0,702DO 20 LET 27 5,074 2,037

NAD 20 LET 22 5,454 2,041

MED
SNO

DO 10 LET 15 4,267 1,223
1,694 0,192 0,406 0,668DO 20 LET 27 4,630 1,779

NAD 20 LET 22 4,273 1,518

PO
SNO

DO 10 LET 15 5,200 1,971
0,011 0,989 0,100 0,905DO 20 LET 27 4,926 1,960

NAD 20 LET 22 5,091 2,021

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,707), med SNO (P = 0,192) in po SNO (P = 0,989), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami.  

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja 

vokalizacije glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso statistično 

značilne (0,668 < P < 0,905). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne vpliva na 

njihovo pogostost pojavljanja vokalizacije, pred SNO, med SNO niti po SNO.
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D)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja gestikulacije pred SNO aktivnostjo, 

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 41: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja gestikulacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
GESTI-
KULACIJE

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 5,467 2,134
0,189 0,828 1,325 0,273DO 20 LET 27 4,407 1,927

NAD 20 LET 22 4,909 2,114

MED
SNO

DO 10 LET 15 4,600 1,882
0,366 0,695 0,655 0,523DO 20 LET 27 4,111 1,625

NAD 20 LET 22 4,000 1,447

PO
SNO

DO 10 LET 15 4,733 1,668
0,735 0,484 0,211 0,811DO 20 LET 27 4,444 1,649

NAD 20 LET 22 4,727 1,882

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,828), med SNO (P = 0,695) in po SNO (P = 0,484), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami.  

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v pogostosti 

pojavljanja gestikulacije glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso 

statistično značilne (0,273 < P < 0,811). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne 

vpliva na njihovo pogostost pojavljanja gestikulacije pred SNO, med SNO niti po SNO.
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E)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja verbalizacije pred SNO aktivnostjo, 

med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 42: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja verbalizacije pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju

POGOSTOST
POJAV- 
LJANJA
VERBA-
LIZACIJE

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 3,400 0,828
16,296 0,000 8,152 0,001DO 20 LET 27 5,185 2,321

NAD 20 LET 22 4,682 2,169

MED
SNO

DO 10 LET 15 3,600 0,986
0,925 0,402 0,338 0,714DO 20 LET 27 3,926 1,269

NAD 20 LET 22 3,909 1,540

PO
SNO

DO 10 LET 15 3,867 1,125
4,014 0,023 1,690 0,198DO 20 LET 27 4,593 1,715

NAD 20 LET 22 4,591 2,016

Predpostavka o homogenosti varianc ni upravičena v primeru pred SNO (P = 0,000) 

in po SNO (P = 0,023), zato uporabljamo izideWelchorevega preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru med SNO, kjer je predpostavka o homogenosti 

varianc upravičena (P = 0,402), pa izid splošnega F – preizkusa razlik med  

aritmetičnimi sredinami.  

Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami med SNO (P = 0,714) ) in po SNO (P = 

0,198), kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja verbalizacije glede na starost oseb z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju niso statistično značilne. Statistično značilno razliko 

v pogostosti pojavljanja verbalizacije glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju pa je pokazalpreizkus razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,001).

Do 20 let stare osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju največ uporabljajo verbalni 

govor pred SNO aktivnostjo in njihova pogostost pojavljanja verbalizacije je mnogo višja 

v primerjavi z osebami starimi do 10 let ali starimi nad 20 let.
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F)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v ravni komunikacije s spremljevalcem, pred SNO 

aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in po SNO aktivnosti

Tabela 43: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

ravni komunikacije s spremljevalcem pred SNO, med SNO in po SNO glede na starost 

oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju

RAVEN
KOMUNI-
KACIJE

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 3,467 0,834
11,649 0,000 5,493 0,008DO 20 LET 27 5,111 2,470

NAD 20 LET 22 4,364 2,421

MED
SNO

DO 10 LET 15 4,533 1,505
1,320 0,275 3,411 0,039DO 20 LET 27 5,407 2,024

NAD 20 LET 22 4,091 1,659

PO
SNO

DO 10 LET 15 4,667 1,676
1,553 0,220 7,432 0,001DO 20 LET 27 5,741 2,030

NAD 20 LET 22 3,773 1,510

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru med SNO (P = 0,275) 

in po SNO (P = 0,220), zato uporabljamo izide splošnega F – preizkusa razlik med 

aritmetičnimi sredinami. V primeru pred SNO, kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena (P = 0,000), pa izid Welchorevega preizkusa. 

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da so razlike v ravni 

komunikacije s spremljevalcem, glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem, 

razvoju statistično značilne (0,001 < P < 0,039). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju vpliva na raven komunikacije s spremljevalcem. Osebe stare do 20 let, v 

primerjavi z ostalima dvema starostnima skupinama, so v medsebojni komunikaciji s 

spremljevalci več uporabljale interakcijo in inciativo. 
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G)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega   

in destruktivnega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in  

po SNO aktivnosti

Tabela 44: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja pred SNO, 

med SNO in po SNO glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju

VEDENJE
AVTOAG.,
AGRES.,
DESTRUK.

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 7,800 1,740
0,007 0,993 1,395 0,256DO 20 LET 27 7,741 1,893

NAD 20 LET 22 6,954 1,838

MED
SNO

DO 10 LET 15 8,467 0,834
19,746 0,000 4,548 0,020DO 20 LET 27 8,889 0,424

NAD 20 LET 22 7,864 1,833

PO
SNO

DO 10 LET 15 8,467 1,060
6,920 0,002 2,256 0,121DO 20 LET 27 8,593 0,931

NAD 20 LET 22 7,636 1,916

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v primeru pred SNO (P = 0,993) in 

zato uporabljamo izid splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. V 

primeru med SNO (P = 0,000) in po SNO (P = 0,002),  kjer predpostavka o homogenosti 

varianc ni upravičena, pa uporabljamo izide Welchorevega preizkusa. 

Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami pred SNO (P = 0,256) ) in po SNO  

(P = 0,121) kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in  

destruktivnega vedenja glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso 

statistično značilne. Statistično značilno razliko v pogostosti pojavljanja omenjenega 

vedenja glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju pa je pokazal preizkus 

razlik med aritmetičnimi sredinami med SNO (P = 0,020).Starost oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju vpliva na pogostost pojavljanja njihovega avtoagresivnega, 

agresivnega in destruktivnega vedenja med SNO aktivnostjo. Največji upad 

izpostavljenega vedenja se je izrazil v skupini oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju 

starih do 20 let.
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H)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v skupnem 

rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega  

in hiperkinetičnega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in  

po SNO aktivnosti

Tabela 45: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja, pred 

SNO, med SNO in po SNO glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju

VEDENJE
EKSPL.,
IMPUL.,
HIPERK.

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 6,333 2,127
0,319 0,728 1,741 0,184DO 20 LET 27 6,333 2,219

NAD 20 LET 22 7,364 1,916

MED
SNO

DO 10 LET 15 8,067 0,961
1,137 0,327 0,015 0,985DO 20 LET 27 8,000 1,271

NAD 20 LET 22 8,045 1,495

PO
SNO

DO 10 LET 15 7,733 1,438
2,017 0,142 0,313 0,732DO 20 LET 27 8,111 1,121

NAD 20 LET 22 7,954 1,864

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,728), med SNO (P = 0,327) in po SNO (P = 0,142), zato uporabljamo izide splošnega 

F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi 

sredinami kažejo, da razlike v pogostosti pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in 

hiperkinetičnega vedenja glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju niso 

statistično značilne (0,184 < P < 0,985). Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne 

vpliva na pogostost pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja.
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I)  Razlika glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju v 

skupnem rezultatu (tri meritve) v pogostosti pojavljanja stereotipnega in 

samostimulacijskega vedenja, pred SNO aktivnostjo, med SNO aktivnostjo in  

po SNO aktivnosti

Tabela 46: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu treh meritev v 

pogostosti pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja, pred SNO, med 

SNO in po SNO glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju

VEDENJE
STEROTIP.,
SAMOSTIM.

STAROST
OSEB Z ZTT 
MOTNJO V 
DUŠEVNEM 

RAZVOJU

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P

PRED
SNO

DO 10 LET 15 5,933 2,282
0,418 0,660 0,821 0,445DO 20 LET 27 6,926 2,571

NAD 20 LET 22 6,454 2,345

MED
SNO

DO 10 LET 15 7,733 1,438
0,152 0,859 0,154 0,858DO 20 LET 27 7,852 1,725

NAD 20 LET 22 7,591 1,652

PO
SNO

DO 10 LET 15 7,067 1,944
2,035 0,139 1,059 0,353DO 20 LET 27 7,556 1,761

NAD 20 LET 22 6,727 2,292

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena v vseh primerih, pred SNO  

(P = 0,660), med SNO (P = 0,859) in po SNO (P = 0,139), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami.  

Vsi preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami kažejo, da razlike v pogostosti 

pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja glede na starost oseb z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju niso statistično značilne (0,353 < P < 0,858). Starost oseb 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne vpliva na pogostost pojavljanja stereotipnega in 

samostimulacijskega vedenja.
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5.2.  ANALIZA STALIŠČ STROKOVNIH DELAVCEV O MOŽNOSTI 
VPLIVANJA SNO PRISTOPA NA OSEBE Z ZTT MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU

V tem poglavju predstavljamo posamezne trditve o možnostih in učinkih pozitivnega 

vplivanja SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju, kakor tudi rezultate 

strinjanja strokovnih delavcev s posameznimi trditvami.

Stališče do možnost in učineka pozitivnega vplivanja SNO pristopa so anketirani 

strokovni delavci, ki so seznanjeni s SNO pristopom in s specifičnostjo populacije oseb 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju, ocenjevali na petstopenjski ocenjevalni lestvici 2 

(popolnoma se ne strinjam – 1, ne strinjam se – 2, ne morem se odločiti – 3,  

strinjam se – 4, popolnoma se strinjam – 5).

Tabela 47: Ranžirna vrsta trditev po aritmetičnih sredinah (X
_
)

R št. T TRDITEV (T) N X
_

1 T15
SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju 
sprostitev (relaksacijo).

45 4,58

2 T1
SNO pristop pozitivno vpliva na razvoj oseb z ZTT motnjo v 
duševnem razvoju.

45 4,49

3 T16
SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju 
spodbudo (stimulacijo).

45 4,47

4 T11
SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju 
pozitivno čutenje in čustvovanje.

45 4,38

5 T2
SNO pristop pomembno vpliva na dvig kvalitete senzornega 
zaznavanja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

45 4,36

6 T17
SNO pristop omogoča prilagoditev senzonega okolja potrebam oseb z 
ZTT motnjo v duševnem razvoju.

45 4,29

7 T4
SNO pristop pomembno vpliva na dvig kvalitete procesa senzorne 
integracije pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

45 4,27

8 T10
SNO pristop omogoča in olajša medsebojno komunikacijo med osebo 
z ZTT motnjo v duševnem razvoju in spremljevalcem (terapevtom).

45 4,24

9 T18
SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju 
zanavanje in sprejemanje sebe in drugih.

45 4,13

10 T13

SNO pristop pripomore k odpravljanju ali preusmerjanju 
nesprejemljivih oblik vedenja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem 
razvoju.(avtoagresija, agresija, destrukcija, impulzivnost, hiperkinezija, 
stereotipija, samostimulacija…)

45 4,11

11 T5
SNO pristop povzroči spremembo dihanja iz hitrega v umirjeno, 
globoko dihanje pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

45 4,11
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12 T3
SNO pristop zviša nivo in kvaliteto usmerjene pozornosti pri osebah z 
ZTT motnjo v duševnem razvoju.

45 4,07

13 T9
SNO pristop pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju spodbuja 
komunikacijo v smeri reakcije preko interakcije do iniciative.

45 3,98

14 T19
SNO pristop omogoča pozitivno komunikacijo med osebami z ZTT 
motnjo v duševnem razvoju.

45 3,93

15 T12
SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju 
razvoj in oblikovanje sprejemljivih oblik vedenja.

45 3,91

16 T7
SNO pristop vpliva na stopnjo gibanja pri osebah z ZTT motnjo 
v duševnem razvoju od refleksne, preko inicitivne na senzorno 
stimulacijo do spontane stopnje.

45 3,80

17 T14
SNO pristop vpliva na dvig kvalitete procesa učenja pri osebah z ZTT 
motnjo v duševnem razvoju.

45 3,78

18 T8
NO pristop spodbudi vse prisotne oblike govora pri osebah z ZTT 
motnjo v duševnem razvoju.

45 3,69

19 T6
SNO pristop vpliva na pridobvivanje novih motoričnih zmogljivosti, 
spretnosti in funkcionalnih sposobnosti oseb z ZTT motnjo v 
duševnem razvoju.

45 3,67

Aritmetične sredine so v intervalu od 3,7 do 4,6, kar kaže, da strokovni delavci pretežno 

potrjujejo posamezne možne pozitivne učinke SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju. Vendar ne vseh z enako stopnjo.Visoka stopnja strinjanja strokovnih 

delavcev se je pokazala predvsem pri trditvah T15, T1 in T16 (4,47 < X
_ 

< 4,58), nižja 

stopnja strinjanja pa pri trditvah T6, T8, T14 in T7 (3,67 < X
_ 

< 3,80).  

Najvišja stopnja strinjanja se je pokazala pri trditvah, da SNO pristop omogoča osebam 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju relaksacijo in stimulacijo ter, da pozitivno vpliva na 

njihov celostni razvoj. Težko pa so se odločali ali so se delno (malo) strinjali v pozitvnih 

učinkih SNO pristopa, glede njegovega vpliva na motoričen in govorni razvoj, kakor tudi 

na procese učenja in medsebojne komunikacije oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju.
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5.2.1.  ANALIZA RAZLIK V SOGLAŠANJU S POSAMEZNIMI  
TRDITVAMI GLEDE NA DELOVNO DOBO STROKOVNIH  
DELAVCEV (ANKETIRANCEV) 

Tabela 48: Izid Kruskal – Wallisovega preizkusa razlik v soglašanju s posameznimi 

trditvami glede na delovno dobo

TRDITVE
DELOVNA 

DOBA

POVPREČNI
RANG

KRUSKAL - WALLISOV
PREIZKUS

N R
_

χ2 P

T1
do 10 let 11 18,86

1,892 0,388do 20 let 17 24,03
nad 20 let 17 24,65

T2
do 10 let 11 20,09

0,882 0,643do 20 let 17 23,71
nad 20 let 17 24,18

T3
do 10 let 11 20,82

0,691 0,708do 20 let 17 22,82
nad 20 let 17 24,59

T4
do 10 let 11 22,73

0,544 0,762do 20 let 17 24,56
nad 20 let 17 21,62

T5
do 10 let 11 24,50

0,394 0,821do 20 let 17 23,24
nad 20 let 17 21,79

T6
do 10 let 11 24,14

2,903 0,234do 20 let 17 19,12
nad 20 let 17 26,15

T7
do 10 let 11 22,82

0,135 0,935do 20 let 17 22,35
nad 20 let 17 23,76

T8
do 10 let 11 22,86

1,907 0,385do 20 let 17 20,18
nad 20 let 17 25,91

T9
do 10 let 11 18,14

4,760 0,093do 20 let 17 22,29
nad 20 let 17 26,85

T10
do 10 let 11 22,68

0,223 0,894do 20 let 17 22,15
nad 20 let 17 24,06

T11
do 10 let 11 21,00

0,803 0,669do 20 let 17 22,41
nad 20 let 17 24,88
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T12
do 10 let 11 21,36

1,449 0,485do 20 let 17 21,41
nad 20 let 17 25,65

T13
do 10 let 11 24,27

0,250 0,882do 20 let 17 22,09
nad 20 let 17 23,09

T14
do 10 let 11 20,91

2,540 0,281do 20 let 17 20,71
nad 20 let 17 26,65

T15
do 10 let 11 24,00

0,134 0,935do 20 let 17 22,41
nad 20 let 17 22,94

T16
do 10 let 11 22,73

0,471 0,790do 20 let 17 24,41
nad 20 let 17 21,76

T17
do 10 let 11 20,91

0,583 0,747do 20 let 17 23,06
nad 20 let 17 24,29

T18
do 10 let 11 24,82

0,528 0,768do 20 let 17 21,59
nad 20 let 17 23,24

T19
do 10 let 11 20,32

0,986 0,611do 20 let 17 22,79
nad 20 let 17 24,94

Rezultati Kruskal – Wallisovega testa kažejo, da ni statistično značilne razlike v 

soglašanju z vsemi trditvami glede na delovno dobo anketirancev (0,093 < P < 0,935).

Tabela 49: Osnovna deskriptivna statistika skupnega rezultata na ocenjevalni lestvici 2

N X
_

S KA KS
STALIŠČA 45 78244 8,626 

(KV%=11%)
-265 -264

Distribucija skupnega rezultata na ocenjevalni lestvici 2 je dokaj simetrična (KA = 

- 0,265) in normalna (KS = - 0,264). Prevladuje bolj zadržano, previdno zaznavnje 

pozitvnih učinkov SNO pristopa pri strokovnih delavcih. Domnevno gre za slabše 

poznavanje SNO pristopa in s tem njegovih pozitivnih učinkov na osebe z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju. SNO pristop je relativno novi pristop pri delu z osebami z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju.
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Hkrati pa je zaznati nekaj več takšnih strokovnih delavcev, ki so bolj pozitivno usmerjeni 

(KA < 0).  Koeficient variacije je nizek (11%)  kar pomeni, da so strokovni delavci z 

vidika odobravanja in sprejemanja pozitivnih učinkov SNO pristopa, dokaj homogeni.

Tabela 50: Izid analize variance preverjanja razlik v skupnem rezultatu na  ocenjevalni 

lestvici 2 glede na delovno dobo

DELOVNA 
DOBA 

STROKOVNIH 
DELAVCEV

n X
_

S

PREIZKUS
HOMOGENOSTI

VARIANC

PREIZKUS
RAZLIK

ARITMETIČNIH
SREDIN

F P F P
DO 10 LET 11 77,454 7,394

0,318 0,729 0,321 0,727DO 20 LET 17 77,412 9,328
NAD 20 LET 17 79,588 8,966

Predpostavka o homogenosti varianc je upravičena (P = 0,729), zato uporabljamo izide 

splošnega F – preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami. 

Preizkusi razlik med aritmetičnimi sredinami v skupnem rezultatu stališč kažejo, da  

ni statistično značilne razlike v stališčih glede na delovno dobo strokovnih delavcev  

(P = 0,727).

Rezultati kažejo, da delovna doba in s tem delovne izkušnje strokovnih delavcev niso 

vplivale na izoblikovanje njihovih stališč do pozitivnih učinkih SNO pristopa na osebe 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Strokovni delavci vseh kategorij delovne dobe 

podobno potrjujejo ta pristop, in sicer v smeri od zadržanosti do soglašanja z njegovimi 

pozitivnimi vplivi.
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6. RAZPRAVA 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo s pomočjo strokovne literature različnih 

avtorjev predstavili in opredelili SNO pristop, njegova temeljna načela in prvine. Na 

osnovi teoretičnih spoznaj o značilnostih populacije oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju, predvsem na področju njihovega učenja in vedenja, kakor tudi kakovostnega 

preživljanja prostega časa, smo SNO pristop umestili med izjemno uporabnega za 

odpravljanje neprilagojenih oblik vedenja in spodbujanje senzomotoričnega učenja v 

omenjeni populaciji. 

Empirično verifikacijo, v teoretičnem delu navedenih temeljnih teoretičnih spoznanj, 

smo opravili z raziskavo, katere namen je bil proučiti vplivanje SNO pristopa na osebe 

z ZTT motnjo v duševnem razvoju, kakor tudi ugotoviti stališča strokovnih delavcev 

o možnih učinkih SNO pristopa na imenovane osebe. Vplivanje SNO pristopa smo 

raziskovali z vidika vplivanja na posamezna fiziološko – psihološko – socialna področja 

funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju kot so dihanje, stopnja 

gibanja, raven komunikacije, raven komunikacije s spremljevalcem in vedenje. Stališča 

strokovnih delavcev pa smo ugotavljali s stopnjo strinjanja o možnih pozitivnih učinkih 

SNO pristopa v populaciji oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju.

Analiza vpliva SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju je pokazala, 

da SNO pristop pozitivno vpliva na vsa opazovana področja fiziološko-psihološko-

socialnega funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Dihanje oseb z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju včasu SNO aktivnosti postane bolj umirjeno in globoko ter 

lastno kakovost zadrži še po prenehanju SNO aktivnosti. Gibanje oseb z ZTT motnjo 

v duševnem razvoju je med SNO aktivnostjo usmerjeno in stimulirano s senzorno 

stimulacijo, kar spodbudi kasneje močneje izraženo spontano gibanje. SNO pristop 

vpliva na vse ravni komunikacije oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Med SNO 

aktivnostjo se je izrazil upad pogostosti pojavljanja tako vokalizacije, gestikulacije kot 

verbalizacije pri opazovanih osebah. SNO aktivnosti usmerijo osebe z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju na njihovo lastno psiho-fizično sproščanje ali na senzomotorično 

stimuliranje ter s tem na zaznavanje in čutenje ugodja. V tem primeru je potreba po 

komunikaciji (s katero izražajo lastne potrebe, želje in interese) manj izražena. Osebe 
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z ZTT motnjo v duševnem razvoju ohranijo raven komunikacije s spremljevalci pred, 

med in po SNO, čeprav se je pokazal linearni trend napredovanja, od reakcije preko 

interakcije do iniciative pri omenjeni komunikaciji. Avtoagresivno, agresivno in 

destruktivno vedenje je pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju najmanj prisotno 

med SNO aktivnostjo. Prav tako je eksplozivno, impulzivno in hiperkinetično vedenje 

pri njih manj prisotno med SNO kot je bilo pred vstopom v SNO prostor. Zmanjšana 

prisotnost izpostavljenih nezaželenih oblik vedenj se pri njih ohrani še po končani SNO 

aktivnosti. Največji vpliv SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju se je 

pokazal pri zmanjševanju stereotipnega in samostimulacijskega. Med SNO aktivnostjo 

je imenovano vedenje pri njih mnogo manj prisotno. Po končani SNO aktivnosti pa 

se pogostost pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja pri njih rahlo 

dvigne (v primerjavi spogostostjo pojavljanja vedenja med SNO), kar lahko pripisujemo 

tudi njihovemu iskanju lastnega zadovoljstva, sproščanja in samostimulacije, zaradi 

prekinitve SNO aktivnosti.

Analiza razlik, glede na raven motnje v duševnem razvoju, v posameznih opazovanih 

kategorijah fiziološko – psihološko – socialnega funkcioniranja oseb z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju v okviru SNO pristopa je pokazala, kakšen je vpliv ravni motnje v 

duševnem razvoju. Raven motnje v duševnem razvoju ne vpliva na kakovost dihanja 

oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne pred SNO, ne med SNO in ne po SNO.Vpliv 

ravni motnje v duševnem razvoju na stopnjo gibanja od refleksnega, iniciativnega na 

senzorno stimulacijodo spontanega gibanja, se pri osebah z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju, izrazi šele med SNO in po SNO. Primerna senzorno-gibalna stimulacija med 

SNO spodbudi gibalni potencial pri osebah z zmerno in težjo motnjo v duševnem 

razvoju, kar je opazno še po SNO aktivnosti. Raven motnje v duševnem razvoju nima 

vpliva na pogostost pojavljanja vokalizacije pri osebah z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju. Vpliv ravni motnje se pri pogostosti pojavljanja gestikulacije imenovanih oseb 

izrazi šele po SNO aktivnosti. Pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju se upad 

pogostosti pojavljnja gestikulacije izrazito zadrži še po SNO aktivnosti. Temu lahko 

doprinese bodisi večja umirjenost oseb po SNO kot pred SNO ali možna večja uporaba 

verbalnega govora. Raven motnje ima vpliv na uporabo verbalnega govora v populaciji 

oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju. 
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Pogostost pojavljanja verbalizacije je v skupini oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju višja v primerjavi s skupino oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju, tako pred 

SNO, med SNO in po SNO. Prav tako je pogostost pojavljanja verbalizacije v skupini 

oseb s težjo motnjo v duševnem razvoju višja v primerjavi s skupino oseb s težko motnjo 

v duševnem razvoju tako pred SNO, med SNO in po SNO. Raven motnje vpliva na 

stopnjo komunikacije s spremljevalcem. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

za komunikacijo s spremljevalcem uporabljajo vse tri ravni komuniciranja; reagirajo 

na njegovo pobudo, sodelujejo v pogovoru in dajejo tudi pobude za komunikacijo. Pri 

osebah s težjo motnjo v duševnem razvoju se iniciativa za komunikacijo izjemoma 

pojavi, komunikacija bolj poteka na ravni interakcije in reakcije. Osebe s težko motnjo 

pa včasih sploh ne reagirajo na spremljevalčevo pobudo za komunikacijo ali pa se v 

komunikaciji bolj ali manj zadržujejo na tej ravni komunikacije. Raven motnje vpliva 

na pogostost pojavljanja avtoagresivnega, agresivnega in destruktivnega vedenja pri 

osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju, kar se izrazi šele po končani SNO aktivnosti.

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju pogostost pojavljanja izpostavljenih 

vedenj zadržijo še po SNO. Raven motnje v duševnem razvoju ne vpliva na pogostost 

pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in destruktivnega vedenja pri osebah z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju. Vpliv ravni motnje na pogostost pojavljanja stereotipnega 

in samostimulacijskega vedenja pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju se 

izrazi samo med SNO aktivnostjo. Med SNO aktivnostjo upade pogostost pojavljanja 

izpostavljenih vedenj pri vseh osebah, vendar je to še posebej opazno v skupini oseb z 

zmerno in težko motnjo v duševnem razvoju.

Analiza razlik, glede na starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju, v posameznih 

opazovanih kategorijah njihovega fiziološko – psihološko – socialnega funkcioniranja, 

v okviru SNO pristopa je pokazala, kakšen je vpliv starosti oseb na posamezno 

ocenjevano kategorijo. Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju ne vpliva na 

kakovost dihanja, niti na njihovo stopnjo gibanja, niti na pogostost pojavljanja njihove 

vokalizacije in gestikulacije. Vpliv starosti oseb z ZTT motnjo v duševnem ravoju se 

je izrazil v pogostosti pojavljanja verbalizacije pred SNO aktivnostjo. Do 20 let stare 

osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju največ uporabljajo verbalni govor samo 

pred SNO aktivnostjo in njihova pogostost pojavljanja verbalizacije je mnogo višja v 

primerjavi z osebami starimi do 10 let ali starimi nad 20 let. Starost oseb z ZTT motnjo 
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v duševnem razvoju vpliva na raven komunikacije s spremljevalcem. Interakcijo in 

inciativo v medsebojni komunikaciji s spremljevalcem največ uporabljajo osebe z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju stare do 20 let. Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju vpliva na pogostost pojavljanja njihovega avtoagresivnega, agresivnega in 

destruktivnega vedenja zgolj med SNO aktivnostjo. Največji upad pogostosti pojavljanja 

izpostavljenega vedenja se izrazi v skupini oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju starih 

do 20 let. Starost oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju pa ne vpliva, niti na pogostost 

pojavljanja eksplozivnega, impulzivnega in hiperkinetičnega vedenja, niti na pogostost 

pojavljanja stereotipnega in samostimulacijskega vedenja. 

Analiza stališč strokovnih delavcev o možnostih vplivanja SNO pristopa na osebe z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju  je pokazala, da strokovni delavci pretežno potrjujejo 

posamezne možne pozitivne učinke SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem 

razvoju. Rezultati analize stališč so pokazali tudi, da delovna doba in s tem delovne 

izkušnje strokovnih delavcev ne vplivajo na izoblikovanje njihovih stališč do pozitivnih 

učinkov SNO pristopa na osebe z ZTT motnjo v duševnem razvoju. Največjo vrednost 

SNO pristopa strokovni delavci uvidevajo v tem, da SNO pristop omogoča osebam z 

ZTT motnjo v duševnem razvoju relaksacijo in stimulacijo ter, da pozitivno vpliva na 

njihov celostni razvoj.  Manjše učinke SNO pristopa pa strokovni delavci zaznavajo 

v njegovem vplivu na motoričen in govorni razvoj, kakor tudi na procese učenja in 

medsebojne komunikacije oseb z ZTT motnjo v duševnem razvoju.
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7. SKLEP

Zaključimo, SNO pristop -  dokaj neodvisno od ravni motenosti in starosti oseb z ZTT 

motnjo v duševnem razvoju - pozitivno vpliva na funkcioniranje imenovanih oseb. S 

selektivno ponudbo senzorne stimulacije SNO pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v 

duševnem razvoju doživljanje in čutenje psiho-fizične sproščenosti in s tem odpravljanje 

ali zmanjševanje pojavljanja neprilagojenih oblik vedenja. Na enak način SNO pristop 

omogoča pri osebah z ZTT motnjo v duševnem razvoju bolj kakovostno senzorno 

procesiranje in s tem spodbuja procese senzomotoričnega učenja. Na ta način SNO 

pristop omogoča osebam z ZTT motnjo v duševnem razvoju hitrejše in enostavneješe 

osvajanje navad, spretnosti in znanj, ki jim povečujejo kakovost njihovega življenja. 

SNO pristop, zaradi pozitivnih učinkov na funkcioniranje oseb z ZTT motnjo lahko 

opredelimo kot učinkovit izobraževalno – terapevtski pristop zanje.
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PRILOGA 1 

 

“VPLIV SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO,  

TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO  

V DUŠEVNEM RAZVOJU” 

 

Sem študentka podiplomskega študija Specialno – rehabilitacijske pedagogike in se v 

magistrskem delu ukvarjam z ugotavljanjem vpliva snoezelen pristopa na osebe z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnemrazvoju. 

Pred vami je ocenjevalna lista, ki bi mi z vašo ocenitvijo omogoila ugotoviti 

predhodno zapisane vplive oziroma uinke. Ocenjevanje bi izvedli tri –krat, v mesecu 

oktobru 2015, decembru 2015 in marcu 2016. 

S križcem (X) bi pri vsakem ocenjevanju zabeležili, kaj od navedenga je prisotno pri 

ocenjevanji osebi, pred, med in po snoezelen obravanavi. Ocenjevanje vam bo vzelo 

zgolj 5 minut vašega asa za vsako ocenitev. 

Zaradi pridobitve vpogleda v vzorec ocenjvalcev in ocenjevanih oseb je na zaetku 

ocenjevalne liste potrebno zapisati doloene podatke. Podatki so zaupni in bodo 

uporabljeni  zgolj za pripravo te magistrske naloge. 

Vaše sodelovanje je kljuno za raziskavo navedenega pojava, zato se vam za 

pripravljenost že v naprej najlepše zahvaljujem. 

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z ocenjevanjem sem vedno na voljo: 

 

 
Vesna Likovnik Gorjup 
 
Tel. 051 686 699, Mail: vesna.likovnik@triera.net 
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PODATKI O OCENJEVALCU – OCENJEVALKI / Obkrožite pravilno trditev! 

VAŠA STAROST 

1. od 20 do 30 let 
2. od 30 do 40 let 
3. od 40 do 50 let 
4. od 50 do 60 let 
5. čez 60 let 

VAŠE DELOVNE IZKUŠNJE V SNOEZELEN 
PROSTORIH 

1. od 1 do 5 let 
2. od 6 do 10 let 
3. od 11 do 15 let 
4. od 16 do 20 let 
5. nad 20 let 

VAŠ POKLIC 

1. specialno – rehabilitacijski pedagog 
2. fizioterapevt 
3. delovni terapevt 
4. psiholog 
5. logoped 
6. vgojitelj 
7. drugo_______________________________(zapišite) 

VAŠ SPOL   

1. M    

2.  Ž 
 

 
PODATKI O OCENJEVANI OSEBI(vpiše jih ocenjevalec /ka, tako, da obkroži ustrezno trditev) 

SPOL  OCENJEVANE-GA 

1. M    

2.  Ž 
 
 

STAROST OCENJEVANE-GA 

1. pod 5let 
2. od 6 do 10 let 
3. od 11 do 15 let 
4. od 16 do 20 let 
5. od 21 do 30 let 
6. čez 30 let 

Obkrožite raven delovanja ocenjevane osebe: 
1. zmerna motnja v duševnem razvoju 
2. težja motnja v duševnem razvoju 
3. težka motnja v duševnem razvoju 

Obkrožite na katerih področjih ima ocenjevan/a izrazite težave z ustrezno stopnjo 
(0 – nima težav, 1 – majhne težave, 2 – srednje težave, 3 – velike težave): 
1. na področju gibanja                                                 0      1      2      3 
2. na področju vida                                                       0      1      2      3 
3. na področju sluha                                                     0      1      2      3 
4. na področju govora                                                  0      1      2      3 
5. na področju vedenja                                                0      1      2      3 
6. drugo __________________________________________________________ (izpolnite) 
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Prvo ocenjevanje, datum:  
 

 
“OCENJEVANJE VPLIVA SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN 

TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU” 
 

FIZIOLOŠO  - PSIHOLOŠKO – SOCIALEN ODGOVOR PRED SNO MED SNO PO SNO 

DIHANJE  
plitvo, vznemirjeno    
normalno, povprečno    
globoko, umirjeno    

STOPNJA GIBANJA   
refleksno    
iniciativno na senzorno stimulacijo    
spontano    

RAVEN KOMUNIKACIJE  
VOKALIZACIJA  - oglašanje s glasovi  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
GESTIKULACIJA  -  uporaba kretenj  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
VERBALIZACIJA  - uporaba verbalnega govora  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     

RAVEN KOMUNIKACIJE S SPREMJEVALCEM  
REAKCIJA (se odziva na spemljevalčevo pobudo)    
INTERAKCIJA (sodeluje v  komunikaciji)    
INICIATIVA (daje pobudo za komunikacijo)    

VEDENJE  
AVTOAGRESIVNO, AGRESIVNO, DESTRUKTIVNO  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
EKSPLOZIVNO, IMPULZIVNO, HIPERKINETIČNO 
VEDENJE 

 

močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
STEREOTIPNO IN SAMOSTIMULACIJSKO VEDENJE  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
 

S križcem (X) zabeležite prisotnost stanja pred, med in po snoezelen 
obravnavi. 
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Drugo ocenjevanje, datum:  
 

 
“OCENJEVANJE VPLIVA SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN 

TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU” 
 

FIZIOLOŠO  - PSIHOŠKO – SOCIALEN ODGOVOR PRED SNO MED SNO PO SNO 

DIHANJE  
plitvo, vznemirjeno    
normalno, povprečno    
globoko, umirjeno    

STOPNJA GIBANJA   
refleksno    
iniciativno na senzorno stimulacijo    
spontano    

RAVEN KOMUNIKACIJE  
VOKALIZACIJA  - oglašanje s glasovi  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
GESTIKULACIJA  -  uporaba kretenj  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
VERBALIZACIJA  - uporaba verbalnega govora  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     

RAVEN KOMUNIKACIJE S SPREMJEVALCEM  
REAKCIJA (se odziva na spemljevalčevo pobudo)    
INTERAKCIJA (sodeluje v  komunikaciji)    
INICIATIVA (daje pobudo za komunikacijo)    

VEDENJE  
AVTOAGRESIVNO, AGRESIVNO, DESTRUKTIVNO  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
EKSPLOZIVNO, IMPULZIVNO, HIPERKINETIČNO 
VEDENJE 

 

močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
STEREOTIPNO IN SAMOSTIMULACIJSKO VEDENJE  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
 
 

S križcem (X) zabeležite prisotnost stanja pred, med in po snoezelen 
obravnavi. 
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Tretje ocenjevanje, datum:  
 

“OCENJEVANJE VPLIVA SNOEZELEN PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN 
TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU” 

 

FIZIOLOŠO  - PSIHOLOŠKO – SOCIALEN ODGOVOR PRED SNO MED SNO PO SNO 

DIHANJE  
plitvo, vznemirjeno    
normalno, povprečno    
globoko, umirjeno    

STOPNJA GIBANJA   
refleksno    
iniciativno na senzorno stimulacijo    
spontano    

RAVEN KOMUNIKACIJE  
VOKALIZACIJA  - oglašanje s glasovi  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
GESTIKULACIJA  -  uporaba kretenj  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     
VERBALIZACIJA  - uporaba verbalnega govora  
ne ali malo prisotna prisotna    
zmerno prisotna    
močno prisotna     

RAVEN KOMUNIKACIJE S SPREMJEVALCEM  
REAKCIJA (se odziva na spemljevalčevo pobudo)    
INTERAKCIJA (sodeluje v  komunikaciji)    
INICIATIVA (daje pobudo za komunikacijo)    

VEDENJE  
AVTOAGRESIVNO, AGRESIVNO, DESTRUKTIVNO  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
EKSPLOZIVNO, IMPULZIVNO, HIPERKINETIČNO 
VEDENJE 

 

močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
STEREOTIPNO IN SAMOSTIMULACIJSKO VEDENJE  
močno prisotno    
zmerno prisotno    
malo ali ne prisotno    
 
 

S križcem (X) zabeležite prisotnost stanja pred, med in po snoezelen 
obravnavi. 
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PRILOGA 2 

 

UGOTAVLJANJE STALIŠ O MOŽNOSTI VPLIVANJA SNOEZELEN 

PRISTOPA NA OSEBE Z ZMERNO TEŽJO IN TEŽKO MOTNJO  

V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Moje ime je Vesna Likovnik Gorjup in sem študentka podiplomskega študija 

Specialno-rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani. V 

magistrskem delu se ukvarjam z ugotavljanjem  vpliva snoezelen pristopa na osebe z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Pred vami je vprašalnik, ki sem ga 

sestavila v namen za ugotavlanje stališ do izbrane vsebine. Vprašalnik je anonimen, 

za izpolnjevanje pa boste potrebovali zgolj nekaj minut. Zbrani podatki bodo 

obravnavani zaupno, na osnovi splošne analize ter bodo uporabljeni zgolj za pripravo 

omenjenega magistrskega dela. 

Vaše sodelovanje je zaraziskavo kljunega pomena, zato sem vam zanj najlepše 

zahvaljujem. 

 

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z reševanjem vprašalnika sem vedno dosegljiva, 

 

Vesna LIKOVNIK GORJUP 

tel: 051 686 699, mail: vesna.likovnik@triera.net 

 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA: 

1. RAZLAGA KRATIC: 

SNOP: snoezelen pristop 

ZTTMDR: zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

Preberite trditev zapisano na levi strani lista in ustrezno s križcem (X) oznaite 

stopnjo vašega strinjanja z navedeno vsebino. 

 

2. PREBERITE TRDITEV ZAPISANO NA LEVI STRANI LISTA IN 

USTREZNO S KRIŽCEM (X) OZNAITE STOPNJO VAŠEGA STRINJANJA 

Z NAVEDENO VSEBINO. 

PRILOGA 2
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