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POVZETEK 

 
Diplomsko delo »Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na 

področju govora, vedenja in učenja« je sestavljeno iz teoretičnega in 

empiričnega dela. 

V teoretičnem delu smo predstavili teorijo senzorne integracije, ki jo je razvila A. 

Jean Ayres ter motnjo v senzorni integraciji. Motnja v senzorni integraciji je 

stanje, ki prizadene vsaj 1 od 20 otrok, in vpliva na govor, vedenje in učenje. 

Podrobneje smo predstavili razvoj otroka in razvoj govora pri predšolskem 

otroku. Nato smo opredelili senzorno integracijo in otrokovo funkcioniranje na 

področju govora, učenja in vedenja.  

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika skušali analizirati, 

kako motnja v senzorni integraciji vpliva na otrokovo delovanje. Zanimalo nas je 

tudi, ali se motnja v senzorni integraciji »hipersenzitivnost na taktilnem in 

hiposenzitivnost na vestibularnem področju« pogosteje pojavlja pri otrocih, ki 

imajo težave na področju vedenja, učenja in govora. V raziskavo smo zajeli 

otroke, ki obiskujejo prvi, drugi in tretji razred osnovne šole.  Rezultati raziskave 

so pokazali, da otroci z motnjo v senzorni integraciji pogosteje težave na 

področju govora, vedenja in učenja. 

 

 

 

Ključne besede: senzorna integracija, motnja v senzorni integraciji, otrok, 

govor, učne težave, težave v vedenju 
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SUMMARY 

 
The thesis “The influence of sensory integration dysfunction on a child’s abilities 

in the fields of speech, behavior, and learning” is made up of a theoretical and 

an empirical part. 

In the theoretical part, we introduced the sensory integration theory developed 

by A. Jean Ayres, as well as the sensory integration dysfunction. Sensory 

integration dysfunction is a state that affects at least one in twenty children by 

influencing their abilities to speak, their behavior and learning abilities. 

We introduced the development of a child and the development of speech skills 

with a preschool child in a more detailed manner. Thereafter, we defined 

sensory integration and a child’s functioning in the fields of speech, learning, 

and behavior. 

In the empirical part, we tried to analyze by means of a questionnaire how a 

sensory integration dysfunction affects a child’s functioning. We also tried to 

establish if the sensory integration dysfunction “hypersensitivity in the tactile and 

hypersensitivity in the vestibular field” is more frequent with children with 

difficulties in the fields of behavior, learning and speech. The research included 

children from grades one through three of elementary school. The results of the 

research show that children with a sensory integration dysfunction are more 

frequently affected with difficulties in the fields of speech, behavior, and 

learning. 

 

 

Keywords: sensory integration, sensory integration dysfunction, child, speech, 

learning difficulties, difficult behavior 
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1 UVOD 
 

David – ko posluša svojo učiteljico med branjem zgodbe, se nenehno »zvira« 

na stolu in vrti svinčnik v roki. Sedi na spodvitih nogah. Med reševanjem 

naloge v svoji klopi si pogosto prepeva ali mrmra in ne sledi ustnim 

navodilom. Pogosto se zaletava v predmete in se spotika. 

Jack – že lahen dotik je zanj neprijeten in grozeč. Sovraži etikete na 

notranji strani ovratnika svojih srajc. V razredu Jacka stalno moti naključen 

hrup, kot na primer deklica, ki sedi poleg njega in udarja s svinčnikom po 

mizi. Pogosto se pritožuje nad tem, da je učilnica presvetla. Rad sedi in se 

izogiba aktivnostim na igrišču (Kavkler, Gavin, Viola, Košak, Magajna, 

2007:115). 

 

Dva dečka, dve zgodbi, ki pa ju druži skupen imenovalec – težave pri 

učinkovitem integriranju senzornih informacij oziroma njun skupni imenovalec je 

motnja senzorne integracije. 

V diplomskem delu »Vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo delovanje na 

področju govora, učenja in vedenja« bomo obravnavali motnjo v senzorni 

integraciji. Osredotočili se bomo na tri področja otrokova delovanja: govor, 

vedenje in učenje ter analizirali vpliv motnje senzorne  integracije na omenjenih 

področjih otrokovega delovanja.  

Beseda integracija izhaja iz latinskega pridevnika »integer« in pomeni 

nedotaknjen, cel. Dobesedno pomeni integracija »povezovanje posameznih 

enot, delov v večjo celoto, združevanje« (SSKJ, 22.4.2011). 

Senzorna integracija je sposobnost oziroma način, na katerega živčni sistem 

procesira informacije, ki jih dobi iz čutil. Vsak trenutek v naš sistem vstopa 

nešteto senzornih informacij in senzorna integracija je sposobnost 

možganskega in živčnega sistema, da dražljaje organizira, integrira ter uporabi 

pri oblikovanju zaznav, vedenja in učenja (Kavkler, Gavin, Viola, Košak, 

Magajna, 2007:114).  
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Motnja je pojav, ki ni usklajen s pravilnim, normalnim, tipičnim delovanjem 

(SSKJ, 22.4.2011).  

Motnja senzorne integracije pomeni, da možgani ne funkcionirajo na naraven in 

učinkovit način. Je nevrološka motnja, ki izhaja iz nezmožnosti možganov 

organizirati, integrirati senzorne informacije. Motnja vpliva na vse aspekte 

posameznikovega delovanja: vsakodnevne aktivnosti, igro, delo, učenje in 

socialne interakcije in prizadene okoli 10% posameznikov. Senzorne težave 

pomembno vplivajo na govor, jezik, vedenje in učenje (Peske, 2005:29).  

 

Z diplomskim delom želim izpostaviti glavno tezo – »človek je celota vseh 

doživetij«. Mnogo dejstev o delovanju našega telesa nam je nerazumljivih, kot 

tudi mnogi notranji procesi, npr.: rast in razvoj. Veliko težav izvira prav od tu, 

ena od težav je lahko tudi motnja senzorne integracije, ki vpliva na celosten 

razvoj posameznika, torej tudi na njegov govor, jezik, vedenje in njegovo 

sposobnost učenja. Premalokrat se zavedamo, da so resnični vzroki, zaradi 

katerih se nekateri otroci ne zmorejo učiti in slediti pouku, imajo težave na 

področju vedenja in tudi govora, prezrti. Otrok je pogosto nerazumljen ali ne 

razume, kaj se dogaja z njim. Mnogokrat so vzroki naštetih težav nerazumljivi za 

otrokovo okolico in so skriti globoko v delovanju možganov ali v razvojnem 

procesu posameznika. Otroka se pogosto označi kot lenega, neumnega, 

nemirnega. V teoriji vzgoje in izobraževanja je eno od ključnih načel 

upoštevanje individualnosti vsakega otroka, njegove različnosti in njegovih 

potreb; vse našteto pa pogojuje zahtevo po individualni obravnavi otroka. Ker je 

v Sloveniji motnja senzorne integracije manj prepoznana, otrok z značilnostmi 

motnje senzorne integracije pa vedno več, smo se odločili, da skozi prizmo 

analize senzorne integracije predstavimo otroke, ki pogosto naletijo na 

nerazumevanje, saj starši in strokovnjaki ne poznajo pravega vzroka njihovih 

težav. 
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1.1 SENZORNA INTEGRACIJA 
 

Teorijo senzorne integracije je razvila Jean Ayres, pionirka raziskovanja 

senzorne integracije v Združenih državah Amerike. Temelji na predpostavki, da 

so glavni »gradniki« centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS) čuti, 

najpomembnejša osnovna čutila pa vestibularno, taktilno in proprioceptivno 

čutilo. 

Jane Ayres je razvila teorijo senzorne integracije z namenom razložiti povezavo 

med vedenjem in nevrološkim delovanjem. Z vpogledom v strukturo CŽS je 

želela ugotoviti, kako otrok organizira in uporabi določeno senzorno informacijo 

ter kako se senzorna integracija razvija. Menila je, da je hierarhični model 

strukture CŽS v navpično urejenih stopnjah; hierarhično je hrbtenjača na dnu, 

na vrhu sta možganski hemisferi, vmes pa se nahaja možgansko deblo. Njeno 

razmišljanje je potekalo v smeri, da so nivoji medsebojno odvisni in odražajo 

trend kontrole »od zgoraj navzdol« in specializacijo. Možganska skorja, ki je na 

vrhu hierarhije, je visoko specializirana in analizira natančne detajle senzornih 

informacij. Ima tudi funkcijo vodje za ostale dele. Najpomembnejša funkcija 

nižjih delov je, da služijo kot filter senzornih informacij, preden prenesejo 

informacije v možgansko skorjo. Možganska skorja je odvisna od nižjih struktur 

zaradi sprejema nujnih, dobro organiziranih informacij, da jih analizira in pripravi 

ustrezen odziv. Glede na hierarhijo CŽS imajo višji nivoji višje intelektualne 

funkcije kot nižji, vendar to ne izniči pomembnosti funkcij nižjega nivoja (Case – 

Smith et al, 1996:325).  

Ayresova je izvedla veliko kliničnih študij in je svoja spoznanja  povezovala s 

spoznanji, ki so jih podali Sherrington (1906), Piaget (1955), Lasesek (1957), 

Herrick (1957), Luria (1963), Schilder (1935) in drugi.  

Ayresine raziskave (2002:18) so izhajale predvsem iz stališča, da slaba 

senzorna integracija vpliva na proces učenja in vedenja in da določene učne 

težave izhajajo prav iz tega. Vodila so jo tri glavna spoznanja: razvoj sledi 

predvidljivemu zaporedju, nenormalni razvoj se odraža skozi ohranjanje 

primitivnih vzorcev in, zorenje organizma je odvisno od interakcije z okoljem, in 

vse to vpliva na proces učenja (Ayres, 2002:18). 
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Ayresova (2002:16) je senzorno integracijo opredelila kot nevrobiološko 

aktivnost, ki se nanaša na interpretacijo in integracijo senzornih stimulacij iz 

okolja in človekovega telesa in predstavlja najvažnejši tip senzorne obdelave. 

Organizira informacije, ki jih zaznavajo čutila ter omogoča namensko delovanje 

ali odzivanje na razmere, s katerimi se soočamo. Je kontinuiran proces in 

oblikuje osnovo za akademsko učenje in socialno vedenje. 

Fisherjeva in ostali (1991:4) trdijo, da je senzorna integracija nevrološki proces, 

ki organizira občutenje lastnega telesa v povezavi z okoljem. S sodelavci je 

razvila teorijo o povezavi med nevrološkim procesom in vedenjem. Meni, da je 

vedenje odvisno od sposobnosti otroka, ki sprejme določeno senzorno 

informacijo iz okolja in gibov telesa, z namenom sprejeti in združiti senzorne 

dražljaje iz CŽS in te informacije uporabiti za načrtovanje in oblikovanje 

vedenja. Ko ima otrok  težave pri oblikovanju in združevanju senzornih 

dražljajev, ima težave pri oblikovanju in izkazovanju ustreznega vedenja in vse 

to vpliva na učenje ter motorično vedenje.       

Bundy, Lane in Murray (2002:5), ki se ukvarjajo s preučevanjem senzorne 

integracije, so senzorno integracijo opredelili kot sposobnost integracije 

informacij, prihajajočih v osrednje živčevje iz različnih senzornih modalitet na 

podlagi razvitih spretnosti. Senzorna integracija v teku razvoja podpira razvoj 

drže in fine diskriminacije s pomočjo senzornih informacij, ki prihajajo v telo iz 

okolja. Notranji pogon se odraža v smeri raziskovanja, angažiranosti, 

sodelovanja in zaupanja. 

Pomembna spoznanja o senzorni integraciji je prispevala Millerjeva (2006:5), ki 

je s svojimi sodelavci oblikovala sodobni izraz senzorna predelava – »sensory 

processing«. Opredelila ga je kot način, kako CŽS sprejme senzorna sporočila 

in kako ustvarja odgovore nanje. Senzorni vnos stimulira senzorne receptorje, 

potekati prične predelava, razlaga in urejanje čutnih informacij, skladiščenje in 

povezovanje s preteklimi izkušnjami. Vse to vpliva na odziv, odgovor. Večina 

ljudi se rodi z zmogljivostjo sprejemanja senzornih informacij in organizacijo le 

teh v ustrezne fiziološke in vedenjske odzive.                                             

Senzorna integracija poteka po treh načelih (Fisher in ostali, 1991:14): 

1. Učenje je odvisno od sposobnosti posameznika, ki sprejme določeno 

senzorno informacijo iz telesa in okolja, z namenom sprejeti in združiti senzorne 
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dražljaje s centralnim živčnim sistemom. Informacije nato posameznik uporabi 

za oblikovanje in načrtovanje vedenja. 

2. Drugo načelo izhaja iz prvega. Posameznikove težave pri oblikovanju in 

združevanju senzornih inputov ter pri oblikovanju in izkazovanju vedenja 

vplivajo na motorično vedenje. 

3. Tretje načelo narekuje intervencijo. Z organiziranjem prilagojenega vedenja in 

s smiselnimi aktivnostmi izboljšujemo delovanje centralnega živčnega sistema. 

 

V procesu senzorne integracije je medsebojno povezanih pet komponent 

(Williamson, Anzalone, 2001:48): 

1. Senzorna registracija, ki predstavlja zaznavo nekega senzoričnega dražljaja. 

Nekaterih dražljajev se ne zavedamo, dokler ne dosežejo določenega nivoja. Ta 

nivo pa se lahko spreminja, odvisen pa je tudi od predhodnih izkušenj. 

2. Orientacija oziroma senzorna usmerjenost nam omogoča, da smo na 

nekatere dražljaje posebno pozorni in da lahko zaznamo točno mesto dražljaja. 

3. Integracija ali interpretacija daje pomen senzornemu dražljaju in omogoča 

razlikovanje bolj ali manj pomembnih dražljajev ter primerja novo senzorno 

izkušnjo s staro. V proces je vključen tudi spomin. Živčni sistem je programiran 

tako, da spozna nevarne dražljaje in nas zaščiti. 

4. Organizacija odziva predstavlja odločitev možganov, ali je odgovor na 

senzorni dražljaj potreben ali ne. V primeru potrebe CŽS tudi izbere ustrezen 

odziv, ki je lahko čustven, kognitiven ali fizičen. 

5. Izvedba odgovora je zadnja faza senzornega procesa. Če se pojavi odgovor, 

ki predstavlja nov senzorni dražljaj, ki ga možgani sprejmejo kot informacijo o 

dotiku, gibanju itd., se krog sklene in proces se ponovi. 

 

Senzorna integracija je proces, ki je lahko zelo zapleten in dolgotrajen. Otrok 

mora skozi številne razvojne nivoje, preden je proces senzorne integracije 

zaključen. Ayresova (2002:97) (slika 1) govori o štirih nivojih. Na vsakem nivoju 

se združujejo različne vrste senzornih informacij. Tako se oblikujejo funkcije, ki 

so potrebne za vsakodnevno uspešno funkcioniranje. 

1. Na prvem nivoju poteka intenzivna integracija vestibularnega, taktilnega in 

proprioceptivnega sistema. Čutni dražljaji dotika se iz vsakega delčka kože 

povežejo in omogočijo otroku, da lahko sesa in ustvari močno vez z materjo. 
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Vestibularni in proprioceptivni čuti pa vodijo v dobro organizirane gibe oči, 

ravnotežja, mišičnega tonusa in gravitacijske varnosti. 

2. Na drugem nivoju, ko so temelji sistema integrirani, začne otrok razvijati 

zavedanje o svojem telesu, bilateralno koordinacijo, pozornost, motorično 

načrtovanje, ustrezen nivo aktivnosti in čustveno stabilnost. Vidni in slušni 

dražljaji nimajo posebnega pomena pri razvoju teh funkcij, saj je osnovna 

integracija živčnega sistema odvisna od temeljnih senzornih sistemov. 

3. Na tretjem nivoju se prične obdelava slušnih in vidnih dražljajev. Slušni 

dražljaji se integrirajo z vestibularnimi in tako se razvijata govor in razumevanje 

jezika. Vidni dražljaji se integrirajo s taktilnimi, proprioceptivnimi in vestibularnimi 

in tako se razvijeta vizualno motorična koordinacija in detajlna vidna percepcija, 

ki otroku omogoča še bolj kompleksne aktivnosti (sestavljanje, risanje,…). 

4. Na četrtem nivoju se vsi sistemi in vse doseženo združi v celoto 

možganskega funkcioniranja. Kompleksne motorične spretnosti, usmerjena 

pozornost, organizacija vedenja, specializacija obeh strani možganov, 

akademsko znanje, vizualizacija, samopodoba in samokontrola so končni 

proizvodi vseh senzornih procesov, ki so se odvili na prejšnjih treh nivojih. Če je 

razvoj potekal ustrezno, se je na tej stopnji otrok sposoben organizirati ter deluje 

kot čustveno stabilna oseba. 
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Slika 1: Nivoji senzorne integracije (Ayres, 2002:97) 

 

 

S senzorno integracijo se srečujemo vsak dan, naši možgani vsako sekundo 

dobivajo nešteto informacij iz zunanjih in notranjih receptorjev o svetu, ki nas 

obdaja in o naši vlogi v njem. Skozi taktilni, vestibularni, proprioceptivni, vizualni, 

slušni, okušalni in vohalni sistem neprestano sprejemamo različne informacije in 

sposobnost možganov, da te informacije razvrstijo, organizirajo, uskladiščijo, 

prikličejo in uporabijo je osnova za oblikovanje zaznavanja, vedenja, gibanja in 

učenja (Ayres, 2002:15). 

Omenimo še, da integracija senzornih informacij na nižjih nivojih osrednjega 

živčnega sistema omogoča razvoj zahtevnejših funkcij, kot so (Ayres, 2005:50): 

razvoj zaznave, razvoj osebnosti, sposobnost učenja jezika, razvoj vida in sluha, 

razvoj načrtovanega gibanja, učenje, demonstracija znanja, interakcija z 

drugimi, izražanje čustev ter raven samozavesti in samonadzora. 
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1.2 ORGANIZACIJA CENTRALNEGA ŽIVČNEGA 
SISTEMA 

 

Da bi ugotovili, kako otrok organizira in uporabi določeno senzorno informacijo 

ter kako se senzorna integracija razvija, je potreben vpogled v strukturo in 

delovanje CŽS. Struktura živčnega sistema vključuje hrbtenjačo, možgansko 

deblo, male možgane in velike možgane. 

 
a) Hrbtenjača je najstarejši del osrednjega živčevja, ki se sredi vretenc razteza 

od tilnika do konca hrbta. Ima dve glavni funkciji: izvršuje preproste reflekse in 

deluje kot glavni komunikacijski kanal med glavo in ostalim delom telesa. Prek 

nje poteka nadzor nad telesom in po njej prihajajo v možgane vsi telesni občutki 

(Russell, 1993:42). 

b) Možgansko deblo je na vrhu hrbtenjače. Njegova struktura je cevasta kot pri 

hrbtenjači in v nekaterih pogledih ga imamo za njen podaljšek. V možganskem 

deblu je velika in zelo zapletena mreža živcev, ki se imenuje retikularna 

formacija. Ta sprejema živce iz vseh delov možganov in jih pošilja na vse strani. 

Ima pomembno vlogo pri vzdrževanju budnosti; če je ločena od ostalih 

možganov, organizem utone v večno spanje. Vrh tega bdi tudi nad 

informacijami, ki prihajajo skozi čutila, in jih filtrira (Russell, 1993:43). Ayresova 

(2002:51) meni, da se večina predelave vestibularnih informacij vrši v 

možganskem deblu, predvsem v retikularni formaciji. 

c) Mali možgani so zvezani z možganskim deblom in so po nevronski strukturi 

deloma podobni možganski skorji, čeprav so precej starejši od nje. Imajo več 

različnih funkcij, predvsem pa skrbijo za usklajevanje gibov. Informacije vseh 

čutov integrirajo z mišicami in poskrbijo, da se gibljemo enakomerno in ubrano 

(Russell, 1993:43). Mali možgani imajo posamezne predele, ki so odgovorni za 

posamezne funkcije, povezane s kontrolo gibanja, pridobivanjem senzornih 

informacij in višjih perceptivnih procesov. Imajo veliko vlogo pri učenju, jeziku 

(praksija), senzornem sprejemanju, optimizaciji kompleksnih motornih in 

perceptualnih funkcij.  

č) Velike možgane sestavljata dve polobli (hemisferi), ki sta med seboj povezani 

z živčnim nitjem. Leva hemisfera je odgovorna za jezik, branje, pisanje, logiko, 

matematiko, sekvencioniranje in časovno razporeditev: desna hemisfera pa je 
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odgovorna za celostno in prostorsko doživljanje, ritem, vidne predstave, sintezo, 

kreativnost. Prečnik je sestavljen iz živčnih vlaken, ki omogočajo komunikacijo 

med obema stranema v možganih.  

Ločimo čelni, temenski, zatilni in senčni predel. Primarno senzorično področje, 

kamor se stekajo senzorična sporočila, leži za centralnim žlebom v predelu 

temenskega režnja. Tu so zastopani vsi povrhnji deli telesa in takšen način 

organizacije imenujemo somato-topična organiziranost. Zanjo je značilno, da so 

določeni pomembnejši deli telesa, kot so obraz in roka, zastopani z večjim 

delom skorje. Na ta način si možgani ustvarijo senzorno podobo telesa. Center 

za vid je v zatilnem režnju, center za sluh je v senčnem režnju, center za voh pa 

leži v globljih predelih senčnega režnja (Martinčič in ostali, 2008:67).  

Na površini hemisfere je možganska skorja, ki je nagubana v številne vijuge. 

Možgansko skorjo tvori na milijarde živčnih celic (nevronov). Nevroni so med 

seboj povezani, tako da lahko sporočila med njimi potujejo. Pod možgansko 

skorjo se nahajajo živčna vlakna, ki nevrone možganske skorje povezujejo s 

spodnjimi deli možganov in preko njih s celotnim telesom. Možganska skorja  je 

tisto mesto, kjer nastajajo naše misli, ideje in odločitve. V možganski skorji 

nastane razumevanje vsega, kar vidimo, slišimo, okušamo, vonjamo in tipamo. 

Različni deli možganske skorje opravljajo različne naloge. Posamezna področja 

možganske skorje so povezana s točno določenimi deli telesa (Pocajt, Širca, 

1997:283).  

d) Možganska jedra so sestavljena iz celic, ki so vključene v senzibilne ali 

motorične živčne proge. Glavno senzibilno jedro v vsaki možganski hemisferi je 

talamus, glavna motorična jedra pa so bazalni gangliji (Pocajt, Širca, 1997:282). 

Talamus je območje z mnogimi jedri, od katerih nekatera pošiljajo informacije 

čutov možganski skorji, druga pa posredujejo informacije med enim in drugim 

delom možganske skorje in so v interakciji z retikularno formacijo in limbičnim 

sistemom. V talamus pritekajo proge iz več čutil (za dotik, sluh, vid, bolečino). 

e) Limbični sistem je filogenetsko starejši od možganske skorje, obsega pa 

limbično skorjo in njene notranje dele, ki so vsi tesno povezani in soodvisni.  

Gre za prstanasto oblikovan predel v notranjosti možganov, ki obdaja vrhnji del 

medmožganov in možganskega debla. Odgovoren je za nekatere vegetativne 

funkcije, čustvene reakcije, učenje, jezikovno procesiranje in spomin (Russell, 

1993:45).  
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Slika 2: CŽS in senzorna integracija (CŽS, 26.5.2011) 

 

 

 

1.2.1 ČUTILA 
 
Naše dojemanje sveta je omejeno in določeno s čutili. Čutila so receptorji 

živčnega sistema. Sprejemajo dražljaje iz okolice. Ti so lahko mehanski ali 

kemični. Vsi receptorji so povezani s čutilnimi (senzoričnimi) živci. Dražljaj, ki ga 

sprejmejo, se spremeni v vzburjenje, ki potuje v senzorične centre. V skorji 

velikih možganov se spremeni v občutek. Čutila so orodja za živčni sistem. 

Možgani neprenehoma iščejo senzorno hrano, da se razvijajo in funkcionirajo. 

Vse znanje in zavedanje o sebi in okolici je odvisno od sprejemanja dražljajev iz 

okolice in notranjosti telesa (Martinčič in ostali, 2008:73). 

Čuti in možgani ne le dojemajo, temveč tudi oblikujejo izkustveni svet. Da se 

dojenček oziroma otrok normalno razvija, je potrebno, da hkrati z razvojem vida, 

sluha, vonja in okusa skrbimo tudi za razvoj motorike in spomina. Otrok mora v 

prvih letih življenja spoznati svoje občutke in jih integrirati, kajti le tako se 

kasneje lažje znajde v okoliščinah, ki jih še ne pozna. Za dobro počutje in 

preživetje je potrebno, da od obilice dražljajev, s katerimi se srečujemo, 

zaznamo le tiste, ki nam trenutno koristijo. 
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Sisteme čutov delimo na tiste, ki sprejemajo bližnje dražljaje in tiste, ki 

sprejemajo oddaljene dražljaje. 

Čutila so (Martinčič in ostali, 2008:73): 

• čutilo ravnotežja v labirintu srednjega ušesa – vestibularni sistem, 

• otip na koži, dotik – taktilni sistem, 

• čutilo gibanja v mišicah, gibanje – proprioceptivni sistem, 

• čutilo okusa, okus – gustatorni sistem, 

• čutilo v očeh, vid – vidni sistem, 

• čutilo v ušesu, sluh – slušni sistem, 

• čutilo v nosu, vonj – olfaktorni sistem. 

 

1.2.1.1 Vestibularni sistem 
 
Vestibularni sistem je glavni organizator senzornih dražljajev in eden od najbolj 

pomembnih »gradbenih« elementov senzorne integracije. 

Čutilo ravnotežja leži v notranjem ušesu, ki leži v piramidi senčnice. Sestavljen 

je iz dveh labirintov, iz koščenega in iz membranskega. Membranski labirint 

delimo v vestibularni ali ravnotežni in v polžev labirint. Vestibularni labirint je iz 

epitelja, oblikovanega v dve majhni vrečici, imenovani mešiček in vrečica in v tri 

polkrožne vode. V steni vrečice in mešička je čutilo za ravnotežje v obliki peg ali 

makul. Vsak polkrožni vod je nadaljevanje membranskega dela mešička. Vsi 

trije vodi se ob mešičku na eni strani razširijo v ampule. Čutilo ravnotežja je v 

vsaki ampuli v obliki grebena. Notranje uho zaznava spremembe položaja 

telesa, pospeševanje in zaviranje. Vestibularni aparat zaznava spremembe v 

smeri in hitrosti gibanja glave, kar imenujemo dinamično ravnotežje, in 

spremembe v položaju glave glede na zemljino težnost, kar imenujemo statično 

ravnotežje (Martinčič in ostali, 2008:76,77). 

Različne vrste gibanja zagotavljajo različne vrste vestibularnih stimulacij, ki so 

potrebne za normalno funkcioniranje vestibularnega sistema.  

Vestibularni občutki se v večini obdelujejo v vestibularnih jedrih in malih 

možganih. Po hrbtenjači potujejo do možganskega debla, kjer imajo močno 

integrirajočo vlogo. Najvišja stopnja integracije se vrši v možganskih 

hemisferah. Integriranje vestibularnega sistema je zelo pomembno zaradi 
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kontrole drže, mišičnega tonusa, bilateralno koordiniranih gibov, motorične 

kontrole oči in reguliranja budnosti in pozornosti (Peske, 2005:52).  

Pokazatelji motenj na področju vestibularnega procesiranja so (Peske, 

2005:53): 

•  prisotne so težave pri učenju branja in matematike, 

•  govorno-jezikovne težave, 

•  motnje ravnotežja, 

•  emocionalne težave, 

•  neorganiziranost, 

• gibanju se izogiba ali ga išče, 

•  motnje pozornosti, 

•  motnje bilateralno koordiniranih gibov, 

•  motnje očesne koordinacije. 

 

1.2.1.2 Taktilni sistem 
 
Prva otrokova komunikacija je komunikacija z dotikom. Taktilni sistem se razvija 

že v maternici in je največji senzorni sistem telesa. Taktilni receptorji niso samo 

v koži, temveč so tudi v ustih, grlu, prebavnem sistemu, ušesnih kanalih,… V 

koži so številni receptorji. Ti zaznavajo dražljaje, ki jih možgani razlagajo kot 

dotik, toploto, vibracije, mraz, pritisk ter bolečino. Dotik se zazna, kadar se kože 

ali vidne sluznice dotaknemo in je pri tem ne poškodujemo. Močnejši dražljaj na 

kožo zaznamo kot pritisk. Zaznavanje pritiska traja dalj časa kot zaznavanje 

dotika in se čuti na večji površini. Kožni receptorji za toploto so globlje v koži, za 

mraz so bližje površju kože. Večina receptorjev za pritisk in dotik zaznava tudi 

vibracije. Subjektivno zaznavanje, imenovano bolečina, je opozorilni znak na za 

telesu neprijetne ali škodljive dražljaje. Bolečinski prag je pri vsakem 

posamezniku različen. Ločimo ostro kratkotrajno bolečino, dalj časa trajajočo 

pekočo bolečino in globoko bolečino v sklepih, mišicah in drobovnih organih 

(Martinčič in ostali, 2008:74). 

Poznamo dve vrsti taktilnih dražljajev: diskriminativni in zaščitni. Ti dražljaji 

potujejo po različnih poteh v CŽS. Diskriminativni  taktilni dražljaji omogočajo 

zaznavanje razlike v materialih, teksturah, površinah. Zaščitni taktilni dražljaji 
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potujejo po živčnem sistemu zelo hitro in omogočajo, da se izogibamo bolečini 

in nevarnostim, ki ogrožajo naše življenje. 

Receptorji za dotik pošiljajo impulze hrbtenjači, odtod pa ti potujejo naprej do 

možganskega debla. Taktilne informacije se iz možganskega debla prenesejo v 

ostale dele možganov. Zavest o dotiku oblikuje skorja velikih možganov, v kateri 

se odvija najvišja stopnja integracije. Večina impulzov, ki nikoli ne prispe na tako 

visoko raven, se po razporedi po nižjih ravneh možganov, kjer vpliva na čustva 

in učinkovito gibanje. 

Motnje taktilnega procesiranja vplivajo na (Peske, 2005:47): 

•  ročne spretnosti (pisanje, risanje,…), 

•  motorično načrtovanje, 

•  oralno – motorične veščine, 

•  emocionalno reaktivnost, 

•  stopnjo aktivnosti, 

•  socialne odnose, 

•  pozornost. 

 

1.2.1.3 Proprioceptivni sistem 
 
Tretji osnovni senzorni sistem je propriocepcija. Propriocepcija so živčna 

vzburjenja iz mišic in sklepov, ki dajejo informacije možganom, v kakšnem 

položaju so mišice in sklepi. Te informacije jim omogočajo, da vedo kje so 

posamezni deli telesa in kako se telo giblje.  

Proprioceptorji so izredno občutljivi receptorji, ki se nahajajo znotraj sklepov, 

mišic in tetiv. Ker so receptorji občutljivi na spremembe tlaka in napetosti, 

pošiljajo informacije, povezane z mišično dinamiko, proti zavestnim in 

nezavednim delom centralnega živčnega sistema. 

S tem možgani dobivajo kinestetične informacije o položaju telesa in delov 

lokomotornega sistema v tridimenzionalnem prostoru. Večina teh informacija 

nastaja na podzavestnem nivoju. Propriocepcija je sposobnost mišice, da 

odgovori na specifične in pogosto neobičajne položaje in situacije. Občutki, ki jih 

dobimo preko propriocepcije, potujejo po hrbtenjači do možganskega debla in 

malih možganov. Le redki impulzi prispejo do najvišje ravni možganov, ki 
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oblikujejo zavedanje o občutku, zato se propriocepcije iz mišic in sklepov 

ponavadi sploh ne zavedamo, dokler nismo nanjo pozorni (Ayres, 2002:60, 61). 

Motnje na področju propriocepcija vplivajo na (Peske, 2005:49): 

•  grobo in fino motoriko, 

•  oralno – motorne veščine, 

•  emocionalno aktivnost, 

•  pozornost. 

 

1.2.1.4 Gustatorni sistem 
 
Jezik je mišičast organ, ki je zaradi številnih vlaken skeletne mišičnine izredno 

gibljiv. Vlakna se med seboj močno prepletajo. Nahaja se v ustni votlini. Služi 

kot čutilo za okus, za pomoč pri žvečenju hrane ter govornem sporazumevanju. 

Sluznica jezika je občutljiva na toploto, mraz, bolečino in dotik. 

Anatomsko ločimo na jeziku vrh, telo in koren. Mejo med korenom in telesom 

zaznamuje brazda ali terminalni sulkus, ki je oblike črke V. Njen vrh je obrnjen 

proti žrelu. Na vrhu je vdolbinica. Zaznavanje kemijskih lastnosti snovi v okolju 

je eden prvinskih čutov. Poseben del možganov poveže vzburjenje okušalnih 

čutnic jezika. Okušamo lahko le snovi, ki se raztapljajo v slini, ker se le takrat 

vzburijo okušalne čutnice. Vzburjenja potujejo po živčnih vlaknih okušalnega 

živca v okušalno središče, kjer ga možgani obdelajo. Okus izgine, ko hrano 

pogoltnemo, saj slina stalno spira brbončice. 

Receptorji za določen okus so razporejeni po različnih predelih jezika. Čutnice 

ob straneh jezika zaznavajo kisle snovi, na konici jezika zaznavamo sladko in 

na njegovem korenu grenko. S kombiniranjem zaznavamo tudi druge okuse. Pri 

zaznavanju osnovnih okusov ima pomembno vlogo tudi voh, saj se ob žvečenju 

hrane hlapne snovi prenašajo iz ust v nosno votlino (Hočevar-Boltežar, 

2008:18,19).  

 

1.2.1.5 Olfaktorni sistem 
 
Nos je organ, s katerim dihamo, ovohavamo. Vonj zaznavajo čutnice, ki so v 

kupoli nosne votline, na zgornji nosni školjki. Sporočilo o vonjavi potuje od 



 

 23 

vohalnih čutnic po vohalnem živcu do središča za voh v možganih, kjer je  blizu 

področje za spomin in čustva. 

Zunanji nos je sestavljen iz nosnih hrustancev, kožnega pokrova in nosnih kosti, 

ki mu dajejo obliko. Nosni pretin deli nosno votlino v dve nosni votlini. V 

zgornjem delu nosne votline se nahaja področje z vohalnim epitelijem, iz 

katerega izhaja vohalno nitje (Hočevar-Boltežar, 2008:17).  

 

1.2.1.6 Vidni sistem 
 
Vid je čut za zaznavanje svetlobe in njeno interpretacijo (»gledanje«). Čutilo za 

vid je oko. Pri tem ločimo fizično zaznavanje svetlobe, ki ga opravlja oko skupaj 

s čutnimi celicami, paličicami in čepki ter interpretacijo zaznane svetlobe, ki se 

dogaja v možganih. Po nekaterih informacijah naj bi človek preko vida dobil 

80 % vseh informacij iz okolja. Čutilo za vid je v očesu, ki je na svetlobo občutljiv 

organ. Svetlobni žarki potujejo skozi različne strukture očesa. Potem ko jih leča 

zbere na mrežnici, se v njenih čutnih celicah pretvorijo v živčni dražljaj. Po 

vidnem živcu se dražljaj prenese v CŽS, kjer se izvrši vidna zaznava. 

Oblikovanje slike oziroma vidna zaznava se izvrši v zatilnem režnju možganske 

skorje. Gledanje z dvema očesoma omogoča zaznavanje globine in razdalje ter 

na ta način tridimenzionalno gledanje.  

Oko je sestavljeno iz zrkla in pomožnih naprav očesa; to so zrkalne mišice, 

solzila in veke (Martinčič in ostali, 2008:80).  

Motnje na področju vizualnega sistema vplivajo na (Peske, 2005:60): 

•  pozornost, 

•  branje in računanje, 

•  pisanje, 

•  prostorsko orientacijo. 

 

1.2.1.7 Slušni sistem 
 
Za duševni razvoj človeka je sluh med najpomembnejšimi čuti. Dražljaji za sluh 

so zvočni valovi, sprejemniki zanje so v notranjem ušesu. Na ušesu razločujemo 

tri dele: zunanje uho, srednje uho in notranje uho. Slušne čutnice so v 

notranjem ušesu. Zunanje in srednje uho sta le napravi, ki omogočata, da 
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pridejo dražljaji do slušnih čutnic. Čutilo za sluh je zavita cevka, imenovana 

polž, drugi deli notranjega ušesa pa so sprejemniki za dražljaje ravnotežja in 

gibanja v prostoru. Polžev vod je razdeljen v tri vzporedne cevi ali skale. Spiralni 

ali Cotrijev organ je čutilo sluha. Leži na bazilarni membrani v polževem vodu in 

je sestavljen iz dveh vrst čutnih celic, dlačnic, ki zaznavajo različne zvočne 

frekvence in iz več opornih celic. Kožnati polž se ovija okoli koščenega 

stebrička. Na spodnji steni polža so razporejene slušne čutnice, ki imajo na vrhu 

šop migetalk. Nad slušnimi čutnicami se razpenja tanka mrenica. Človeško uho 

je občutljivo za zvok s frekvencami med 20 Hz in 20 kHz. Normalno uho zazna  

zvočne dražljaje jakosti od 0 do 20 dB (Martinčič in ostali, 2008:76). Zvočni 

valovi vzdražijo slušne receptorje v notranjem ušesu, ki pošiljajo impulze do 

centrov za sluh v možganskem deblu. Jedra v možganskem deblu obdelajo 

zvočne impulze skupaj z impulzi iz vestibularnega sistema. Del impulzov 

zvočnega vnosa potuje do ostalih  predelov možganskega debla in malih 

možganov, kjer se integrira z drugimi občutki in motoričnimi sporočili. Slušna 

informacija, ki je kombinirana z ostalimi senzornimi informacijami, nadaljuje pot 

v možganski hemisferi (Ayres, 2002:58). 

 
Motnje na področju slušnega sistema vplivajo na: 

• razvoj, emocionalni razvoj, 

• učenje, 

• govorno-jezikovni razvoj, 

• branje in pisanje. 

 

1.3 RAZVOJ SENZORNE INTEGRACIJE 
 

Otrokov razvoj je kontinuiran proces. Najhitrejši je v prvih letih življenja. Možgani 

novorojenčka tehtajo ob rojstvu 350 gramov, v starosti sedmih let pa dosežejo 

velikost 90% odraslega obsega (1350 gramov). Pri otroku je samo razvojno 

zaporedje vrojeno v senzorični sistem. Ob rojstvu so pripravljeni na delovanje 

vestibularni, taktilni in proprioceptivni sistem, medtem ko slušni in vidni sistem 

še nista dozorela in posledično ne moreta sprejeti izzivov za funkcijo. Otrok 

podeduje posamezne prirojene gibalne vzorce, toda zrelost in izkušnja sta 
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odvisna od individualnih izkušenj. Senzorno procesiranje vpliva na učenje, 

demonstracijo znanja, izražanje čustev, na raven samozavesti in samonadzora.  

Nivoji CŽS odsevajo odnos in medsebojno odvisnost vseh sistemov, odvisnost 

motoričnega razvoja in senzoričnega sistema ter  zaznavno motoričnega 

sistema z razumom in mišljenjem. Piaget (Batistič Zorec, 2006:55) je poudaril, 

da simbolično razmišljanje temelji na asimilaciji predhodnih senzomotoričnih 

izkušnjah in je razvoj razdelil na štiri stadije. Prvi stadij je senzomotorični ali 

zaznavno – gibalni stadij, ki poteka od rojstva do dveh let. Drugi stadij pa je 

stadij preoperativnega mišljenja ali priprave konkretnih operacij, ki poteka do 

sedmega leta otrokove starosti. 

Vsak otrok se rodi s sposobnostjo senzorne integracije, vendar pa se le ta 

razvije šele v interakciji z okoljem in med potekom otrokovih prilagoditvenih 

odzivov. Pri vseh otrocih poteka po enakem razvojnem zaporedju, obstajajo pa 

razlike v hitrosti razvoja med posamezniki (Ayres, 2002:17). Najbolj pogosta 

senzomotorična organizacija se pojavi med prilagojenim odzivom na zaznave. 

Kadar otrok s svojim telesom in okolico ravna na koristen in kreativen način, 

govorimo o reakciji prilagojenega odziva. Prilagojen odziv je možen, ker 

možgani sproti organizirajo prihajajoče zaznave, ki nudijo osnovo za nadaljnje 

akcije. Prilagoditveni odziv je npr. poseganje po igrači, za razliko od spontanega 

nenamenskega mahanja z rokami. Kompleksna prilagoditvena reakcija se 

pojavi, ko otrok ugotovi, da je igrača predaleč, da bi jo lahko prijel in zato 

uporabi premikanje telesa, da se ji približa (Ayres, 2002:18). Za normalni razvoj 

senzorne integracije so potrebne senzorne izkušnje, ki izzovejo adaptivni ali 

prilagoditveni izziv. Vse to se ne dogaja brez motivacije in notranjega gonila. 

Senzorna integracija po Ayresovi mora vsebovati posamezne sestavne dele: 

namensko dejavnost, ki zahteva adaptivni odziv, in aktivno udeležbo otroka. 

Osrednji živčni sistem je do obdobja okrog sedmega leta namenjen predvsem 

senzorni predelavi podatkov. Novorojenček sliši, vidi, občuti svoje telo, vendar 

teh čutov ne more dobro organizirati. Njegovi prilagojeni odgovori so bolj 

motorični in mišični kot pa mentalni. Otrok izkoristi vsako aktivnost za to, da si 

pripravi »gradbene elemente«, ki postanejo temelji za bolj kompleksen in zrel 

razvoj (Ayres, 2002:30). 

Trenutne raziskave pri razumevanju otrokovega razvoja kažejo tudi na to, da 

pretekla prepričanja glede ločenosti razvojnih procesov držijo le delno. Čutni, 
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čustveni, kognitivni, jezikovni in socialni razvojni procesi ne potekajo avtonomno 

in tudi ne v zaporedju, čeprav se določeni geni aktivirajo po biološki uri 

(vsekakor pa ne sami od sebe oziroma avtomatizirano). Čeprav gre navidezno 

za biološko uro (na primer zagon obdobja, ko otrok shodi ali začne govoriti), gre 

le za enega od vidikov dogajanja. Razvoj poteka že od začetka v najtesnejši 

soodvisnosti in na vseh ravneh.  

 

1.3.1 RAZVOJ OTROKA DO 7. LETA STAROSTI 
 

1.3.1.1 Prenatalno obdobje 
 
Prvi odgovori na senzorne stimuluse se pojavijo že pri petih tednih in pol 

gestacijske starosti (Case – Smith et al, 1996:325). Nanašajo se na taktilne 

stimuluse, zlasti na perioralni stimulus, embrio upogne glavo in dvigne trup. To 

je primitivna zaščitna reakcija. Po devetem tednu gestacijske starosti se 

odgovor, ko se glava pomakne naprej, pojavi kot funkcija proprioceptivnosti. Prvi 

odziv na vestibularni input se pojavi v obliki Morojevega refleksa v devetem 

tednu po zanositvi. Vestibularna jedra se pojavijo v 9. tednu nosečnosti in se 

aktivirajo okrog 10. tedna. Med 13. in 14. tednom se začne fetus odzivati na 

kožne dražljaje, prvi očesni gibi se pojavijo pri 16. tednih, sluh se ravije okoli 26. 

tedna. V tem obdobju se razvijeta tudi okušalni in vohalni sistem. Ko pride čas, 

da fetus zapusti maternico, je dobro opremljen z odzivi, ki omogočajo dobro 

povezavo z mamo in za ohranitev njegove fizične celovitosti, primarno preko 

taktilnih, proprioceptivnih in vestibularnih čutil (Case – Smith et al, 1996:325). 

 

1.3.1.2 Neonatalna doba – prvi mesec življenja 
 
Dotik, vonj, okus in gibanje so verjetno najpomembnejši občutki novorojenčka, 

ki jih uporablja, da  vzdržuje stik s skrbniki. Taktilnost je zlasti pomembna pri 

ustvarjanju vezi mati – otrok in ima glavno vlogo pri nadomeščanju občutka 

varnosti iz infantilne dobe. To je začetek pomembne vloge, ki jo ima taktilnost v 

emocionalnem življenju osebe, ker je direktno povezana z vzpostavljanjem 

fizičnega kontakta z drugimi. Tudi proprioceptivnost je odločilna v vezi mati-

otrok in omogoča novorojenčku, da se prilagodi telesu osebe, ki ga ljubkuje. 
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Vestibularni sistem je močno aktiven že ob rojstvu, vendar se povezanost z 

vidnim in proprioceptivnim sistem nadaljuje vse življenje (Case – Smith et al, 

1996:326). 

Novorojenček obvlada samo nekaj brezpogojnih refleksov, npr.: sesalni refleks, 

Darwinov refleks ali refleks prijemanja, Moorov refleks ali refleks objemanja itd. 

Prav tako so pri novorojenčku prisotna nehotna gibanja, tako imenovani 

posturalni refleksi, ki po nekaj tednih ali mesecih izginejo (Tancig, 1987:19). 

Vidni in slušni sistem sta pri novorojenčku nezrela. Odzovejo se na vidne inpute 

in zvoke, posebej so osredotočeni na človeške obraze in zvoke, čeprav pomena 

ne razumejo. Vidno zanimanje pokažejo za kontrastne stimuluse. Otrokova 

vidna odzivnost in odgovor na vidne dražljaje se močno poveča v nadaljnjih 

mesecih življenja (Case – Smith et al., 1996:326). Enomesečni otrok bo reagiral 

na glasove iz okolice, čeprav ne bo razbral njihovega pomena. Reagiral bo z 

nasmehom ali obračanjem glave (Ayres, 2002:29). Mišične kontrakcije v grlu, ki 

proizvajajo prve otrokove glasove, proizvajajo tudi živčne dražljaje, ki 

pripomorejo k razvoju govornega področja možganov (Ayres, 2002:30). 

Nošenje in zibanje novorojenčku ustvarjata čutna doživetja, ki so ključnega 

pomena za razvoj tistih gibov telesa, ki se razvijejo pod vplivom lastne volje. 

Dražljaji, ki v otroku povzročajo občutek ugodja, pripomorejo k boljši integraciji 

(Ayres, 2002:28). V prvem mesecu življenja otrok izpolni veliko število 

prilagoditvenih reakcij, ki so prirojene in se aktivirajo preko zaznave dotika, 

gibanja in sile teže. Brez integracije le-teh, bi bil pravilen razvoj kasneje 

nemogoč (Ayres, 2002:14). 

Novorojenček takoj po rojstvu zakriči in tako prvič uporabi glasilke in izdih za 

tvorbo glasu. Krik in jok predstavljata otrokovo prvo vokalizacijo. Ob koncu 

prvega meseca se razvije nova oblika vokalizacije, imenovana gruljenje 

(Žnidarič, 1993:40).  

 

1.3.1.3 Prvih šest mesecev življenja 
 
V prvih šestih mesecih se otrok začne dvigovati proti sili gravitacije. Princip 

smeri razvoja se nanaša na zaporedje motoričnega in fizičnega razvoja, ki 

poteka od glave k spodnjim okončinam – cefalokaudalna smer razvoja in od 

centra proti periferiji telesa – proksimodistalna smer razvoja (Tancig, 1987:20). 
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Novejše raziskave kažejo, da ni vedno tako. Včasih gre za disociacijo, ko so 

prej zreli finomotorični gibi, npr.: ust, prstov; šele kasneje se razvije groba 

motorika. 

Stabilnost glave in oči je osnovna sposobnost za preživetje. Možgani morajo 

integrirati zaznave iz notranjega ušesa, iz očesnih in vratnih mišic, da bo otrok 

znal držati glavo in vrat in se naučil dobiti jasno sliko o svoji okolici tudi takrat, 

ko se premika (Ayres, 2002:28). Kontrola glave je v šestih mesecih življenja 

vzpostavljena in daje svobodo za kontrolo očesne muskulature. To odraža 

zvišanje integracije vestibularnega, proprioceptivnega in vidnega sistema, ki 

mora gibajočemu otroku zagotoviti stabilno vidno polje. Otrok sprejme taktilne in 

proprioceptivne zaznave, ko prijema predmete, čeprav so to primitivni prijemi. 

Dotik in vidna informacija se uskladita, ko otrok začne posegati po gibajočih se 

predmetih. Povezava med taktilnim in vizualnim sistemom se začne, ko se 

ustvari osnovo za koordinacijo oko-roka (Case-Smith et al, 1996:328). Stik dlani 

v medialni liniji je pomembna faza v integraciji zaznav iz obeh delov telesa. 

Neonatalni refleksi izgubljajo dominantno vlogo, otrok prične uporabljati kontrolo 

nad gibi. Motorično planiranje se prvič pojavi, ko otrok začne delovati z 

namenom ustvariti lastno aktivnost. Njegove lastne aktivnosti so odgovor na 

spremembe v okolju in so posledica lastne dejavnosti. Piaget (Batistič Zorec, 

2006:56) v tem obdobju omenja primarne krožne reakcije, ko otrok vedenje, ki 

ga je slučajno izvedel in mu povzroča zadovoljstvo, skuša ponoviti. 

Senzorni sistem dozori do točke, ko se otrok vse bolj zaveda dogajanja v okolici, 

razvija pa tudi vestibularno-proprioceptivno-vizuelno povezavo, kar predstavlja 

osnovo za posturalno kontrolo (Ayres, 2002:36). 

Med četrtim in šestim mesecem se pojavi brbljanje. Otrok se oglaša z zelo 

različnimi glasovi (predvsem samoglasniki in soglasniki). Sestavljeno je iz 

ponavljanja dvoustičnih glasov. Vse to je nenamerno in refleksno. Najpogosteje  

se mu posrečijo glasovi, ki jih tvori z usti in s prednjim delom jezika (mmm, 

mama, baba, wawa..), saj so se otroku zaradi sesanja te mišice zelo dobro 

razvile. Oglašanje je v tem obdobju le odraz otrokove igre z govorili (Žnidarič, 

1993:41). 
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1.3.1.4 Otrok med šestim in dvanajstim mesecem 
 
Otrok postaja mobilen v okolju, lokomotorne veščine so posledica številnih 

prilagojenih odzivov, ki so že izginili in se spremenili v bolj dovršeno integracijo 

somatosenzornih, vizuelnih in vestibularnih inputov (Case-Smith et al, 

1996:330). Piaget (Batistič Zorec, 2006:56) pravi, da otrok začne ločevati sebe 

od objektov zunaj sebe in to poimenuje sekundarne krožne reakcije. Temu sledi 

usklajevanje krožnih reakcij, ko otrok koordinira dve ali več akcij z namenom, da 

doseže nek cilj. 

Ko otrok raziskuje okolje, sprejema številne zaznave o telesni shemi in 

prostorski percepciji. Uči se o povezavi z okoljem preko senzomotoričnih 

izkušenj. Začne se razvoj bilateralne koordinacije, ki se pojavi, ko začne otrok 

postavljati eno roko pred drugo. Taktilna percepcija se še bolj izoblikuje in 

prevzema odločilno vlogo pri razvoju ročnih spretnosti. Med 6. in 8. mesecem 

otrok pri manipuliranju s predmeti že uporablja svoj palec in kazalec in predmet 

prime le z blazinicami prstov. Pri približno 9. mesecih začne uporabljati pincetni 

prijem. Večina dojenčkov starih od 8. do 12. mesecev drži svinčnik s celo roko 

na zgornji tretjini pisala. Razvoj veščin v medialni ravnini je očiten, ko otrok z 

lahkoto prestavlja predmete iz ene roke v drugo in prečka medialno linijo s 

predmetom v roki. 

Proti koncu prvega leta starosti začnejo kazati željo, da bi se sami hranili. Ta 

naloga pa zahteva izpopolnjen somatosenzorni proces informacij iz ustnic, 

brbljanje in oralno kontrolo za žvečenje in požiranje hrane. Pomembno vlogo 

imata vonj in okus. Veliko vlogo ima koordinacija roka – oko. V tej fazi uporablja 

prste za hranjenje. Hranjenje ima pomembno vlogo v socialnem kontekstu in ne 

le kot fizično, somatosenzorno dejanje (Case-Smith et al, 1996:331). 

Največji dogodek v zgodnjem otroštvu je samostojno vstajanje. Otrok osvoji 

stojo, ki je končni rezultat integracije sile teže, gibanja telesa in živčnih 

dražljajev iz mišic in sklepov. Postavitev v stoječ položaj zahteva integracijo 

občutkov iz vseh delov telesa, vključno z mišicami oči in vratu (Ayres, 2002:41). 

V prvem letu starosti ima slušni sistem pomembno vlogo pri zavedanju otroka o 

okolju, ki ga obdaja, še zlasti socialno okolje. Omogoča mu, da ve kaj se 

dogaja, daleč od njega, brez gledanja, izven vidnega polja. Slušna informacija je 

združena s taktilno in proprioceptivno zaznavo v predelu ust, ko otrok vokalizira. 
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V tem obdobju začne ustvarjati in posnemati zvoke, ki jih sliši v govoru staršev 

(Case-Smith et al, 1996:331). 

Nekako v drugi polovici prvega leta življenja začne dojenček ritmično ponavljati 

zloge, zato govorimo o čebljanju. Izreka zlogov izzove pri dojenčku ugodne 

kinestetične dražljaje, ki so pobuda za večkratno ponavljanje. Nastajajo 

samogovori iz vrste zlogov, ki se izmenjujejo v melodiji in ritmu. S tem se uči 

uporabljati ustrezne mišice in mišične skupine, zato postajajo glasovi sčasoma 

bolj razumljivi in podobni pravim glasovom. Zaradi večkratnega ponavljanja  

enega in istega glasu nastajajo trdnejše živčne zveze med motoričnimi in 

slušnimi središči v možganski skorji. 

V drugi polovici prvega leta začne dojenček posnemati govor odraslih ljudi. Ta 

pojav, ki ga imenujemo eholalija, bistveno vpliva na nadaljnji razvoj govora. 

Otrok posluša govor okolice, naravne zvoke, šume, vse to poskuša posnemati 

skupaj z mimiko in sogibi. 

Proti koncu prvega leta se zelo razvije slušno dojemanje, zato se razumevanje 

govora izboljša. Dojenček razume govor približno tri mesece prej, kot začne 

govoriti (Žnidarič, 1993:41,42). 

 

1.3.1.5 Otrok v drugem letu starosti 
 
Otrok se v drugem letu starosti nauči hoditi, govoriti in planirati kompleksne 

operacije. Brez senzorne integracije, ki je potekala v prvem letu starosti, bi se 

otrok težko naučil vse te stvari. Piaget (Batistič Zorec;2006:57) pravi, da se v 

tem obdobju pojavijo tercialne krožne reakcije, ko otrok začne eksperimentirati z 

objekti in poskuša najti nove metode za rešitev problemov. Do drugega leta 

otrokove starosti po Piagetu poteka mentalna reprezentacija, ko nastane 

zmožnost ponotranjanja vedenjskih akcij v notranje miselne akcije. Prav tako pa 

bi brez integracije, ki poteka v drugem letu, bil celoten nadaljnji razvoj zelo 

težak. V drugem letu starosti so osnove vestibularno-proprioceptivno-vizuelne 

povezave izpopolnjene, kar se odraža v ravnotežju in dinamiki posturalne 

kontrole. Diskriminacija in lokalizacija taktilnih zaznav postaja vedno bolj 

zanesljiva, kar vpliva tudi na fino motoriko. Ves somatosenzorni proces vpliva 

na razvoj telesne sheme. Otrok je sposoben povedati, kje čuti dotik, živčni 
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končiči iz njegove kože mu povedo, kje se njegovo telo začne in kje konča. 

Podatek o telesu na osnovi dotika je boljši kot vizualna zaznava telesa. 

V drugem letu starosti se začne pojavljati zmožnost predstave. Mišljenje je 

omogočeno, ko je razvita kognitivna sposobnost za uporabo simbolov; najprej z 

izrazi na obrazu, nato pa z vokalizacijo (Case-Smith, 1996:332). Simbolno 

mišljenje omogoča otroku, da si predstavlja, kako bi neko aktivnost izvedel, 

čeprav je še ni nikoli videl. Otrok začuti, da ima nadzor in vpliv na svoje 

življenje, ko mu senzorna integracija dopusti, da se giblje svobodno in 

učinkovito sodeluje v okolju. Somatosenzorni proces in koordinacija roka – oko 

močno vplivata na zmožnost, da se otrok hrani sam (Ayres, 2002:43). 

Prvo besedo največ otrok spregovori okoli prvega leta starosti. O prvi besedi 

govorimo takrat, ko je zveza med besedo in osebo ali predmetom smiselna, 

stabilna, dogovorjena. Na podlagi razumevanja in posnemanja tujega govora ter 

spretnejših govoril se razvija otrokov govor. V začetku imajo prve besede 

mnogo pomenov. Z eno besedo, ki je različno modulirana, označuje različne 

osebe in predmete. Otrok v tem času sliši mnogo besed, osvoji pa le tiste, ki ga 

zanimajo. Percepcija govora še ni izvedena, zaradi še ne dovolj razvitega 

slušnega središča in besedišča. Tudi motorična plat govora je slabše razvita kot 

senzorična. Obdobje prvega govora se začne med 15. in 18. mesecem starosti, 

ko je otrok bolj stabilen. Otrok postopoma spoznava, da ima vsaka beseda 

natančno določen pomen. Besede so vezane s predmeti in pojavi, ki jih 

označujejo. To fazo v razvoju govora strokovnjaki poimenujejo poimenovalna 

funkcija govora. Tej fazi sledi prva vprašalna doba. Pojavi se vprašalnica: »Kaj 

je to?«. Pojavljati se začenjajo dvobesedni stavki – samostalnik z glagolom ali 

samostalnik s samostalnikom. Do konca drugega leta otroci pridobijo od 250 do 

400 besed (Žnidarič, 1993:43). 

 

1.3.1.6 Otrok med tretjim in sedmim letom starosti 
 
Obdobje je odločilno za razvoj senzorne integracije zaradi sprejemljivosti 

možganov za zaznave in sposobnost organizacije le teh. To je obdobje, ko se 

senzomotorične funkcije utrdijo in nudijo osnovo za višje intelektualne funkcije. 

Med tretjim in sedmim letom otroci želijo sodelovati v aktivnostih, ki predstavljajo 

senzomotorični izziv npr.: plavanje, igranje glasbil,… Prilagoditvene reakcije so 
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kompleksnejše in vsaka zvišuje sposobnost senzorne integracije. Ko otrok 

sodeluje v teh aktivnostih, mora telo držati ravnotežje v dinamičnih spremembah 

položaja telesa. Predvideti mora, kako se gibati glede na spremembe in zahteve 

okolja v določenem času in posameznih stopnjah aktivnosti. Poseben tovrsten 

izziv je šport, kjer so vključeni vrstniki z nepredvidljivimi gibi. V nalogah, kjer 

mora uporabiti fino motoriko, je potrebno koordinirati videno s somatosenzorno 

informacijo, da vodi roko in oko z natančnostjo, medtem ko vztraja v stabilni 

posturalni drži. Z izzivi se otroci soočajo z različno stopnjo uspeha. Nekateri so 

bolj talentirani kot drugi, vendar večina otrok doseže stopnjo kompetentnosti, ki 

jim omogoča polno sodelovanje v vsakodnevnih aktivnostih in družbi. Večina 

otrok okusi občutek zadovoljstva in pozitivno mnenje o sebi, če obvlada 

aktivnosti, ki so odvisne od senzorne integracije. V tretjem letu starosti otrok drži 

svinčnik z blazinacimi prstov na spodnji tretjini pisala. Večina otrok pri 3. letih 

zmore narisati preproste like. Med 3. in 4. letom zmore zgibati papir ter ga rezati 

s škarjami ob označeni liniji (Case-Smith, 1996:333).   

Ko ima otrok konkretno znanje o telesu, svetu in njegovih fizičnih silah, je 

sposoben abstraktnega mišljenja. Potrebno je sedem let gibanja in igre, da otrok 

doseže senzomotorično inteligentnost, ki mu služi kot temelj za intelektualni, 

socialni razvoj in razvoj osebnosti (Ayres, 2002:44). Gardner (1993:241) v svoji 

teoriji o več inteligentostih omenja tudi telesno-gibalno inteligenco, ki jo opredeli 

kot zmožnost uporabe lastnega telesa na zelo različne in spretne načine, tako 

za izražanje kot tudi v drugačne namene.  

V obdobju od 3. leta starosti dalje se govor intenzivno razvija v vse smeri: 

natančno uporabo govornih glasov, različne in sestavljene stavčne strukture, 

razvoj besednega pomena (Marjanovič – Umek, 1990:41).  

V tretjem letu starosti uporablja otrok ponavadi tudi zaimke, navadno zaimek 

»jaz«. Za nadaljnji razvoj je značilno, da delež samostalnikov upada, vendar pa 

se hkrati začenjajo pojavljati nove besedne vrste (pridevniki,…). Od sklonov se 

najprej pojavijo imenovalnik, dajalnik, tožilnik. V tej dobi uporablja otrok zgolj 

glavne stavke. Na prehodu med drugim in tretjim letom starosti pride otrok na 

pregibni govor. Govor  je včlenjen v situacijo. V tem času se pojavlja prihodnji in 

pretekli čas, kar pomeni, da se mu začne mišljenje opirati na predstavne 

pomene. Slušno dojemanje je še slabše razvito, tudi motorika govoril je še 

okorna, zato ima težave pri izreki daljših besed (Žnidarič, 1993:42-46).  
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Ob koncu tretjega leta starosti pogosto uporablja vprašalnico »Zakaj?« in zato 

to dobo pogosto imenujemo doba zakajčka. Z razvojem se pravilnost stavka 

izboljšuje, pravilno začne uporabljati čase, vedno bolj tudi sklanjatve in 

spregatev. V četrtem in petem letu starosti si otrok rad izmišlja zgodbe, v katerih 

se resničnost prepleta z domišljijo, hkrati pa močno pretirava. Rad posluša 

pravljice. Otrok v vsem tem obdobju bogati svoj besedni zaklad, izboljšuje se 

tudi kakovost jezikovnih oblik vseh besednih vrst. Narašča število glagolov, 

veznikov in zaimkov (Žnidarič, 1993:48). Spretnosti fonološkega zavedanja se 

razvijajo po določenih zakonitostih in v določenem zaporedju, in sicer skladno z 

otrokovo starostjo in njegovim spoznavnim razvojem. Na tej stopnji je 

izgovorjava, izreka že zelo mehanizirana in postane do neke mere privajenost, 

ki ne potrebuje več toliko zavestnega sodelovanja motoričnih središč v 

možganski skorji, ampak deluje že precej avtomatično (Omerza, 1972:54).  

 

1.4 MOTNJA V SENZORNI INTEGRACIJI 
  

Ayres (2002:20) je v svoji študiji leta 1979 ugotovila, da ima težave v senzorni 

integraciji približno 5 – 10% ameriških šoloobveznih otrok. V novejših 

raziskavah Kranowitz (2005:5) opaža porast učencev z motnjo v senzorni 

integraciji, ki ji pripiše vedno boljše  poznavanje in diagnosticiranje motnje. Po 

njenih rezultatih se s težavo sooča 10 – 15% normalno ali nadpovprečno 

inteligentnih šoloobveznih otrok. Posledice le te so vidne na vseh področjih 

otrokovega delovanja, predvsem pri učenju in vedenju.  

Posledice motnje senzorne integracije so lahko (Peske, 2005:37): 

• učne težave v šoli, 

• motnje govora, jezika, 

• motnje branja in pisanja,  

• odkrenljiva pozornost, 

• hiperaktivnost, 

• motnje mišičnega tonusa, 

• slaba organizacija, 

• motena telesna shema, 

• anksioznost, 
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• vedenjske in čustvene težave, 

• težave pri sledenju navodilom, 

• motena socialna interakcija, 

• slabe veščine skrbi za samega sebe.  

 

Ayres (2002:84) je opredelila pojem senzorne motnje ali disfunkcije senzorne 

integracije (»Sensory Integration Dysfunction«). Pomeni, da možgani ne 

obdelajo ali ne organizirajo potek senzornih impulzov na način, ki je potreben, 

da posamezniku omogoča dobro informacijo o sebi in svetu, ki ga obdaja. Pri 

motnji je poudarek na slabem funkcioniranju in ne v odsotnosti funkcioniranja.  

Termin »motnja v senzorni integraciji« ne označuje samo ene specifične motnje, 

ampak gre za pojem, ki pokriva številne nevrološke nepravilnosti (sprejem, 

prenos, analiza, obdelava, odgovor), do katerih pride v CŽS. Ayresova je prva 

raziskovala preobčutljivost na različnih področjih senzornega delovanja. Menila 

je, da živčni sistem neustrezno diskriminira čutne informacije, kar se nato 

izkazuje na neustreznem vedenjskem odzivu. 

Motnja senzorne integracije pomeni neučinkovitost in neorganiziranost obdelave 

senzornih informacij v CŽS. Rezultat motnje se izraža na motoriki, vedenju in 

kognitivnih sposobnostih (Fisher in ostali, 1991:17).  

Motnja v senzorni integraciji predstavlja slabšo zmožnost  predelave in uporabe 

informacij iz okolja, ki jih sprejemamo skozi razna čutila, z namenom, da bi se 

učinkovito odzivali v vsakodnevnih aktivnostih (Kranowitz, 2003:4). 

Millerjeva (2006:5) je s sodelavci, v strokovno terminologijo predlagala termin 

»motnja senzorne predelave - Sensory Processing Disorder«, ki je sinonim za 

motnjo v senzorni integraciji. Motnja senzorne predelave je nezmožnost CŽS 

ustrezno sprejeti, predelati informacije in nato ustrezno reagirati na njih.  

Rezultat tega je zmanjšana sposobnost odzivanja na senzorične informacije kar 

vpliva na sposobnost za učenje (Miller, 2006:5). Enostavnega odgovora na 

vprašanje zakaj ima otrok motnjo v senzorni integraciji, ni. Vzroki 

neorganiziranosti živčnega sistema so različni: prekinitve v možganskih celicah, 

neskladno sprejetih sporočil ali v neustrezni integraciji sporočil, dedna 

predispozicija, zapleti pri porodu (Peske, 2005:81). 
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1.4.1 PODROČJA MOTNJE V SENZORNI INTEGRACIJI 
 

Ayres je zajela naslednje motnje: motnje vestibularnega sistema, dispraksijo in 

motnje taktilnega zaznavanja. 

Na podlagi novih spoznanj so Fisherjeva, Murrayeva in Bundyeva (1991:14) ter 

Bundyeva s sodelavci (2002:10) predlagale model, ki je prikazoval dva velika 

podtipa motnje senzorne integracije: slaba senzorna modulacija in dispraksija. V 

naslednjih letih so potekale intenzivne raziskave. Na podlagi raziskav pri delu z 

otroki z motnjo v senzorni integraciji in pionirskega dela Ayresove je Milllerjeva 

(2006:13) oblikovala posodobljen diagram, ki nazorno prikazuje tri klasične tipe 

in njihove podtipe motenj senzorne predelave (diagram 1). 

 

Diagram 1: Področja motnje v senzorni integraciji (Miller, 2006:13) 

 

 

Motnje v senzorni integraciji kažejo tri klasične simptome, ki se lahko pojavijo 

samostojno ali v kombinaciji. Lahko so blažje oziroma težje. Težave otrok z 

motnjo v senzorni integraciji so kronične in motijo njihov vsakdan. Težave 

senzorne modulacije se kažejo kot hipersenzibilnost – preobčutljivost, 

hiposenzibilnost – premalo občutljivost in senzorno iskanje – iskanje različnih 

senzornih izkušenj. V senzorni integraciji se lahko hkrati kažejo simptomi več 

motenj in jih v tem primeru imenujemo kombinirane motnje v senzorni integraciji.  

Millerjeva (2006:269) je v študiji analizirala fenotipe motnje v senzorni integraciji. 

Študija pokazala, da so kombinirane motnje prej pravilo kot izjema.   
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Slika 2: Razmerje med klasičnimi motnjami senzorne integracije 

(Miller,2006:269) 

  

Velika frekvenca kombinacij motenj je verjetno rezultat strukture možganov, ki 

so med seboj povezane. 

Najpogostejše kombinirane motnje so: 

• hiposenzitivnost s težavami, ki so povezane s telesno držo, 

• hiposenzibilnost s težavami senzorne diskriminacije, 

• dispraksija s senzornim iskanjem, 

• dispraksija s težavami, povezanimi s telesno držo. 

 

1.4.1.1 Težave senzorne modulacije 
  
Senzorna modulacija je sposobnost živčnega sistema, da organizira sprejete 

občutke in se na njih odziva na prilagojen, ocenjen odziv, ne da bi se premalo 

ali pretirano odzval. Motnja senzorne modulacije povzroča problem pri prevedbi 
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senzoričnega dražljaja v nadzorovano vedenje, ki je skladno z naravo in 

intenzivnostjo dražljaja. 

Težave s senzorno modulacijo so odraz hipo ali hipersenzibilnosti centralnega 

živčnega sistema (Miller, 2006).  

 

a) Hipersenzibilnost 

Za hipersenzibilnost je značilno, da je otrok preobčutljiv na senzorne dražljaje. 

Ima težave s filtriranjem informacij in se stimulacijam, ki jih dobi iz okolja, 

običajno izogiba, ker preveč vzdražijo njegov živčni sistem. Otroka lahko motijo 

dotiki s predmeti ali ljudmi. Pogosto ga motijo določene teksture oblačil ter 

nepričakovani lahni dotiki drugih ljudi. Pogosto si pokriva oči, ima slab očesni 

kontakt. Nepozoren je pri reševanju nalog in se premočno odzove na močnejšo 

svetlobo. Pritožuje se čez hrup, ki ostalih ne moti, in si pogosto zatiska ušesa.  

Lahko ga motijo določeni vonji (na primer vonj zrele banane), ki drugih ne 

motijo. 

Med hranjenjem se mu pogosto zaleti in lahko močno nasprotuje določenim 

teksturam in temperaturam hrane. Lahko se izogiba gibanju ali nepričakovanim 

premikom, teku, plezanju, guganju ali drsanju. Otrok je lahko nekoordiniran, 

napet, tog, rigiden in se izogiba aktivnostim, ki zahtevajo dobro poznavanje 

telesa. Je zelo občutljiv in jezen ter pogosto zelo vznemirjen, pod stresom in 

izven nadzora. Običajno se druži s starejšimi ali mlajšimi in ima med vrstniki 

malo prijateljev. Kadar se dražljajem ne more izogniti, reagira negativno – joče, 

lahko je agresiven in deluje anksiozno. Daje vtis previdnega in boječega otroka, 

ki ima rad rutino in predvidljive aktivnosti (Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, 

Magajna, 2007:114,115). 

 

Hipersenzibilnost se kaže na različne načine, v različnih situacijah, v različnih 

sistemih: 

•  Hipersenzibilnost na vestibularnem sistemu 

Otrok, ki ima hipersenzibilni vestibularni sistem, čuti najmanjše premike, 

pogosto tarna zaradi vrtoglavice, bolečin v želodcu že pri normalni fizični 

aktivnosti, kot sta tekanje in skakanje. Že samo gledanje otrok, ki se vrtijo na 

vrtiljaku, je lahko razlog, da se počuti nelagodno. Otrok ima pogosto slabo 
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ravnotežje, lokomotorične sposobnosti in vidno motorično koordinacijo. Težave 

ima s socialno integracijo in se izogiba praktični izvedbi aktivnosti.  

Velikokrat je omotičen po igri na toboganu, vožnji z avtom in skakanju. Ima 

težave s koordinacijo, ker se izogiba športu in aktivnostim. Ponavadi je uspešen 

v izobraževanju, ker se umika h knjigam (Kopše, 2009:31). 

 
•  Hipersenzibilnost na taktilnem sistemu 

Otrok, ki je hipersenzibilen na taktilnem področju, se izogiba vzpostavljanju 

fizičnih kontaktov z drugimi osebami in predmeti v svoji okolici. To pogosto vodi 

do socialne izolacije. Pogosto je lahko agresiven ali depresiven, ne želi 

sodelovati pri skupinskih aktivnostih. Pogosto ima slabo koordinacijo, težave pri 

motoričnem planiranju in slabo fino motoriko. Zaradi svoje potrebe po izogibanju 

taktilnih dražljajev ima lahko težave z pozornostjo in učenjem. Pogosto se 

pojavljajo govorne motnje. Otrok ne mara česanja, umivanja zob, tuširanja in 

pogosto želi nositi samo določena oblačila (Peske, 2005:37, 38). 

 

b) Hiposenzibilnost 

Za hiposenzibilnost je značilno, da otrok premalo zaznava senzorne dražljaje. 

Premalo se odziva na senzorno informacijo, ki jo situacija zahteva. Da odreagira 

na določen dražljaj, potrebuje več časa, dražljaj pa mora biti bolj močan. 

Hiposenzitiven otrok išče več dražljajev. Otrok se lahko ne zaveda bolečine, 

temperature ali lastnosti predmetov na otip. Zaletava se v ljudi, predmete, 

udarja z nogo ob tla in žveči neužitne predmete. 

Njegov vid ni zadovoljivo koordiniran in zaradi tega lahko spregleda pomembne 

vidne namige in se dotika vsega, da bi to spoznal. Ima težave pri sledenju 

ustnim navodilom in zvoke pogosto ignorira. Pogosto govori zelo na glas. Ne 

motijo ga neprijetne vonjave ter pogosto ovohava predmete, ljudi in hrano. Všeč 

mu je začinjena ali pikantna hrana, pogosto sesa ali žveči stvari, da bi se pomiril 

(Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, Magajna, 2007:114,115). Hiposenzibilni otrok 

običajno ni pobudnik akcij, ko pa enkrat začne, se ne zna ustaviti. Kaže 

nezainteresiranost, ko ga želimo vključiti v igro. 

 
•  Hiposenzibilnost na vestibularnem sistemu 
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Otroka s hipovestibularnim sistemom spremlja nizek mišični tonus, slabo 

ravnotežje in težave s stranskostjo, s prepoznavanjem in koordinirano uporabo 

delov telesa. Ima slabo statično kontrolo mišic in zaradi tega ne more sedeti ali 

stati pri miru in pogosto pada. Otrok hrepeni po krožnih, hitrih gibih, kot so 

zibanje, guganje, sukanje. Njegova dejanja so nerodna in neprevidna. Pogosto 

je stalno v gibanju in uživa v položajih, ko je obrnjen na glavo. Nikoli ne postane 

omotičen, ima težave s premikanjem rok in nog. Pogosto zaostaja pri govoru, 

branju in pisanju in je otrok, ki ima učne in vedenjske težave. Pomanjkanje 

sposobnosti za kontrolo oči, ga ovira pri izobraževanju in gibanju. Ponavadi ni 

uspešen pri športu (Kopše, 2009:31).  

 
•  Hiposenzibilnost na taktilnem področju 

Otrok, hiposenzibilen na taktilnem področju, pogosto pretirava s fizičnimi 

kontakti. Lahko se premočno in neprimerno dotika drugih otrok, ali se nenehno 

dotika predmetov. Zaradi svoje potrebe po dotikanju se pogosto počuti čudno, 

njegova pozornost je kratkotrajna in ima pogosto težave pri učenju, govoru in 

vedenju. Ima težave na področju motorike, predvsem fine motorike (pisanje, 

rezanje). Nosi prevelika ali premajhna oblačila in ima težave pri umivanju (npr.: 

si tako dolgo ščetka zobe, da si poškoduje dlesen). Ker je premalo občutljiv tudi 

na področju ust in obraza, se pogosto slini in ne zna oceniti ustrezen vnos hrane 

v usta (Peske, 2005:38).  

 

c) Senzorno iskanje 

Otroci s težavami senzornega iskanja imajo veliko potrebo po senzornih 

izkušnjah in jih nenasitno iščejo, pogosto na socialno nesprejemljiv način. 

Večina njihove aktivnosti je neučinkovita, nenehno so v gibanju, na senzorne 

dražljaje se skoraj ne odzivajo. Možgani ne morejo organizirati motorične 

aktivnosti in senzornega vnosa. Hrepenijo po močnih dotikih in prijemih, radi 

imajo fizična dela. Pogosto se zaletavajo v steno, hitijo po stopnicah. Radi 

uničujejo igrače in iščejo močne vizualne in avditorne stimulacije. Močni vonji in 

začinjena hrana so njihova osnovna potreba. Imajo zelo veliko disciplinskih 

težav, navadno so preveč aktivni in ne morejo kontrolirati svojih impulzov. 

Zaradi nenehnega gibanja in impulzivnosti to skupino otrok pogosto zamenjajo z 

otroki z ADHD motnjo (Miller, 2006:28). 
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1.4.1.2 Problemi motorike, ki temeljijo na senzoriki 
 
Težave na področju motoričnega razvoja lahko opišemo kot motnjo, ki je 

posledica oslabljenega proprioceptivnega in vestibularnega sistema. Kažejo se 

v slabši sposobnosti motoričnega načrtovanja, slabo razvitem ravnotežju, slabi 

vidno motorični koordinaciji, šibkem mišičnem tonusu in težavah fine motorike. 

Proprioceptivni sistem je čutilo, ki nam pove, kje so naši deli telesa in relacijo 

med njimi, koliko moramo skrčiti mišice zato, da lahko gibamo. S temi čuti 

zaznavamo težo predmetov ali pa odločamo, koliko pritiska je potrebno vložiti v 

naše noge, da se lahko povzpnemo po stopnicah. 

Vestibularni sistem pa je pomemben za opredelitev našega položaja v odnosu 

do sile teže. Pove, če hodimo ali stojimo in kako hitro in v katero smer se 

premikamo (Miller, 2006:30). 

Otroci s težavami na področju motoričnega razvoja imajo probleme z 

ravnotežjem, gibanjem ali planiranjem aktivnosti in odgovori na senzorne ukaze. 

Poznamo dva tipa motenj na področju motoričnega razvoja: dispraksija in 

težave, povezane s telesno držo. 

 

-  Dispraksija 

Dispraksija je razvojna motnja koordinacije. Definirana je kot oškodovanost 

višjih kortikalnih procesov, ki vplivajo na načrtovanje in izvajanje naučenih, 

voljnih, namenskih gibov, ob normalno razvitih refleksih, moči, tonusu, 

koordinaciji in čutilih (Končnik Goršič: Kavkler 2002:177). Povezana je z 

motnjami možganskega delovanja, kar ovira spodbujanje občutenj dotika, 

ravnotežja in globinskega občutenja in s tem otežuje gibalno načrtovanje. Je 

skrita motnja, ki lahko otroka vodi v številne učne in socializacijske težave.  

Razvojno pogojena nerodnost kot motnja nastopi v otrokovem življenju zgodaj in 

se vleče v nadaljnji razvoj odraslosti. Zato govorimo o razvojni dispraksiji. 

Otroci z dispraksijo so počasni in neučinkoviti v gibanju. Ob vsem tem imajo 

lahko normalno mišično funkcijo in so normalno inteligentni ali nadarjeni. 

Težava je v vzpostavitvi mostu med intelektom in njihovimi mišicami. Motnje 

nastopijo v zgodnjem zoritvenem obdobju. Tako je dispraksija gibalni problem in 

navzven opazna kot slaba koordinacija, na isti način kot druge vrste motenj 

senzorne integracije, ki se pojavljajo kot učne težave. 
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Otroci imajo težave zasnovati, načrtovati, oblikovati lastno gibanje, ga opisati. 

Najboljše se učijo s posnemanjem. Pri teh primerih so ustna navodila 

priporočljiva šele tedaj, ko je otrok dejavnost že večkrat izvedel. Gibalni načrt 

zlagoma ponotranji in prikliče. Ustvarjalnost je zanje zahtevna, ker razpolagajo 

le z enoličnim, gibalno igralnim vedenjem. Imajo težave v časovno prostorski 

adaptaciji. 

Na področju grobo motoričnega načrtovanja ima otrok z dispraksijo težave pri 

aktivnostih, ki zajemajo velike mišične skupine (na primer pri hoji, korakanju, 

plazenju, valjanju). Zaradi slabe motorične koordinacije, motene bilateralne 

koordinacije, ima težave s premikanjem okoli predmetov, v polni sobi ali na 

šolskem igrišču. Nespreten je pri aktivnostih kot so vzpenjanje in spuščanje po 

stopnicah, premagovanje ovir, igranje na igralih. Relativno pozno osvoji 

motorične spretnosti kot so skakanje in preskakovanje. S težavo organizira in 

izvaja nove kompleksne gibe ali aktivnosti, ki zahtevajo motorično načrtovanje iz 

več stopenj (rezanje s škarjami, vožnja s kolesom). 

Na področju fino motoričnega načrtovanja ima težave pri izvajanju 

manipulativnih nalog kot so pisanje, risanje, zapenjanje gumbov, odpiranje vreč 

z bomboni, uporaba jedilnega pribora in podobno. Ne mara konstrukcijskih iger. 

S težavo gleda premikajoči predmet ali fokusira pogled (slaba vizualno 

motorična koordinacija). Ima nečitljivo pisavo, pri branju preskakuje vrstice in je 

neuspešen pri prepisovanju iz table. Ima moteno bilateralno koordinacijo. 

Številni otroci imajo težave tudi pri oralni praksiji, ki se pri dojenčku lahko kažejo 

kot težave s sesanjem. Otrok z oralno dispraksijo se lahko pretirano slini, ne zna 

pravilno jesti, žvečiti in požirati. Pogosto ima nepravilno osvojeno tehniko 

dihanja. Pri treh letih ima še vedno težave z jasno artikulacijo in govorjenjem 

(Miller, 2006:32,33,34). 

Dispraksija se pogosto pojavi v kombinaciji s slabšo senzorno odzivnostjo. 

Podlaga te kombinacije motnje je v disfunkciji vestibularnega in 

proprioceptivnega sistema. Otroka s to obliko težave je težko odkriti, saj imajo 

senzorno slabše odzivni otroci radi gibanje, ki pa je neorganizirano (Ayres, 

2002:143). 

 

-  Težave povezane s telesno držo 
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Otroci s težavami, povezanimi s telesno držo, imajo težave z vzdrževanjem 

primernega telesnega položaja ali drže, gibanja in težave pri sedečih 

aktivnostih. To so otroci s porušenim ravnotežjem mišičnega tonusa  (hipotonija 

– nizek mišični tonus, hipertonija – zvišan mišični tonus), ki se hitro utrudijo. 

Sposobni so planirati neko aktivnost, vendar ne zmorejo ohraniti kontrolo drže, 

da bi aktivnost tudi izvedli. S težavo zadržijo ravnotežje pri aktivnostih kot so 

stoja na eni nogi, na konicah prstov, klečanju in sedenju  za mizo. Zaradi 

motene bilateralne koordinacije so neuspešni pri preskakovanju ovir in vožnji s 

kolesom, težave s prečkanjem središčne linije pa otroku povzročajo težave pri 

sklanjanju (Miller, 2006:35). 

Pokazatelji težav povezanih s telesno držo, kot jih navaja Stock Kranowitz 

(2005:79), so: 

• komponenta gibanja – otrok težko vzdržuje stabilno in vzravnano telesno   

držo, ima povišan ali znižan mišični tonus, težave s prepogibanjem in 

iztezanjem udov, pri premikanju teže z ene na drugo nogo in pri rotaciji telesa; 

• ravnotežje – med gibanjem zlahka izgubi ravnotežje; 

• prehod čez središčno linijo – z levo ali desno nogo (roko, očesom) težko 

deluje na nasprotno stran telesa; 

• bilateralna koordinacija – otrok težko koordinira obe strani telesa pri 

aktivnostih kot so skakanje s kolebnico, ploskanje, lovljenje žoge in sonožnem 

odrivu. Ima težave pri uporabljanju obeh rok hkrati, križanje rok pri 

posnemanju gibov, 

• unilateralna koordinacija – otrok izmenično uporablja desno ali levo roko za 

različne aktivnosti 

1.4.1.3 Težave senzorne diskriminacije 
 
Pri težavah s senzorno diskriminacijo je oškodovana ali poslabšana sposobnost 

razlikovanja med podobnimi dražljaji, na vseh senzornih sistemih: vidnem, 

taktilnem, slušnem, gustatornem, olfaktornem, vestibularnem in 

proprioceptivnem (npr. težko loči med toplo in hladno hrano, ne sliši razlike med 

besedama mačka in tačka,…). 

Otroci s težavami senzorne diskriminacije potrebujejo več časa za obdelavo 

senzorne informacije. S težavo obdelujejo senzorne informacije. Zaradi te 
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težave so vedno videti v zaostanku, kar jih ovira v razredu in pri igri. Težave se 

lahko kažejo v nezmožnosti razlikovanja med intenzivnostjo dotika ali določitvi 

pomena in lokacije telesnega stika. Potrebujejo vizualno oporo, da povedo, 

kateri predmet držijo v roki. Z zaprtimi očmi ne čutijo položaja telesa. Imajo 

težave z ravnotežjem. Telesna shema je slabo razvita (težave pri oblačenju, 

slačenju, zapiranju, odpiranju  gumbov,…). Gibov ne izvajajo tekoče. 

Ne zaznavajo detajlov na sliki. Imajo težave s prostorsko orientacijo. Pogosto ne 

prepoznajo glasov na koncu besede in ne morajo ponoviti slišanega ritma, težko 

razlikujejo besedne minimalne pare. Verbalna navodila jih zmedejo. Težko ločijo 

vonje in okuse in velikokrat hrano odklonijo zaradi izgleda ( Miller, 2006:37 ). 

 

1.4.1.4 Terapija senzorne integracije 
 
Otroci z motnjo v senzorni integraciji lahko situacije zaznavajo neustrezno in se 

zato tudi neustrezno odzivajo. Da bi razvili učinkovit živčni sistem, potrebujejo 

otroci igro, ki stimulira vse senzorne sisteme. Z veliko stimulativne igre in 

aktivnosti, ki vključuje celotno telo, bo velika večina otrok s problemi senzorne 

integracije rešila te probleme. Za hipersenzitivnega otroka, je potrebno poskrbeti 

za aktivnosti, ki mu pomagajo umiriti njegov živčni sistem. Za hiposenzitivnega 

otroka je potrebno izbrati aktivnosti, ki živčni sistem stimulirajo. Starši, učitelji bi 

morali sodelovati pri prilagajanju otrokovega okolja, ki bi mu omogočilo 

odzivanje na zahteve okolja. V šoli, v razredu lahko otrok uporablja igrače za 

zaposlitev rok in prstov, uteži. Otroku lahko omogočimo sedenje na ustreznem 

mestu in ustreznem stolu ter primerno visoki mizi. Vaje za vestibularni sistem 

naj vključujejo kakršno koli gibanje, ki vključuje premikanje glave v prostoru, 

aktivnosti, ki se prekinjajo in nadaljujejo in ki se dogajajo na različnih ravneh 

(linearna raven). Aktivnosti, ki nudijo dotik ali teksturo na kožo in s tem otroku 

ponudimo pomoč pri zavedanju svojega telesa. Z zmanjšanjem motečih 

dejavnikov lahko vplivamo na boljše otrokovo počutje v šoli. (Kavkler, Reid, 

Viola, Magajna, 2007:135). 

V svetu je trenutno pomoč otrok z motnjo v senzorni integraciji usmerjena v 

intervencijo, ki vključuje multisenzorno okolje, kjer z ciljno usmerjenimi 

dejavnostmi vplivamo na ustrezne senzorne odzive ter senzorno dieto. 

Uporabljajo se strategije, ki uravnavajo stopnje vzdraženosti, maksimirajo 
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funkcijske veščine in znižujejo strah. S pomočjo senzorne diete se nadomešča 

stereotipno vedenje s podobnimi senzornimi izkušnjami, da se poveča 

organizacijo osrednjega živčnega sistema. Senzorna dieta pomiri prekomerno 

vzdraženo osebo, poveča stopnjo aktivnosti premalo vzdražene osebe, pomaga 

posamezniku, da ostane umirjen – pozoren za dalj časa, pomaga osebi, da 

razume svoje senzorne potrebe, pomaga osebi, da se nauči izbrati koristne in 

varne aktivnosti, sčasoma nauči samoregulacijo. Intervencija izhaja iz glavnih 

sestavin senzorne integracije: senzorne izkušnje, adaptivni odziv, motivacija in 

notranje gonilo, igra, ravno pravšnji izziv,  usmerjeno v otroka (Peske, 

2005:119-134). V Sloveniji terapijo senzorne integracije izvaja Center za 

avtizem. Diagnostiko izvaja tudi gospa Erin Maureen Grujič, ki ima zasebno 

prakso v Mariboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

1.5 SENZORNA INTEGRACIJA IN OTROKOVO 
FUNKCIONIRANJE NA PODROČJU GOVORA, UČENJA 
IN VEDENJA 
 

Dobra senzorna integracija daje temelj za razvoj celotne osebnosti. Viola 

(Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, Magajna 2005:114) povzema ugotovitve 

Jongepeira, ki pravi, da motnja v senzorni integraciji sodi med prekrite 

primankljaje, zato se jo pogosto odkrije šele, ko začne otroku padati učni uspeh. 

Integracija proprioceptivnih in vestibularnih dražljajev vpliva na gibanje oči, 

ravnotežje, gravitacijsko sigurnost in ravnotežje. Integracija vestibularnih in 

slušnih dražljajev pa vpliva na razvoj govora in jezika. 

Rezultat uspešne integracije senzornega vnosa iz taktilnega, vestibularnega in 

proprioceptivnega sistema so ustrezno razvita bilateralna koordinacija, ustrezen 

nivo aktivnosti, učinkovito motorično načrtovanje, čustvena stabilnost, ustrezno 

razvita telesna shema. 

Integracija impulzov iz vizualnega, taktilnega, vestibularnega in proprioceptivega 

sistema vpliva na vizualno percepcijo, vizualno-motorično koordinacijo in na 

učinkovitost namerno izvedene  aktivnosti. (Keller, 3.5. 2011). 

 

1.5.1 GOVOR IN SENZORNA INTEGRACIJA 
 
Govor in jezik sta  eden od končnih rezultatov senzorne integracije in se z njima 

pogosto meri uspešnost terapije senzorne integracije. Jezik je filogenetsko – 

ontogenetsko najbolj pozna funkcija, ki jo človek razvil. Možgani delujejo kot 

celota, v katerem je vsak del v interakciji z drugim. Da bi del možganov, ki se 

ukvarja z govorom in jezikom dobro funkcioniral, je posebno pomembno, da vsi 

ostali deli možganov dobro funkcionirajo, še posebno senzorni in motorični del. 

V možganih se človek odloči, katera beseda sledi prejšnji (Ayres, 2002:181).  

Z govorom se srečujemo vsak dan, na vsakem koraku, brez njega si ne moremo 

predstavljati življenja. Je tipična človeška lastnost – torej je tisto, kar človeka 

ločuje od živali in ga dela »človeškega«. Skoraj vsi ljudje imamo zmožnost 

govorjenja, vendar govor ni nekaj samoumevnega, temveč je zapleten 

psihofiziološki proces, ki se razvija na podlagi socioloških in bioloških faktorjev 

ter socialnega okolja. Je osnovno sredstvo ljudske komunikacije, pogoj  



 

 46 

za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika in orodje za prenos znanja. 

(Žnidarič, 1993:13). 

Marjanovič Umek (1990:11) pri govoru izpostavi dve pomembni funkciji: 

individualno / oblikovanje človeka kot posameznika in družbeno / vzpostavljanje 

komunikacij z okolico. 

Vitez (2008:7-11) trdi, da je govor mogoče pojmovati na vsaj dva različna 

načina. Po prvem, ki je bolj očiten, je govor rezultat delovanja kompleksnih 

artikulacijskih mehanizmov, ki povezujejo kognitivne impulze govorca z njegovo 

fiziološko govorno dispozicijo. Drugo pojmovanje govora pa izhaja iz de 

Saussurjeve dvojnosti jezik/govor. V tem primeru je govor vsakršno jezikovno 

dejanje, ki deluje kot aktualizacija jezikovnega sistema oz. govorčeve jezikovne 

sposobnosti, in pomeni jezikovno rabo v vseh njenih razsežnostih. 

Govorne motnje, kot jih definira American Speech – Language – Hearing 

Association, zajemajo težave posameznika s produkcijo govornih glasov 

(artikulacija), s problemi fonacije (glas) ter hitrosti in ritma govora (fluentnost) 

(ASHA, 15.5.2011). 

Artikulacijska motnja je definirana kot motena, napačna (produkcija) 

posameznih govornih glasov, ki se odraža kot popačena, napačna izreka glasu 

oziroma atipične in tipične oškodovanosti posameznih izrekanih glasov 

(distorzija), izpuščanje glasu, izostanek glasov (omisija) ter zamenjava enega 

glasu z drugim oziroma zamenjava nerazvitega glasu z glasom, ki že obstaja 

(substitucija). Sigmatizem se nanaša na nepravilno izreko glasov š, ž, č, s, c, z. 

Rotacizem se nanaša na motnjo izgovora glasu r (Vladisavljević, 1982:68).  

Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu. Pojem 

disfonija se uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanja glasnosti, 

višine, ritma, kvalitete glasu ali prozodičnih elementov (Hočevar Boltežar, 

2008:84). Med motnje ritma in tempa govora prištevamo jecljanje in brbotanje. 

Jecljanje spada v skupino primanjkljajev v suprasegmentalni strukturi govora, ki 

predstavlja kvantitativne karakteristike govora, kot so: ritem, tempo, trajanje, 

intenzivnost, višina, naglas in melodija (Sardelić, 2009). Pri jecljanju se 

pojavljajo tudi motnje leksikalnega priklica.  

Slušni procesi so zelo pomembni za razvoj govornih in jezikovnih sposobnosti. 

Slišati in govoriti so osnovne stvari, zaradi katerih postanemo človeško bitje. 
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Vestibularni sistem je glavni organizator občutkov v vseh ostalih senzornih 

kanalih, in tako prispeva k razumevanju besed in govora. Če so vestibularni 

procesi v nižjih centrih nepopolni, bodo višji centri imeli veliko problemov pri 

ustvarjanju normalnega govora, zato so govorno - jezikovne motnje in motnje 

branja pogosto povezane z neintegriranim vestibularnim sistemom. Razvoj 

fonemskega razlikovanja se začne že v maternici, mogoče že devet tednov po 

zasnovi, ko se razvijejo polkrožni kanali in se zarodek s premiki odzove na zvok. 

V tem času se razvija Moro refleks, ki omogoča, da se embrio z obrambnim 

mehanizmom odzove na nevarnost. Če je mati pod močnim stresom, bo fetus 

pogosto v Moro refleksu, ostali refleksi, ki so važni za vestibularni razvoj, pa 

bodo zaostajali. Posledično bo otrok slabo razlikoval foneme in jezikovne oblike, 

kar lahko privede do težav pri branju (Kopše, 2009:22). 

Slušni sistem tesno sodeluje z vestibularnim, kajti slušni in vestibularni  sistem 

sta povezana. Kadar zasliši zvok, se aktivirajo tudi receptorji za gravitacijo in ko 

se giblje, se aktivirajo tudi slušni receptorji. Študija Stiwella, Crowea in 

McCalluma je pokazala, da ima 70% otrok z govorno jezikovnimi motnjami 

krajše trajanje nistagmusa. Najkrajše trajanje nistagmusa imajo tisti otroci, ki 

imajo probleme v simbolni uporabi jezika in sintaksi. Pojem nistagmus se 

uporablja za opisovanje nenamernega gibanja oči, ki se pojavi ob hitrem vrtenju 

telesa ali glave. Prostroracijski (nistagmus) test je način za ocenitev ravnovesja 

v vestibularnem sistemu. Predmet obravnave pri tej ocenitvi je ravnovesje med 

desnim in levim vestibularnim sistemom. Prekomerno aktivna ena stran povzroči 

premalo aktivno drugo stran… Če  vestibularni dražljaj ne vpliva na mišice oči, 

potem verjetno tudi ne daje nobenih drugih pogojev, ki so potrebni za dobro 

slušno in vidno predelavo. Vestibularni dražljaji imajo facilitatorne učinke tudi na 

vokalizacijo. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, v kombinaciji z 

vestibularnimi motnjami, imajo običajno težave v premikanju telesa in z 

motoričnim planiranjem (Ayres, 2002:114-121). Do podobnih spoznanj je prišel 

tudi dr. Alfred Tomatis. Njegovo spoznanje temelji predvsem na povezavi med 

vestibularnim sistemom in slušnim sistemom. Meni, da so motnje slušne 

predelave povezane z motnjami na vestibularnim sistemom (Tomatis, 

13.6.2011).    

Za dobro artikulacijo  so potrebni specifični gibi ust, jezika in ustnic in 

zaznavanje položaja le teh. Propriceptivna modalnost nam podaja informacije o 
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položaju enega dela telesa glede na drugega (npr.: čeljusti in jezika) in njihovih 

premikih. Ker imajo otroci z proprioceptivno motnjo slabo zavedanje o svojih 

ustih, ustnicah, jeziku, gibanju le teh, je prisoten tudi velik problem pri artikulaciji 

posameznih glasov. Pojavljajo se problemi z zapiranjem ust, gibanjem jezika 

oziroma dispraksija govoril (Peske, 2005:48). 

Motnje taktilne zaznave lahko vplivajo na pojav govorno-jezikovnih motenj. 

Motnje taktilne zaznave se pojavljajo tudi v ustih, to pa lahko vodi do slabih 

oralno-motoričnih veščin in posledično do motene artikulacije posameznih 

glasov. Zaradi motenj taktilne zaznave se lahko otrok izogiba interakcij z 

drugimi, kar lahko privede do slabo razvitih komunikacijskih veščin. Lahko bo 

imel težave v govornem izražanju svojih misli, potreb in želja (Peske, 2005:47). 

 

1.5.2 UČNE TEŽAVE IN SENZORNA INTEGRACIJA 
 
Motnja v senzorni integraciji močno vpliva tudi na otrokovo delovanje v šoli.  

 »Učenje 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« (UNESCO/ISCED, 

23.5.2011). 

Pojem učne težave opredeljuje predvsem tiste težave otrok v šoli, ki so 

povezane z večjo ali manjšo šolsko neuspešnostjo. 

Termin »učne težave« je vezan na šolo in na dejstvo, da morajo imeti otroci 

dobro razvite točno določene sposobnosti in to so tiste sposobnosti, ki jim bodo 

zagotovile, da bodo uspešni v šoli. Učne težave so zapleten in trdovraten pojav, 

po mnenju mnogih strokovnjakov je šolska neuspešnost eden najtežje rešljivih 

problemov, s katerimi se spoprijemajo sodobne šole. Učne težave delimo na 

splošne in specifične, oboje pa se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, 

zmernih do izrazitih; od enostavnih do kompleksnih ter od kratkotrajnih do tistih, 

ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, 

nekateri le specifične, mnogi pa imajo težave obeh vrst (Koncept dela Učne 

težave v osnovni šoli, 15.5.2011:8).   

Branje, pisanje in računanje so kompleksne spretnosti, ki od možganov 

zahtevajo obdelavo zelo izčrpnih informacij iz vseh senzornih sistemov in 

sodelovanje v mentalnih in motoričnih reakcijah. Le te se lahko razvijejo samo 



 

 49 

na temeljih dobre senzorne integracije. Integracija celotnega senzornega vnosa 

vpliva na pozornost, uspešnost pri branju, pisanju in računanju, organizaciji pri 

delu, specializaciji obeh strani telesa in možganov in sposobnosti abstraktnega 

mišljenja (Ayres, 2002:94 ). 

Otrokove učne težave so lahko zgolj kratkoročne in na različne načine opisujejo 

sklope vedenj, ki nam povedo, da je njegov nevrološki sistem neorganiziran, 

nezrel ali na kakšen drug način slabše funkcionira. 

V šoli je v začetnih razredih otrokova uspešnost precej odvisna od razvitosti 

senzoričnih funkcij. Učenje branja in pisanja je povezano z zaznavanjem, 

predvsem vidnim in slušnim, zaznavanje pa s čuti, vidom in sluhom.  Pri 

opismenjevanju, pri rabi pisala je pomembna tudi groba in fina motorika, 

predvsem pa vsi tisti mišično gibalni občutki, prijemi in gibanje, ki sodelujejo pri 

pisanju (Žerdin, 1991:132).  

Vid uveljavlja močan vpliv na našo držo in gibanje. Vid poleg jasnosti vključuje 

tudi: binokularno koordinacijo, fokusiranje pogleda, sledenje horizontali in 

prehod v vertikalo, hitrost prilagoditve ter vertikalni premik. Nekateri otroci ne 

razvijejo ustrezno svojih vidnih sposobnosti, kar lahko vpliva na razumevanje, 

sposobnost, da zaznavajo prostorske odnose, in zmožnost osredotočenja. Na 

primer med branjem se lahko pojavlja izkrivljanje besedila ali vizualno neugodje. 

Če ima otrok težave z binokularno koordinacijo, prihaja do naslednjih težav, ki 

vplivajo na pojav učnih težav: izgubljanje med vrsticami pri branju, drgnjenje oči 

po pisanju in branju, težave pri prepisovanju s table (Kopše, 2009:17). 

Kadar vestibularni, proprioceptivni in taktilni sistem ne funkcionirajo tako kot je 

potrebno, imajo otroci slabo motorično koordinacijo. Pogosto se ne znajdejo v 

prostoru okoli sebe, imajo velike probleme pri prepisovanju besed s table 

(Ayres, 2002:95). Otroci imajo pogosto težave s sluhom, ne morejo poslušati 

dalj časa in sedeti pri miru.  

Motnja v vestibularnem sistemu prinaša veliko težav pri učenju. Raziskovalca 

Levinson in Frank ugotavljata, da od 94 do 97 odstotkov otrok z disleksijo in 

težavami pri učenju prikazuje dva ali več abnormalnih nevroloških parametrov, 

ki kažejo na disfunkcijo vestibularnega sistema (Kopše, 2009:21). Otroci imajo 

pogosto težave s sluhom, ne morejo poslušati dalj časa in sedeti pri miru.                                  

Uspešna senzorna integracija ima pomembno vlogo tudi pri pisanju. Ayres 

(2002:95) kot posebno pomemben pogoj za uspešno pisanje izpostavi dobro 
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integriran taktilni sistem in specifične taktilne dražljaje, ki iz roke in dlani potujejo 

v možgansko skorjo. 

Pogost vzrok slabo razvite fine motorike je v slabi taktilni diskriminaciji. Otrok s 

slabim taktilnim zaznavanjem ima težave pri rokovanju s škarjami in pisanju. Ker 

finomotorične spretnosti vplivajo na uspešnost v šoli, ima tak otrok pri pouku 

veliko težav. 

Otroci s slabo integriranim vestibularnim, proprioceptivnim in taktilnim sistemom 

imajo pogosto težave z vidno motorično kontrolo. Neuspešni so pri 

manipulativnih aktivnostih, ne znajo narisati ravne črte. 

 

1.5.3 VEDENJE IN SENZORNA INTEGRACIJA 
 

Motnja v senzorni integraciji močno vpliva tudi na otrokovo vedenje.  

Vedenje je izraz, ki se nanaša na sistem ali organizem, večinoma v povezavi s 

svojim okoljem, ki vključuje druge sisteme ali organizme. Vedenje je reakcija 

sistema ali organizma na različne vrste dražljajev oz. vplivov, ki so lahko zunanji 

ali notranji, zavedni ali nezavedni, očitni ali prikriti, prostovoljni ali neprostovoljni. 

V kontekstu človeka je vedenje le skupek dejanj, ki izražajo posameznikove 

določene osebnostne lastnosti, razpoloženje, odnos do sebe in okolice 

(Vedenje, 5.5.2011).  

V zadnjem času ugotavljajo, da je v šolah vse več učencev, ki s svojim motečim 

vedenjem povzročajo težave tako učiteljem, vrstnikom, staršem in širšemu 

okolju. O težavah v vedenju govorimo takrat, kadar je vedenje v nasprotju z 

našimi pravili in pričakovanji. 

Šola predstavlja izredno pomemben prostor v socializaciji otrok, vzpodbuja lepo 

vedenje ali pa otrokom / učencem kaže, da je vedenje nesprejemljivo. V šoli se 

učence vrednoti po primernosti vedenja in učni uspešnosti. Otrok, ki hoče v šoli 

dobiti potrebno priznanje in sprejetost, mora biti dovolj miren, nemoteč, tih, 

poslušen in vodljiv in poleg tega tudi učno uspešen. Če iz katerega koli vzroka 

obeh pričakovanj ne more izpolniti, sledi na tak ali drugačen način izraženo 

odklanjanje – največkrat v obliki kaznovanja, svaril, pridiganja in čustvenega 

odklanjanja. Zaradi poudarjene pomembnosti vedenja in uspešnosti so že 

uvodoma brez pravih možnosti vsi tisti otroci, ki ne zmorejo zadostiti 

pričakovanj, torej tudi otroci z motnjo v senzorni integraciji. Velja omeniti, da ni 
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vsako vedenje disocialnost. Odklonsko vedenje je družbeno pogojeno s časom, 

normami. Motečnost je določena s kriterijem ocenjevalca  (Viler, 2008:20).  

Pri otrocih z motnjo v senzorni integraciji se pogosto porajajo vedenjske in 

odzivne značilnosti: čustvena nestabilnost in razdražljivost, slaba kontrola 

notranjih impulzov, nemir, nestalnost in hiter upad motivacije, površnost in 

neurejenost v vedenju, nepremišljenost, nestrpnost, nespremenljivo in za 

okolico moteče vedenje. 

Otrok z motnjo v senzorni integraciji je pogosto med vrstniki slabo sprejet. Vse 

to močno vpliva na njegovo samopodobo, šolski uspeh in njegovo sprejetost v 

šoli. Pozabljivost, pomanjkanje organizacijskih veščin in neorganiziranost ga v 

šoli označujejo za neresnega. Je nespreten pri finomotoričnih aktivnostih. Otrok, 

ki ima težave pri izražanju svojih želja, ki ne more sestaviti sestavljanke ali ne 

more lepo pisati, običajno postane jezen, žalosten ali neposlušen. V puberteti se 

pri učencih z motnjo v senzorni integraciji pogostokrat pojavi negativna 

samopodoba, ki je posledica neustreznega funkcioniranja otrokovega živčnega 

sistema, frustracij in negativnih čustev. Otrok je drugačen, vendar ne ve zakaj. 

Veliko mladostnikov z motnjo v senzorni integraciji je tistih dijakov, ki so opustili 

šolanje (Peske, 2005:206-209). 

Gravitacijsko sigurnost omogoča senzorna integracija iz vestibularnega in 

prorioceptivnega sistema. Predstavlja temelj za gradnjo medosebnih odnosov. 

Otrok s to vrsto težav je bojazljiv, v nepoznanih situacijah čuti iracionalen strah, 

tesnobo in anksioznost. Pogosto ga imajo za trmastega in nekooperativnega.  

Motnje na vestibularnem področju povzročijo socialne težave in težave v 

vedenju. Otrokova samozavest, telesna samopodoba sta znižani, kar povzroči, 

da sami sebi niso všeč in se izogibajo socialnih stikov. 

Taktilna preobčutljivost za otroka predstavlja velik problem. Ker ne želi, da se ga 

kdo dotakne, se izogiba skupinskim aktivnostim, ima težave z obnašanjem in se 

pogosto vede agresivno ali depresivno. 

 

 

Motnja v senzorni integraciji je motnja, ki poseže tako v globino kot širino 

človeka; povzroči težave v dojemanju, obdelovanju, razumevanju  informacij, ki 

jih dobimo preko čutil. Ker je motnja v senzorni integraciji dokaj pogosta, je še 

posebej pomembno ugotoviti, kateri so otroci z motnjo v senzorni integraciji in 
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jim ustrezno ter učinkovito pomagati. V Sloveniji še ni bilo narejene raziskave, ki 

bi se posvetila motnji v senzorni integraciji oziroma motnji v senzorni integraciji v 

osnovni šoli. Diplomsko delo se zato osredotoča na vpliv motnje senzorne 

integracije na otrokovo delovanje na področju govora, učenja in vedenja v 

prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole. Za to temo sem se odločila 

predvsem zato, ker je otrok s težavami na tem področju veliko, v Sloveniji pa so 

njihove težave malo prepoznavne, še posebej pa je malo prepoznaven vpliv 

motnje na otrokovo delovanje na področju govora, učenja in vedenja.  
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2 CILJ 
 

Cilj raziskave je analizirati ali motnja v senzorni integraciji vpliva na otrokovo 

delovanje na različnih področjih: področju govora, področju učenja in področju 

vedenja. 

 

2.1 HIPOTEZE  
 

H1: Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na taktilnem področju 

imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez motnje v senzorni integraciji. 

 

H2: Otroci z motnjo senzorne integracije  / hiposenzitivni na vestibularnem 

področju imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez motnje v senzorni 

integraciji. 

 

H3: Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na taktilnem področju 

imajo pogosteje učne težave kot otroci brez motnje v senzorni integraciji. 

 

H4: Otroci z motnjo senzorne integracije / hiposenzitivni na vestibularnem 

področju imajo pogosteje učne težave kot otroci brez motnje v senzorni 

integraciji. 

 

H5: Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na taktilnem področju 

imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci brez motnje v senzorni integraciji. 

 

H6: Otroci z motnjo senzorne integracije / hiposenzitivni na vestibularnem 

področju imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci brez motnje v senzorni 

integraciji. 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1. VZOREC 
 
Vzorec sestavlja 180 otrok v starosti od šest do devet let. Aritmetična sredina 

njihove starosti znaša 7.37 let, standardna deviacija pa 0.927. Otroci obiskujejo 

prvi, drugi in tretji razred osnovne šole. 

Vzorec je sestavljen iz dveh skupin: kontrolno skupino sestavlja 90 otrok, brez 

motnje v senzorni integraciji; eksperimentalno skupino pa 90 otrok, ki imajo 

hipersenzitivni profil na taktilnem področju ali hiposenzitivni profil na 

vestibularnem področju.  

 

Vzorec je neslučajnostni – namenski. Uporabili smo priložnostni izbor. 

Vzorčenje je potekalo na osnovnih šolah: POŠ Gotovlje, POŠ Ponikva, OŠ 

Žalec, OŠ Petrovče, OŠ Griže, OŠ Prebold, OŠ Polzela, I. OŠ Celje, II. OŠ 

Celje. 

 

3.2 SPREMENLJIVKE 
 
Kriterijska spremenljivka: motnja v  senzorni integraciji. Ta razdeli vzorec v 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperimentalno skupino opazujemo z 

vidika hipersenzitivnosti na taktilnem področju in hiposenzitivnosti na 

vestibularnem področju.  

  

Hipersenzibilnost na taktilnem področju predstavlja seštevek točk v nalogah 

vprašalnika 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Najvišji seštevek točk je bil 12 točk. Aritmetična 

sredina je 5.04, in nam pove, da se nagiba seštevek točk k 5. Standardna 

deviacija je 4,624. V eksperimentalni skupini je 47 otrok z izraženim 

hipersenzitivnim profilom na taktilnem področju. 

Hiposenzibilnost na vestibularnem področju predstavlja seštevek točk v 

nalogah vprašalnika 15, 17, 19, 21, 23. Najvišji seštevek točk je 10 točk. 

Aritmetična sredina je 4.21 in se nagiba k seštevku točk 4. Standardna deviacija 

je 3.682. V eksperimentalni skupini je 53 otrok z izraženim hiposenzitivnem 

profilom na vestibularnem področju. 
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Tabela 1: Struktura vzorca glede na motnjo v senzorni integraciji 

Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

Hipersenzitivnost 
na taktilnem sistemu 

Hiposenzitivnost 
na vestibularnem 

sistemu 

∑  

f % f %           ∑ % f % 
37 41% 53 59% 90 100% 90 100% 

 

Kontrolno skupino sestavlja 90 otrok, brez motnje v senzorni integraciji. 

Eksperimentalno skupino sestavlja 90 otrok: 37 otrok, hipersenzitivnih na 

taktilnem področju in 53 otrok, hiposenzitivnih na vestibularnem področju. 

 

Kontrolne spremenljivke:  spol, starost, razred, socialno ekonomske razmere. 

Spol, predstavlja naravni spol otroka.  

 

Tabela 2: Struktura vzorca po spolu 

Spol Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

∑ 

 f % f % f % 
M 43 48% 43 48% 86 48% 
Ž 47 52% 47 52% 94 52% 
∑ 90 100% 90 100% 180 100% 

 

Moškega spola je bilo 48% otrok, ženskega spola pa je bilo 52% otrok. 

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta glede na spol podobno sestavljeni. 

 

V nadaljevanju so prikazani podatki otrok po spolu pri starosti šest, sedem, 
osem in devet let. 
 

Tabela 3: Struktura vzorca otrok po spolu  pri starosti 6, 7, 8, 9 let 

 

 
 

Leta 
starosti 

Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

 M Ž M Ž 
 f % f % ∑ f % f % ∑ 

6 let 6 14% 13 28% 19 6 14% 13 28% 19 
7 let 14 33% 14 30% 28 14 33% 14 30% 28 
8 let 17 39% 17 36% 34 17 39% 17 36% 34 
9 let 6 14% 3 6% 9 6 14% 3 6% 9 
∑ 43 100% 47 100% 90 43 100% 47 100% 90 
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Šest let je bilo starih 12 otrok moškega spola in 26 otrok ženskega spola. V 

kontrolni skupini in eksperimentalni skupini je bilo 6 otrok moškega spola in 13 

otrok ženskega spola. 

Sedem let je bilo starih 28  otrok  moškega spola in 28 otrok  ženskega spola. V 

vsaki skupini je bilo posamezno 14 otrok moškega spola in 14 otrok ženskega 

spola.  

Osem let je bilo starih 34 otrok  moškega spola in 34 otrok ženskega spola. V 

kontrolni skupini in eksperimentalni skupini je bilo 17 otrok moškega spola in 17 

otrok ženskega spola. 

Devet let  je bilo starih 12 otrok moškega spola in 6 otrok  ženskega spola. V 

vsaki skupini je bilo 6 otrok moškega spola in 3 otroci ženskega spola. 

Tudi v vseh starostnih razredih je spolna struktura eksperimentalne in kontrolne 

skupine podobna. 

 

Starost, predstavlja dopolnjena leta starosti otroka. 

Otroci so stari od šest do devet let. 

 

Tabela 4: Struktura vzorca otrok po starosti 

Leta 
starosti 

Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

∑ 

 f % f % f % 
6 let 19 21% 19 21% 38 21% 
7 let 28 31% 28 31% 56 31% 
8 let 34 38% 34 38% 68 38% 
9 let 9 10% 9 10% 18 10% 
∑ 90 100% 90 100% 180  100% 

 

21% otrok je bilo starih šest let, 31% otrok je bilo starih sedem let, 38% otrok je 

bilo starih osem let in 10% otrok je bilo starih devet let. V vsaki skupini je bilo 19 

otrok starih šest let, 28 otrok je bilo starih sedem let, 34 otrok je bilo starih osem 

let in 9 je bilo starih devet let.  

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta glede na starost podobno sestavljeni. 
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Razred v osnovni šoli, predstavlja leta obiskovanja OŠ. 

 
 

Tabela 5: Struktura vzorca otrok po razredu v OŠ 

Razred v 
OŠ 

Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

∑ 

 f % f % f % 
1 razred 30 33% 30 33% 60 33% 
2 razred 29 32% 29 32% 58 32% 
3 razred 31 35% 31 35% 62 35% 
∑ 90 100% 90 100% 180 100% 

 

Prvi razred je obiskovalo 60 otrok, drugi razred je obiskovalo 58 otrok in tretji 

razred je obiskovalo 62 otrok. V vsaki skupini je prvi razred obiskovalo 30 otrok, 

drugi razred je obiskovalo 29 in tretji razred je obiskovalo 31 otrok.  

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta glede števila otrok po posameznih 

razredih razredu OŠ podobno sestavljeni. 

 

Socialno ekonomske razmere, predstavljajo socialno ekonomski status 

družine. 

                                       

Tabela 6: Struktura vzorca po socialno ekonomskih razmerah 

Socialno 
ekonomske 

Razmere 

Eksperimentalna 
skupina 

Kontrolna 
skupina 

∑ 

  f % f % f % 
Dobre 80 89% 80 89% 160  89% 
Slabe  10 11% 10 11% 20  11% 

∑ 90 100% 90 100% 180 100% 
 

160 (89%) otrok ima dobre socialno ekonomske razmere, 20 (11%) otrok ima 

slabe socialno ekonomske razmere. Eksperimentalna in kontrola skupina sta 

glede socialno ekonomskih razmer podobno sestavljeni. 

Eksperimentalna in kontrolna skupina sta glede na spol, starost, razred in 

socialno ekonomske razmere podobni in lahko rečemo, da to dopušča 

primerjavo med eksperimentalno in kontrolno skupino.  
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Eksperimentalne spremenljivke:   

Govorna motnja  predstavlja odgovor na četrto vprašanje v anketnem 

vprašalniku (priloga 7.1). 

Učne težave predstavlja odgovor na prvo vprašanje v anketnem vprašalniku 

(priloga 7.1). 

Težave v vedenju  predstavlja odgovor na drugo vprašanje v anketnem 

vprašalniku (priloga 7.1).    

 

3.3 INSTRUMENTARIJ 
 
Vprašalnik za starše, kot raziskovalni instrument, je bil sestavljen na podlagi 

teoretičnih izhodišč o senzorni integraciji. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh 

delov. Vsebinska področja, na katera so odgovarjali starši, so bila predstavitev 

otroka: spol, starost, razred osnovne šole ter socialno ekonomske razmere. 

Vsebinska vprašanja so se nanašala na otrokove težave na področju učenja, 

vedenja in govora. 

 
V prvem delu je vprašalnik obsegal vprašanja zaprtega tipa, vprašanja odprtega 

tipa ter dve vprašanji, pri katerih so starši opredelili stopnjo težavnosti.  

Drugi del vprašalnika je bila ocenjevalna lestvica disfunkcije senzorne 

integracije na taktilnem in  vestibularnem področju ter na področju okusa, voha, 

sluha in vida, Stephana G. Viola (Kavkler, Gavin, Viola, Košak, Magajna, 

2007:132). Ocenjevalna lestvica je oblikovana tako, da pomaga določiti otrokov 

profil: hipersenzitivnega ali hiposenzitivnega na taktilnem, vestibularnem 

področju. Pri analiziranju rezultatov vprašalnika je pomembna razlika med 

rezultati in ne posamezni rezultat. Če je rezultat enega čutnega področja 

dvakrat večji kot rezultat drugega, potem pravimo, da razlika med njima obstaja 

in  izkazuje senzorni profil otroka (Kavkler, Gavin, Viola, Košak, Magajna, 

2007:119). 

Ocenjevalna lestvica je sestavljena iz šestih področij: taktilno področje, 

vestibularno področje, področje sluha, področje vida, področje voha, področje 

okusa. 

Starši so odgovarjali z odgovori: 

- DA; če se vedenje pojavlja pogosto, 
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- NE; če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno, 

- VČASIH; če se vedenje pojavlja občasno. 

 

Ocenjevalna lestvica na taktilnem področju zajema trditve od točke 1 do 13. 

Trditve 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 se točkujejo za področje hipersenzitivnosti, trditve 2, 

4, 6, 8, 10, 12 pa za področje hiposenzitivnosti (priloga št. 2). 

 
Ocenjevalna lestvica na vestibularnem področju zajema trditve od točke 14. do 

23. Trditve 14, 16, 18, 20, 22 se točkujejo za področje hipersenzitivnosti, trditve 

15, 17, 19, 21, 23 pa za področje hiposenzitivnosti (priloga št. 2). 

 

3.4 NAČINI VREDNOTENJA 
 
Tabela 7: Načini vrednotenja 

Spremenljivke 
 

Vrednotenje 

 Prisotnost Stopnja 
težavnosti 

 
Kontrolne spremenljivke: 

- spol 
- starost 
 
- razred 

 
- socialno ekonomske 

razmere 
 

 
 
moški,  ženski 
šest, sedem, osem, 
devet let 
prvi, drugi, tretji 
razred 
dobre,   slabe 

 

 
Eksperimentalne 
spremenljivke: 

- govorna motnja  
- učne težave 
 
- težave v vedenju 
 

 
 
 
DA  NE 
DA  NE 
 
DA  NE  

 
 
 
 
1-lažja, 2-
zmerna; 3-težja 
1-lažja; 2-
zmerna; 3-težja 

 
Kriterijska spremenljivka: 

- hipersenzitivnost na 
taktilnem področju 

- hiposenzitivnost na 
vestibularnem 
področju 

 

 
 
DA  NE 
 
DA NE  

 
 
DA - 2; VČASIH 
-1; NE - 0 
DA - 2; VČASIH 
- 1; NE – 0 
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Kontrolne spremenljivke so bile opisno vrednotene. Eksperimentalne 

spremenljivke so bile  opisno in numerično vrednotene. Starši so v primeru, ko 

so opredelili, da ima njihov otrok težave v vedenju, učne težave, opredelili še 

stopnjo težav numerično. Kriterijska spremenljivka je bila opisno in numerično 

vrednotena.  

 

3.5 NAČIN IZVEDBE 
V osnovne šole je bilo razdeljenih toliko vprašalnikov, kot je bilo otrok v prvem, 

drugem in tretjem razredu. Vprašalnike so otrokom razdelile razredničarke. 

Izpolnili so ga starši. Izpolnjeni vprašalniki so bili vrnjeni po klasični pošti 

(priložene znamke, kuverte).  

 
Od 460 anketnih vprašalnikov razdeljenih staršem, smo rešenih prejeli 295, torej 

61 %. 

Ankentiranje je bilo prostovoljno, pisno ter anonimno in je potekalo v mesecu 

aprilu, maju 2011. 

V raziskavi je uporabljenih 180 anketnih vprašalnikov, ki so se ujemali po 

kontrolnih spremenljivkah in so vsebovali vse izpolnjene rubrike. 

 

3.6 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. 

Z anketiranjem zbrane podatke smo obdelali kvantitativno, s pomočjo SPSS 

17.0 programa. Najprej smo v program vnesli spremenljivke in vse rezultate 

anket. Preverili smo zanesljivost anketnega vprašalnika s Crombachovim 

koeficientom alfa, ki je v našem primeru 0.761 in potrjuje zanesljivost.  

Nadaljevali smo z izračunavanjem opisne statistike. Najprej smo z Kolmogorov 

– Smirnov testom izračunali normalnost spremenljivk in ugotovili, da so 

spremeljivke v vzorcu nenormalno porazdeljene. Zato smo v nadaljevanju 

uporabili ustrezne statistične metode. Nadaljevali smo z deskriptivno statistiko. 

Izračunali smo aritmetične sredine, frekvence in odstotke. 
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Hipoteze smo preverjali s hi – kvadrat testom. Upoštevali smo statistično 

značilno razliko v primeru p < 0.05.  
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4 REZULTATI 

4.1 GLOBALNI REZULTATI 
 
V raziskavi smo analizirali vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo 
delovanje na različnih področjih: govor, učenje in vedenje. 
 
Tabela 8: Vrsta in pogostost težav v vzorcu 

Govorna 
motnja 

Težave v  
vedenju 

Učne težave Brez težav       ∑ 

f % F % f % f % f % 
37 20,5 36 20,1% 31 17,2% 76 42,2% 180 100% 

 
Iz tabele je razvidno, da ima 20,5% otrok govorne motnje, 20,1% otrok težave v 

vedenju in 17,2% otrok učne težave. Brez težav je 42,2% otrok.  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati pogostost težav v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. Otroke smo razvrstili v skupino, glede na opise staršev. V 

primeru, da je otrok imel težave na različnih področjih, smo otroka razvrstili v 

skupino, kjer so starši menili, da je stopnja težav večja.  

 

Tabela 9: Pogostost težav v eksperimentalni in kontrolni skupini 

  Eksperimentalna skupina Kontrolna 
skupina 

Težave Hipersenzitivnost 
na taktilnem 

področju 

Hiposenzitivnost 
na 

vestibularnem 
področju 

 
∑ 

Brez hipo- in 
hipersenzitivnosti 

 f % f % ∑ % f % 
Učne 

težave 
9 24,3% 16 30% 25 27,8% 6 6,6% 

Težave 
v 

vedenju 

8 21,7% 19 36% 27 29,9% 9 10,1% 

Govorna 
motnja 

11 29,7% 18 34% 29 32,3% 8 8,8% 

Brez 
težav 

9 24,3% 0 0% 9 10% 67 74,5% 

∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 
 

Iz tabele je razvidno, da imajo otroci v eksperimentalni skupini več težav na 

vseh treh področjih: govoru, vedenju in učenju. Največ težav imajo otroci v 

eksperimentalni skupini na področju govora, in sicer 32,3% otrok ima govorne 
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težave, sledijo težave z vedenjem in težave z učenjem. Podatek, da ima v 

eksperimentalni skupini največ otrok težave z govorom, je zanimiv in kaže na to, 

da je govor res eden končnih rezultatov senzorne integracije. Če je prisotna 

motnja v senzorni integraciji, se ta velikokrat odraža prav na govoru. V 

eksperimentalni skupini so sledile težave z vedenjem. 29,9% otrok je imelo 

težave v vedenju. Razlike med težavami v govoru in težavami z vedenjem so 

skoraj minimalne 2,4%. Sledile so učne težave. 27,8% otrok je imelo težave na 

področju učenja. V kontrolni skupini so bile težave v vedenju na prvem mestu, 

sledile so govorne motnje in učne težave. Težave v vedenju je imelo 10,1% 

otrok, govorne motnje je imelo 8,8%, učne težave pa je imelo 6,6% otrok. 

Na vseh področjih je razlika v prisotnosti težav sorazmerno velika. Največja 

razlika je na področju govora, kjer ima 32,2% otrok z motnjo v senzorni 

integraciji govorno motnjo, v kontrolni skupini je govorna motnja prisotna pri 

8,8% otrok. Težave z vedenjem ima 29,9% otrok z motnjo v senzorni integraciji, 

v kontrolni skupini ima težave v vedenju 10,1%. Učne težave ima v 

eksperimentalni skupini 27,8% otrok, v kontrolni skupini pa ima te težave 6,6% 

otrok. Postavlja se vprašanje, zakaj se pojavlja očitna razlika med kontrolno in 

eksperimentalno skupino v številu otrok, ki imajo težave na vseh treh področjih 

delovanja. 

Ayresova (2002:83) je začela raziskovati motnjo v senzorni integraciji ravno 

zato, da bi ugotovila vzroke za težave pri otrocih v vedenju in učenju. Ugotovila 

je, da neintegriranost senzornih sistemov vpliva na vsa področja otrokovega 

delovanja, kajti le integracija senzornih informacij omogoča sposobnost učenja, 

vedenja in govora. Če možgani ne predelajo, organizirajo senzornih dražljajev, 

to vpliva na učenje, vedenje in govor. 

 

4.2 REZULTATI PO PODROČJIH 

4.2.1 TEŽAVE Z UČENJEM 
 

Na to vprašanje je pritrdilno odgovorilo  31 staršev.  V eksperimentalni skupini je 

učne težave imelo 27,8% otrok, v kontrolni skupini pa 6,6% otrok. Vprašanje je 

bilo namenoma oblikovano kot odprti tip vprašanja, saj sem želela, da starši 
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sami opišejo otrokove težave. Zanimalo me je, ali starši znajo opisati otrokove 

težave, ter v katerih situacijah in kako se odražajo. Izkazalo se je, da so vsi 

starši opisovali oz. naštevali težave, ki jih ima otrok, ni pa bilo zaslediti opisov 

situacij, v katerih se težave odražajo. 

 
Tabela 10: Vrsta učnih težav v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 
 Eksperimentalna skupina Kontrolna 

skupina 
Vrsta učnih 

težav 
Hipersenzitivnost 

na taktilnem 
področju 

Hiposenzitivnost 
na 

vestibularnem 
področju 

 
∑ 

 

 F % f % ∑ % f % 
Branje 2 5,4% 2 3,7% 4 4,4% 1 1,1 
Branje, 
pisanje 

1 2,7% 1 1,8% 2 2,2% 1 1,1% 

Branje, 
nemirnost 

1 2,7% 1 1,8% 2 2,2% 0 0% 

Matematika 3 8,2% 6 11,7% 9 10% 2 2,2% 
Matematika, 
nemirnost 

1 2,7% 2 3,7% 3 3,3% 0 0% 

Pozornost 0 0% 1 1,8% 1 1,1% 1 1,1% 
Nemirnost 1 2,7% 2 3,7% 3 3,3% 1 1,1% 

Pomanjkanje 
učne 

motivacije 

0 0% 1 1,8% 1 1,1% 0 0% 

Brez 
težav 

28 75,6% 37 70% 65 72,4% 84 93,4% 

∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 
 

Največkrat opisane otrokove težave na področju učenja oziroma šolskih veščin, 

v obeh skupinah, so: matematika, branje, nemirnost in pozornost. V 

eksperimentalni skupini je največ težav povezanih z matematiko – 10%. Sledijo 

težave pri branju – 4,4%, težave z nemirnostjo – 3,3%, pozornostjo – 1,1%, 

pomanjkanjem učne motivacije – 1,1%. V kontrolni skupini je največ otrok imelo 

težave z matematiko – 2,2%, sledi branje, pozornost, nemirnost. Podatki iz 

tabele nam pokažejo, da se pri otrocih z motnjo v senzorni integraciji pogosteje 

pojavljajo težave na področju učenja kot pa pri otrocih brez motnje v senzorni 

integraciji. Vendar pa se težave pojavljajo na istih področjih: matematika, branje; 

torej lahko sklepamo, da motnja v senzorni integraciji v našem primeru ne vpliva 

na vrsto učnih težav, ampak na pogostost pojavljanja učnih težav. Zanimiv je 
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podatek, da nihče od anketiranih ni opisoval otrokovih težav na področju šolskih 

veščin, ki bi bile povezane s katero od naslednjih učnih težav: učne težave 

zaradi slabše razvite zmožnosti samostojnega učenja, učne težave zaradi 

anksioznosti, depresije, učne težave zaradi socialno-ekonomskega statusa in 

učne težave, povezane z govorno-jezikovno motnjo.  

Ayresova (2002:94) je v svojih raziskavah prišla do spoznanja, da zaradi motnje 

v senzorni integraciji prihaja do težav na področju učenja. Vsi senzorni sistemi 

morajo dobro delovati, da lahko možgani obdelajo vse informacije. Ayresova 

(2002:95) meni, da je pogost vzrok slabo razvite fine motorike v slabi taktilni 

diskriminaciji. Otrok s slabim taktilnim zaznavanjem, slabo razvito fino motoriko, 

ima težave pri pisanju. Dobro razvite vidno - motorične spretnosti  so eden od 

temeljnih pogojev za uspešno branje in pisanje. Natančnost koordinacije oko-

roka je nujna za otrokovo pregledovanje tiska in različnih usmerjenih gibov, ki so 

nujni za razločevanje črk in besed v zaporedju. Sposobnost ločevanja črk, 

opažanja ustreznih razlik in podobnosti, sposobnost pomnenja vrste in oblik, ter 

sposobnost ločevanja lika od ozadja,  prav tako igra  vlogo pri branju in pisanju 

in matematiki. Otroci z motnjo v senzorni integraciji imajo najbolj pogosto težave 

na področju branja, pisanja in matematike. Nemirnost in težave s pozornostjo so 

pogosto prisotne pri otrocih z motnjo v senzorni integraciji. Pozornost je 

zavestno ravnanje, pri katerem se osredotočimo na določeno nalogo, vse dokler 

le-ta ni opravljena. Otroci z motnjo v senzorni integraciji se pogosto ne morejo 

osredotočiti na eno aktivnost. Nemirni otroci ne zmorejo sedeti celo šolsko uro 

pri miru, in s svojo nemirnostjo motijo lastno delo, delo sošolcev. Peskova 

(2005:92) meni, da je eden glavnih problemov v šoli prav nemirnost, ki izhaja iz 

neintegriranega vestibularnega sistema. Učitelji pogosto navajajo, da je 

nemirnost pri učencih njihov največji problem. Tudi Millerjeva (1991:87) pravi, 

da sta glavna problema otrok z motnjo v senzorni integraciji nemirnost in težave 

na področju pozornosti. Vse to močno vpliva na otrokovo uspešnost v šoli. 

Kranowitzova (2005:213) izpostavi kot glavni problem, ki lahko vpliva na 

otrokovo uspešnost v šoli, vidno – motorične spretnosti, ki so nujno potrebne za 

osvajanje branja in pisanja. 
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Tabela 11:  Stopnja težav pri učenju v ekperimentalni in kontrolni skupini 

 
 Eksperimentalna skupina Kontrolna 

skupina 
Stopnja 
težav 

Hipersenzitivnost 
na taktilnem 

področju 

Hiposenzitivnost 
na vestibularnem 

področju 

 
∑ 

 

 f % f % ∑ % f % 
Lažja  6 16,2% 2 3,7% 8 8,9% 2 2,2% 

Zmerna  2 5,4% 10 18,8% 12 13,3% 4 4,4% 
Težja  1 2,7% 4 7,5% 5 5,6% 0 0% 
Brez 
težav 

28 75,7% 37 70% 65 72,2% 84 93,4% 

∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 
 

 
Starši so se morali pri tem vprašanju opredeliti za eno izmed stopenj težav. Iz 

tabele je razvidno, da je večina vprašanih opredelila stopnjo težave pri učenju 

svojega otroka kot zmerno, sledijo lažje in težja. Zmerna stopnja težav, za 

katere so se najbolj pogosto opredelili starši, nam kaže to, da starši že v 

zgodnjem šolskem obdobju zaznajo učne težave svojih otrok. Rezultati v tabeli 

nam pokažejo, da motnja v senzorni integraciji ne vpliva na stopnjo izraženosti 

motnje, ampak vpliva na pogostost pojavljanja motnje oziroma. 

Komentarji staršev so bili zanimivi. Zelo veliko staršev je napisalo, da jih je 

strah, kako bo njihov otrok v kasnejših letih šolanja zmogel uspešno opraviti vse 

šolske obveznosti. Pogosto so napisali tudi, da je šolski sistem neustrezen in da 

ne upošteva individualnih potreb posameznega otroka. Učitelji kljub temu, da 

naj bi pouk individualizirali otrokom, to v praksi pogosto ne izvajajo. Starši so 

napisali tudi, da njihovega otroka okolica, predvsem pa učitelji, ne razumejo in 

ga obravnavajo kot otroka, ki je nevzgojen. 

 

4.2.2 TEŽAVE V VEDENJU 
 

Na to vprašanje je pritrdilno odgovorilo 36 staršev. 29,8% otrok v 

eksperimemtalni skupini in 10% otrok v kontrolni skupini je imelo težave z 

vedenjem. Tudi to vprašanje je bilo oblikovano kot vprašanje odprtega tipa z 

namenom, da bi dobila vpogled v starševsko  
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občutljivost na tem področju. Zanimalo nas je ali so starši pozorni le na težave, 

ki se kažejo pri vsakodnevnem šolskem delu, ali opazijo tudi težave na drugih 

področjih. 

 

Tabela 12: Stopnja težav pri vedenju v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna 
skupina 

Stopnja 
težav 

Hipersenzitivnost 
na taktilnem 

področju 

Hiposenzitivnost 
na vestibularnem 

področju 

 
∑ 

 

 f % f % ∑ % f % 
Lažja 6 16,2% 2 3,7% 8 8,8% 4 4,5% 

Zmerna 2 5,4% 14 26,4% 16 17,7% 5 5,5% 
Težja  0 0% 3 5,6% 3 3,3% 0 0% 
Brez 
težav 

29 78,4% 34 64,3% 63 70% 81 90% 

∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 
 

Starši so se morali pri tem vprašanju opredeliti za eno izmed stopenj težav. Iz 

tabele je razvidno, da je kar 21 oziroma 11,6% vseh ankentiranih odgovorilo, da 

ima njihov otrok zmerne težave v vedenju 17,7% otrok v eksperimentalni skupini 

in 5,5% otrok v kontrolni skupini. Tudi tu, tako kot pri učnih težavah, lahko 

vidimo, da motnja v senzorni integraciji vpliva na pogostost pojavljanja motnje, 

in ne na stopnjo izraženosti težav.  

Starši so navedli različne težave v vedenju. Večinoma so opisovali otroka kot 

hiperaktivnega, razdražljivega, površnega, nepremišljenega, trmastega. Sledilo 

je pavlihasto vedenje, moteče vedenje, klepetanje in igranje med poukom. 

Starši so navedli tudi cmeravost, plahost in izbruhe jeze kot pogoste  težave na 

področju vedenja.  

Poznavanje težav na vseh otrokovih področjih delovanja je ključnega pomena, 

saj so težave medsebojno povezane in jih ne moremo obravnavati posamezno. 

Motnja v senzorni integraciji vpliva tudi na otrokove vedenje. Ko ima otrok 

težave pri oblikovanju in združevanju senzornih dražljajev v CŽS, ima težave 

tudi pri oblikovanju in izkazovanju ustreznega vedenja.     

Peskova (2005:204) pravi, da ima veliko otrok z motnjo v senzorni integraciji 

težave na področju vedenja. Največ težav imajo predvsem s tem, kako reagirati 

v določenih situacijah, saj je njihov živčni sistem obremenjen z prevelikim ali 
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premajhnim vnosom senzornih dražljajev. Zaradi tega niso v stiku s sabo. Tudi 

Ayresova (2002:92) meni, da so otroci z motnjo v senzorni integraciji »manj 

srečni«, ker doživljanje lastnega telesa ni takšno kot bi moralo biti.  Zaradi tega 

je otrok pogosto zmeden in ne najde užitka v interakciji, igri z drugimi otroki. 

Pogosto si otrok skuša ustvariti občutek, da je uspešen in zato pogosto ne 

razmišlja o potrebah ljudi okoli sebe. Njegovo vedenje je zaradi tega 

neustrezno, vendar pa otrok zaradi občutka, ki ga ima o sebi,  ne more reagirati, 

se vesti drugače. Kranowitzova (2005:233) pravi, da imajo otroci z motnjo v 

senzorni integraciji pogosto, zaradi slabše zmožnosti predelave in uporabe 

informacij iz okolja, v vsakodnevnih  aktivnostih velike težave, kar pa se 

predvsem odraža v njihovem vedenju. 

 

4.2.3 TEŽAVE Z GOVOROM 
 

Odgovori staršev kažejo, da ima na področju govora težave 37 otrok . 32,3% 

otrok je imelo govorne motnje v eksperimentalni skupini in 8,8% otrok v kontrolni 

skupini. 
 
 

Tabela 13: Vrsta govornih motenj v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna 
skupina 

Govorna 
motnja 

Hipersenzitivnost 
na taktilnem 

področju 

Hiposenzitivnost 
na 

vestibularnem 
področju 

 
∑ 

 

 F % f % ∑ % f % 
Jecljanje 1 2,7% 0 0% 1 1,2% 1 1,1% 

Rotacizem 7 18,9% 6 11,4% 13 14,4% 3 3,3% 
Sigmatizem 3 8,1% 12 22,6% 15 16,6% 4 4,4% 
Brez težav 26 70,3% 35 66% 61 67,8% 82 91,2% 

∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 
 

Kot je razvidno iz tabele, ima v eksperimentalni in kontrolni skupini največ otrok 

govorno motnjo: sigmatizem, sledi rotacizem. Motnja v senzorni integraciji vpliva 

na pogostost pojava govornih motenj in ne na vrsto govornih motenj. Srpan 

(2009:111) v svoji raziskavi pravi, da ima kar 49% otrok sigmatizem ter 21% 
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otrok rotacizem. V naši raziskavi pa ima 8,8% otrok sigmatizem in 10,5% otrok 

rotacizem. 

 
Govor je  eden od končnih rezultatov senzorne integracije.  Možgani delujejo kot 

celota, v kateri je vsak del v interakciji z drugim. Da bi del možganov, ki se 

ukvarja z govorom, dobro funkcioniral,  je posebno pomembno, da vsi ostali deli 

možganov dobro funkcionirajo, še posebno senzorni in motorični del. Motnja v 

senzorni integraciji močno vpliva na govor (Ayres, 2002:181).  

Peskova (2005:198) pravi, da se govor nanaša na zvoke, ki prihajajo iz ust 

otroka v obliki besede. Senzorne težave lahko pomembno motijo govorni razvoj. 

Problemi oralne motorike lahko motijo proces združevanja glasov v besede. 

Motnje slušne predelave, ki vključuje preobčutljivost na frekvenco govora, lahko 

vplivajo na fonološko zavedanje. Otroka lahko tako motijo senzorni dražljaji, da 

ne more poslušati in govoriti. Tekanje in skakanje aktivira notranje uho, 

možgane in s tem tudi govorno produkcijo. Vzrokov za nepravilno izgovorjavo 

glasov je več, lahko pa se težave pojavljajo zaradi slabega mišičnega tonusa, 

taktilne preobčutljivosti, problemov motoričnega planiranja, omejenega gibanja 

jezika (Peske, 2005:213). Ayresova (2002:187) pravi, da sta slušni in 

vestibularni sistem v tesni povezavi. Motnje na vestibularnem sistemu so 

pogosto vzrok za nastanek govornih motenj. Fisherjeva (1991:67) pravi, da 

govorne težave izhajajo predvsem iz neintegriranosti vestibularnega in 

proprioceptivnega sistema. 
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4.2.4 VKLJUČENOST V OBRAVNAVE 
 

Tabela 14: Vključenost v obravnave v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna 
skupina 

Vključenost 
v 

obravnave 

Hipersenzitivnost 
na taktilnem 

področju 

Hiposenzitivnost 
na 

vestibularnem 
področju 

 
∑ 

 

 F % f % ∑ % f % 
Logopedska 
obravnava 

11 29,7 18 34% 29 32,3% 8 8,8% 

Dopolnilni  
pouk 

6 16,3% 13 24,5% 19 21,2% 4 4,4% 

Specialni  
pedagog 

0 0% 3 5,7% 3 3,3% 0 0% 

Fizioterapija 0 % 3 5,7% 3 3,3% 0 0% 
Delovna 
terapija 

0 % 1 1,8% 1 1,1% 0 0% 

Ni vključen 20 54% 15 28,3% 35 38,8% 78 86,8% 
∑ 37 100% 53 100% 90 100% 90 100% 

 

37,2% otrok je vključenih v dodatne obravnave. V eksperimentalni skupini 

32,3% obiskuje logopedsko obravnavo, dopolnilni pouk obiskuje 21,2% otrok. 

Trije otroci obiskujejo specialno pedagoško pomoč, ki imajo odločbo o usmeritvi. 

Trije otroci so vključeni v redne fizioterapevtske obravnave, en otrok obiskuje 

tudi delovnega terapevta. V kontrolni skupini 8,8% otrok obiskuje logopedsko 

obravnavo, 4,4% otrok obiskuje dopolnilni pouk. Skupaj obiskuje logopedsko 

obravnavo 20,6% otrok, dopolnilni pouk pa 12,8% otrok. 62,8% otrok ni 

vključenih v nobeno obravnavo. 
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ  
 

HIPOTEZA 1: Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na 

taktilnem področju imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez motnje 

v senzorni integraciji. 

 

Tabela 15: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hipersenzibilnem taktilnem področju na področju 

govora 

 
 

 Osnovna statistika 

Govorna motnja  DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
 pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

Sprejeta  
hipoteza 

Kontrolna skupina  8 82 90 
Eksperimentalna skupina/ 

hipersenzitivnost na 
taktilnem področju 

 11 26 37 

 ∑ 19 108 127 

 
9,1 

 
DA 

 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: «Otroci z motnjo 

senzorne integracije / hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje 

govorne motnje kot otroci brez motnje v senzorni integraciji.« sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat preizkusa 9,1 ( 2
t

λ  = 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 

0,05), je statistično pomembna, zato hipotezo sprejmemo. 

V eksperimentalni skupini / hipersenzitivni na taktilnem področju je 11 otrok 

imelo govorno motnjo, v kontrolni skupini pa je 8 otrok imelo govorno motnjo.  

 

Hipersenzitivnost na taktilnem področju je pogosto vzrok govornih motenj, zato 

smo predvidevali, da bo tako tudi v naši raziskavi. O tem, kako motnja v 

senzorni integraciji vpliva na govor, piše Ayresova (2002:8), ki navaja, da bo 

otrok, ki je taktilno preobčutljiv v ustih, imel težave pri izgovorjavi določenih 

glasov zaradi težav pri izvajanju premikov ustnic in jezika. Millerjeva (2006:34) 

piše, da taktilna preobčutljivost pri otroku vpliva na težave v komunikaciji, 

interakciji z drugimi ljudmi. Tudi Peske (2005:37) piše o tem, da bo otrok, ki je 

taktilno preobčutljiv, pogosto imel težave pri govornem izražanju svojih misli, 

potreb in želja ter težave pri izgovorjavi določenih glasov. 
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HIPOTEZA 2: Otroci z motnjo v senzorni integraciji  / hiposenzitivni na 

vestibularnem področju imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez 

motnje v senzorni integraciji. 

 

Tabela 16: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu na 

področju govora 

 
 

 Osnovna statistika 

Govorna motnja  DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

Sprejeta 
hipoteza 

Kontrolna skupina  8 82 90 
Eksperimentalna 

skupina/ 
hiposenzitivnost na 

vestibularnem 
področju 

 18 35 53 

 ∑ 26 117 143 

 
13,9 

 
DA 

 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: «Otroci z motnjo v 

senzorni integraciji  / hiposenzitivni na vestibularnem področju imajo pogosteje 

govorne motnje kot otroci brez motnje v senzorni integraciji« sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat testa 13,9 ( 2
t

λ  = 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 0,05) je 

statistično pomembna, zato hipotezo sprejmemo. 

V eksperimentalni skupini / hiposenzitivni na vestibularnem področju je 18 otrok 

imelo govorno motnjo, v kontrolni skupini pa je govorno motnjo imelo 8 otrok. To 

pomeni, da imajo otroci eksperimentalne skupine / hiposenzitivni na 

vestibularnem  področju pogosteje govorne motnje kot otroci v kontrolni skupini.  

 

Hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu je pogosto vzrok za težave na 

področju govora. Ayresova (2002:11) piše, da sta govor in jezik končni proizvod 

senzorne integracije, ki je kontinuiran proces. Preden otrok lahko razume 

besede, mora biti v stanju obrniti pozornost na osebo, ki govori. Slušno govorni 

center v možganih potrebuje občutke tudi iz vestibularnega sistema. Slušni in 

vestibularni sistem sta zelo ozko povezana. Poslušanje ljudi, ki govorijo, je 

naravno pomembno za razumevanje jezika in razvoj govora, vestibularni sistem 
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pa pomaga, da možgani lahko obdelajo tisto kar slišijo. Vestibularni sistem je 

osnovni gradnik CŽS in je pomemben za razvoj razumevanja besed in govora. 

Te trditve izhajajo iz raziskav, da otroci s težavami v govoru pokažejo napredek 

v govoru in jeziku po terapiji senzorne integracije.  

Ayresova (2002:13) navaja tudi, da je delovanje višjih delov, posebno še 

možganske skorje,  odvisno od funkcioniranja nižjih subkortikalnih struktur. Da 

bi se govor razvil, morajo biti višji in nižji centri neprenehoma v interakciji. 

Vestibularni dražljaji imajo facilitatorne učinke na vokalizacijo. Peske (2005:54) 

piše, da integriran vestibularni sistem vpliva tudi na fonemsko razlikovanje. 

Potrjena hipoteza je potrdila spoznanja o povezanosti vestibularnega sistema in 

govora. 

 

HIPOTEZA 3: Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na 

taktilnem področju imajo pogosteje učne težave kot otroci brez motnje v 

senzorni integraciji. 

 

Tabela 17: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hipersenzitivnost na taktilnem področju na področju 

učnih težav 

 
 

 Osnovna statistika 

Učne težave  DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
 pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

Sprejeta 
hipoteza 

Kontrolna skupina  6 84 90 
Eksperimentalna 

skupina/ 
hipersenzitivnost na 
taktilnem področju 

 9 28 37 

 ∑ 15 112 127 

 
7,8 

 
DA 

 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: «Otroci z motnjo 

senzorne integracije / hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje 

učne težave kot otroci brez motnje v senzorni integraciji.« sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat preizkusa 7,8 ( 2
t

λ  = 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 

0,05), je statistično pomembna, zato hipotezo sprejmemo. 
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V eksperimentalni skupini / hipersenzitivni na taktilnem področju je 9 otrok imelo 

učne težave, v kontrolni skupini pa je 6 otrok imelo učne težave.  

 

Hipersenzitivnost na taktilnem področju pogosto vpliva tudi na učne težave. 

Otrok ima pogosto slabo koordinacijo, slabo fino motoriko ter težave pri 

motoričnem planiranju, vse to pa vpliva na uspešno učenje (Peske, 2005:38). 

Otrok hipersenzitiven na taktilnem področju ima težave pri rokovanju s škarjami 

in pisanju.. Ayresova (2002:124) kot poseben pogoj za uspešno pisanje 

izpostavi dobro integriran taktilni sistem in specifične taktilne dražljaje, ki iz dlani 

in rok potujejo v senzorno možgansko skorjo. Težave ima tudi pri dojemanju, 

razumevanju, organiziranju predstav in znanj o svetu 

 

HIPOTEZA 4: Otroci z motnjo senzorne integracije / hiposenzitivni na 

vestibularnem področju imajo pogosteje učne težave kot otroci brez 

motnje v senzorni integraciji. 

 

Tabela 18: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hiposenzitivnost na vestibularnem področju na 

področju učnih težav 

 
 

 Osnovna statistika 

Učne težave   DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

Sprejeta 
hipoteza 

Kontrolna skupina  6 84 90 
Eksperimentalna 

skupina/ 
hiposenzitivnost na 

vestibularnem 
področju 

 16 37 53 

 ∑ 22 121 143 

 
14,2 

 
DA 

 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: «Otroci z motnjo 

senzorne integracije / hiposenzitivni na vestibularnem področju imajo pogosteje 

učne težave kot otroci brez motnje v senzorni integraciji« sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat testa 14,2 ( 2
t

λ  = 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 0,05), je 

statistično pomembna, zato hipotezo sprejmemo. 
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V eksperimentalni skupini je 16 otrok imelo učne težave, v kontrolni skupini pa 

je le teh bilo 6. Hipotezo smo sprejeli, saj je otrok, ki imajo učne težave, 

bistveno več v eksperimentalni kot pa v kontrolni skupini. 

 

Hiposenzitivnost na vestibularnem področju vpliva tudi na učne težave. Učne 

težave so vezane na šolo in na dejstvo, da morajo imeti otroci dobro razvite 

točno določene spretnosti, in to tiste sposobnosti, ki jim bodo zagotovile, da 

bodo dobro osvojili tiste veščine in znanja, ki se zahtevajo v procesu učenja. 

Hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu je lahko vzrok za slabo 

funkcioniranje retikularno aktivirajočega sistema. Otroci s temi težavami se 

lahko hitro znajdejo med realnostjo in zamaknjenostjo, posebno če nimajo 

dražljaja z gibanjem, kar vodi v prekomerno ali v nezadostno budnost in  težave 

s koncentracijo. Ne morejo sedeti pri miru, nemirno sedijo na stolu, vse to pa 

vpliva na učno uspešnost. Vestibularni sistem in zvok sta zelo pomembna za 

celoten proces učenja, zlasti za razvoj jezika in razumevanje zakonitosti na 

področjih, kot je matematika (Kopše, 2009:21). Hipovestibularni problemi so 

pogosti med otroci, ki imajo učne težave. Otroci imajo, zaradi pomanjkanja 

notranjih informacij o težnosti in prostoru, probleme s pozornostjo in 

stranskostjo. De Quiros (1976) je bil eden od začetnikov raziskovanja področja 

učnih težav in je domneval, da so vestibularne okvare vzrok učnih težav. Auxter, 

Pyfer in Hzettig (1996) poudarjajo, da imajo otroci s pomanjkanjem vestibularne 

funkcije težave z ravnotežjem in grobo motoriko, ki zahteva uporabo obeh strani 

telesa, ter gibanjem, ki zahteva koordinacijo rok in oči (Kopše, 2009:28). 

Ayresova (2002:114) meni, da motnja v vestibularnem sistemu prinaša veliko 

težav pri učenju. Raziskovalca Frank in Harold Levinson ugotavljata, da ima od 

94 do 97 odstotkov otrok z disleksijo in težavami pri vedenju dva ali več 

abnormalnih nevroloških ali elektronistagmografičnih parametrov, ki kažejo na 

disfunkcijo vestibularnega sistema. 

Številni avtorji, ki se teoretično oziroma empirično ukvarjajo s preučevanjem 

motnje v senzorni integraciji, izpostavljajo nekatere ključne zakonitosti 

vestibularnega sistema, ki so povezane z učenjem. Vestibularni sistem ima 

nalogo omogočanja stabilnega vidnega polja, kar vpliva na pisanje in branje 

(Ayres, 2002:112). 
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Potrjena hipoteza je potrdila pomembnost vestibularnega sistema, kot 

osnovnega »gradnika« centralnega živčnega sistema. 

 

HIPOTEZA 5: Otroci z motnjo v senzorni integraciji / hipersenzitivni na 

taktilnem področju imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci brez 

motnje v senzorni integraciji. 

 

Tabela 19: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hipersenzitivnost na taktilnem področju na področju 

težav v vedenju 

 
 

 Osnovna statistika 

Težave v vedenju   DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
 pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

Sprejeta 
hipoteza 

Kontrolna skupina  9 81 90 
Eksperimentalna 

skupina/ 
hipersenzitivnost 

na 
taktilnem področju 

 8 29 37 

 ∑ 17 110 127 

 
2,9 

 
NE 

 
 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: 

«Otroci z motnjo v senzorni integraciji / hipersenzitivni na taktilnem področju 

imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci brez motnje v senzorni integraciji« 

ne sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat testa 2,9 ( 2
t

λ  = < 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 0,05), 

ni statistično pomembna, zato hipotezo zavrnemo. 

V eksperimentalni skupini je imelo 8 otrok težave na področju vedenja, v 

kontrolni skupini je teh otrok bilo 9. Hipotezo smo ovrgli. 

 

Hipersenzitivnost na taktilnem področju pogosto vpliva tudi na to, kako se bo 

otrok vedel, zato smo to predvidevali tudi mi. Ayresova (2002:169) pravi, da je 

otrok, ki je taktilno preobčutljiv, pogosto emocionalno nesiguren. 

Hipersenzitivnost na taktilnem področju pogosto vodi do tega, da se otrok hitro 

vznemiri. Taktilna obramba je otrokov način doživljanja in reagiranja na občutke 
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dotika, vendar pa je pogosto zaradi tega njegovo vedenje zelo neustrezno. 

Zaradi tega imajo otroci težave pri igri, tudi drugi otroci jih ne razumejo in  

ne sprejmejo. Tudi Peskova (2005:15) navaja težave otrok z preobčutljivostjo in 

da le te vplivajo na otrokovo vedenje.  

V našem primeru smo hipotezo zavrnili, skupini se statistično pomembno ne 

razlikujeta. Menimo, pa, da  kljub temu hipersentitivnost na taktilnem področju 

vpliva na vedenja otroka, kar bi morda potrdila raziskava na širšem vzorcu, z 

mlajšimi in starejšimi otroci. 

 

HIPOTEZA 6: Otroci z motnjo senzorne integracije  / hiposenzitivni na 

vestibularnem področju imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci brez 

motnje v senzorni integraciji. 

 

Tabela 20: Povzetek hi – kvadrat testa med kontrolno skupino in 

eksperimentalno skupino / hiposenzitivnost na vestibularnem področju na 

področju vedenja 

 
 

 Osnovna statistika 

Težave v vedenju  DA NE ∑ 

Hi – kvadrat 
 pri 2

t
λ  =3,84, 

g = 1, p = 0,05 

 Sprejeta 
hipoteza 

Kontrolna skupina  9 81 90 
Eksperimentalna 

skupina/ 
hiposenzitivnost na 

vestibularnem 
področju 

 19 34 53 

 ∑ 28 115 143 

 
14,2 

 
DA 

 

Rezultati, prikazani v zgornji tabeli, kažejo, da obstajajo statistično pomembne 

razlike med skupinama na nivoju tveganja 5%, zato hipotezo: «Otroci z motnjo 

senzorne integracije  / hiposenzitivni na vestibularnem področju imajo pogosteje 

težave v vedenju kot otroci brez motnje v senzorni integraciji« sprejmemo.  

Vrednost hi – kvadrat testa 14,2 ( 2
t

λ = 3, 84 pri stopnji prostosti 1 in  p = 0,05), je 

statistično pomembna, zato hipotezo sprejmemo. 

V eksperimentalni skupini je imelo 19 otrok težave z vedenjem, v kontrolni 

skupini jih je bilo 9. Hipotezo smo potrdili.  
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Številni raziskovalci, ki se ukvarjajo s motnjo v senzorni integraciji menijo, da so 

težave v vedenju pogosto prisotne.  

Hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu vpliva tudi na vedenje. Možgani 

hiposenzitivnega otroka na vestibularnem sistemu zaznavajo dražljaje manj 

intenzivno kot običajno, niso dovolj vzdraženi, da bi ohranjali pozornost in 

koncentracijo. Otrok zato potrebuje močnejše dražljaje, ki pa jih pogosto 

ustvarja na neustrezen način (Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, Magajna, 

2007:115). Vedenjske težave se lahko pokažejo kot razdražljivost, nemir, 

površnost, čustvena nestabilnost. Ayresova (2002:145) piše, da le malo ljudi 

razmišlja o občutkih kot o funkciji živčnega sistema. Vendar pa so nevrološka 

osnova za vse občutki: strah, jeza, žalost, veselje. Limbični sistem je del 

možganskih hemisfer, ki generira obnašanje na osnovi čustev. Da bi občutki bili 

uravnoteženi, mora limbični sistem iz čutil prejemati pravilno moduliran dražljaj. 

Eden od najbolj osnovnih človeških odnosov je naš odnos proti gravitacijskem 

polju zemlje. Senzorna integracija vestibularnega sistema nam daje 

»gravitacijsko varnost«, občutek, da smo čvrsto povezani z zemljo, na kateri 

bomo lahko varno stali. »Gravitacijska varnost« nam daje temelje, na katerih 

gradimo svoje medosebne odnose. Ker nam je gravitacija tako pomembna,  jo 

večinoma jemljemo le kot dejstvo. Zato, kadar gre nekaj narobe v živčnem 

funkcioniranju, ki je povezan s silo teže, večina ljudi očiten problem pripiše 

drugemu vzroku. Peskova (2005:35) pravi, da so hipovestibularni problemi 

pogosti med otroki, ki imajo vedenjske težave. Stanje spremlja tudi pomanjkanje 

mišičnega tonusa, kar lahko povzroča socialne težave. Te težave znižajo 

otrokovo samozavest in telesno samopodobo. Ignoriranje ali zasmehovanje, s 

strani drugih otrok, povzroči, da sami sebi niso všeč. Ker ne vedo, kje se 

nahajajo glede na prostor in druge ljudi, pogosto stojijo preblizu drugih in se v 

njih zaletavajo, s tem pa prihajajo v konflikt z okolico. Hipovestibularni otroci 

hrepenijo po gibanju, ki draži vestibularni sistem. Ker so nenehno v gibanju, 

motijo učni proces in so moteči za okolico.  
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4.4 POVZETEK REZULTATOV IN HIPOTEZ 
 

Kranowitzova (2005:12) opredeli motnjo v senzorni integraciji kot slabšo 

zmožnost uporabe informacij, ki smo jih dobili skozi čute z namenom, da bi 

lahko učinkovito delovali pri vsakodnevnih aktivnostih. Vestibularni in taktilni 

sistem sta osnovna čuta in sta osnova za razvoj celotne senzorne integracije. 

Najpogostejša skupina motnje v senzorni integraciji so težave s senzornim 

prilagajanjem, ki so odraz hipo ali hipersenzitivnega CŽS. 

V raziskavi smo analizirali ali motnja v senzorni integraciji / hipersenzitivnost na 

taktilnem področju in hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu vpliva na 

otrokovo delovanje na področju govora, vedenja in učenja.  

V raziskavo je bilo vključenih 180 otrok. V eksperimentalni skupini je bilo 90 

otrok z motnjo v senzorni integraciji, ki so imeli hipersenzitivni profil na taktilnem 

področju ali hiposenzitivni profil na vestibularnem področju. V kontrolni skupini 

je bilo 90 otrok brez motnje v senzorni integraciji.  

Rezultati in sprejete oziroma zavrnjene hipoteze prikazujejo razlike med 

ekperimentalno skupino / hipersenzitivnost na taktilnem področju in 

hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu in kontrolno skupino, na področju 

govora, vedenja in učenja. 

 

Diagram 2: Pogostost težav v eksperimentalni in kontrolni skupini 
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Iz diagrama je razvidno, da imajo otroci v eksperimentalni skupini / 

hiposenzitivni na vestibularnem področju, hipersenzitivni na taktilnem področju 

pogosteje težave na področju učenja, govora in vedenja kot otroci v kontrolni 

skupini.  

Podatki so zanimivi in potrjujejo našo tezo, da motnja v senzorni integraciji 

vpliva na vsa področja otrokovega delovanja. Iz diagrama je razvidno, da imajo 

otroci, hipersenzitivni na taktilnem področju največ težav pri govoru, kar lahko 

povežemo s spoznanji Ayresove (2002:187) in Peskove (2007:38), ki menita, da 

preobčutljivost na področju obraza, ust pogosto vpliva na govor. Sledijo učne 

težave. Otroci, hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosto slabo grobo 

– motorično kontrolo, ki jim onemogoča učinkovito učenje. Prav tako na 

uspešnost v šoli vpliva tudi finomotorična kontrola, ki je pri otrocih z 

hipersenzitivnim profilom na taktilnem področju pogosto slabo razvita. Zaradi 

tega se pojavljajo težave pri pisanju, rokovanju s škarjami. Potrjena prva 

hipoteza: »Otroci z motnjo v senzorni integraciji / hipersenzitivni na taktilnem 

področju imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez motnje v senzorni  

integraciji« ter tretja hipoteza: »Otroci z motnjo v senzorni integraciji / 

hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje učne težave kot otroci 

brez motnje v senzorni integraciji«, potrjujeta vpliv hipersenzitivnosti na 

taktilnem področju na področju govora in učenja. 

Najmanj težav imajo otroci hipersenzitivni na taktilnem področju v vedenju. 

Ayresova (2002:170), Peskova (2007:38) in Viola (Kavkler, Gavin, Viola, 

Babuder, Magajna, 2007:115) menijo, da se otroci s taktilno preobčutljivostjo 

izogibajo socialnim interakcijami, pogosto se v razredu izolirajo in so raje sami, 

distancirani od skupine. Ker so tiho, so boječi, previdni, ne motijo pouka, se 

pogosto ne vidi njihovih težav. Podobno vedenje so opisali tudi starši otrok 

hipersenzitivnih na taktilnem področju. Najbolj pogosto so starši navajali, da je 

njihov otrok plah. Peto hipotezo: »Otroci z motnjo v senzorni integraciji / 

hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci 

brez motnje v senzorni integraciji«, smo zavrnili, ker niso obstajale statistično 

pomembne razlike med skupinama. 

Iz diagrama je nadalje razvidno, da imajo otroci, hiposenzitivni na vestibularnem 

področju največ težav v vedenju. Ayresova (2002:13), Peskova (2007:54) in 
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Viola (Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, Magajna, 2007:115) navajajo, da otroci, 

hiposenzitivni na vestibularnem sistemu hrepenijo po gibanju, nenehno iščejo 

dražljaje, zato so težave v vedenju najbolj izrazite. Govorne težave so takoj za 

težavami v vedenju. Ayresova (2002:13), Peskova (2007:55) ter Viola (Kavkler, 

Gavin, Viola, Babuder, Magajna, 2007:116) navajajo, da je za ustrezen govorni 

razvoj potrebno, da so vsi senzorni sistemi ustrezno integrirani in eden najbolj 

pomembnih senzornih sistemov je prav vestibularni sistem. Sledijo učne težave. 

Vizualna – motorična koordinacija, bilateralna motorična koordinacija močno 

vplivata na uspešnost v šoli. Za ustrezno razvitost le teh pa mora biti 

vestibularni sistem ustrezno integriran. Hiposenzitivni otrok je pogosto v gibanju, 

zato se more pozorno osredotočiti na aktivnost, ne posluša, kar pripoveduje 

učitelj (Kavkler, Gavin, Viola, Babuder, Magajna, 2007:115). Hiposenzitivnost, 

kjer možgani nenehno potrebujejo dražljaje, da bi dosegli običajno vzburjenje in 

budnost, da bi s tem ohranjali pozornost in koncentracijo, vpliva na to, kako se 

bo otrok vedel, kakšna bo njegova sposobnost za učenje in kako se bo razvijal 

govor.  

Potrjena druga hipoteza: »Otroci z motnjo v senzorni integraciji / hiposenzitivni 

na vestibularnem sistemu imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez 

motnje v senzorni integraciji«, četrta hipoteza: »Otroci z motnjo v senzorni 

integraciji / hiposenzitivni na vestibularnem področju imajo pogosteje učne 

težave kot otroci brez motnje v senzorni integraciji« in šesta hipoteza: »Otroci z 

motnjo v senzorni integraciji / hiposenzitivni na vestibularnem sistemu imajo 

pogosteje težave v vedenju kot otroci brez motnje v senzorni integraciji«, 

potrjujejo statistično pomembno razliko med eksperimentalno skupino / 

hiposenzitivni na vestibularnem področju in kontrolno skupino in da 

hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu vpliva na različna področja 

otrokovega delovanja.  

Podatek, ki ga vidimo iz diagrama, je tudi, velika razlika v spremenljivki brez 

težav. Brez težav je v eksperimentalni skupini / hipersenzitivnih na taktilnem 

področju 24,3% otrok, v kontrolni skupini pa je 74,5% otrok brez težav. V 

eksperimentalni skupini / hiposenzitivnih na vestibularnem področju otrok brez 

težav ni. Razlika je očitna in potrjuje spoznanja Ayresove in drugih, ki menijo, da 
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motnja v senzorni integraciji močno vpliva na vsa otrokova področja, posebno 

še hiposenzitivnost na vestibularnem področju. 

Raziskav, ki bi pokazale povezavo med hipersenzitivnostjo na taktilnem 

področju, hiposenzitivnostjo na vestibularnem sistemu in govorno motnjo, 

vedenjem ter učenjem trenutno še ni. Osnovno izhodišče je, da 

hipersenzitivnost, hiposenzitivnost vplivata na vsa področja otrokovega 

delovanja, torej tudi na učenje, vedenje in govor. Raziskave v Ameriki potekajo 

predvsem v dokazovanju uspešnosti terapije, kjer so različne študije dokazale 

učinkovitost le te. May – Benson (Benson, 17.6.2011) je v kar 27 študijah  

dokazovala uspešnost senzorne terapije. Pokazalo se je, da so otroci, ki so bili 

vključeni v ustrezne terapije, imeli manj problemov pri motoričnem načrtovanju, 

senzomotoričnih spretnostih, razvijanju pozornosti, branju, vedenju in učenju. 

Do podobnih spoznanj je prišla tudi Millerjeva (Miller, 17.6.2011), ki je v svoji 

raziskavi ugotovila izboljšanje predvsem na področju pozornosti. 

 

Raziskava v diplomski nalogi je pokazala, da motnja v senzorni integracija, še 

posebej hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu, vpliva na otrokovo 

delovanje na področju govora, vedenja in učenja. Otroci v eksperimentalni 

skupini / hipersenzitivni na taktilnem področju in hiposenzitivni na vestibularnem 

področju imajo pogosteje težave, so bolj pogoste in vplivajo na njihovo 

delovanje.  

Izkušnje v otroštvu danes niso enake, kot so bile v preteklosti. Ključna zgodnja 

leta (starost od 3 do 5 let) so postala bolj strukturirana. Otroci vedno manj časa 

preživijo na gugalnicah ali v peskovniku, kjer bi imeli priložnosti za razvijanje 

vestibularnih funkcij. Boljše vestibularne funkcije bi olajšale učenje v osnovni 

šoli. Možgani otrok, ki preživijo čas za računalnikom ali televizijo zahtevajo 

visoko raven stimulacije, ki pa jo v razrednem okolju ne dobijo. Otroci imajo zato 

težave z pozornostjo, vedenjem. Nekatere raziskovalce skrbi, da se bo ta 

problem še povečal, ker se čas, ki ga otroci preživijo za televizijo, računalniki še 

povečuje in s tem vključuje višje ravni hitre stimulacije. Da bi otroci razvili 

učinkovit živčni sistem, potrebujejo igro, ki vključuje celo telo in stimulira vse 

senzorne sisteme. Otroci potrebujejo priložnosti za skakanje, poskakovanje, tek, 

preskakovanje, vožnjo po toboganu. Z veliko stimulativne igre in aktivnosti, ki 
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vključuje celotno telo, bo velika večina otrok s problemi senzorne integracije 

rešila notranje probleme. Spodbujanje aktivnosti, ki vključujejo celotno telo, ki 

stimulira čute – še posebno taktilnega, vestibularnega in proprioceptivnega. 

Za hipersenzitivnega otroka je potrebno poskrbeti za aktivnosti, ki mu pomagajo 

umiriti njegov živčni sistem. Omogočiti mu je potrebno delo v mirnem okolju. 

Taktilna stimulacija z globinskim pritiskom pomaga otrokom hipersenzitivnem na 

taktilnem področju. Za hiposenzitivnega otroka je potrebno izbirati aktivnosti, ki 

živčni sistem stimulirajo. Omogočiti mu je potrebno gibanje. Naj med delom 

stoji. Otrok za svojo koncentracijo in usmerjeno pozornost potrebuje dražljaje 

(Kavkler, reid, Viola, Babuder, Magajna, 2007:135). 

Motnja v senzorni integraciji vpliva na otrokovo delovanje, zato jo je potrebno 

prepoznati in ustrezno reševati. 
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5 SKLEP 
 

V diplomskem delu je predstavljena teorija o senzorni integraciji A. J. Ayres. 

Senzorna integracija obsega tako nevrološki proces kot tudi teorijo o povezavi 

med nevrološkim procesom in vedenjem. Torej je nevrološki proces, ki 

učinkovito organizira občutenje lastnega telesa v povezavi z okoljem (Fisher in 

ostali, 1991:4). Naši čuti nam dajo informacijo o fizičnem položaju našega 

telesa, v primerjavi z okoljem okoli nas, ki ga  dojemamo z vsemi čutili. Teorija 

pojasnjuje vzroke za vedenjske, govorne in učne težave otrok, brez dokazanih 

nevroloških okvar. 

Namen raziskave je bil analizirati vpliv motnje senzorne integracije na otrokovo 

delovanje na področju govora, učenja in vedenja. Na podlagi literature smo 

predpostavljali, da motnja v senzorni integraciji vpliva na otrokovo delovanje, in 

da bodo otroci z motnjo v senzorni integraciji imeli pogosteje težave na področju 

govora, učenja in vedenja.  

Predpostavke smo skušali dokazati tako, da smo v empiričnem delu izvedli 

anketo, s katero smo pridobili potrebne podatke. 

Za to temo smo se odločili predvsem zato, ker je otrok s težavami na tem 

področju veliko, v Sloveniji pa so njihove težave malo prepoznavne in poznane.  

Naša raziskava temelji na vzorcu celotne populacije otrok, ki so stari šest, 

sedem, osem ali devet let. Vzorec je  zajel 180 otrok, in je bil sestavljen iz dveh 

skupin: kontrolno skupino je sestavljalo 90 otrok brez motnje v senzorni 

integraciji, eksperimentalno skupino pa 90 otrok, ki so imeli hipersenzitivni profil 

na taktilnem področju ali hiposenzitivni profil na vestibularnem področju. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo otroci z motnjo v senzorni integraciji / 

hiposenzitivni na vestibularnem področju, hipersenzitivni na taktilnem področju 

pogosteje težave na področju govora, vedenja in učenja kot otroci brez motnje v 

senzorni integraciji.   

Pri preverjanju hipotez s hi kvadrat testom smo potrdili prvo, drugo, tretjo, četrto 

in šesto hipotezo.  

Hipoteza dve je potrdila, da je motnja v senzorni integraciji / hiposenzitivnost na 

vestibularnem sistemu pogosteje prisotna pri otrocih, ki imajo govorne motnje 

kot pri otrocih brez motnje v senzorni integraciji. 
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Hipoteza štiri je pokazala, da hiposenzitivnost na vestibularnem področju vpliva 

na učne težave, ki so pogostejše kot pri otrocih brez motnje v senzorni 

integraciji. 

Hipoteza šest je predvidevala, da hiposenzitivnost na vestibularnem sistemu 

vpliva tudi na otrokovo vedenje. Hipoteza se je potrdila. 

Vestibularni sistem vpliva na funkcioniranje otroka na različnih življenjskih 

področjih, tako pri vsakodnevnih aktivnostih, kot tudi pri učenju, govoru in 

vedenju. Motnja v vestibularnem sistemu povzroča telesno neravnotežje in s 

tem težave. Hannafordova (2007) težave v vestibularnem sistemu povezuje tudi 

s težavami pri učenju, kajti ustrezno razvit vestibularni sistem  je predpogoj za 

branje, pisanje in ostale šolske veščine. Do učnih težav pride, ker nevrološki 

sistem ne podpira otrokovih sposobnosti, ki so potrebne za poslušanje, 

pomnenje, učenje in zbranost. Vestibularni sistem in zvok sta zelo pomembna 

za celoten proces učenja, zlasti za razvoj jezika in razumevanja zakonitosti na 

področjih, kot je matematika. Vestibularni sistem je zadržujoč sistem v 

možganih, ki usklajuje in spreminja podatke, sprejete od drugih sistemov.  

Neintegriran vestibularni sistem vpliva tudi na vedenje in govor (Kopše, 2009:5).    

Potrjena prva hipoteza »Otroci z motnjo senzorne integracije / hipersenzitivni na 

taktilnem področju imajo pogosteje govorne motnje kot otroci brez motnje v 

senzorni integraciji« ter tretja hipoteza »Otroci z motnjo senzorne integracije / 

hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje učne težave kot otroci 

brez motnje v senzorni integraciji«, sta potrdili pomembnost taktilnega sistema. 

Taktilno področje je eden od »gradnikov« senzorne integracije v prvih mesecih 

življenja. Otrok, ki je hipersenzibilen na taktilnem področju, se izogiba 

vzpostavljanju fizičnih kontaktov z drugimi osebami in predmeti v svoji okolici. 

To pogosto vodi do socialne izolacije. Pogosto je lahko plah ali depresiven, ne 

želi sodelovati pri skupinskih aktivnostih, ima težave na področju govora in 

učenja (Ayres, 2002:170).  

Zavrnili smo peto hipotezo: »Otroci z motnjo v senzorni integraciji / 

hipersenzitivni na taktilnem področju imajo pogosteje težave v vedenju kot otroci 

brez motnje v senzorni integraciji«, kjer se niso pokazale statistično pomembne 

razlike med eksperimentalno skupino / hipersenzitivnost na taktilnem področju 

in kontrolno skupino. 
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S pomočjo vprašalnika smo analizirali vpliv motnje senzorne integracije na 

otrokovo delovanje na področju govora, učenja in vedenja. Uporabnost 

rezultatov za prakso je najprej v spoznanju, da motnja v senzorni integraciji 

vpliva na otrokovo delovanje. Vestibularni in taktilni sistem sta zelo pomembna 

sistema in njun vpliv na funkcioniranje človeka v vsakodnevnih aktivnostih je 

zelo velik.  

Preučevanja pomena senzorne integracije zahteva nadaljnje raziskovanje tudi v 

našem prostoru. S težavami, ki so posledica motnje v senzorni integraciji, bi bilo 

potrebno seznaniti čim večje število učiteljev, ki se vsakodnevno srečujejo z 

učenci s to motnjo. Potrebno bi bilo seznaniti tudi starše, ki zaradi nepoznavanja 

motnje, njene znake pogosto zamenjujejo z nemotiviranostjo, nerodnostjo, 

lenobo.  

Le s pravim razumevanjem vzrokov za težave na področju vedenja, učenja in 

govora, lahko sprejmemo otroke, takšne kot so, in jim ponudimo strategije za 

bolj uspešno vsakodnevno funkcioniranje. Zelo pomembno je zgodnje 

odkrivanje težav in s tem povezana čimprejšnja ustrezna obravnava otrok, ki jim 

bo omogočala  možnosti za optimalni razvoj.  
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7 PRILOGE 
 

7.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

7.2 PRILOGA 2: OCENJEVALNA LESTVICA 
DISFUNKCIJE SENZORNE INTEGRACIJE ZA 
DOLOČANJE HIPER – IN HIPOSENZITIVNOSTI 
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7.1 VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 

VPRAŠALNIK 

 

Spol otroka:               M          Ž 

 

Starost otroka:  ____ let 

 

Obiskuje:    razred ________________ 

 

Socialno ekonomske razmere      Dobre      Slabe 

 

1. Prosim, opišite otrokove težave na področju učenja, šolskih veščin. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Prosim,  opišite otrokove težave na področju vedenja. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Ali otrok prejema oziroma je prejemal posebno pomoč, kot je pomoč specialnega 

pedagoga, fizioterapevtsko obravnavo, delovno terapijo, obiskuje dopolnilni pouk? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. Je imel v preteklosti /ali še ima težave z govorom ali jezikom? Kakšne? Ali je/ali še 

obiskuje logopeda? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Prosim, da pri vprašanjih 5. in 6. obkrožite posamezno stopnjo otrokovih težav. 
 
5. Otrokove težave na področju učenja. 

a.) lažje 

b.) zmerne 

c.) težje 

 

6. Otrokove težave na področju vedenja. 

a.) lažje 

b.) zmerne 

c.) težje  
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Navodila:  

Označite vsa vedenja, ki so značilna za vašega otroka. Za dodatna pojasnila uporabite 

črte. 

 

Da          če se vedenja pojavlja pogosto. 

Včasih    če se vedenje pojavlja občasno. 

Ne          če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno. 

 

Taktilno področje 
 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje?    

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje 

(zdi se, da se ne zaveda 

urezov, udarcev in poškodb)?  

   

Pretirano reagira na dotik (se umakne, 

izogiba)? 

   

Ne opazi dotika?    

Je pretirano žgečkljiv?    

Se ne odziva na žgečkanje?    

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot 

so barva prsti, lepilo, 

blato ali se jih izogiba? 

   

Hrepeni po umazanih aktivnostih?    

Ne mara umivanja, česanja ali krtačenja las; 

striženja las ali nohtov? 

   

Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad 

pretirano vroče ali mrzle kopeli? 

   

Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej 

nepričakovano; postane vznemirjen, kadar je 

v gneči ali sam, stran od drugih? 

   

Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara 

oblačil (raje ima kratke rokave, zavrača 

kape, rokavice,…)? 

   



 

 94 

Raje nosi debelejša oblačila, npr.: puloverje 

in plašče ali tesna oblačila, 

npr.: kape in rokavice? 

   

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Vestibularno področje 

 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali 

igranja na igralih? 

   

Hrepeni po guganju in drsenju?    

Močno zavrača premetavanje po zraku?    

Hrepeni po premetavanju po zraku?    

Ne mara skakanja z višine (tudi z majhne 

višine)? 

   

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)?    

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu je v avtu 

zlahka postane slabo in  

postane omotičen? 

   

Ne postane omotičen ali mu ni slabo po 

intenzivnem vrtenju, hrepeni 

po aktivnostih, ki vključujejo vrtenje? 

   

Močno zavrača položaje, v katerih je 

postavljen na glavo (stoja na 

glavi, prevračanje »kozolcev«)? 

   

Hrepeni po položajih, v katerih je postavljen 

na glavo, hrepeni po  

prevračanju »kozolcev«? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Področje sluha 

 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Se zdi prestrašen ali vznemirjen ob glasnih 

zvokih?  

   

Se zdi, da se glasnih zvokov ne zaveda?    

Se zdi občutljiv za zvoke v ozadju?    

Se zdi, da presliši zvoke, kot so telefon, 

zvonec pri vratih, alarm? 

   

Ima težave pri usmerjanju pozornosti on 

prisotnosti hrupa v okolici? 

   

Nima težav z usmerjanjem pozornosti ob 

prisotnosti hrupa v okolici 

(lahko bere in dela domačo nalogo ob 

igranju televizije in radia)? 

   

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Področje vida 

 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Se zdi občutljiv na svetlobo, ima raje temo 

ali zatemnjeno svetlobo? 

   

Kadar dela, ima rajši močno osvetljene sobe 

ali med branjem potrebuje  

osvetljeno knjigo? 

   

Spregleda podrobnosti, kadar opazuje slike'    

Se osredotoči na najmanjše pozornosti v 

slikah? 

   

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Področje voha 

 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Se zdi pretirano občutljiv za določene 

vonje?   

   

Se zdi neobčutljiv za nezdrave 

vonjave? 

   

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Področje okusa 

 

Ali otrok: Da  Včasih  Ne  

Močno vztraja pri hrani blagega okusa (jo 

ima raje)? 

   

Močno vztraja pri začinjeni hrani (jo ima 

raje)? 

   

Se pritožuje čez hrano kot prevročo ali 

prehladno? 

   

Se zdi, da se ne zaveda temperature hrane 

(prevroče ali prehladne)? 

   

Močno vztraja pri hrani brez teksture (jo ima 

raje)? 

   

Močno vztraja pri hrani z močno teksturo (jo 

ima raje)? 

   

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.2 OCENJEVALNA LESTVICA DISFUNKCIJE 
SENZORNE INTEGRACIJE ZA DOLOČANJE HIPER – IN 
HIPOSENZITIVNOSTI 
 

Navodila: 
 
DA  Če se vedenje pojavlja pogosto. 

VČASIH Če se vedenje pojavlja občasno 

NE  Če se vedenje ne pojavlja ali se pojavlja zelo neredno 

 

 

Taktilno področje  
 
 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Pretirano reagira na boleče fizične izkušnje? 2 1 0 

Premalo reagira na boleče fizične izkušnje (zdi se, da se 
ne zaveda urezov, udarcev in poškodb)? 

2 1 0 

Pretirano reagira na dotik (se umakne, izogiba)? 2 1 0 

Ne opazi dotika? 2 1 0 

Se ne odziva na žgečkanje? 2 1 0 

Pretirano reagira na umazane sestavine, kot so barva prsti, 
lepilo, blato ali se jih izogiba 

   

Hrepeni po umazanih aktivnostih? 2 1 0 

Ne mara pranja, česanja ali krtačenja las; striženja las ali 
nohtov? 

2 1 0 

Se pretirano umiva, grize nohte, ima rad pretirano vroče 
ali mrzle kopeli? 

2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika, še posebej nepričakovano; 
postane vznemirjen, kadar je v gneči ali sam, stran od 
drugih? 

2 1 0 

Ne mara, da se ga kdo dotika; išče fizično agresiven stik 
(glasni prepiri in zabave, zaletavanje v stene in ljudi, 
udarjanje z glavo, grizenje samega sebe ali praskanje)? 

2 1 0 

Nosi samo določene vrste oblačil ali ne mara oblačil (raje 
ima kratke rokave, zavrača kape, rokavice) 

   

Raje nosi debelejša oblačila, npr. puloverje in plašče ali 
tesna oblačila, npr. kape in rokavice 

2 1 0 
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Vestibularno področje 

 
 

Ali otrok: DA VČASIH NE 

Se izogiba ali ne mara guganja, drsenja ali igranja na 
igralih? 

2 1 0 

Hrepeni po guganju in drsenju? 2 1 0 

Močno zavrača premetavanje po zraku? 2 1 0 

Hrepeni po premetavanju po zraku? 2 1 0 

Ne mara skakanja z višine (tudi z majhne višine)? 2 1 0 

Neprestano skače (s postelje, igral, stopnic)? 2 1 0 

Se zdi preobčutljiv za gibanje, mu v avtu zlahka 
postane slabo in postane omotičen? 

2 1 0 

Ne postane omotičen ali mu ni slabo po intenzivnem 
vrtenju, hrepeni po aktivnostih, ki vključujejo vrtenje? 

2 1 0 

Močno zavrača položaje, v katerih je postavljen na glavo 
(stoja na glavi, prevračanje kozolcev)? 

2 1 0 

Hrepeni po položajih, v katerih je postavljen na glavo 
(stoja na glavi, prevračanje kozolcev)? 

2 1 0 

 
 

Osenčene trditve se točkujejo pri hipersenzitivnosti, neosenčene trditve 

pa pri hiposenzitivnosti 

 

 
Čutno 
področje 

Rezultat 
hipersenzitivnost 

Rezultat hiposenzitivnosti Opombe 

Taktilno    

Vestibularno    

 
 

 

 
 


