
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJA JAKOB 
 

OBRAVNAVA DEKLICE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI IN TEŽJO 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PO METODI FLOORTIME 

 
MAGISTRSKO DELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBLJANA, 2016 



 
  



UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJA JAKOB 
 

OBRAVNAVA DEKLICE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI IN TEŽJO 
MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PO METODI FLOORTIME 

 
MAGISTRSKO DELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTOR: 
izr. prof. dr. Janez Jerman 

 
SOMENTORICA: 

asist. dr. Damjana Kogovšek 
 
 
 
 

LJUBLJANA, 2016 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Nimamo vsi enakih talentov,  
vsi pa moramo imeti enake možnosti, da jih razvijemo.« 

Rona Tutta 
 

 »Če mislite, da ste premajhni in premalo pomembni, da bi kaj spremenili,  
očitno še nikoli niste spali v sobi skupaj s komarjem.«  

Michelle Walker 
 

 »I honestly think it is better to be a failure at something you love  
than to be a success at something you hate.« 
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POVZETEK 
 

V magistrskem delu je opisana metoda Floortime, ki sem jo preizkusila pri delu 
z deklico, staro 10 let in 9 mesecev, z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v 
duševnem razvoju. Opazovala sem dekličin napredek na področju komunikacije in 
njeno funkcioniranje na posameznih razvojnih mejnikih po izvajanju intenzivnih 
obravnav po metodi Floortime. Raziskala sem dekličino komunikacijo, sledenje 
aktivnostim pri individualnih obravnavah in njeno aktivno vključenost v igro na 
začetku in na koncu obravnav.      

V samem teoretičnem izhodišču so pojasnjeni osnovni pojmi ter predstavljene 
značilnosti otrok z avtističnimi motnjami in otrok z motnjami v duševnem razvoju. 
Predstavila sem pristope in vrste obravnav za otroke z avtističnimi motnjami ter 
podrobneje opisala metodo Floortime, njene razvojne mejnike ter strategije in 
smernice za delo. V empiričnem delu je opisan potek študije primera, kjer sem z 
dvanajst tedensko obravnavo deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v 
duševnem razvoju želela bolje spoznati to metodo in ugotoviti, kako bo izvajanje 
metode vplivalo na dekličino komunikacijo in vedenje. Pri tem so mi bile v pomoč 
Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti avtorja Luigija Griolametta 
(prevod in priredba: Martina Ozbič, Damjana Kogovšek in Barbara Penko), 
Ocenjevalna lista za metodo Floortime Stanleya Greenspana (prevod in priredba: 
Sabina Korošec Zavšek) in avtorska ček lista za analizo dnevniških zapisov obravnav 
po metodi Floortime.  

Rezultati so pokazali manjše izboljšanje dekličine asertivnosti in 
responzivnosti po obravnavah po metodi Floortime. Izboljšalo se je tudi dekličino 
funkcioniranje na posameznih razvojnih mejnikih. Pri deklici je bil izmerjen manjši 
napredek pri doseganju 1. mejnika, doseganju in razvoju 2. mejnika, pri stabilnosti 3. 
mejnika, pri doseganju in razvoju 4. mejnika ter pri ohranjanju stabilnosti 6. mejnika. 
Ob koncu izvajanja metode Floortime je deklica bolje sledila aktivnostim pri 
individualnih obravnavah in bila aktivneje vključena v igro.  
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ABSTRACT  
  

In the master's thesis I described the Floortime method. I have been using this 
method while working with the girl, who is 10 years and 9 months old, with autism 
spectrum disorder and severe intellectual disabilities. I was observing the girl’s 
improvement in communication and her functioning on the individual developmental 
milestones after intensive intervention using the Floortime method. I have researched 
the girl’s communication, her following of the activities in the individual sessions and 
her active engagement in the play at the beginning and at the end of the intervention.      

Basic concepts and characteristics of children with autism spectrum disorder 
and children with intellectual disabilities are explained in the theoretical part of the 
thesis. I introduced different approaches and types of interventions for children with 
autism spectrum disorder. Further on I described the Floortime method, its 
developmental milestones, strategies, and guidelines for working with children. In the 
empirical part of the thesis I described a case study of 12 weeks long intervention 
with the girl with autism spectrum disorder and severe intellectual disabilities using 
the Floortime method. My goal was to get to know the method better and research its 
effects on the girl’s communication and behaviour. I did that by using a rating scale 
from Luigija Griolametta (translation and adaptation: Martina Ozbič, Damjana 
Kogovšek and Barbara Penko), a rating scale for the Floortime method from Stanley 
Greenspan (translation and adaptation: Sabina Korošec Zavšek) and a checklist, 
made by myself, for analyzing notes during sessions using the Floortime method.       

The results have shown a smaller improvement of the girl’s assertiveness and 
responsiveness after the intervention using the Floortime method. The girl’s 
functioning on the individual developmental milestones has also improved. A smaller 
improvement has been measured at reaching the first milestone, at reaching and 
developing the second milestone, at stability of the third milestone, at reaching and 
developing the forth milestone and at maintaining stability of the sixth milestone. At 
the end of the intervention using the Floortime method the girl was more engaged in 
the activities during the individual sessions and was more actively involved in the 
play.             
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1. UVOD 
 

Za otroke z avtističnimi motnjami so na voljo različni terapevtski pristopi in 
oblike zgodnje intervencije. Kako pristopiti k otroku, ki ima poleg avtističnih motenj še 
pridružene težje motnje v duševnem razvoju in ni več v zgodnjem obdobju otroštva? 
Kateri pristopi so še ustrezni?  

V literaturi zasledimo, da imajo otroci z avtističnimi motnjami pomembne 
primanjkljaje na področjih socialne komunikacije, interakcije in vedenja. Imajo ozko 
usmerjene interese, ponavljajoča se vedenja ter pogosto pridružene še druge motnje, 
pogosto motnje v duševnem razvoju. Te se izražajo kot znižane intelektualne 
sposobnosti in odstopanja v prilagoditvenih spretnostih. Med te sodijo konceptualne, 
socialne in praktične veščine. Novak (2012) navaja, da imajo takšni otroci težave pri 
vzpostavljanju in vzdrževanju stika z okolico, otežen jim je proces učenja, kar vpliva 
na razvoj vseh njihovih spretnosti in na njihovo funkcioniranje v danem okolju. 
Težave se pogosto pojavijo tudi pri komunikaciji in socialnih veščinah, skrbi zase, 
vključevanju v ožje in širše družbeno okolje, pri usvajanju šolskih vsebin, preživljanju 
prostega časa in pri delu  

Pri osebah z avtističnimi motnjami in pridruženimi motnjami v duševnem 
razvoju je močneje izraženo zaostajanje v govornem razvoju, saj ta ostaja na zelo 
nizki ravni in se pogosto ne razvije. Na področju socialnega vedenja se pojavljajo 
neobičajne oblike vedenja v medosebnem odnosu, motnje vedenja v socialnih stikih, 
enostavni motorični stereotipi in nezaželeno vedenje (izbruhi besa in agresivnosti). 
Osebe so pogosto navezane na nenavadne objekte in se težko prilagajajo 
spremembam v okolju (Novljan, 2008 v Izlakar, 2015).  

Za premagovanje teh primanjkljajev so na voljo različni terapevtski pristopi in 
metode dela. Za svojo raziskavo sem izbrala metodo Floortime. Metoda izhaja iz 
razvojnega pristopa, ki upošteva individualne razlike in temelji na medosebnih 
odnosih. Lahko jo prilagajamo glede na različne potrebe otrok, saj izhaja iz otrokovih 
zmožnosti in interesov. Tako je primerna za otroke z avtističnimi motnjami, kot tudi za 
otroke z motnjami v duševnem razvoju ali različnimi drugimi primanjkljaji. V ospredje 
postavlja odnos in interakcijo med otrokom in odraslo osebo ter se pri tem 
osredotoča na otroka, njegove odzive, želje, hotenja. Metoda želi pomagati otroku pri 
usvajanju naslednjega razvojnega mejnika. Pri izvajanju metode sledimo otrokovim 
pobudam, ga skozi igro vključujemo »v naš svet« ter mu  postavljamo izzive in mu 
tako pomagamo pri razvoju spretnosti, ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj (Greenspan, 
Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006; Greenspan, Greenspan, 2010). 
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2. AVTISTIČNE MOTNJE 
 

Za namen magistrske naloge uporabljam izraz avtistične motnje, ker je 
skladen s terminologijo, ki se pojavlja v naši zakonodaji in je strokovno ustrezen. S 
spremembo Zakona o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), leta 
2011, so v 2. členu tega zakona samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami 
postali tudi otroci z avtističnimi motnjami.  
 
 
2.1. Definicija avtističnih motenj  
 

Na podlagi 24. člena ZUOPP-1 in tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o 
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost 
in šport izdal Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami. Avtistične motnje opredelijo kot primanjkljaje, 
motnje oziroma ovire na področjih: 

• socialne komunikacije in interakcije, ki se kažejo kot težave v 
verbalni in neverbalni komunikaciji ter težave pri vzpostavljanju, 
razumevanju in vzdrževanju socialnih odnosov; 

• vedenja, interesov in aktivnosti, ki se kažejo kot ponavljajoča se, 
stereotipna gibanja, ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, 
nagnjenost k rutinam in ritualom, preokopiranost z interesnim 
področjem ter neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. 
 

Avtistične motnje so v nadaljevanju opredeljene glede na stopnjo izraženosti 
primanjkljajev. Tako ločijo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in 
socialni interakciji: 
 

1. Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji: otrok ima 
težave pri navezovanju stikov, neustrezno se odziva na socialne pobude 
drugih in kaže zmanjšan interes za interakcijo z okolico. Neustrezno 
vzpostavlja socialne odnose, prisotno je pomanjkanje vzajemnosti v 
komunikaciji, težave so na področju verbalne in neverbalne komunikacije ter 
pri prilagajanju vedenja različnim socialnim okoliščinam. 

 
2. Zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji: otrok 

ima pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne 
komunikacije. Vzpostavljanje socialnih odnosov je omejeno, odzivanje na 
socialne pobude drugih je pogosto zmanjšano in neustrezno. Otrok manj 
izraža in deli interese in čustva z drugimi. Neustrezno vzpostavlja očesni stik, 
njegova govorica telesa je neobičajna. Kažejo se primanjkljaji pri razumevanju 
in uporabi gest ter težave pri sodelovanju v simbolični igri. 
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3. Težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji: otrok ima 
zaradi izrazitih motenj v njegovem funkcioniranju pomembne primanjkljaje na 
področju verbalne in neverbalne socialne komunikacije. Zelo omejeno 
vzpostavlja socialne odnose in se minimalno odziva na socialne pobude 
drugih. Za vrstnike se ne zanima, ne zmore začeti ali odgovoriti na pobudo po 
socialni interakcij.  

 
Na področju vedenja, interesov in aktivnosti ločijo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj: 
 

A. Lažji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: 
nefleksibilno vedenje otroka povzroča odstopanja v funkcioniranju na enem ali 
več področjih. Otrok ima težave pri prehajanju med dejavnostmi. Zaradi težav 
na področjih organizacije in načrtovanja je ovirana otrokova samostojnost. 

 
B. Zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: 

nefleksibilno vedenje otroka povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju 
na spremembe. Otrok je preveč okupiran z interesi in/ali vedenji, ki se 
pojavljajo tako pogosto, da so očitni tudi naključnemu opazovalcu, in vplivajo 
na otrokovo delovanje na več različnih področjih. Otrok kaže stisko, če mora 
svoje vedenje spremeniti oziroma prilagoditi zahtevam okolja. 

 
C. Težji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti: 

nefleksibilno vedenje otroka povzroča zelo pomembna odstopanja pri 
prilagajanju na spremembe. Otrok je tako preokupiran z interesi in/ali vedenji, 
da to onemogoča njegovo delovanje na več različnih področjih. Otrok kaže 
veliko stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oziroma prilagoditi zahtevam 
okolja. 

 
Otroci z avtističnimi motnjami, ki imajo zmerne ali težje primanjkljaje na 

področju socialne komunikacije in socialne interakcije in/ali zmerne primanjkljaje na 
področju vedenja, interesov in aktivnosti, so upravičeni do začasnega spremljevalca 
(Vovk-Ornik, 2014). 

 
M. Macedoni Lukšič idr. (2009) opredelijo avtistične motnje kot kompleksne 

razvojne motnje, ki se kažejo kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju 
socialne interakcije, besedne in nebesedne komunikacije ter imaginacije. Uvrščajo jih 
med pervazivne razvojne motnje, ki se začnejo v obdobju zgodnjega otroštva. Avtorji 
navajajo, da je diagnostika avtističnih motenj kompleksen klinični proces, ki temelji na 
diagnostičnih kriterijih, opredeljenih v medicinskih klasifikacijah. 

Medicinska klasifikacija Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
4th Edition (DSM IV), opredeli avtistične motnje kot razvojno-nevrološke motnje, 
katerih težave so opazne na treh glavnih področjih: komunikaciji, vedenju in socialni 
interakciji. Avtistične motnje opredeli kot kontinuum, ki zajema tudi različne 
podskupine in sindrome (na primer: Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom). 
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Novejša klasifikacija Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
5th Edition (DSM V), izpostavi 2 pomembnejša diagnostična kriterija. To sta 
pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije in interakcije ter prisotnost 
ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, aktivnosti, interesov. Ne vsebuje več 
podkategorij in sindromov, saj težavnost motnje opredeljuje glede na stopnjo 
podpore in pomoči, ki jo osebe potrebujejo (občasna, delna, stalna).   

 
Avtistične motnje so vseživljenjske razvojne motnje, ki primarno vplivajo na 

razvoj socializacije, komunikacije in domišljije. Sekundarno se pojavljajo učne težave 
in nadarjenost na likovnem, glasbenem ali matematičnem področju (Wall, 2006).  

L. Hannah (2009) imenuje triado primanjkljajev in s tem opredeli avtistične 
motnje na treh glavnih področjih: komunikacija, socialna interakcija ter domišljija in 
prilagodljivost mišljenja.  

Avtistične motnje se kažejo kot težave pri razumevanju in uporabi verbalne in 
neverbalne komunikacije, pri interpretaciji socialnega vedenja ter pri fleksibilnem 
vedenju in mišljenju (Kesič Dimic, 2010).  

 
 

2.2. Pojavnost avtističnih motenj 
 

Avtistične motnje naraščajo hitreje kot ostale razvojne motnje. Po podatkih iz 
leta 2007 so avtistične motnje prisotne pri enem na 110 otrok v Združenih državah 
Amerike. Novejše raziskave iz leta 2012 kažejo na prevalenco eden na 88 otrok 
(Barton in Harn, 2012).  

Pogostost avtističnih motenj je od 4 do 5 oseb z avtističnimi motnjami na 
10000 oseb. Dečki imajo avtistične motnje dvakrat pogosteje kot deklice (Happe, 
1996 v Žagar, 2012). 

J. Frey Škrinjar (2014) navaja, da so avtistične motnje v razmerju 4 : 5, dečki : 
deklice. Pojavijo se pri od 4 do 5 otrocih na 10000 rojenih otrok. Po podatki zadnjih 
petih let eden na 88, od 4 do 5 dečkov na eno deklico. 

V zadnjih dvajsetih letih se je prevalenca otrok z avtističnimi motnjami 
povečala na 6 na 1000 otrok v razvitem delu Evrope in Združenih držav Amerike. 
Tako predstavljajo osebe z avtističnimi motnjami enega najpomembnejših deležev v 
celotni skupini oseb z motnjo v razvoju, ki jih je približno 3 % v celotni populaciji 
(Macedoni Lukšič, 2006). Pogostost avtistične motnje je več ko 1 %. Gre za najhitreje 
naraščajočo razvojno motnjo, saj je v zadnjih 10 letih je narasla za 5 do10-krat 
(Macedoni Lukšič, 2015).  

Zadnje raziskave poročajo o prevalenci avtističnih motenj enega na 68 otrok v 
Združenih državah Amerike (Resources: understanding autism spectrum disorder, 
b.d.).  

V Sloveniji pogostnost otrok z avtističnimi motnjami trenutno ni znana, prav 
tako je veliko oseb z avtističnimi motnjami, ki še niso diagnosticirane. (Macedoni 
Lukšič, 2006; Macedoni Lukšič idr., 2009). Ker so epidemiloške študije pokazale, da 
se pogostnost bistveno ne razlikuje med različnimi geografskimi oziroma socialnimi 
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okolji, bi po podatkih Statističnega urada RS iz leta 2004, o številu otrok do 18. leta 
pričakovali približno 3000 otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami (Macedoni 
Lukšič idr., 2009). 
 
 
2.3. Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami 
 

Otroci z avtističnimi motnjami so zelo raznolika skupina otrok, saj so njihove 
potrebe zelo specifične. Kljub temu imajo na področjih komunikacije, socialne 
interakcije in vedenja, nekatere skupne značilnosti. 

Osebe z avtističnimi motnjami pogosto ne kažejo zanimanja za okolje ali 
ostale osebe, težko vzpostavljajo prijateljstva, zdi se, da ne potrebujejo stika z 
drugimi. Izražajo zanimanja za lastne, ponavljajoče se aktivnosti in rituale. Velikokrat 
se ne odzovejo na lastno ime, izogibajo se očesnemu stiku in težko sedijo pri miru. 
Pogosto se zibajo in mahajo z rokami, pokrivajo si ušesa, strmijo v luči in so občutljivi 
na dotik (Wall, 2006). 

Težave pri komunikaciji vključujejo pomanjkanje želje po kakršnikoli 
komunikaciji, pomanjkljivo neverbalno komunikacijo, pomanjkljiv očesni stik, kretnje, 
izražanje in govorico telesa. Verbalne sposobnosti so lahko dobre, vendar ne 
vključujejo socialne zavesti. Tako se pojavljajo težave pri začenjanju ali nadaljevanju 
pogovora, neprekinjeno govorjenje o lastnih interesih, ne-poslušanje drugih ter 
težave pri razumevanju fraz, šal in prenesenih pomenov. Izražajo zanimanje za 
druge, zato da bi zadovoljili svoje potrebe. Ne razumejo nenapisanih družbenih pravil 
in niso motivirani, da bi ustregli drugim. Osebe z avtističnimi motnjami ne marajo 
sprememb in imajo omejeno sposobnost predvidevanja dogodkov. Težko prikličejo in 
ponovno uporabijo pretekle izkušnje v vsakdanjih situacijah. Upirajo se spremembam 
in niso sposobne uvideti stvari iz perspektive drugih ljudi. Vztrajajo pri svojem, se 
strogo držijo naučenih pravil in ne razumejo izjem. Med druge težave, ki se lahko 
pojavijo pri otrocih z avtističnimi motnjami, sodijo tudi senzorne težave, težave s 
spanjem, s prehranjevanjem, s strahovi in fobijami, razvoj obsedenosti, pomanjkanje 
občutka za lastno varnost in varnost drugih, slabše prostorske predstave in 
motorične spretnosti, motnje pozornosti ter težave z razvijanjem samostojnosti in 
skrbi zase (Hannah, 2009). 

Otroci z avtističnimi motnjami ne razvijejo vedenja, ki je za določeno starost 
običajno. To najprej opazimo pri odsotnosti skupne vezane pozornosti (joint 
attention) in govoru. Nekateri govora nikoli ne razvijejo, medtem ko je pri drugih 
navzoč. Toda ta govor je pogosto neustrezen v določenem kontekstu, kar pomembno 
zmanjša funkcijo govora. V socialnem vedenju ni prisotne fleksibilnosti in potrebne 
pozornosti glede na pomembnost osebe ali objekta. Zelo pogosto se pri teh otrocih 
pojavi neobičajna občutljivost na bolečino (zvišan ali znižan prag) in dotik. Večinoma 
so hiperaktivni ali hipoaktivni. Lahko so prisotne motnje hranjenja (sprejemanje samo 
določene hrane glede na strukturo ali barvo). Pogoste so tudi motnje spanja in 
emocionalna labilnost (Macedoni Lukšič idr., 2009). 
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K. Kesič Dimic (2010) dodaja, da se otroci z avtističnimi motnjami pogosto 
oglašajo le s posameznimi besedami ali glasovi. Prisotne so tudi eholalije 
(ponavljanje besed). Osebe z avtističnimi motnjami se pogosto izogibajo socialnim 
stikom, redko sodelujejo z drugimi. Izogibajo se očesnemu stiku, pogosto so 
samodestruktivni in imajo napade jeze. Osebam z avtističnimi motnjami težave v 
socialni interakciji onemogočajo komunikacijo z vrstniki in obratno. Te osebe ne 
znajo prilagoditi svojega vedenja določeni socialni situaciji. V njihovem vedenju so 
prisotni rituali, na spremembe se odzovejo z jokom, jezo, agresijo ali 
samopoškodovanjem (avtoagresijo). Lahko so prisotne tudi različne senzorne 
preobčutljivosti: ne marajo dotikov, motijo jih različni zvoki, vonji, okusi, tkanine, 
svetloba.  

Osebe z avtističnimi motnjami moti delo v skupini. Ker se težko prilagajajo 
spremembam in dnevnim rutinam, je pogost pojav trme, uničujejo svojo in tujo 
lastnino. Pogosti izbruhi nekontroliranega vedenja izhajajo iz nerazumevanja zahtev 
in nezmožnosti izražanja lastnih želj in potreb (Barbirić idr., 2014). 
 
 
2.4. Igra otrok z avtističnimi motnjami 
 

DSM IV (1994) navaja odsotnost različnih oblik spontanih iger in imitacije 
oziroma pretvarjanja, ki je značilna za določeno razvojno fazo. Igra otrok z 
avtističnimi motnjami je manipulativna in nefunkcionalna. Prisotna je preokupacija ali 
osredotočenost na posamezen predmet ali dele predmeta. 

V navodilih za delo z otroki z avtističnimi motnjami v posebnem programu 
vzgoje in izobraževanja so omenjeni ponavljajoči se in stereotipni vzorci vedenja ter 
pogosta neobičajna in karakteristična vedenja, ki vključujejo (Barbirić idr., 2014) : 

- ozko usmerjene interese, 
- preokupacijo z interesi, predmeti ali deli predmetov,  
- nefleksibilno, togo upoštevanje nefunkcionalne rutine, 
- stereotipne in repetativne motorične manirizme, (na primer: ploskanje,  
   zibanje, hoja po prstih, udarjanje po predmetih),  
- navdušenje nad gibanjem (na primer: obračanje vrtavk, vrtenje kolesa na  
  avtomobilu, padanje peresa ...),  
- vztrajanje na stabilnosti, enakosti, odpor do sprememb in 
- neobičajne reakcije na senzorne dražljaje. 
 
Kesič Dimic (2010) dodaja, da se otroci z avtističnimi motnjami pogosto 

omejijo na igro ali dejavnost z nekim predmetom ali le z delom predmeta. Njihovi igri 
primanjkuje domišljije, je stereotipna in jim omogoča odmik od okolice v svoj svet. 
Pojavljajo se rituali, sledenje zaporedjem in negativna vedenja ob spremembah. 

Za otroke z avtističnimi motnjami je značilno, da ne vstopajo v domišljijsko 
igro. Imajo paralelno (vzporedno) igro namesto kooperativne (sodelovalne) igre. 
Motivirajo jih igre, ki vsebujejo ponavljajoče se elemente in imajo nekakšen sistem. 
Tega ponavljajoče raziskujejo glede na zakonitosti. Prevzamejo jih vidni kontrasti 



 

7 
 

(svetloba – tema). Guganje jim stimulira čutila za ravnotežje, kar jih običajno pomirja 
(Macedoni Lukšič idr., 2009). 

Težave s pomanjkanjem domišljije in fleksibilnostjo mišljenja lahko vključujejo 
uporabo igrač kot predmetov neskladno z njihovim namenom in odsotnost 
domišljijskih iger ter iger vlog. Otroci z avtističnimi motnjami pri igri niso pripravljeni 
upoštevati zamisli drugih, velikokrat igrajo iste igre znova in znova. Strogo 
upoštevajo pravila in ne razumejo izjem (Hannah, 2009). 

Njihova igra je zelo realistična in vsebuje veliko repetitivne manipulacije s 
predmeti, všeč so jim konstrukcijske igre. Sposobni so se naučiti enostavnih sekvenc 
iger in posnemanja, čeprav ne razumejo pomena le teh. Tudi pri igri je opazen odpor 
do sprememb, saj jih prekinitve igre zmotijo in so pogosto vzrok za vedenjske izpade. 
Težko sodelujejo v skupinskih igrah, ki zahtevajo vzajemno komunikacijo in 
sodelovanje (Dobnik Renko, 2015). 
 
 
2.5. Sociopragmatične spretnosti otrok z avtističnimi motnjami 

 
Pragmatika je področje jezikoslovne znanosti, ki zajema razmerje med jezikom 

in njegovimi funkcijami, ki jih ta ima v določenih okoliščinah (Kranjc, 1999). 
Sociopragmatične spretnosti predstavljajo majhen del pragmatičnih veščin in so 
osnova za učinkovito komunikacijo (Bonifacio idr., 2007).  

Ozbič, Penko, Kogovšek (2011) navajajo, da se otrok z uporabo 
sociopragmatičnih spretnosti želi vključiti v dogajanje preko govornih in negovornih 
ter verbalnih in neverbalnih dejanj. Sociopragmatične spretnosti se delijo na 
komunikacijsko iniciativnost ali asertivnost in komunikacijsko odzivnost ali 
responzivnost. Asertivnost zajema verbalno in neverbalno dajanje pobude ter 
izražanje zahtev in želj. Responzivnost zajema odzivanje na te pobude, verbalno ali 
neverbalno. 
 Šulin (2013) v svojem diplomskem delu omenja, da še nobena študija ni v 
celoti ocenila pragmatičnih spretnosti otrok z avtističnimi motnjami, vendar pa mnoge 
študije obravnavajo posamezne vidike pragmatike pri teh otrocih. V svojem delu 
ugotavlja, da se asertivnost in responzivnost spreminjata glede na starost otrok z 
avtističnimi motnjami in da ni bistvene razlike v razvitosti spretnosti asertivnosti in 
responzivnosti teh otrok. V raziskavo je bilo vključenih 64 otrok, ki so vključeni v 
vrtec. 32 otrok je bilo v eksperimentalni skupini in 32 v kontrolni skupini. 
Eksperimentalna skupina je vključevala 16 otrok z avtističnimi motnjami, rojenih leta 
2007, in 16 otrok z avtističnimi motnjami, rojenih leta 2009. Kontrolna skupina je 
zajemala 16 otrok, rojenih leta 2007, in 16 otrok, rojenih leta 2009, ki niso imeli 
nobenih težav ali motenj. Ugotovila je, da imajo otroci z avtističnimi motnjami, ki so 
rojeni leta 2007, bolj razvite veščine sociopragmatičnih spretnosti, kot otroci z 
avtističnimi motnjami, rojeni leta 2009. Največje razlike nastanejo pri podpodročju 
responzivnosti Smiselna povezanost s temo pogovora in pri podpodročju  asertivnosti 
Predlagati. Rezultati kažejo tudi, da imajo tipični otroci bistveno bolje razvite 
sociopragmatične spretnosti kot otroci z avtističnimi motnjami.  
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2.6. Pristopi in vrste obravnav za otroke z avtističnimi motnjami 
 

Avtistične motnje so vseživljenjske razvojne motnje, za katere ne poznamo 
zdravila v klasičnem medicinskem pomenu. Osnova današnjih terapevtskih pristopov 
je naravnana na učenje komunikacije in socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev. 
Namen terapevtskih pristopov je omogočanje samostojnega in učinkovitega 
funkcioniranja oseb z avtističnimi motnjami v vsakdanjem življenju. Za to je potrebna 
zgodnja in intenzivna ter interdisciplinarna obravnava. Ta bi naj že v predšolskem 
obdobju znašala najmanj 20 ur terapevtskih obravnav na teden (Macedoni Lukšič 
idr., 2009). 

Ryan s sodelavci (2011) opredeli z dokazi preverjene prakse (Evidence-Based 
Practices – EBP) za učence z avtističnimi motnjami. Predstavljeni so v Tabeli 1. 

 
Tabela 1: Z dokazi preverjene prakse za učence z avtističnimi motnjami (prirejeno po: Ryan idr., 2011) 

INTERVENCIJA, 
METODA DELA OPIS PROGRAMA DOKAZANA 

UČINKOVITOST 
Uporabna 
vedenjska 
analiza  
(Applied 
Behavioral 
Analysis – ABA) 

Intervencija se osredotoča na otrokovo 
učenje preko poučevanja specifičnih, 
obvladljivih nalog, dokler jih otrok ne obvlada 
in tako postopno prehaja do razvoja 
zahtevnejših spretnosti. 
 
Priporočeno časovno izvajanje: od 20 do 30 
ur tedensko.  

Izboljšava ravni: 
� kognitivnih spretnosti, 
� jezikovnih spretnosti, 
� adaptivnih, 

prilagoditvenih 
spretnostih, 

� zmožnosti 
upoštevanja drugih. 
 

Za starostno obdobje:  
od 2 do 6 let. 

 
Sistem 
komunikacije z 
izmenjavo slik 
(Picture 
Exchange 
Communication 
System – PECS) 

 
To je sistem komunikacije, ki je namenjen kot 
podpora učencem pri izgrajevanju osnovnih 
jezikovnih spretnosti. Sčasoma vodi do 
razvoja spontane komunikacije. Stopenjsko 
zasnovana intervencija podpira učenca pri 
učenju identifikacije in diskriminacije simbolov 
ter pri izmenjavi simbolov s partnerjem kot 
komunikacijsko sredstvo.   
 
Priporočeno časovno izvajanje: kolikor dolgo 
je otrok vključen, od 20 do 30 minut na 
obravnavo. 

 
Izboljšava ravni: 
� jezikovnega in 

govornega razvoja, 
� socialno-

komunikacijskih 
vedenj. 
 

Za starostno obdobje:  
2 let. 

Metoda 
TEACCH 
(Treatement 
and Education 
of Autistic and 
communication 
Handicapped 
Children – 
TEACCH) 

Intervencija, ki pomaga pri dokončanju 
naloge z natančnimi navodili in vizualnimi 
oporami v namensko strukturiranem okolju. 
Tako učencu omogoči, da čim bolj 
samostojno opravi specifične naloge. 
 
Priporočeno časovno izvajanje: do 25 ur 
tedensko (v času pouka). 

Izboljšava ravni: 
� imitacije, 
� percepcija, 
� grobomotoričnih 

spretnosti, 
� koordinacije oko-roka, 
� kognitivnih dosežkov. 

 
Za starostno obdobje:  
6 let. 
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Socialne 
zgodbe 
(Social stories, 
avtorice Carol 
Gray) 

 
Personalizirane, osebne zgodbe, ki 
sistematično opisujejo situacijo, veščine, 
spretnosti ali koncepte v smislu socialnih 
iztočnic, raznolikosti perspektiv, običajnih 
odzivov, vzornega in socialno sprejemljivega 
vedenja. 
 
Priporočeno časovno izvajanje: odvisno od 
posamezne zgodbe, priporočljivo je od 5 do 
10 minut pred težavno situacijo. 
 

 
Izboljšava ravni: 
� pro-socialnega, 

socialno 
sprejemljivega 
vedenja.  
 

Za starostno obdobje:  
od 2 do 12 let. 

 
Metoda 
Floortime 
(Developmental, 
Individual-
Difference, 
Relationship-
Based model  - 
DIR Floortime) 

 
Terapevti, starši in učitelji skozi izzivalno, 
vendar za otroka prijazno igro, spoznavajo 
otrokova močna področja in omejitve. Zato je 
prilagajanje tega pristopa ključnega pomena. 
Utrjuje se vez med terapevtom ali staršem in 
otrokom ter spodbuja socialni in emocionalni 
razvoj otroka. 
 
 Priporočeno časovno izvajanje:od 14 do 35 
ur tedensko. 
 
 

 
Izboljšava ravni: 
� socialnega  

funkcioniranja, 
� emocionalnega 

funkcioniranja, 
� zbiranja informacij 

(information 
gathering). 

 
Za starostno obdobje:  
od 2 do 5 let. 
 

 
V našem prostoru se med terapevtskimi pristopi za otroke z avtističnimi 

motnjami najpogosteje omenjajo metoda ABA, metoda PECS, in metoda TEACCH, 
nekoliko manj poznana je metoda Floortime (Kokot, 2013 in Macedoni Lukšič, 2015). 

 
 

2.6.1. Metoda ABA 
 
Uporabna vedenjska analiza ali metoda ABA (Applied Behavioral Analysis) je 

sistematičen proces učenja in modifikacije vedenja skozi manipulacijo okolja. Vsako 
vedenje razloži s pomočjo A-B-C modela: 

� A – dražljaj, naloga ali dogodek, ki se pojavi pred vedenjem, 
� B – vedenje (odziv otroka na dražljaj, nalogo ali dogodek), 
� C – posledica (izid ali rezultat vedenja). 

Ta model je uporaben tudi za otroke z kognitivnimi ali vedenjskimi 
primanjkljaji. V nadaljevanju ga je izpopolnil klinični psiholog Ivar Lovaas, ki je prvi 
dokazal učinke tega modela pri delu z otroci z avtističnimi motnjami (Ryan idr., 2011). 

Namen metode ABA je zmanjšati težavno vedenje in otroka naučiti socialno 
ustreznih vedenjskih vzorcev ter življenjskih veščin. Predstavlja način učenja in 
usvajanja spretnosti za otroke z avtističnimi motnjami. Obravnava zagovarja 
individualen pristop (ena na ena) in zajema od 25 do 40 ur obravnav tedensko. 
Priporočljiva je kot zgodnja obravnava otrok z avtističnimi motnjami od 1. do 4. leta 
(Applied Behavior Analysis, b.d.). 
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Pri uporabi te vedenjske terapije zahtevno nalogo razdelimo na več majhnih 
delov. To otroku omogoči, da zahtevnejšo nalogo opravi kot serijo enostavnejših 
aktivnosti. Za pravilne odgovore, odzive ali ustrezno vedenje je nagrajen, kar 
povečuje verjetnost ponovitve takšnega odziva v prihodnje. Spodbujamo ga, da 
nepravilne odgovore in odzive popravi, neprimerno vedenje ignoriramo ali 
preusmerimo. Celotno dogajanje natančno dokumentiramo. Za izvajanje obravnave 
potrebujemo primeren prostor (mizo, stol, police) in veliko igrač (motivatorjev). Cilji 
morajo biti merljivi in natančno definirani (Terapija ABA, b.d.).    
 
 
2.6.2. Metoda PECS 
 

Sistem komunikacije z izmenjavo slik ali metoda PECS (Picture Exchange 
Communication System) je metoda podporne in nadomestne komunikacije, ki je 
namenjena razvijanju komunikacijskih spretnosti otrok. Z izmenjavo sličic oziroma 
simbolov otrok spozna osnove in funkcije komunikacije ter izraža svoje želje in 
potrebe (Bondy, 2011). 

Metoda PECS spodbuja otrokovo namensko interakcijo z drugo osebo. Je 
sistem, ki ima natančno določene korake in pravila, ki spodbujajo razvijanje 
funkcionalne komunikacije. Metoda je sestavljena iz šestih stopenj ali faz: 

1. Kako komunicirati 
Učenec osvoji izmenjavo sličice v zameno za priljubljeno igračo, 
predmet ali aktivnost. 

2. Oddaljenost in obstojnost 
Učenec se nauči vztrajnosti in generalizacije. Eno sličico uporablja v 
različnih prostorih, z različnimi ljudmi, tudi če so ti oddaljeni od njega ali 
sprva neodzivni. 

3. Slikovna diskriminacija 
Učenec se nauči razlikovanja in izbire med dvema ali več sličicami. Z 
izbiro in uporabo prave sličice dobi želeno stvar ali predmet. Več sličic 
je shranjenih v posebni mapi ali knjigi, v katero so pritrjene z ježki. 

4. Strukturiranje stavkov 
Učenec se uči komunikacije v enostavnih stavkih. Z uporabo sličic 
sestavi krajši stavek (npr.: »Želim žogo«). Postopno se uvaja uporaba 
pridevnikov, glagolov in predlogov. 

5. Odgovarjanje na vprašanja 
Učenec z uporabo sličic odgovori na vprašanje: »Kaj želiš?«. 

6. Komentiranje 
Učenec odgovarja na vprašanja kot so: »Kaj vidiš? Kaj slišiš? Kaj 
je…?«. Nauči se izražati opažanja kot so: »Vidim, slišim, to je…« (What 
is PECS, 2011). 
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2.6.3. Metoda TEACCH 
 

V programih vzgoje in izobraževanja potrebujejo vse osebe z avtističnimi 
motnjami specifične prilagoditve in pristope. Na tem področju se je najbolj uveljavila 
metoda TEACCH - Treatement and Education of Autistic and communication 
Handicapped Children (Macedoni Lukšič idr., 2009). 

Metoda poudarja pripravljenost okolja, predvsem opremljenost prostora, ki 
otroku omogoča, da lažje obvladuje in razume vsakodnevna rutinska opravila. Tako 
se njegov strah zaradi prehodov od ene aktivnosti k drugi, zmanjša. Cilj metode je 
omogočiti osebam z avtističnimi motnjami neodvisno, samostojno delovanje in 
avtonomijo. Temelji na strukturiranem poučevanju ter omogoča možnost 
predvidevanja, uvaja rutino in postavlja jasna pričakovanja. Osredotoča se na razvoj 
primanjkljajev na področjih ekspresivnega in receptivnega govora, razumevanju 
socialnih pravil, sekvencijskega spomina in senzorne integracije (Šilc, 2016). 

Metoda TEACCH je osnovana na dokazih in opazovanjih oseb z avtističnimi  
motnjami. Upošteva tudi naslednje značilnosti teh oseb (Masibov in Shea, 2009): 

~ dobro vizualno procesiranje informacij, 
~ povečana pozornost za detajle, 
~ nihanje pozornosti, 
~ težave na področju komunikacije, 
~ težave na področju časovne orientacije (spremljanje in določanje časa), 
~ težnje k rutini, 
~ povečano senzorno sprejemanje informacij, 
~ močno usmerjeni interesi.  

 
Ker strukturirano učenje temelji na uporabi vidnih informacij, se slikovni 

material na različne načine uporablja v vseh aktivnostih. Tako se poveča 
posameznikova aktivnost in zmanjšajo težave na področju komunikacije (Masibov in 
Shea, 2009). 

   
 Metoda TEACCH zajema 4 tipe organizacijskih struktur: 

1. Fizična organizacija 
 Zajema ureditev, omejitev in razdelitev prostora. Okolje mora biti 

organizirano tako, da otrok razume, kje se dogajajo različne aktivnosti in kje 
so materiali, ki jih potrebuje. Razmejitve morajo biti jasne, vizualne ali 
fizične. 

2. Časovna organizacija 
 Zajema urnik, ki prikazuje potek dneva. Najprej lahko za prikaz uporabimo 

konkretne predmete, kasneje simbole in slike, za sposobnejše tudi besede. 
Urnik mora biti otroku razumljiv in zanj pomemben.  

3. Organizacija dejavnosti 
 S pomočjo slikovnega materiala otroku pokažemo, kaj mora storiti, kako 

dolgo bo dejavnost trajala, kako lahko oceni svoj napredek, kdaj je 
dejavnost zaključena in katera dejavnost je naslednja. 
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4. Delovni sistem 
 Predstavlja povezavo individualnega dela v zaporedje aktivnosti. Tako se 

podaljša otrokova smiselna vključenost v produktivne aktivnosti, kar mu 
omogoča samostojnost pri delu (Masibov in Shea, 2009). 

 
 
Metoda Floortime je predstavljena v nadaljevanju (4. poglavje). 
 
 

Upoštevanje individualnih razlik učencev in prilagajanje posameznega pristopa 
ali metode glede na funkcioniranje in specifiko učenca sta ključna pri delu z učenci z 
avtističnimi motnjami. V nadaljevanju so navedeni elementi učinkovitih pristopov za 
delo s takšnimi otroci (Hickman in Jones, 2005 v Wall, 2006): 

� struktura in rutina, 
� praktičen, uporaben jezik, 
� vizualni sistemi in vizualne opore, 
� uporabna znanja in ozaveščanje o uporabnosti pridobljenih znanj, 
� ustrezna in kreativna uporaba podpornega osebja, 
� poznavanje otrokovih individualnih senzornih potreb, 
� poznavanje otrokovih individualnih pogledov in mišljenj, 
� upoštevanje vloge ostalih otrok in medvrstniških odnosov, 
� upoštevanje vloge staršev. 

 
 
2.7.  Avtistične motnje in motnje v duševnem razvoju 

 
M. Macedoni Lukšič idr. (2009) opisujejo, da ima večina oseb z avtističnimi 

motnjami (70%) pridružene motnje v duševnem razvoju. Glede na pridružene motnje 
v duševnem razvoju osebe z avtističnimi motnjami ločimo v nizkofunkcionalne (low 
functioning) in visokofunkcionalne (high functioning). 

J. Frey Škrinjar (2014) zapiše, da so pri od 40 % do celo 80 % osebah z 
avtističnimi motnjami prisotne tudi motnje v duševnem razvoju.  

B. Dobnik Renko (2015) navaja, da ima vsaj 75 % otrok z avtističnimi 
motnjami pridružene motnje v duševnem razvoju. Ti otroci imajo obsežne kognitivne 
primanjkljaje tako na verbalnem kot neverbalnem področju. Gre za razvojni 
zaostanek na področju receptivnega in ekspresivnega govora. Prisotna so tudi 
vedenjska odstopanja in socialni primanjkljaji.  

 
V Tabeli 2 so prikazane razlike med osebami z avtističnimi motnjami, ki nimajo 

pridruženih motenj v duševnem razvoju, in osebami z avtističnimi motnjami, ki imajo 
pridružene motnje v duševnem razvoju. 
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Tabela 2: Primerjava značilnosti oseb z avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju in 
osebami z avtističnimi motnjami brez motenj v duševnem razvoju (Novljan, 2008 v Izlakar, 2015) 

PODROČJE 
OSEBE Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI IN MOTNJAMI V 
DUŠEVNEM RAZVOJU 

OSEBE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
BREZ MOTNENJ V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

JEZIK 

• Močneje izraženo 
zaostajanje v govornem 
razvoju, 

• govorni razvoj ostaja na zelo 
nizki ravni, 

• pogosto ne razvijejo govora. 

• Močneje izražena uporaba 
značilnega govora: imajo lahko 
bogat besednjak, ne uporabljajo 
narečja, inverzija zaimkov, 
pogoste so motnje prozodijskih 
elementov (ritem, melodija, 
intonacija, višina, naglas), 
obvladajo slovnična pravila, 
artikulacija je lahko monotona, 
nefleksibilna. 

SOCIALNO VEDENJE 

• Izrazito neobičajne oblike 
vedenja v medosebnem 
odnosu, 

• zelo izražene motnje vedenja 
v socialnih stikih z odraslimi. 

• Predvsem okvarjen socialni stik 
z vrstniki (v manjši meri z 
odraslimi). 

PRISILNA DEJANJA, 
OBREDI, 

STEREOTIPIJE 

• Večja togost za spremembe 
v okolju, 

• pogosta navezanost na 
nenavadne objekte, 

• množica enostavnih 
motoričnih stereotipov. 

• Težave pri prilagajanju na nove 
situacije, bolj kompleksni obredi. 

NEŽELENO VEDENJE 

• Pogosta prisotnost 
neželenega vedenja (izbruhi 
besa in agresivnosti). 

• Odstopanja ali motnje v vedenju 
do okolice so zmerne (če se 
sploh pojavijo), prisotne so 
lahko konfliktne situacije z 
drugimi otroki. 

 
A. Barbirić idr. (2014) v Navodilih za delo z otroki z avtistično motnjo v 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja opredeli otroke z avtistično motnjo in 
pridruženo zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju kot otroke, ki imajo 
poleg znižanih kognitivnih sposobnosti tudi specifične razvojne zaostanke, predvsem 
na področju motorike, govora in jezika. Posebnosti se odražajo v komunikaciji, 
socialni interakciji in čustveni zrelosti ter v vedenju, zanimanjih in dejavnostih teh 
oseb.   

Otroci z avtističnimi motnjami in z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju zaostajajo v razvoju govora ali pa je ta popolnoma odsoten. Pri otrocih, ki 
razvijejo govor, so prisotne težave v začenjanju komunikacije, prisotna je stereotipna, 
repetativna ali samosvoja uporaba govora ter pomanjkanje spontanega 
komuniciranja. Opazne so kvalitativne razlike v socialni interakciji in težave pri 
vzpostavljanju odnosov. Zaradi težav s procesiranjem govora in pomanjkljive 
nebesedne komunikacije pogosto ne razumejo socialnih okoliščin. Pri prilagajanju 
socialni interakciji uporabljajo neprimerna vedenja in geste ter ne prepoznajo 
nebesednih vedenj in gest drugih oseb. Ne razumejo dejstva, da imajo drugi ljudje 
svoje poglede in stališča, pogosto se popolnoma umaknejo iz socialne situacije. Za 
druge se večinoma zanimajo samo zato, da bi zadovoljili svoje potrebe. Težje 
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sprejemajo pravila in kompromise. Pogosto so okupirani z vedno enakimi, 
enostavnimi, ponavljajočimi se vedenji in interesi, kar še dodatno omejuje njihovo 
zmožnost učenja. Prisotne so tudi druge značilnosti, kot so: motnje pozornosti, 
težave na področju motorike, neobičajne reakcije na senzorne dražljaje, psihiatrične 
težave, anksioznost, fobije, zdravstvene težave (npr.: epilepsija, preobčutljivost na 
določeno hrano), težave s spanjem, težave z navajanjem na stranišče ter 
pomanjkanje občutka za svojo varnost in za varnost drugih (Barbirić idr., 2014). 

 
A. Barbirić idr. (2014) so oblikovali splošna metodično-didaktična priporočila 

za delo z otroki z avtističnimi motnjami in z zmerno, s težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju: 
� Načrtovana pohvala ali nagrada v procesu učenja  

Namen te je dodatna motivacija za učenje novih veščin. Ti otroci potrebujejo 
natančne informacije o tem, kaj delajo pravilno ali dobro in česa ne.  

� Uporaba smiselnih spodbud ali nagrad  
Ta lahko zajema pohvalo ali določene predmete in aktivnosti, ki krepijo vedenje, ki 
se ga otrok uči. Pomembno je, da pri vsakem otroku prepoznamo, kaj pri njem 
deluje kot spodbuda oziroma nagrada. To lahko ugotovimo s pomočjo staršev. Pri 
otrocih s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju lahko kot spodbudo dopustimo 
tudi socialno sprejemljivo repetativno vedenje, ki otroku zagotavlja zadovoljstvo.  

� Načrtovanje ustrezne zahtevnosti nalog  
Otroci ob nalogah, ki jih ne morejo opraviti, občutijo stisko in anksioznost, kar se 
odraža na njihovem vedenju (agresija, avtoagresija). Zahtevnost naloge moramo 
postopoma stopnjevati in pri tem otroku omogočati ustrezno stopnjo podpore, da 
lahko ta uspešno opravi nalogo (ustreznejše so vizualne opore kot verbalne 
razlag).  

� Zagotavljanje možnosti izbire  
Otroci z avtističnimi motnjami pogosto vztrajajo pri izbiri ene in iste dejavnosti, 
predmeta ali hrane. Zato potrebujejo usmerjanje in učenje pravih izbir. Na začetku 
omejimo izbor na eno ali dve priljubljeni dejavnosti, vse dokler otrok ne razume 
koncepta izbire.  

� Razčlenjevanje ustnih navodil na manjše korake  
Kadar podajamo informacije ustno, morajo biti te jasne in kratke. Boljše 
razumevanje navodil dosežemo z uporabo vizualnih znakov, simbolov in prikazov. 
Ko otrok razume neposredno ustno navodilo (npr.:zapri vrata), usmerjanje 
zmanjšamo na posredno ustno navodilo (npr.: vrata).  

� Zagotavljanje daljšega časa za predelavo informacij  
Najprej moramo pritegniti otrokovo pozornost, nato pa mu zagotoviti dovolj časa 
med dajanjem navodila in njegovo reakcijo oziroma odgovorom.  

� Razčlenitev nalog na posamezne korake  
Zahtevnejše naloge razčlenimo na posamezne korake, ki jih otroci lažje usvojijo. 

� Strategije podpore  
Podpore so lahko fizične, gestovne ali ustne/besedne. Podporo uporabljamo 
premišljeno, načrtujemo njeno vrsto in intenzivnost. Uporabljamo najmanj vsiljive 
podpore tako dolgo, dokler je to še smiselno, nato pa jih postopoma opuščamo.  

� Znano okolje  
Otrokom najprej ponudimo nove naloge v poznanem okolju.  

� Organizacija materialov in dejavnosti  
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Materiale in dejavnosti organiziramo tako, da z uporabo vizualne podpore 
poudarimo, kaj je pomembno (npr.: na mizi je samo tisto, kar otrok potrebuje za 
učenje). 
 
 
 
 

3. MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Za namen magistrske naloge uporabljam izraz motnje v duševnem razvoju, 
ker je skladen s terminologijo, ki se pojavlja v naši zakonodaji in je strokovno 
ustrezen, saj se motnje (v množini) pojavljajo na več področjih posameznikovega 
funkcioniranja.  

V Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so kot 
skupina otrok s posebnimi potrebami opredeljeni tudi otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, ki potrebujejo prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 
posebne programe vzgoje in izobraževanja. 
 
 
3.1. Definicija motenj v duševnem razvoju 
 

Motnje v duševnem razvoju so večplastna motnja, saj poleg znižanih 
intelektualnih sposobnosti zajemajo tudi motnje motorike, govora in 
socioemocioalnega vedenja (Hartman v Jerman, 2010). 

Đorđević (v Jerman, 2010) doda, da je lahko zaostajanje primarnega ali 
sekundarnega značaja. Takšno zaostajanje upočasni otrokov splošni razvoj in ga 
prikrajša za sposobnosti učenja in prilagajanja socialnim zahtevam. Tako se motnje v 
duševnem razvoju nanašajo na splošni psihični, emocionalni, motorični in socialni 
razvoj. 

Bach (v Jerman, 2010) se pridružuje temu, da se motnje kažejo še na drugih 
področjih: senzoričnem, govornem, motoričnem, psihodinamičnem. Avtor razlikuje 
med esencialnimi, konsekutivnimi in paralelnimi motnjami. Esencialne nastanejo 
zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti, konsekutivne zaradi vzrokov v socialnem 
okolju in se lahko pojavijo na senzoričnem, motoričnem, govornem in socialnem 
področju, medtem ko paralelne motnje nastanejo skupaj z motnjo v duševnem 
razvoju zaradi bolezni ali poškodb.  

Zadnja definicija American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD), leta 2013, zopet izpostavi 3 ključne elemente:  

� intelektualno funkcioniranje,  
� adaptivno vedenje in  
� starostno obdobje.  

Intelektualno funkcioniranje posameznika opredeli kot splošno mentalno 
sposobnost, ki zajema učenje, razumevanje in reševanje problemov. Meri se s testi 
inteligentnosti in IQ rezultat med 70 in 75 nakazuje omejitve v intelektualnem 
funkcioniranju. Adaptivno vedenje zajema veščine vsakodnevnega življenja, med 
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katere sodijo konceptualne, socialne in praktične veščine. Pomembno je, da se 
motnje pojavijo v obdobju razvoja, pred 18. letom. Ta definicija združuje psihološki, 
pedagoški in socialni vidik, saj motnje v duševnem razvoju opredeli kot rezultat 
interakcije med osebo in okoljem. 

Tudi v kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so 
motnje v duševnem razvoju opredeljene kot pogojene razvojne motnje, ki nastopijo 
pred dopolnjenim 18. letom starosti in se kažejo v pomembno nižjih intelektualnih 
sposobnostih in odstopanjih v prilagoditvenih spretnosti. Splošne intelektualne 
sposobnosti morajo biti opredeljene vsaj z enim standardnim testom. Prav tako se 
lahko motnje v duševnem razvoju pojavljajo skupaj tudi z drugimi razvojnimi 
motnjami (Vovk-Ornik, 2014).  

 
 

3.2. Značilnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju  
 

Značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju se odražajo predvsem v 
njihovem odnosu do učenja. Zaradi njihovih zmanjšanih intelektualnih sposobnosti 
prihaja do znižane motivacije, nezadostne samoaktivnosti, manjše potrebe po 
samopotrjevanju in slabše intencionalne usmerjenosti. Poleg tega imajo pogosto 
slabšo senzorično in motorično integracijo. Težave spominskih procesov se pri teh 
osebah izražajo v zajemanju manjšega števila uskladiščenih informacij, manjše 
uspešnosti analize in  sinteze teh informacij, slabše reprodukcija elementov 
zaporedja in neustrezne strategije priklica besed. Osebe imajo težave s 
generalizacijo in transferjem znanja v druge situacije, pogosto izgubijo pomen celote 
(Žgur, 2012). 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo manj razvite strukture, ki so 
pomembne za branje: slabše so grafemsko-fonemska analiza in sinteza, seriacijska 
integracija črke v abecedi, seriacijska analiza grafo-elementov in njihove pretvorbe v 
glas. Učenci velikokrat prebranega ne razumejo in imajo skromen razvoj mišljenja, 
pozornosti ter zapomnitve. Slabše določajo, prepoznavajo in uporabljajo sinonime. 
Kljub znižanim intelektualnim sposobnostim teh oseb jih je potrebno vključiti v proces 
opismenjevanja. V njihovem govoru prevladujejo samostalniki in glagoli, besedišče je 
skromno, manj je uporabe pridevnikov, prislovov in besednih zvez. Pogosto se 
naučijo govorne fraze, ki jih uporabljajo v podobnih situacijah, uporabljajo tudi geste 
in kretnje. Osebe z motnjami v duševnem razvoju sodelujejo v enostavnejših 
pogovorih, ki so vezani na izražanje osnovnih potreb in na neposredne situacijske 
dogodke (Žgur, 2012).  

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo nizke dosežke na akademskih 
področjih (branje, pisanje, številske predstave) in težave pri generalizaciji, reševanju 
problemov ter delovnem spominu. Imajo kratkotrajno pozornost in jih hitro zmotijo 
zunanji dražljaji. Opazen je zaostanek na govornem področju, težave se pojavljajo pri 
učenju konceptov. Imajo počasen tempo dela in potrebujejo veliko vaj ter ponovitev. 
Potrebujejo konkretne ponazoritve, saj niso zmožni abstraktnega mišljenja. Pogosto 
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napačno interpretirajo situacije in potrebujejo pomoč pri skrbi zase in za lastno 
varnost. Težko vzpostavljajo vzročno-posledične povezave (Intellectual Disability, 
2013).    

E. Žgur (2012) v nadaljevanju doda, da je pozornost oseb z motnjami v 
duševnem razvoju kratkotrajna, nihajoča in nestalna zaradi njihovih psiholoških 
nezmožnosti in splošne nerazvitosti centralnega živčnega sistema. Osebe dosežejo 
boljše rezultate pri vidnem kot pri slušnem spominu. 

V primerjavi z vrstniki so izražene razlike tako na izobraževalni stopnji kot tudi 
na stopnji posameznikove socializacije. Kvalitativne in kvantitativne razlike so na 
področju spoznavanja, govora, motorike in vedenja. Glavna značilnost oseb z 
motnjami v duševnem razvoju je osnovna težava v učenju in doseganju določenih 
spretnosti vsakdanjega življenja. Njihove omejitve v spretnostih prilagajanja so 
tesneje povezane z intelektualnimi omejitvami in tudi z drugimi okoliščinami (kulturna 
ali jezikovna drugačnost, senzorne ovire, ipd.) (Novak, 2012). 

M. Novak (2012) med vedenjske značilnosti otrok z motnjami v duševnem 
razvoju uvršča premajhno zrelost emocionalnih reakcij, nesposobnost ocene 
socialnih odzivov in negotovost ter odvisnost od drugih. Obstoječe razlike vedenja 
izhajajo iz vrste in stopnje motenj v duševnem razvoju ter socialnih izkušenj, ki so za 
vsakega otroka specifične.  

Učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju je odvisno od njihove mentalne 
starosti, učijo se s pomočjo konkretnega materiala in situacij.  Na splošno imajo nižjo 
samopodobo in samovrednotenje, močno impulzivno vedenje in nizko frustracijsko 
toleranco (Žagar, 2012).  

Stopnja motnje v duševnem razvoju in prisotnost drugih motenj vplivata na 
posameznikovo doživljanje in vedenje, dogajanje v družini, v šoli, centru ali zavodu in 
na dogajanje v širšem sistemu. Potrebno je zagotavljanje ustrezne finančne pomoči 
na področju habilitacije, pravic in zagovorništva ter omogočanje možnosti vključitve v 
različne nacionalne programe. Cilj je doseči posameznikov optimalni razvoj na vseh 
področjih življenja (Novak, 2012). 

 
V Tabeli 3 so predstavljene značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju 

na različnih področjih.  
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Tabela 3: Značilnosti in možne težave oseb z motnjami v duševnem razvoju  
(prirejeno po: Algozzine, Ysseldyke, 2006) 

Področje Značilnosti Možne težave 

Mišljenje 

- Omejene zmožnosti pomnjenja, 
- omejeno znanje splošnih,      
  informacij in splošne poučenosti, 
- konkretno mišljenje, 
- počasen tempo učenja. 

- Nepozornost,  
- neučinkoviti učni stili, 
- težave v komunikaciji, 
- nagnjeni k neuspehu  
  (naučena nemoč), 
- neučinkovitost standardnih  
  načinov poučevanja. 

Akademske 
spretnosti 

- Težave pri usvajanju večine  
  akademskih veščin, 
- omejene zmožnosti na večini  
  akademskih področji, 
- omejene spretnosti reševanja  
  problemov, 
- omejene zmožnosti obvladovanja  
  vsebin. 

- Omejen obseg pozornosti, 
- težave pri organizacijskih    
  veščinah, 
- pojav nezaželenih vedenj, 
- težave pri sledenju navodilom, 
- težave pri časovni organizaciji in  
  ostalih veščinah, ki so potrebne za  
  uspešno šolsko delo (»school  
  coping skills«). 

Fizične 
spretnosti 

- Neujemanje fizičnih in  
  intelektualnih sposobnosti. 

- Rezultati so pogosto slabši od  
  pričakovanih, glede na fizični  
  izgled. 

Vedenje 

- Omejene socialne in osebnostne  
  kompetence, 
- omejene sposobnosti uspešnega  
  soočanja s težavami  
  (»coping skills«), 
- omejene življenjske izkušnje  
  in veščine potrebne za življenje.  

- Zamujanje, 
- negodovanje, 
- motenje pouka, 
- socialna izolacija. 
- neprimerno vedenje. 

Komunikacija 

- Osvajanje nižjih mejnikov  
  govornega razvoja 
- omejen besednjak  
  (težave pri razumevanju  
  in izražanju). 

- Težave pri sledenju navodilom, 
- težave pri postavljanju vprašanj, 
- težave v interakciji. 
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3.3. Klasifikacija motenj v duševnem razvoju  
 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, je zapisano, da 
stopnjo motenj v duševnem razvoju ne definiramo le na osnovi skupnega IQ 
rezultata, temveč na osnovni ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo 
motnje ločimo lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.  
a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

imajo znižane intelektualne sposobnosti, senzorično in miselno delovanje ter 
sposobnosti za načrtovanje, organizacijo in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi 
potekajo pretežno na konkretni ravni, jezik je preprostejši. Pogosto se nezrelo 
odzivajo v socialnih okoliščinah. Potrebujejo individualni pristop in vsebinske, 
metodične ter časovne prilagoditve učnega procesa, da lahko dosežejo temeljna 
šolska znanja in se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo ter samostojno 
socialno življenje.  

 
b) Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

lahko v učnem procesu usvojijo osnove branja, pisanja in računanja. Pri učenju 
potrebujejo konkretna ponazorila in prilagoditve učnega procesa. Uspešno 
sporočajo svoje potrebe in želje. Potrebujejo podporo pri vključevanju v socialno 
okolje. Usposobijo se lahko za enostavna opravila. 
 

c) Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju 
se lahko usposobijo za enostavnejša opravila, razumejo enostavna sporočila ter 
navodila in se ustrezno odzovejo. Uspešno sporočajo svoje potrebe in želje. Ob 
varstvu in vodenju se orientirajo v ožjem okolju. Pogosto imajo težave v gibanju 
in druge razvojne motnje ali bolezni, zato potrebujejo pomoč pri skrbi zase. 

 
d) Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju 

imajo zelo omejeno razumevanje in upoštevanje navodil, zato se lahko 
usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Redko razvijejo osnove 
govora ali sporazumevanja, zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje sta 
omejeni. Zaradi omejitev v gibanju, dodatnih težkih motenj ali bolezni potrebujejo 
stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje (Vovk-Ornik, 2014). 

 
 

Jerman (2010) navaja 5 kriterijev za ugotavljanje stopnje motenj v duševnem 
razvoju: 

� Sociološki kriterij, ki ugotavlja stopnjo socialne prilagojenosti posameznika; 
� Psihološki kriterij, ki se temelji na osnovi inteligenčnega kvocienta; 
� Motorični kriterij, ki ugotavlja stopnjo motorične razvitosti, ta je povezana s 

stopnjo nevrološke razvitosti in poteka vzporedno z duševnim in govornim 
razvojem; 
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� Pedagoški kriterij, ki vsebuje ustreznost obravnave glede na 
posameznikove sposobnosti in motivacijo; 

� Medicinski kriterij, ki razloži vzrok za motnjo in napove perspektive 
posameznika. 

 

 

M. Novak (2012) predstavi klasifikacijo AAIDD danes: 
 

Tabela 4: Klasifikacija AAIDD (Novak, 2012) 

KATEGORIJA IQ MENTALNA 
STAROST 

SD POD 
POVPREČJEM 

LAŽJA 70-55 7.-13. let 2-3  

ZMERNA 40-55 5.-7. let 3-4 

TEŽJA 25-40 3.-5. let 4-5 

TEŽKA do 25 do 2. leti več kot 5 

  
Doda, da z novejšimi definicijami motenj v duševnem razvoju presegamo 

definiranje pojava motenj v duševnem razvoju s testnim rezultatom IQ, saj  človek 
vedno funkcionira kot celota vsega biološkega, psihičnega in socialnega, hkrati pa 
moramo upoštevati tudi posameznikovo adaptivno vedenje. Tako sedaj govorimo o 
funkcionalnem ali procesnem ocenjevanju, kjer ugotavljamo, kako posameznik 
opravlja različne naloge in kako funkcionira v okolju. Tako osebe z motnjami v 
duševnem razvoju klasificiramo glede na stopnjo in vrsto pomoči. Stopnje pomoči 
delimo na občasno, delno, obsežno in stalno, glede na to, koliko časa potrebuje 
oseba pomoč. Vrsti pomoči sta osnovna (naravna ali neformalna) in formalna. Prva 
vključuje družinske člane, sorodnike, sosede, prijatelje, ustrezne strokovne delavce 
in sodelavce, druga vključuje na državnem nivoju urejena pravno-socialno, šolsko in 
zdravstveno oskrbo. 
 
 
3.3.4. Težja motnja v duševnem razvoju 
  

Novejša klasifikacija DSM V opredeli, da imajo osebe s težjo motnjo v 
duševnem razvoju omejeno zmožnost konceptualnih veščin. Posamezniki zelo težko 
razumejo koncepte števil, količine, časa in denarja. Potrebujejo tudi vseživljenjsko 
pomoč pri reševanju problemov. Njihove sposobnosti govora so omejene tako na 
področju besedišča kot slovničnih pravil. Pogosto govor zajema le posamezne zloge, 
besede ter fraze in je omejen na vsakodnevne dogodke in stvari. Odnosi z 
družinskimi člani in ostalimi poznanimi osebami jim predstavljajo ugodje in so jim vir 
pomoči. Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju potrebujejo pomoč in podporo pri 
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vseh dnevnih aktivnostih (hranjenje, oblačenje, nega). Osebe ne zmorejo sprejemati 
odgovornih odločitev zase ali za druge.  

 
Težja motnja v duševnem razvoju se kaže kot večji razvojni zaostanki. Takšne 

osebe pogosto razumejo govor, vendar imajo omejene komunikacijske sposobnosti. 
Zmožni so komunikacije na osnovnem nivoju. Naučijo se enostavnih dnevnih rutin in 
osvojijo nekatere veščine, ki so potrebne za  skrb zase, vendar jih nikoli ne zmorejo 
opraviti samostojno. Takšni posamezniki potrebujejo supervizijo v socialnih situacijah 
in dolgoročno pomoč in podporo v življenju, saj ne zmorejo samostojnega in 
neodvisnega življenja (Boat, Wu, 2015 in Gluck, 2015). 

Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju potrebujejo ustrezne pogoje za 
rehabilitacijo, nego in pomoč. Z navajanjem v konkretnih situacijah se lahko naučijo 
osnovnih higienskih in delovnih opravil. Sposobne so opravljati enostavne delovne, 
kulturne in osebne navade (Žgur, 2012). 
 B. Jurišić (2006) opiše, da otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju sodelujejo 
pri oblačenju (npr.: dvignejo roke), poiščejo pomoč pri opravljanju toaletne potrebe, 
pri jedi uporabljajo pribor, čečkajo s kredo ali voščenko in prenehajo z dejavnostjo, če 
slišijo »NE« ali »STOP«. 
 

M. Lipec Stopar (2011) navaja splošne značilnosti oseb z zmerno, težjo in 
težko motnjo v duševnem razvoju, kot so počasno učenje in težave pri prenosu ter 
uporabi znanja. Pogosto so prisotne komunikacijske in vedenjske težave 
(agresivnost, avtoagresivnost, avtostimulativnost) ter druge motnje. Te osebe so 
učljive in zmožne oblikovanja medčloveških odnosov. 

Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se pretežno 
izobražujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Obvezni del tega 
programa traja devet let in vključuje tri stopnje, vsaka od stopenj traja tri leta. Nato 
sledita dva nadaljevalna dela. Prvi traja tri leta (četrta stopnja), drugi traja osem let in 
vključuje peto in šesto stopnjo. Obvezni in nadaljevalni program tako trajata do 18. 
leta in vključujeta prve štiri stopnje. Nadaljevalni program od 18. do 26. leta 
vključujeta peto ter šesto stopnjo in nista obvezna. Področja obveznega in 
nadaljevalnega dela so razvijanje samostojnosti (osebna higiena), splošna 
poučenost, gibanje in športna vzgoja, likovna vzgoja in delovna vzgoja (Grubešič, 
2014).  
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4. METODA FLOORTIME 
 
4.1. Predstavitev metode Floortime 
 

Dr. Stanley I. Greenspan je razvil metodo Floortime, ki izhaja iz DIR modela 
(Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based model). DIR model je 
razvojni pristop, ki upošteva individualne razlike in temelji na medsebojnih odnosih. 
Metoda Floortime predstavlja osnovno strategijo za delo po tem pristopu. 
(Greenspan in Wieder, 2006). 

Metoda Floortime upošteva otrokova čustva, odnose s skrbniki in ostalimi zanj 
pomembnimi odraslimi, otrokovo razvojno raven ter njegove individualne posebnosti 
in zmožnost procesiranja ter odzivanja na senzorne dražljaje iz okolja. Osredotoča se 
na otrokove spretnosti na vseh razvojnih področjih, tudi na socialno-emocionalno 
funkcioniranje, komunikacijo ter razmišljanje in učenje, motorične spretnosti, 
zavedanje telesa, pozornost. Cilj metode Floortime je pomagati otroku, da usvoji tiste 
razvojne mejnike, pri katerih je imel v zgodnjem razvoju težave in tiste, ki so ključni 
za otrokovo nadaljnje učenje. Izgradnje teh osnov bolj učinkovito pomagajo otroku pri 
premagovanju primanjkljajev kot ostale metode, ki se osredotočajo le na strategije za 
premagovanje primanjkljajev. Po metodi Floortime se moramo otroku približati na 
njegovi razvojni ravni in graditi na njegovih močnih področjih. Metoda uporabi moč 
otrokove motivacije: sledimo otrokovi pobudi, njegovemu vodenju, hkrati pa želimo 
pridobiti njegovo pozornost ter vključiti njegove želje in interese v interakcijo. Tako se 
otrok v sodelovanju z odraslimi osebami (terapevti, učitelji, starši) povzpenja po 
razvojnih mejnikih (What is DIR, b.d.). 

Z metodo Floortime vstopamo v otrokov svet, sledimo njegovi pobudi, igri in 
pravilom. Metoda nam omogoča, da vzpostavimo stik z otrokom ne glede na njegovo 
motnjo in razvojni zaostanek. Cilj je povečati interakcijo in komunikacijo ter otroku 
pomagati pri usvajanju naslednjega razvojnega mejnika. Da otrok lahko funkcionira 
na določenem razvojnem mejniku potrebuje modulacijo in regulacijo dražljajev iz 
okolja: senzorno modulacijo, čustveno regulacijo, vizualno in auditivno procesiranje 
ter razvito zmožnost motoričnega načrtovanja in sekvencioniranja. Šele nato lahko 
funkcionira na osnovnih razvojnih mejnikih, kot so skupna ali združena pozornost, 
povezanost ali vključenost, dvosmerna komunikacija, reševanje problemov, smiselna 
in simbolna raba idej ter logično razmišljanje (Greenspan, Wieder, Robin, 1998; 
Greenspan, Wieder, 2006; Greenspan, Greenspan, 2010). 

Metoda Floortime je tudi pristop, ki podpira učenje otrok z avtističnimi 
motnjami. Osnovana je na ideji, da imajo ti otroci razvojne zaostanke v socialnem in 
čustvenem razvoju in da lahko ob pomoči napredujejo na teh področjih skozi 
razvojne stopnje tako kot ostali otroci. Socialni in čustveni razvoj postavlja kot osnovo 
za učenje. Ko otrok napreduje na področju čustvene regulacije, komunikacije in 
zmožnostih socialnega vključevanja, se lažje uči in usvaja nova znanja (What is DIR, 
b.d.).  

Pri izvajanju metode sledimo otroku in njegovim interesom, hkrati pa ga želimo 
vključiti »v naš svet«. Postavljamo mu izzive, ki spodbujajo njegov napredek ter 
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ustvarjamo situacije, s katerimi podaljšujemo trenutke njegove aktivnosti in 
vključenosti. Želimo mu pomagati pri doseganju ravnovesja in pri uspešnem 
procesiranju dražljajev iz okolja ter mu tako omogočiti napredovanje v razvoju 
(Greenspan, Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006; Greenspan, 
Greenspan, 2010). 

Pogosto je metoda Floortime napačno razumljena kot »slepo sledenje« 
otrokovim pobudam in njegovo izbiranje aktivnosti, namesto kot uporaba otrokove 
motivacije in interesov za začetek izgradnje odnosov, socialnih spretnosti in 
razumevanja. Ko otrok napreduje, mu je postavljenih vedno več izzivov, kjer mora 
slediti pobudam drugih in vstopati v recipročno izmenjavo idej in sodelovalnih 
aktivnosti (What is DIR, b.d.). 

 
 
4.2. Razvojni mejniki in izvajanje metode Floortime 
 
 V nadaljevanju so predstavljeni posamezni razvojni mejniki in značilnosti 
otrokovega delovanja na le-teh. Podani so napotki za izvajanje metode Floortime, 
glede na otrokove zmožnosti in funkcioniranje na določenem mejniku. 
 
1. MEJNIK: Pozornost (regulacija in skupna pozornost, zanimanje za svet) 
 

Otrokov prvi izziv je dojemati, doživljati ter predelovati vse senzorne dražljaje 
in medtem uravnavati svoje odzive ter ostati miren. Postopoma najde stvari, ki 
pritegnejo njegovo pozornost in mu pomagajo, da se umiri. Uravnavanje sprejemanja 
in predelovanja senzornih dražljajev ter sposobnost ostati miren so osnova za 
nadaljnji intelektualni, emocionalni in socialni razvoj. Brez tega otrok ne zmore graditi 
odnosov z drugimi in delovati v svetu polnem zunanjih stimulacij.  

Da lahko otroku pri tem pomagamo, moramo poznati njegov senzorni in 
motorični profil. Vključevanje v otrokov svet je sistematičen proces in zahteva več kot 
le sodelovanje v aktivnostih, ki ga veselijo. Pozorni smo na to, kakšni vidni, slušni in 
tipni dražljaji mu ugajajo, kateri gibi so mu všeč, kaj ga pomirja in s čim pridobimo 
njegovo pozornost. Opazujemo, če mu ugajajo nežni ali močni dotiki, so mu všeč 
visoki ali nizki, glasni ali tihi zvoki, počasni ali hitri ritmi in njegovo odzivanje na 
energične, močne neverbalne in obrazne kretnje ali na umirjenje nežne pobude. 

 Z opazovanjem otroka ugotovimo, kateri senzorni dražljaji mu pomagajo, da 
ostane miren in reguliran, kaj ga vznemiri in kaj zanj ni dovolj stimulativno, ga ne 
pritegne. Cilj je, da je otrok umirjen in pozoren ter da izraža zanimanje za svet okoli 
sebe. Pomagamo mu tako, da ga spodbudimo, da gleda, posluša, občuti, se giblje in 
umiri. Če aktivnost za otroka ni prijetna, se bo ta umaknil, ne bo pozoren in ne bo 
želel sodelovati.  

Pomembno je, da poskušamo ustvariti krajše nemotene interakcije z otrokom 
večkrat na dan. Poiskati moramo prijetne aktivnosti, ki vključujejo otrokove čute in 
motoriko. Pri tem je dobro, da stvari opisujemo, uporabljamo izrazno obrazno mimiko 
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in animirani glas, da pritegnemo otrokovo pozornost (Greenspan, Wieder, Robin, 
1998; Greenspan, Wieder, 2006).  
 
Značilnosti otrokovega delovanja na 1. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Kaže interes za različne občutke v trajanju treh sekund in več.  
• Z vašo pomočjo je miren in osredotočen 2 minuti in več. 
• V 20 minutah se potolaži od vznemirjenja.  
• Kaže interes za vas (ne privlačijo ga samo neživi objekti). 

 
 
2. MEJNIK: Povezanost z okolico, vključenost (intimnost) 
 

Usvajanje tega mejnika je osnova za razvoj motoričnih, kognitivnih in 
jezikovnih spretnosti. Otrokovo vključenost razvijamo s tem, da sledimo njegovi 
pobudi, ne glede na to, kaj ga zanima. Njegovi interesi nam predstavljajo okno v 
njegovo čustveno in intelektualno življenje. S tem, ko opazujemo njegove interese in 
želje, razumemo, kaj je zanj prijetno in zabavno, kaj mu je všeč, kaj ga motivira. Tako 
se otrok počuti bolj povezanega z nami in nam je bližje, saj vidi, da spoštujemo 
njegove želje in sodelujemo v njegovih interesih. Njegovi nenavadni interesi nas ne 
smejo prestrašiti, saj je naš cilj, da z otrokom sodelujemo, da je vključen v aktivnost. 
Tudi, če so njegovi interesi nenavadni, mu verjetno zagotavljajo užitek in dobro 
počutje. Na začetku se mu pridružimo, potem pa poskušamo razširiti njegovo 
aktivnost. Tako se kljub sledenju njegovim interesom ne omejimo samo na to, kar 
počne on. Potem, ko delamo isto kot on, ko smo vstopili v njegov svet, ga vključimo v 
interakcijo. Pomembno je, da razširjamo otrokovo območje, kjer se počuti varnega, 
mirnega in reguliranega v okolju. Vsakič, kadar se otrok umakne ali je preveč 
vznemirjen, se moramo vrniti na začetek, zmanjšati dražljaje ter preprosto uživati v 
njegovi priljubljeni aktivnosti.   
 Cilj tega mejnika je, da otrok postane bolj osredotočen na osebo, ki je z njim v 
igri in na druge stvari zunaj njega. Namesto, da z otrokovo igračo tekmujemo za 
njegovo pozornost, postanimo mi sami njegova igrača. Uporabimo svoj glas, besede, 
zanimivo obrazno mimiko, svojo navdušenost in pozitivna čustva, da ga pritegnemo. 
Na tem mejniku se predvsem spodbuja prijetna čustva med otrokom in drugo osebo. 
Čustvena vključenost in povezanost je pomembna, saj se otrok naveže na osebo in 
izraža svoja čustva in razvija motorične, senzorne, jezikovne in kognitivne spretnosti 
(Greenspan, Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006). 
 
Značilnosti otrokovega delovanja na 2. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Kadar se z njim igrate, se odzove (z nasmehom, godrnjanjem, iztezanjem 
rok, oglašanjem ali z drugimi namenskimi oblikami vedenja). 

• Kadar se z njim igrate, se odzove z vidnim zadovoljstvom. 
• Kadar se z njim igrate, izkazuje radovednost in interes (npr. opazuje vaš 

obraz). 
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• Predvideva, da se bo predmet, ki smo mu ga prej pokazali, potem pa skrili, 
spet pojavil (se smehlja ali godernja, da pokaže interes). 

• Nezadovoljen je, kadar med igro vsaj 30 sekund in več niste odzivni, ne 
kažete interesa zanj. 

• V stanju frustracije protestira in se jezi. 
• Z vašo pomočjo se v 15 minutah potolaži od vznemirjenja. 

 
 
3. MEJNIK: interakcija in komunikacija (dvosmerna komunikacija) 
 

Ko se otrok zave, da s svojimi dejanji vpliva na okolico, da njegova dejanja 
povzročijo nek odziv, se začne razvijati komunikacija. To sestavljata odpiranje in 
zapiranje komunikacijskih krogov. Otrok lahko odpre komunikacijski krog že s 
pogledom, starš, ki se odzove tako, da pogleda otroka nazaj, zapre ta krog. Ko se 
otrok odzove na starša z nasmehom, zapre komunikacijski krog. Dvosmerna 
komunikacija je ključna za interakcijo in omogoča otroku, da se uči o sebi in o svetu. 
Skozi dvosmerno komunikacijo razvije namenskost (ang. intentionality) in inciativo 
(dajanje pobud).  

Cilj tretjega mejnika je razvijanje dvosmerne komunikacije, odpiranje in 
zapiranje komunikacijskih krogov. Komunikacija temelji na namenskosti, zato je cilj, 
da otroku pomagamo da daje pobudo in je iniciativen. Otrokov interes in namen sta 
prva koraka k smiselni komunikaciji. Otrok bo odprl komunikacijski krog z lastnim 
namenom ali pobudo s tem, da bo naredil, kar on želi. Mi lahko gradimo na tej nameri 
s tem, da mu pomagamo doseči, kar želi. Otrok bo zaprl komunikacijski krog, ko bo 
želel izkoristiti tisto, kar mu ponudimo, in se bo odzval. Neprekinjena izmenjava teh 
krogov (ang. back-and-forth communication) je cilj, ki ga želimo doseči. Priporočljivo 
je, da vključimo čim več senzornih aktivnosti in med njimi spodbujamo interakcijo. Pri 
tem sledimo otrokovi pobudi in vodenju ter izkoristimo njegove interese, da ga 
usmerimo. Igra naj poteka dalj časa, naj bo čustveno prijetna in interaktivna. 
Izkoristimo stvari, ki otroka zanimajo ter ga izzovimo, da se izrazi z dejanji in čustvi, 
da doseže nek namen. Začnemo lahko s posnemanjem njegovih izrazov veselja ter 
presenečenja in počakamo, da se odzove. Igrivo mu nagajajmo pri igri in 
postavljajmo ovire ter tako poskušajmo dobiti čim več komunikacijskih krogov 
(Greenspan, Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006). 
 
Značilnosti otrokovega delovanja na 3. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Na vaše geste odgovarja z namernimi gestami (npr. kadar iztegnete roke 
proti njemu, pride v vaš objem, vrača vam glasove ali poglede).  

• Prične  interakcijo  z vami (npr. z rokami seže za vašim nosom, za lasmi, ali 
igračo, dvigne roke, da bi ga vzeli v naročje). 

• Izraža naslednja čustva:  
- bližina (npr. vas objame, kadar ga objemate, dvigne roke, da ga 

vzdignete v naročje),  
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- zadovoljstvo in navdušenje (npr. veselo se smeji),  
- asertivna vedoželjnost, radovednost (npr. raziskuje vaše lase in se jih 

dotika),  
- protest ali jeza  (npr. meče hrano z mize  ali kriči, če ni dobil želene 

igrače),  
- strah (npr.: se obrne stran, preplašeno gleda ali joka kadar se mu 

prehitro približa neznanec). 
• Od vznemirjenja se z vključevanjem v socialno interakcijo potolaži v 10 

minutah. 
 
 

4. MEJNIK: reševanje problemov, interakcije z neprekinjenim tokom 
(sestavljena komunikacija) 
 
 Ko otrok usvoji dvosmerno komunikacijo, začne število komunikacijskih krogov 
naraščati. S številom le teh narašča tudi njihova kompleksnost. Na začetku se 
odzove z eno gesto, kasneje lahko več gest poveže v kompleksnejši odziv. Tako si 
izoblikuje nekakšen slovar gest, s pomočjo katerih izraža svoje želje in občutja. S 
kompleksnejšimi odzivi postaja otrok bolj ekspresiven in kreativen ter izraža svojo 
individualnost in razvija osebnost. Skozi številne izkušnje komuniciranja začne graditi 
osnovo za govor. Začne z oponašanjem glasov staršev. Zmožnost izražanja z 
uporabo kompleksnih gest razvija otrokove motorične spretnosti in motorično 
načrtovanje. Da lahko izrazi željo, mora najprej organizirati lastno vedenje v logično 
zaporedje in potem ustrezno razumeti vedenje oziroma odzive drugih.  
 Interakcijo z daljšim neprekinjenim komunikacijskim tokom in sestavljeno 
komunikacijo lahko dosežemo tako, da jo vnašamo v otrokove interese in 
raziskujemo razpone različnih čustev. Hkrati izzovemo otroka, da poskusi reševati 
kompleksnejše probleme in uporablja geste za izražanje želj in potreb. Izkoristimo 
otrokov interes (npr. plišasta igrača) in ustvarimo problem, za rešitev katerega 
potrebuje našo pomoč (npr. plišasta igrača pobegne na visoko polico). Tako mora 
otrok odpreti in zapreti veliko komunikacijskih krogov, hkrati pa reši kompleksnejši 
problem. Poskušamo ustvariti čim bolj dramatične situacije in zanimive ovire, da 
otroka pritegnemo ter motiviramo za reševanje in komunikacijo. Če se na tem 
mejniku pojavljajo težave, je potrebno nadaljnje delo na prvih treh mejnikih 
(Greenspan, Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006). 
 
Značilnosti otrokovega delovanja na 4. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Zapira 10 in več zaporednih komunikacijskih krogov  (npr. prime vas za 
roko in pelje do hladilnika, pokaže, se oglaša,  odgovarja na vaša vprašanja 
z več oglašanja in gestami, nadaljuje z gestami, vse dokler mu vi ne 
odprete vrata in mu ponudite, kar želi). 

• Namenoma vas oponaša (npr. nadene si očetov klobuk in hodi po 
stanovanju ter pričakuje vaše občudovanje). 

• Zapira 10 in več zaporednih komunikacijskih krogov: 
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- z oglašanjem ali govorom,  
- z grimasami,  
- z vzajemnim dotikanjem in objemanjem,  
- s premikanjem po prostoru, 
- s splošno motorično aktivnostjo (npr. lovljenje, plezanje),  
- s komunikacijo skozi prostor (npr. zmore zapreti 10 komunikacijskih  

krogov, medtem ko ste na drugi strani sobe). 
• Zapira 3 ali več zaporedne komunikacijske kroge, medtem ko občuti 

naslednja čustva:  
- bližina (npr. uporabi grimase, geste in oglašanje z željo, da ga objamete 

ali se pogovarja z otroškim telefonom, medtem ko se vi pogovarjate po 
pravem telefonu), 

- zadovoljstvo in navdušenje (s pogledi in z glasovi poziva drugo osebo,  
da z njo podeli navdušenje v odnosu do nečesa),  

- asertivna vedoželjnost, radovednost (samostojno raziskuje ali se igra 
sam in pri tem uporablja komunikacijo skozi prostor z vami zaradi 
občutka bližine z vami),  

- strah (npr. reče vam, da ga branite, reče “NE” in se skriva za vami), 
- jeza  (npr. namerno udarja, ščipa, kriči, tepe, se demonstrativno uleže 

na tla ali jezno in hladno gleda),  
- postavljanje mej  (razume in reagira, kadar ga omejite z besedami  

“NE”, “NEHAJ”, “DOVOLJ” ali z gestami kot so žuganje s prstom, jezen 
pogled ipd.). 

• V trenutkih slabega razpoloženja ali za povrnitev v boljše razpoloženje 
uporabi oponašanje (npr. udarja po tleh ali kriči, če so prej drugi kričali na 
njega). 

 
 
5. MEJNIK: ustvarjalna in smiselna uporaba idej in besed (emocionalne ideje) 
 
 Otrokova sposobnost, da sam razvije lastne ideje se najprej razvije v njegovi 
igri. Z uporabo igrač ustvarja zgodbe, skozi katere preizkuša izražanje svojih občutji, 
namenov in želj. Pri takšni igri uporablja več besed. Na začetku poimenuje le 
bistvene predmete ali elemente, kasneje skozi igro razvija dialog. S pomočjo odraslih 
se nauči poimenovati različna občutja, želje in namene. Tako se nauči, da določeni 
simboli (ali besede) predstavljajo določene stvari (npr.: tuširanje predstavlja čas 
oziroma dejavnost, ko je pod tušem in se umiva). Nauči se tudi funkcije jezika. Kadar 
je žejen, reče »Mami, sok« in ne pričakuje, da bo mati sama vedela, kaj želi, temveč 
uporabi besede, da izrazi svojo željo. S to novo pridobljeno veščino uporabe 
simbolov nadgradi svojo komunikacijo in zavedanje.   
 Na tem mejniku je naš cilj pomagati otroku, da nam pove, kaj želi ali misli in da 
nas sprejme kot partnerja v igri. Postanemo lik v njegovi namišljeni igri in ga 
izzovemo z možnostmi izbire, z reševanjem problemov in iskanjem novih rešitev. 
Pogovore lahko začnemo z vprašanji o njegovih željah in se na njegove odgovore 
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odzovemo z navdušenjem in emocijami. Interakcijo nato nadaljujemo tako, da ga 
vodimo skozi korake za doseganje njegovih želj. Pomembno je, da se otrok zaveda, 
da z interakcijo pride do želenega cilja (Greenspan, Wieder, Robin, 1998; 
Greenspan, Wieder, 2006). 
Značilnosti otrokovega delovanja na 5. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Ustvarja domišljijske dramatizacije z dvema ali več idejami (npr. kamioni se 
zaletavajo in potem pobirajo kamenje, lutke se objamejo in potem skupaj 
pijejo čaj). Ni potrebno, da razloži odnos med posameznimi idejami. 

• Z govorom, s slikami ali z gestami izraža dve ali več idej zaporedoma (npr. 
NE SPATI. IGRATI). Ni potrebno, da razloži odnos med posameznimi 
idejami. 

• Izraža svoje želje, namene in občutke: 
- z govorom, 
- s številnimi gestami v nizu, 
- z dotikom (npr. daljšim objemanjem ali tepežem).  

• Igra se enostavne gibalne igre s pravili (npr. izmenično metanje žoge).  
• Z igro vlog  ali z govorom izraža naslednja čustva in pri tem izraža 2 ali več 

idej:  
- zadovoljstvo in navdušenje (npr. izmišlja si zabavne besede in se 

smeje),  
- asertivna vedoželjnost, radovednost (npr. igra se letalo, ki strmo vzleta 

in pravi, da leti na luno), 
- strah (npr. v igri se lutka prestraši glasnega hrupa in pokliče mamo), 
- jeza (npr. vojaki streljajo eden na drugega, potem padejo), 
- postavljanje mej  (npr. hoče, da lutke spoštujejo pravila na čajanki).    

• Od neprijetne situacije si opomore tako, da se igra igro vlog (npr. igra se, da 
je piškot, ki ga v resnici ni dobil). 

 
 
6. MEJNIK: logično mišljenje, povezovanje idej (emocionalno razmišljanje) 
 
 Pred funkcioniranjem na tem mejniku je otrokovo izražanje čustev zelo močno, 
čustva so med sabo nepovezana in se hitro spreminjajo. Na 6. stopnji otrok začne 
povezovati posamezna čustva in jih urejati v logično sosledje. Tudi njegova igra 
postane bolj logična in smiselno povezana. V tej je zmožen izraziti spekter različnih 
čustev. Prav tako lahko predvideva določena čustva, ki se bodo pojavila v določenih 
situacijah (npr.: če mami odide, me bo strah). Spoznava, da imata njegova čustva in 
vedenje vpliv na druge (npr.: če sem jezen in nekoga udarim, bo ta oseba jezna ali 
žalostna). Začne usvajati koncepte prostora in časa ter jih poveže pri reševanju 
problemov. Odgovarja na vprašanja (Kaj? Kdaj? Zakaj?), diskutira in logično 
obrazloži svoje mišljenje ter se tako povzpenja k višjim mejnikom abstraktnega 
mišljenja. 
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Cilj je povezovanje idej, kar dosežemo s spodbujanjem otroka k diskusijam in 
izražanju lastnega mnenja (Greenspan, Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 
2006). 
Značilnosti otrokovega delovanja na 6. mejniku (Greenspan, Wieder, Robin, 1998): 

• Poveže skupaj 2 ali več idej. 
• Nadgradi idejo in lahko reflektira svoja dejanja. 
• Zaveda se časa in prostora. 
• Izmišljuje si nove igre. 
• Reflektira lastna čustva. 
• Postavlja vprašanja (Kdo? Kaj? Kdaj? Kje? Zakaj? Kako?). 
• Poda možnosti in razloge za lastna čustva in dejanja. 
• Uporablja logiko in abstraktno mišljenje. 
• Od neprijetne situacije si opomore tako, da se igra igro vlog z logičnim 

zaporedjem idej, v katerih pogosto predlaga način pomoči v težavah (npr. 
otrok postane učitelj, ki vodi razred).  

 

 
ZADNJI TRIJE MEJNIKI 

 
Naslednji trije mejniki predstavljajo funkcioniranje na višjih ravneh mišljenja 

(Greenspan, Greenspan, 2010; Korošec Zavšek, 2015). 
 

7. MEJNIK: multikavzalno, več vzročno razmišljanje 
 Na tem mejniku zmore otrok pojasniti več različnih razlogov na vprašanje 
»Zakaj?«. Pomagamo mu tako, da mu ponudimo na izbiro različne možnosti in 
odgovore. Še vedno moramo upoštevati njegove interese in ustvarjati ugodno 
čustveno razpoloženje. 
 
8. MEJNIK: Primerjalno razmišljanje in sivo območje razmišljanja 
 Otrok najprej  primerja dva predmeta, osebi, dejstva ali možnosti. Pomembno 
je razumevanje, da ni vse »črno ali belo«, ampak obstajajo različne nianse in manjše 
razlike. Tako otrok najde več razlogov za neko stvar, bolje sodeluje v diskusijah in je 
spretnejši pri sklepanju kompromisov. To je zahteven nivo mišljenja, ki ga ne 
dosežejo niti vsi odrasli.   
 
9. MEJNIK: Reflektivno razmišljanje 
 Zadnji mejnik predstavlja najvišjo raven mišljenja. Zajema premišljeno in 
izvenstandardno razmišljanje, ki se kaže v inovativnih idejah in reševanju 
kompleksnih problemov. 
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Slika 1: Drevo učenja (priredila S. Korošec Zavšek po Greenspan in Greenspan, 2010) 

 
 Slika 1 predstavlja simboličen prikaz razvojnih mejnikov. Ti so prikazani v 
obliki drevesa, saj je tako simbolizirana ključna vloga prvih mejnikov za otrokov 
razvoj in funkcioniranje na višjih mejnikih. Takšen prikaz je poznan kot Drevo učenja 
(ang.: The Learning Tree).  Korenine predstavljajo sprejemanje informacij iz okolja in 
njihovo obdelavo. Deblo sestavlja prvih šest mejnikov, ki predstavljajo ravni čustveno 
funkcionalnega razvoja otroka in vplivajo na razvoj njegovih akademskih spretnosti in 
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ostalih sposobnosti. Krošnja drevesa zajema zadnje tri mejnike, veščine branja, 
pisanja, računanja ter socialne in organizacijske veščine. »Pomembno je, da se 
povrnemo na najnižji mejnik, kjer smo prepoznali težave, in otroku pomagamo, da ta 
mejnik usvoji in se povzpne višje proti krošnji. Poznavanje razvojnih mejnikov je okvir 
za analiziranje in razumevanje otrokovega razvojnega profila.« (Korošec Zavšek, 
2015, str. 62).  
 
 
4.3. Strategije in smernice za delo po metodi Floortime 
 

Pri izvajanju metode Floortime moramo slediti otroku (njegovim pobudam in 
idejam, njegovemu vodstvu) ter ga hkrati vključiti v naš svet. To kasneje še 
nadgradimo s tem, da ga izzovemo in mu tako pomagamo pri usvajanju sledečega 
razvojnega mejnika. Pri tem moramo biti pozorni na otrokove različne načine 
procesiranja informacij, na njegov živčni sistem in družinske vzorce. Upoštevati 
moramo tudi otrokove osebnostne lastnosti. Naučiti se moramo, kako prilagoditi sebe 
in svoje odzive, da bomo lahko delali z določenim otrokom. Pri tem so nam lahko v 
pomoč naslednja vprašanja (Greenspan in Wieder, 2006): 

- Ali se otrok ukvarja z igračami (predmeti) ali ga zanimam tudi jaz kot oseba? 
- Ali otrok samo reagira, se odziva ali daje pobudo, začne interakcijo? 
- Ali otrok odpira in zapira le nekaj komunikacijskih krogov ali vzdržuje 

neprekinjen tok?  
- Ali otrok le poimenuje in označuje predmete, igre ali ustvarja svoje nove ideje 

v igri? 
- Ali otrok kaže interes le za lastne ideje ali ga zanimajo tudi ideje drugih?  

 
Nekatere razvojne mejnike ali posamezne elemente otroci težko usvojijo. Avtorji 

Greenspan, Wieder in Robin (1998) ter kasneje Greenspan in Wieder (2006) ter 
Greenspan in Greenspan (2010) so predstavili konkretne Floortime strategije in 
napotke, ki so nam in otroku v pomoč pri razvijanju regulacije, vključenosti, 
dvosmerne komunikacije, simbolne igre ter pri premagovanju težav pri procesiranju 
informacij iz okolja. 
 
 
4.3.1. Floortime strategije za razvijanje regulacije, vključenosti in dvosmerne 
komunikacije  
 

• Sledite otrokovemu interesu (njegovemu vodstvu) in se mu pridružite. 
Pomembno je, da otrok poda pobudo. 

• Obravnavajte vse, kar otrok naredi, kot njegovo namensko in načrtno dejanje. 
Pripišite pomen dejanjem, ki se zdijo naključna, tako da se nanje odzovete kot 
da so namenska. 

• Pomagajte otroku narediti, kar želi.  
• Postavite se pred otroka. 
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• Pokažite interes za tisto, kar otrok predlaga ali kar posnema. 
• Pridružite se otroku v igri, pri kateri vztraja. 
• Ne obravnavajte otrokovega izogibanja ali besede »ne« kot zavrnitve. 
• Razširite dejavnost: delajte se nevedne (neumne), naredite napačen korak, 

gib ali potezo, naredite kar otrok želi, vmešajte se v to, kar otrok počne. 
Naredite karkoli, da vzdržujete (nadaljujete) interakcijo. 

• Ne prekinjajte ali spreminjajte teme, dokler otrok sodeluje v interakciji. 
• Vztrajajte, da se otrok odzove. 
• Otroku omogočite dobro počutje in prijetno aktivnost s senzo-motorično igro 

(skakanje, guganje, žgečkanje ipd.). 
• Uporabite senzorne igrače na način, da se ustvari vzročno-posledičen odnos: 

npr.: skrite igračo in ta se potem »čarobno« pojavi ali spustite zvočno igračo 
na tla, da otrok zasliši zvok. 

• Igrajte se igre, primerne za dojenčke (npr.: »Ku-ku«, ploskanje, žgečkanje). 
• Strmite k zagotavljanju otrokovega ugodja in ne prekinjajte prijetnih trenutkov, 

dejavnosti, izkušenj. 
• Uporabljajte geste, ton in višino glasu ter govorico telesa, da poudarite čustva 

v tem, kar govorite in delate. 
• Poskusite sprejeti otrokovo jezo ali proteste, kakor sprejmete njegova bolj 

pozitivna čustva. 
• Pomagajte otroku, kadar je zaskrbljen (anksiozen), z uporabo gest in skupnim 

reševanjem problemov.  
 
 
4.3.2. Floortime strategije za razvijanje simbolne igre  
 

• Prepoznajte življenjske izkušnje, ki jih otrok pozna in v njih uživa ter z igračami 
in pripomočki omogočite igro, dramatizacijo teh izkušenj.  

• Spodbujajte igro vlog z šemljenjem ali lutkami. 
• Uporabite določen set figur ali igrač, ki bodo ponazarjale družinske člane in 

poimenujte ostale igrače z znanimi imeni. 
• Dajte simbolne pomene predmetom, ki jih uporabljate v igri (npr.: naslonjač je 

gora, preproga je morje). 
• Nadomestite en predmet z drugim (npr.: žoga je torta). 
• Pripomočke nadomestite z gibi, gestami. 
• Med igro pomagajte otroku, da natančneje razloži svoje namene (npr.: 

vprašajte ga, kdo vozi avto, kam se peljete, ali imate dovolj denarja, zakaj 
gresta tja, zakaj se je tako odločil).  

• Uporabite neuspehe pri igri. Kadar se pojavi problem, ustvarite simbolične 
rešitve (npr.: ko pade igrača, ji povijte nogo). Priznavajte otrokova čustva in 
spodbujajte empatijo. 

• Vključite se v igro (dramo). Bodite igralec, prevzemite vlogo, pogovarjajte se 
direktno z igračami. 
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• Bodite otrokov zaveznik in nasprotnik. Spodbujajte ga in mu občasno 
nasprotujte s tem, da izzovete njegove ideje. 

• V igro vključite ovire (npr.: avtobus je naletel na zaporo ceste). 
• Uporabite simbolične figure, ki jih otrok pozna iz risank, ter z njimi  odigrajte 

znane prizore ali pesmi, ustvarite nove ideje ali opazite, katerim temam in 
likom se bo otrok izogibal. 

• V igri prilagodite glas situaciji (npr.: zaigrajte jok, če je lik žalosten, kričite od 
navdušenja ob presenečenju, z zlobnim glasom ponazorite zloben lik ipd.). 

• Osredotočite se na proces: kateri lik boste igrali, kakšne pripomočke 
potrebujete, kdaj se spremenijo teme igre, kaj je problem, kdaj se tema 
zaključi. Igra naj vsebuje začetek, sredino in konec.  

• Pustite otroku, da je režiser in spodbujajte logično mišljenje.   
 
 
4.3.3. Floortime strategije za premagovanje težav pri procesiranju informacij iz 
okolja 
 
 Tabela 5 prikazuje otrokova dejanja, ki so pogosto posledica težav pri 
procesiranju informacij iz okolja, in priporočene Floortime strategije kot odziv na ta 
vedenja.  
 

Tabela 5: Floortime strategije za premagovanje težav pri procesiranju informacij iz okolja  
(prirejeno po: Greenspan, Wieder, Robin, 1998) 

Otrokovo dejanje Floortime strategija 

Se izogiba, odmakne stran. 

� Vztrajajte pri svoji težnji. 
� Obravnavajte njegov odziv kot namenski.  
� Zagotovite vizualne opore. 
� Igrivo (nagajivo) oviranje. 
� Privlačite s »čarovnijo«. 
� Vztrajajte, da dobite odgovor ali odziv. 

Obtiči, ne ve, kaj narediti naprej. 

� Zagotovite cilj. 
� Vrnite predmet, ki ga zanima. 
� Uporabite predmet, ki ga zanima. 
� Razširite dejavnost. 
� Dodajte nove pomene. 
� Uporabite rituale za začetek dejavnosti  

(npr.: Pripravljeni, pozor, zdaj!) 

Samogovor, eholalije, »skriptiranje« 
(ponavljaje celotnega besedila ali 
dela besedila iz risank, pravljic, igric, 
pesmi, ipd.). 

� Pridružite se, vključite se v ta govor. 
� Ponudite druge, alternativne govore. 
� Spremenite dejavnost.   
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Ponavlja določeno dejanje, izraža 
željo samo za eno stvar ali dejanje. 

� Bodite sedaj vi na vrsti. 
� Pridružite se, ga posnemajte, mu 

pomagajte. 
� Naredite dejavnost interaktivno. 
� Določite število ponovitev  

(»Kolikokrat še?«). 
� Določite poseben čas za to dejanje ali 

stvar. 

Protestira. 

� Bodite žalostni. 
� Delajte se nevedne (neumne). 
� Ponovno vzpostavite prvotno stanje. 
� Za dejanje okrivite igračo. 

Zavrača. 

� Zagotovite več stvari, ki jih bo zavračal 
(jim rekel »ne«). 

� Razširite dejavnost. 
� Ponudite druge možnosti ali drug čas. 

Reče nekaj nepovezanega s temo 
pogovora. 

� Vztrajajte, da dobite odgovor ali odziv. 
� Opazite spremembo. 
� Zaključite z nepovezano vsebino. 

Postane anksiozen, zaskrbljen ali 
preplašen.  

� Pomirite ga. 
� Pomagajte mu pri reševanju problema. 
� Uporabite simbolne rešitve. 

Odrine, udari, ima vedenjski izbruh. 

� Zagotovite čustven (afektiven) odziv  
(»Uh, uh, oh«, »Au«, »Ne, ne ne«), da 
spodbudite otrokovo samoregulacijo. 

� Postavite meje. 
� Nagradite odsotnost negativnega vedenja. 

 
 
4.4. Študije o metodi Floortime 
 

Dr. Stanley Greenspan in Serena Weider sta leta 1997 objavila prvo raziskavo 
o metodi Floortime, v katero je bilo vključenih 200 otrok z avtističnimi motnjami. Cilji 
raziskave so bili odkriti vzorce in simptome, raziskati težave v procesiranju informacij, 
raziskati zgodnji razvoj teh otrok in njihov odziv na intervencijo ter oblikovati hipoteze 
za nadaljnje raziskave. Starši ali usposobljeni strokovnjaki so metodo izvajali dve do 
pet ur na dan. Obravnava je trajala dve leti ali več. Rezultate raziskave so izmerili s 
testom Functional Emotional Assessment Scale (FEAS), ki meri emocionalno 
funkcioniranje skozi 6 razvojnih mejnikov metode Floortime. 58 % otrok je imelo 
izjemno dober rezultat, 25 % otrok je imelo povprečno dober rezultat in pri 17 % 
otrok, so bili primanjkljaji še vidni. Tako je raziskava pokazala, da so imeli otroci z 
avtističnimi motnjami, ki so bili deležni obravnave po metodi Floortime, boljše 
rezultate na testih FEAS kot kontrolna skupina. Zaključki so bili, da so otroci z 
avtističnimi motnjami ob ustrezni intervenciji zmožni empatije, učinkovite 
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recipročnosti, ustvarjalnega mišljenja in oblikovanja zdravih odnosov z vrstniki. 
Intervencije, ki se osredotočajo na individualne razlike, razvojno stopnjo in učinkovito 
interakcijo, so se izkazale za obetajoče (Greenspan in Wieder, 1997 v Greenspan in 
Wieder, 2006). 

Osem let kasneje so izvedli spremljajočo študijo z manjšo skupino teh otrok, ki 
je pokazala, da je možno, da otroci z avtističnimi motnjami postanejo empatični, 
ustvarjalni in reflektivni misleci (Greenspan in Wieder, 2005 v Greenspan in Wieder, 
2006). 

J. Hilton in B. Seal (2007) sta predstavili študijo primera obravnave dvojčkov z 
avtističnimi motnjami, starih 2 leti in 4 mesece. Da bi se starši lažje odločili za 
ustreznejši program obravnave, so z enim dečkom preizkusili obravnavo po metodi 
ABA in z drugim obravnavo po metodi DIR Floortime. Ocene stanja pred in po 
obravnavi na lestvici za ocenjevanje komunikacije in vedenja (Communication and 
Symbolic Behavior Scales - CSBS) so pokazale majhno pridobitev v skupnem 
rezultatu pri otroku, obravnavanem po metodi ABA  in manjšo izgubo v skupnem 
rezultatu pri otroku, obravnavanem po metodi DIR Floortime. Izboljšanje rezultatov 
na področju socialno učinkovite signalizacije  pri otroku, obravnavanem po metodi 
ABA, se je ujemalo s poslabšanjem rezultatov na istem področju pri otroku, 
obravnavanem po metodi DIR Floortime. Izboljšanje rezultatov na področju 
recipročnosti pri otroku, obravnavanem po metodi DIR Floortime, se je ujemalo s 
poslabšanjem rezultatov na istem področju pri otroku, obravnavanem po metodi 
ABA. Zaradi kontrastnih rezultatov so predlagane nadaljnje raziskave in preučevanje 
učinka obravnav obeh metod skupaj. Ob upoštevanju dodatnih opažanj s področja 
komunikacije in vedenja je bila metoda Floortime izbrana kot ustreznejša za 
obravnavo dečkov v tej družini. Zaradi omejitev raziskave rezultati niso primerni za 
posploševanje.  

Solomon idr. (2007) so izvedli študijo, v kateri je 68 otrok z avtističnimi 
motnjami, starih med letom in pol ter 6 let, in njihovih staršev končalo 8 do 12 
mesečno izvajanje programa po metodi Floortime. Starši so izvedli 15 ur obravnav z 
otrokom na teden. Ocene videoposnetkov po lestvici FEAS so pokazale veliko 
izboljšanje. 45,5% otrok je naredilo dober do zelo dober napredek na področju 
funkcionalnega razvoja. Kljub omejitvam te pilotne študije so zaključili, da ima 
metoda potencial, da postane stroškovno učinkovita oblika intervencije za mlajše 
otroke z avtističnimi motnjami. 

Ryan idr. (2011) so pri pregledu z dokazi preverjenih praks (EBP) za 
obravnavo otrok z avtističnimi motnjami predstavili metodo Floortime kot metodo, kjer 
je bilo dokazano izboljšanje na področjih socialnega in čustvenega funkcioniranja pri 
otrocih z avtističnimi motnjami.   

Casenhiser idr. (2011) so s pomočjo EEG on ERP meritev raziskovali 
vedenjske in nevrofiziološke učinke intenzivne obravnave po metodi Floortime. 
Rezultati preliminarne raziskave prvega leta (dve leti trajajoče študije) so pokazali 
bistveno izboljšanje veščin socialne interakcije po enoletnem izvajanju metode. 
Vzorec je zajemal 51 otrok z avtističnimi motnjami, starih med 2 in 4 let. 
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Eksperimentalna skupina je zajemala 25 otrok in je bila deležna 2 uri tedenske 
obravnave po metodi Floortime. 

Študija primera, dečka z avtističnimi motnjami, starega 3 leta in 6 mesecev, 
obravnavanega po metodi Floortime, je pokazala učinkovitost takšne obravnave. 
Obravnava je trajala 9 tednov, štirikrat na teden po 45 minut. Kljub variabilnosti 
podatkov so statistične analize pokazale povečanje števila komunikacijskih krogov po 
obravnavi (Dionne in Martini, 2011). 

J. Mercer (2015) je naredila pregled teorije in raziskav, ki podpirajo metodo 
Floortime kot uspešno obravnavo mladih otrok z avtističnimi motnjami. Teoretsko 
osnovo metode Floortime je označila kot prepričljivo. Vseh 10 preučenih raziskav o 
učinkovitosti metode Floortime navaja, da je metoda Floortime uspešna, 5 od teh jih 
to podpre s kontrolno skupino. Preučene študije niso poenotile trajanje in pogostosti 
Floortime obravnav ter ostalih spremljajočih obravnav. Avtorica je Floortime metodo 
opredelila kot z dokazi preverjeno prakso (EBP), ki potrebuje še nadaljnje raziskave, 
da bo opredeljena kot z dokazi preverjena metoda oziroma obravnava EBT 
(Evidance-based treatment)  za obravnavo otrok z avtističnimi motnjami.  

Do sedaj je bila v slovenskem prostoru izvedena le ena študija o metodi 
Floortime. K. Kokot (2013) je izvedla študijo primera obravnave bratov dvojčkov z 
avtističnimi motnjami, starih 3 leta in 10 mesecev. Obravnava po metodi Floortime je 
trajala 6 tednov, vsak dan po 20 minut z vsakim dečkom. Uporabila je Ocenjevalno 
lestvico za sociopragmatične spretnosti, kjer se je pokazal napredek pri obeh dečkih 
tako na področju asertivnosti kot tudi na področju responzivnosti. Ob začetnem 
ocenjevanju sta oba dečka na obeh področjih dosegla I. nivo, ob zaključnem 
ocenjevanju na obeh področjih II. nivo.  
 Pregledane študije o metodi Floortime zajemajo otroke z motnjami 
avtističnega spektra večinoma v predšolskem obdobju ter izključujejo starejše otroke 
ter otroke s pridruženimi motnjami. Kljub kontaktiranju avtorjev člankov in direktorja 
Floortime Centra v Združenih državah Amerike, Tima Bleeckerja ter ostalih izvajalcev 
Floortime metode nisem našla raziskav, ki bi vključevale starejše otroke ali otroke z 
avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju. Vse raziskave, ki so mi jih 
priporočili, so zajemale izključno otroke z avtističnimi motnjami (brez pridruženih 
motenj) in so se osredotočale na obdobje zgodnje intervencije.  
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5. EMPIRIČNI DEL 
 
5.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Otroci z avtističnimi motnjami, predvsem otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, potrebujejo prilagoditev učnih ciljev, predvsem pa prilagoditve učnega okolja 
in načina poučevanja (Jurišić, 2011). Izmed že prej predstavljenih pristopov in metod, 
je v slovenskem prostoru manj poznana metoda Floortime. Dosedanje študije 
primera v našem prostoru zajemajo predšolsko populacijo otrok. K. Kokot (2013) je 
izvedla študijo primera obravnave bratov dvojčkov z avtističnimi motnjami, starih 3 
leta in 10 mesecev po metodi Floortime. Uporabila je Ocenjevalno lestvico za 
sociopragmatične spretnosti, kjer se je pokazal napredek pri obeh dečkih na obeh 
področjih. A. Bezenšek (2014) je izvedla študijo primera obravnave dečka z 
avtističnimi motnjami, starega 3 leta in 3 mesece po metodi ABA. Prav tako je 
uporabila Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, ki je je pokazala velik 
napredek dečka na obeh področjih. V. Gomboc (2011) je opravila študijo primera 
obravnave dečka z avtističnimi motnjami in težko motnjo v duševnem razvoju, 
starega 5 let in 9 mesecev. Uporabila je Lestvico za oceno otroškega avtizma 
(CARS), s katero je ugotovila napredek na področjih komunikacije, posnemanja, 
odzivanja ter sodelovanja.  

Dosedanje študije primera zajemajo predšolsko populacijo in obravnave v 
sklopu zgodnje intervencije. S svojo raziskavo želim preizkusiti metodo Floortime pri 
delu s starejšo deklico, s katero je delo zelo oteženo zaradi kombinacije njenih 
motenj. Z učenci, ki imajo avtistične motnje in težjo motnjo v duševnem razvoju, 
pogosto težko vzpostavimo stik, za učenje in delo z njimi uporabljamo različne 
metode dela.  Z raziskavo želim izvedeti, ali je z uporabo metode Floortime možen 
napredek na področju komunikacije in funkcioniranja na trenutnem razvojnem 
mejniku, kljub kombinaciji motenj in višji starosti deklice.  
 
 
5.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
5.2.1. Cilji raziskave  
 

Cilja raziskave sta:  
� Opisati in preizkusiti metodo Floortime pri deklici, stari 10 let in 9 mesecev z 

avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju ter opazovati 
napredek na področju komunikacije in funkcioniranja na razvojnem mejniku po 
metodi Floortime.  

 
� Raziskati in opisati dekličino komunikacijo, sledenje aktivnostim pri 

individualnih obravnavah in aktivno vključenost v igro na začetku in na koncu 
izvajanja metode Floortime.      
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5.2.2. Raziskovalna vprašanja 
 
Iz ciljev raziskave so oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 
V1: Kakšen napredek bo dosežen na področju komunikacije po izvajanju metode 

Floortime? 
V2:  Na katerem razvojnem mejniku po metodi Floortime je deklica in kako 

funkcionira na tem mejniku? 
V3:  Kakšen napredek bo dosežen na posameznem razvojnem mejniku po 

izvajanju metode Floortime? 
V4:  Kako se bosta izboljšala dekličino sledenje aktivnostim pri individualnih 

obravnavah in aktivna vključenost v igro po izvajanju metode Floortime? 
 
 
5.3. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 
 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in kvalitativni 
raziskovalni pristop. Izvedla sem longitudinalno študijo primera.  
 
 
5.3.1. Vzorec 
 

Izbrala sem namenski način vzorčenja. Vzorec predstavlja deklica z 
avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju, stara 10 let in 9 mesecev. 
Prvo šolsko leto obiskuje drugo stopnjo posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Opis otroka  

Po pregledu učenkine osebne mape, pogovorih z razredničarko, varuhinjo v 
oddelku, dekličino spremljevalko in dekličino materjo ter po opazovanju deklice pri 
pouku in v času podaljšanega bivanja sem sestavila opis učenke. 

Komisija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je leta 2011 deklico usmerila 
kot otroka z več motnjami in sicer kot dolgotrajno bolnega otroka in kot otroka s težjo 
motnjo v duševnem razvoju. Kasneje je bila v Ambulanti za avtizem in razvojne 
motnje še diagnosticirana kot otrok z avtističnimi motnjami. Kot dolgotrajno bolan 
otrok je bila opredeljena tudi zaradi epilepsije, ki jo zdravijo z antiepileptikom 
Depakine, epileptičnih napadov trenutno nima. Ker na njeno funkcioniranje najbolj 
vplivata težja motnja v duševnem razvoju in avtistične motnje, se za namene 
magistrske naloge nisem poglobila v dekličino zdravstveno stanje in značilnosti 
dolgotrajno bolnih otrok.  

Deklica zelo dobro opazuje, saj opazi malenkosti na predmetih. Dobro slušno 
zaznava in si zapomni melodije. Iz pogovora razbere pomembne besede. Razume 
enostavna navodila in enostavno zaporedje dogodkov ali nalog. Njena groba 
motorika je okorna in nestabilna, vendar uspešno opravi gibalne naloge. Deklica 
komunicira z neverbalno govorico. V preteklosti je za sporazumevanje uporabljala 
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metodo PECS, sedaj je zanimanje zanjo upadlo. Bližje ji je uporaba kretenj, saj so te 
zanjo finomotrično manj zahtevne kot metoda PECS. Izgovori enostavne zloge ali 
krajše besede, število besed se povečuje. Verbalno izrazi kakšno željo ali potrebo. 
Težave ima na področjih finomotorike in grafomotorike, samostojnosti in skrbi zase. 
Ni vzdržna, pri hranjenju potrebuje občasno pomoč. Zaradi kratkotrajne in odkrenljive 
pozornosti ter koncentracije in težav s senzorno integracijo so prisotne težave pri 
učenju. V letošnjem šolskem letu je dobila spremljevalko, ki je stalno z njo, ji 
omogoča individualno delo ter ji nudi stalno pomoč in podporo. Učenka potrebuje za 
delo miren prostor, brez motečih dejavnikov, slikovni urnik in žetoniranje vedenja. 
Potrebni so pogosti odmori, dodatno gibanje ter jasno postavljena pričakovanja in 
meje. Delo poteka na konkretnem nivoju, individualno in strukturirano. Rada 
vzpostavi stik z drugimi, vendar je njen pristop pogosto agresiven (lasanje, ščipanje). 
Predvsem do novih oseb pristopa hitro, jih udari, potegne za lase ali uščipne. Pri tem 
se smeji in ve, da je naredila nekaj, kar ne sme, saj se hitro skrije za roke (se brani, 
da ji ne bi isto naredili drugi). Je neprestano v gibanju, teka po prostorih, skače in 
vriska. Je zelo odločna in vztrajna pri cilju, ki si ga zastavi. Če cilja ne doseže, kriči, 
meče predmete in je avtoagresivna (se ugrizne v roko, koleno, grize stol ali mizo). 
Ima veliko potrebo po senzornih izkušnjah, ki jih neprestano išče, pogosto na 
socialno nesprejemljiv način. Velikokrat potrebuje dodatne zvočne, vestibularne in 
proprioceptivne stimulacije, saj je na teh področjih hiposenzitivna. Motivirajo jo 
glasba, ples, igre z žogo, guganje in spuščanje po toboganu. Rada ima 
multisenzorno sobo (»snozelen«), kopanje v bazenu in jezdenje konja. Zanimajo jo 
vse igrače in predmeti, ki nekaj proizvajajo (zvok, svetlobo, gibanje).  
 
Dosedanje obravnave 
 V šolskih letih 20013/2014 in 2014/2015 je bila vključena v projekt ABA, ki je 
potekal na šoli v okviru Inštituta za avtizem in sorodne motnje. Uporabljala je tudi 
metodo PECS. Deklica je še naprej vodena v Ambulanti za avtizem in razvojne 
motnje. Več let je vključena v terapijo s pomočjo konja ter plavanje po konceptu 
Halliwick. Redno obiskuje delovno terapijo. V letošnjem šolskem letu je začela 
obiskovati terapije senzorne integracije.  
 
 
5.3.2. Opis spremenljivk 
 
 Neodvisni spremenljivki sta: 

• starost in 
• spol deklice. 

 
Odvisne spremenljivke so: 

� dekličini asertivnost in responzivnost, 
� dekličino funkcioniranje na razvojnih mejnikih, 
� dekličino sledenje aktivnostim in aktivna vključenost v igro. 
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5.3.3. Merski instrumentarij 
 
5.3.3.1. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti 
 

V raziskavi sem uporabila Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične 
spretnosti Luigia Girolametta. V slovenščino so jo prevedle in priredile dr. Martina 
Ozbič, dr. Damjana Kogovšek in Barbara Penko, prof. def., surdo-logo. 

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika je s faktorsko analizo v svoji magistrski 
nalogi preverila avtorica B. Penko (2013). Ugotovila je, da je vprašalnik veljaven in 
zanesljiv ter tako uporaben za nadaljnje raziskave.  

Lestvica je sestavljena iz treh delov. V prvem delu je predgovor, kjer avtorice 
razložijo, kaj so sociopragmatične spretnosti, na kaj naj bodo ocenjevalci pozorni in 
kako naj izpolnijo vprašalnik.  Sledi 25 postavk o različnih vedenjih, katerih pogostost 
pojavljanja se ocenjuje na petstopenjski lestvici (1 – nikoli/ne/še, 2 – skoraj nikoli, 3 – 
včasih, 4 – pogosto, 5 – vedno). 10 trditev, ki opisuje responzivno vedenje, je 
razdeljenih na 3 podskupine ali podpodročja: odgovarjanje na vprašanja, odzivanje 
na zahteve in smiselno povezanost s temo pogovora. 15 trditev, ki opisujejo 
asertivno vedenje, je razdeljenih na naslednja podpodročja: spraševati, izraziti želje, 
zahteve in potrebe ter predlagati (Penko, 2013).  

 
V Tabeli 6 so predstavljena podpodročja asertivnosti in posamezne postavke 

(Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti je Priloga 1). 
 

Tabela 6: Klasifikacija postavk asertivnosti (Penko, 2013) 

Podpodročja Zap. 
št. 

Trditev 

SPRAŠEVATI 

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

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

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

 

IZRAZITI ŽELJE, 
ZAHTEVE, 
POTREBE 

7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 
9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.  

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

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

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

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

PREDLAGATI 

5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.  
11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo. 
13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 
14. Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne načine igre ali novo igro. 

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

25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala. 
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V Tabeli 7 so predstavljena podpodročja responzivnosti ter posamezne 
postavke. 

 
Tabela 7: Klasifikacija postavk responzivnosti (Penko, 2013) 

Podpodročja Zap. 
št. 

Trditev 

ODGOVARJATI NA 
VPRAŠANJA 

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

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

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 

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

 

ODZVATI SE NA 
ZAHTEVE 

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

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

 

SMISELNA 
POVEZANOST S TEMO 
POGOVORA 

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

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 

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

 
 Tretji del lestvice sestavlja priloga, ki je namenjena logopedom in omogoča 
analizo vprašalnika ter pridobitev rezultatov. Vsebuje klasifikacijo postavk, del za 
izračun povprečne ocene ter dve tabeli za izdelavo profila otrokovih 
sociopragmatičnih spretnosti. Tako lahko določimo nivo razvitosti veščin asertivnosti 
in responzivnosti, ki ga je otrok dosegel. Določimo tudi uravnoteženost profila in 
končni nivo sociopragmatičnih spretnosti: 

� I nivo – odsotna, nepogosta veščina (točkovanje nižje od 3,0), 
� II nivo – slabo razvita, porajajoča se veščina (točkovanje od 3,0 do 4,4), 
� III nivo – dobro razvita veščina (točkovanje višje od 4.5). 
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5.3.3.2. Ocenjevalna lista za metodo Floortime 
 

Uporabila sem tudi Ocenjevalno listo za metodo Floortime Stanleya 
Greenspana in Nancy Thorndike Greenspan. V slovenščino jo je prevedla in priredila 
Sabina Korošec Zavšek. 
 

Lista je namenjena ugotavljanju doseganja razvojnih mejnikov po metodi 
Floortime. Zajema 9 področji oziroma razvojnih mejnikov: 

1. MEJNIK: Pozornost (ostati miren in skupna pozornost). 
2. MEJNIK: Povezanost z okolico, vključenost. 
3. MEJNIK: Interakcija in komunikacija. 
4. MEJNIK: Reševanje problemov, interakcije z neprekinjenim tokom. 
5. MEJNIK: Ustvarjalna in smiselna uporaba idej in besed. 
6. MEJNIK: Logično mišljenje, povezovanje idej. 
7. MEJNIK: Multikavzalno, več vzročno razmišljanje. 
8. MEJNIK: Primerjalno razmišljanje in sivo območje razmišljanja. 
9. MEJNIK: Reflektivno razmišljanje. 

 
Vsak mejnik ima od 2 do 4 postavke oziroma vprašanja. Vprašanja /a/ 

predstavljajo doseganje mejnika, vprašanja /b/ predstavljajo razvoj te ravni in 
vprašanja /c/ sposobnost ohranjanja stabilnosti na tej ravni.    

 
Prisotnost posamezne otrokove sposobnosti se oceni z izbiro enega izmed 4 

podanih odgovorov: Prva dva odgovora (odgovor 1 in 2) nakazujeta, da mora otrok ta 
mejnik še utrjevati. Nadaljnja odgovora (odgovor 3 in 4) nakazujeta, da ima otrok ta 
mejnik že delno ali popolnoma osvojen. Za lažjo interpretacijo podatkov sem 
odgovore pretvorila v točke (odgovor 1 – 1 točka, odgovor 2 – 2 točki, odgovor 3 – 3 
točke, odgovor 4 – 4 točke). 
 

V Tabeli 8 so prikazane postavke oziroma vprašanja za posamezen mejnik 
(Ocenjevalna lista za metodo Floortime je Priloga 2). 

 
Tabela 8: Vprašanja Ocenjevalne liste za metodo Floortime (Greenspan, Greenspan, 2010) 

Št. Postavka/vprašanje 

1. MEJNIK: POZORNOST 

1.a 
Ali zmore vaš otrok ostati osredotočen in/ali zmore mirno opravljati starosti primerno rutinsko 
opravilo v vrtcu, v šoli ali doma, kadar opravlja opravilo, ki ga želi opravljati (na primer, se igra 
z vami…) ? 

1.b Ali zmore vaš otrok ostati osredotočen in/ali zmore mirno opravljati starosti primerno rutinsko 
opravilo v vrtcu, v šoli ali doma, kadar opravlja opravilo, ki mu ga izbere ali določi nekdo drug? 

1.c Ali je vaš otrok sposoben obvladovati svoje impulze, strahove in skrbi, ter se umiri z malo 
podpore? 
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2. MEJNIK: POVEZANOST Z OKOLICO, VKLJUČENOST 

2.a Kadar je vaš otrok razburjen, preobremenjen ali se drugače počuti neudobno, je zanj značilno 
da … 

2.b Kadar je vaš otrok razburjen, preobremenjen ali se drugače počuti neudobno, je zanj značilno 
da … 

2.c Kadar ste v interakciji z vašim otrokom, je običajno … 

3. MEJNIK: INTERAKCIJA IN KOMUNIKACIJA 

3.a Kadar v interakciji z vašim otrokom uporabljate geste (na primer nasmeh ali smešen obraz), 
vaš otrok … 

3.b Ko ste v interakciji z otrokom, otrok … 

3.c Kadar se igrate z vašim otrokom ali ste z njim v interakciji, vaš otrok … 

4. MEJNIK: REŠEVANJE PROBLEMOV, INTERAKCIJE Z NEPREKINJENIM TOKOM 

4.a V situaciji, ko vaš otrok potrebuje vašo pomoč, vaš otrok … 

4.b Vaš otrok lahko izvaja vrsto ukrepov za reševanje težav, kot na primer: če želi brati knjigo: 
poišče določeno knjigo, jo odpre na določeni strani, gleda slike ali bere knjigo.  

5. MEJNIK: USTVARJALNA IN SMISELNA UPORABA IDEJ IN BESED 

5.a Kadar vaš otrok reagira v dani situaciji in ga vi vprašate, kako se počuti, vaš otrok … 

5.b Kadar se vaš otrok igra neresnično igro s prijatelji, vaš otrok … 

5.c Kadar vprašate vašega otroka za mnenje, vaš otrok … 

5.d Kadar se vaš otrok igra z vrstniki, vaš otrok … 

6. MEJNIK: LOGIČNO MIŠLJENJE, POVEZOVANJE IDEJ 

6.a Kadar vaš otrok goji čustva do vas (dobra ali slaba), vaš otrok … 

6.b Kako pogosto se je vaš otrok sposoben smiselno pretvarjati v igrah z vrstniki, ki se igrajo 
zgodbo, igro vlog in/ali domiselno igro ?  

6.c Ali vaš otrok zmore vzdrževati prijateljstvo in v njem uživati?   

7. MEJNIK: MULTIKAVZALNO, VEČ VZROČNO RAZMIŠLJANJE 

7.a Ali vaš otrok zmore pojasniti vsaj 3 razloge, zakaj mu je nekaj všeč (na primer njegova 
najljubša risanka, igrica…)? Ali zakaj nečesa ne mara (na primer določene hrane…)? 

7.b 

Ali vaš otrok razume, da je za neko stvar lahko več razlogov ali da čustva povzročajo določeno 
vedenje pri osebah (na primer razume situacijo, v kateri je prijatelj lahko razburjen zaradi šole 
in govori jezno. Vaš otrok pri tem ne predpostavlja, da je prijatelj jezen na njega in zmore 
razmisliti tudi o drugih možnostih)? 

7.c Kako vaš otrok reagira, kadar je jezen na sebe (ali nasprotno se zelo veseli zaradi nečesa, kar 
je storil)? 

8. MEJNIK: PRIMERJALNO RAZMIŠLJANJE IN SIVO OBMOČJE RAZMIŠLJANJA 

8.a Ali zmore vaš otrok delati enostavne primerjave (na primer med predmeti, igračami ali na 
primer: bolj mi je všeč Harry Potter kot Spiderman)? 

8.b 
Ali zmore vaš otrok razlikovati različne stopnje različnih čustev v eni situaciji (sivo območje 
razmišljanja)? Na primer, če sodeluje v novi aktivnosti (nogometna tekma, klavirski nastop), 
zmore izraziti tako navdušenje nad novo dejavnostjo kot tudi malo strahu pred nastopom?  

8.c Ali zmore vaš otrok opisati različne stopnje čustev, kij ih ima do različnih prijateljev? Na primer: 
Raje imam Jano kot Julijo, toda moja soseda Ana je moja najboljša prijateljica.  

  



 

44 
 

9. MEJNIK: REFLEKTIVNO RAZMIŠLJANJE 

9.a  
Ali vaš otrok pozna sebe tako dobro, da lahko presodi, kako se počuti v določeni situaciji? Ali 
vaš otrok lahko prepozna svoja čustva ali vedenje in ga presodi kot na primer: Počutim se bolj 
jeznega, kot bi bilo prav?  

9.b   Ali zmore vaš otrok gojiti prijateljstva, hkrati pa ima svoje mnenje o sebi in drugih? 

9.c Ali zmore vaš otrok uporabljati svoje lastne zamisli o tem, kaj je prav in kaj narobe (vrednotiti)? 

 
 
5.3.3.3. Ček lista za analizo dnevniških zapisov obravnav po metodi Floortime 

 
Za lažjo analizo dnevniških zapisov obravnav in ugotavljanje dekličinega 

sledenja aktivnostim pri individualnih obravnavah ter njene aktivne vključenosti v igro 
sem oblikovala ček listo za analizo dnevniških zapisov. Ček lista temelji na pogostih 
vedenjih deklice in značilnostih prvih razvojnih mejnikov po metodi Floortime. Namen 
ček liste je ugotoviti morebitne spremembe v dekličinem vedenju in napredek tekom 
obravnav. Za takšen način obdelave podatkov sem se odločila, ker omogoča 
merljivost. 

Ček lista vsebuje 12 postavk, ki so razdeljena na 2 področji (zaželena in 
nezaželena vedenja). Postavke opisujejo različna vedenja, za katera beležimo 
prisotnost ali odsotnost teh vedenj. Predstavljena so v Tabeli 9 (Ček lista za analizo 
dnevniških zapisov obravnav po metodi Floortime je Priloga 3). 
 
Tabela 9: Klasifikacija postavk Ček liste za analizo dnevniških zapisov obravnav po metodi Floortime 

(avtorsko delo) 

Področje Postavka 

ZAŽELENA 
VEDENJA 

• Odšteva do želene aktivnosti (»Tri, štiri, zdaj!«). 

• Odgovori na vprašanje »Še?«. 

• Je odzivna (za izražanje uporabi kretnje ali naredi aktivnost). 

• Kaže interes za različne občutke 3 sekunde ali več.  

• Kaže interes za dejavnost 3 sekunde ali več. 

• Začne interakcijo. 

 
Področje Postavka 

NEZAŽELENA VEDENJA 

� Ščipa. 

� Lasa. 
� Štirikrat in več se odmakne v svoj svet  

(značilna kretnja z roko in glas o). 
� Štirikrat in več se ne odzove na svoje ime. 

� Štirikrat in več se obrne stran in ne želi sodelovati. 

� Štirikrat in več odide k vratom. 
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5.3.4. Postopek zbiranja podatkov 
 
 Podatke o deklici sem najprej pridobila s pomočjo pogovorov z dekličino 
materjo, razredničarko, varuhinjo v oddelku, dekličino spremljevalko in Sabino 
Korošec Zavšek. Pregledala sem tudi dekličino dokumentacijo v njeni osebni mapi. 
Nadaljnje podatke sem pridobila z dvanajst tedensko obravnavo deklice, med katero 
sem vodila dnevniške zapise obravnav. Kasneje sem na podlagi teh zapisov izpolnila 
avtorsko ček listo za analizo dnevniških zapisov. Za oceno začetnega in končnega 
stanja smo Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti in Ocenjevalno listo 
za metodo Floortime izpolnile 3 ocenjevalke: dekličina mati, dekličina razredničarka 
in jaz. S tem sem želela zagotoviti čim večjo objektivnost pridobljenih rezultatov.  
 
 
5.3.5. Opis izvedbe 
 

Izvedla sem dvanajst tedensko obravnavo deklice po metodi Floortime pod 
vodstvom Sabine Korošec Zavšek, prof. defektologije in  DIR Floortime terapevtke (v 
nadaljevanju terapevtka). Obravnave so potekale štirikrat tedensko, ob ponedeljkih in 
sredah v času pouka in ob torkih na dekličinem domu v popoldanskih urah ter ob 
četrtkih po pouku, pod vodstvom terapevtke. Trajanje posamezne obravnave je bilo 
od 20 do 30 minut.  
 

Tabela 10: Prikaz datumov izvajanja obravnave 

 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 5. teden 6. teden 

Ponedeljek / 11. 1. 2016 / 25. 1. 2016 1. 2. 2016 / 

Torek 5. 1. 2016 12. 1. 2016 19. 1. 2016 26. 1. 2016 2. 2. 2016 / 

Sreda 6. 1. 2016 13. 1. 2016 20. 1. 2016 / 3. 2. 2016 10. 2. 2016 

Četrtek 7. 1. 2016 14. 1. 2016 21. 1. 2016 28. 1. 2016 4. 2. 2016 11. 2. 2016 

 
 7. teden 8. teden 9. teden 10. teden 11. teden 12. teden 

Ponedeljek 15. 2. 2016 / 29. 2. 2016 7. 3. 2016 14. 3. 2016 21. 3. 2016 

Torek 16. 2. 2016 23. 2. 2016 1. 3. 2016 8. 3. 2016 15. 3. 2016 22. 3. 2016 

Sreda  17. 2. 2016 24. 2. 2016 2. 3. 2016 9. 3. 2016 16. 3. 2016 23. 3. 2016 

Četrtek 18. 2. 2016 25. 2. 2016 3. 3. 2016 10. 3. 2016 / 24. 3. 2016 
 

LEGENDA: 

 - obravnave v šoli  - obravnave na domu  - obravnave s Sabino Korošec Zavšek 

 
  

V treh mesecih je bilo načrtovanih 48 obravnav. Zaradi bolezni deklice, moje 
odsotnosti in pouka prostih dni je bilo izvedenih 41 obravnav, kar predstavlja 85 
odstotno realizacijo načrtovanih obravnav. Od tega je bilo v šoli načrtovanih 24 
obravnav, izvedenih je bilo 19 (79 odstotna realizacija), na domu je bilo načrtovanih 
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12 obravnav, izvedenih je bilo 11 (91 odstotna realizacija) in s terapevtko je bilo 
načrtovanih 12 obravnav, izvedenih je bilo 11 (91 odstotna realizacija).  

Od vseh izvedenih obravnav obravnave v šoli predstavljajo 46 odstotni delež 
obravnav (19 obravnav), obravnave na domu (11 obravnav) predstavljajo 27 odstotni 
delež in obravnave s terapevtko (11 obravnav) prav tako predstavljajo 27 odstotni 
delež celotnih obravnav (tabela 11). 

 
 

Tabela 11: Delež posameznih obravnav 

 Število 
izvedenih 
obravnav 

% 

Obravnave v šoli 19 46 

Obravnave na domu 11 27 

Obravnave s Sabino  
Korošec Zavšek 11 27 

SKUPAJ 41 100 

 
  
Na začetku obravnave je bilo težko predvideti, kako se bova z deklico ujeli in kako bo 
delo potekalo. Poleg tega sva obe potrebovali čas, da sva se spoznali. Želela sem 
izključiti subjektivne dejavnike, ki bi vplivali na objektivno oceno začetnega stanja, 
zato je bila ta izvedena v 4. tednu obravnave (1. ocenjevanje). Končna evalvacija je 
bila izvedena v 12. tednu (2. ocenjevanje). S tem sem tudi zaključila z intenzivno 
obravnavo deklice za namene magistrske naloge. Delo z deklico sem po metodi 
Floortime nadaljevala do konca šolskega leta, dvakrat tedensko ali kolikor mi je 
dopuščal čas.  
 
 Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih so obravnave po metodi Floortime potekale 
v šoli. Imela sem možnost, da sem z učenko delala individualno, v ločenem prostoru. 
To je bila manjša telovadnica oziroma igralnica, ki je prikazana na spodnjih 
fotografijah (Slika 2, 3 in 4). Igralnica je imela oblazinjene stene, dve blazini, 
trampolin, leseno igralo, tobogan, prostor za počitek z blazinami in gugalnico. 
Učenka se je v tem prostoru dobro počutila. 
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Slika 2: Igralnica, kjer so potekale obravnave v šoli (vir: osebni arhiv) 

 

 
Slika 3: Tobogan v igralnici (vir: osebni arhiv) 

 

 
Slika 4: Gugalnica v igralnici (vir: osebni arhiv) 
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 Ob torkih so obravnave potekale na dekličinem domu. Na začetni obravnavi je 
bila prisotna mati, nato sva bili z deklico sami. Večinoma sva bili v dnevni sobi na tleh  
ali v dekličini sobi na tleh ali na njeni postelji. 

 Pri izvajanju obravnav sem uporabila veliko pripomočkov oziroma igrač. 
Deklica je imela zelo rada žoge, zato so te predstavljale večino mojih pripomočkov. 
Uporabila sem dve veliki terapevtski žogi za razgibavanje, dve košarkaški žogi, žogo 
za odbojko, nogometno žogo, teniške žoge, žoge za namizni tenis, žogice, ki se 
odbijajo (»skokice«), žoge za masažo (»ježki«), majhno medicinsko žogo, žogo z 
lučko ter majhno in veliko napihljivo žogo (»žogo za na plažo«). Poskusila sem tudi z 
drugimi pripomočki in igračami kot so plastične živali, lesene sestavljanke živali, 
prevoznih sredstev, sadja in zelenjave, svetleče palčke, leseni obročki, frača, boben, 
napihljiva žaba, napihljiv tunel, zračna tlačilka, ročni ventilator, balinčki, keglji, 
mehurčki, aluminijasta folija, vata in rjuhe, s katerimi sem želela razširiti dekličine 
interese, jo motivirati in vzbuditi njeno zanimanje. 
 
 
5.3.6. Postopek obdelave podatkov 
 

Zbrane podatke sem kvalitativno in kvantitativno obdelala. Kvalitativni pristop 
sem uporabila pri analizi dnevniških zapisov, kjer sem izbrala najpogostejša vedenja, 
ki so se pojavljala med obravnavami in so se tekom obravnav spreminjala. Tako sem 
oblikovala avtorsko ček listo, preostanek analize dnevniških zapisov sem strnila v 
opažanja. Kvantitativen pristop sem uporabila pri analizi ocenjevalnih lestvic. Za 
večjo objektivnost pridobljenih podatkov sem izračunala aritmetične sredine ocen 
treh ocenjevalk, ter povprečne točke na podpodročjih lestvic. Podatke, pridobljene z 
ocenjevalnima lestvicama, sem predstavila grafično in v tabelah. 1. ocenjevanje je 
bilo izvedeno z namenom ocene začetnega stanja pred obravnavo. 2. ocenjevanje je 
bilo izvedeno po obravnavi in je ugotavljalo spremembo stanja.  
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5.4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO  
 
5.4.1. Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati Ocenjevalne lestvica za 
sociopragmatične spretnosti. Lestvico smo izpolnile 3 ocenjevalke: dekličina mati, 
dekličina razredničarka in jaz. S tem sem želela zagotoviti čim večjo objektivnost 
pridobljenih rezultatov. Zato so pri posameznih postavkah pri vsakem ocenjevanju 
izračunana povprečja naših ocen, ki predstavljajo objektivno oceno posamezne 
postavke. 1. ocenjevanje predstavlja začetno stanje (stanje pred izvajanjem 
obravnav po metodi Floortime), 2. ocenjevanje predstavlja končno stanje (stanje po 
obravnavah). Razlika je izračunana glede na dekličin rezultat pri 2. ocenjevanju 
(največje možno število točk predstavlja 100 odstotkov). 
 
 
5.4.1.1. Skupno točkovanje 
 

Tabela 12: Skupno povprečje ocen na področjih asertivnosti in responzivnosti pred in po obravnavi 

 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
Asertivnost 10,16 11,50 + 1,34 + 9 % 
Responzivnost 10,09 11,42 + 1,33 + 9 % 
 
 Tabela 12 prikazuje skupno povprečje ocen asertivnosti in responzivnosti pred 
in po obravnavi.  
 Kot je razvidno iz tabele je deklica ob prvem in drugem ocenjevanju dosegla 
približno enako skupno povprečje ocen na področju asertivnosti in na področju 
responzivnosti. Pri obeh ocenjevanjih je na obeh področjih dosegla II. nivo, ki pomeni 
porajajočo se ali slabo razvito veščino.  
 Na področju asertivnosti je po obravnavi opazno izboljšanje za 1,34 skupnega 
povprečja ocene, kar predstavlja 9 odstotkov in nakazuje izboljšanje veščine 
asertivnosti. Tudi na področju responzivnosti je opazen napredek. Pri drugem 
ocenjevanju je bilo skupno povprečje ocen višje za 1,33 skupnega povprečja ocene, 
kar prav tako predstavlja 9 odstotno izboljšanje.  
 Deklica je po obravnavi imela višji skupni povprečni oceni na obeh področjih, 
kar nakazuje na izboljšanje veščin asertivnosti in responzivnosti. Deklica je bila pred 
in po obravnavi rahlo bolj asertivni komunikacijski tip, kar pomeni, da je pogosteje 
izražala želje, zahteve, potrebe, predlagala in spraševala. 
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5.4.1.2. Rezultati na podpodročjih asertivnosti  
 

Tabela 13: Skupno povprečje ocen na podpodročjih asertivnosti 

 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
Spraševati 3,11 3,56 + 0,45 + 9 % 
Izraziti želje, 
zahteve, potrebe 

3,94 4,33 + 0,39 + 8 % 

Predlagati 3,11 3,61 + 0,50 + 10 % 
 
Tabela 13 prikazuje rezultate na podpodročjih asertivnosti pred in po 

obravnavi. 
 
Spraševati 
 Deklica je pri prvem ocenjevanju na tem podpodročju v povprečju dosegla 
3,11 točk. Pri drugem ocenjevanju je dosegla 3,56 točk. Na podpodročju Spraševati 
se je povprečna ocena izboljšala za 0,45 točke, kar pomeni 9 odstotno izboljšanje. 
 

 
Graf 1: Povprečne točke pri podpodročju Spraševati 

 
Izraziti želje, zahteve, potrebe 
 Deklica je pri prvem ocenjevanju na tem podpodročju v povprečju dosegla 
3,94 točk. Pri drugem ocenjevanju je dosegla 4,33 točk. Povprečna ocena se je tako 
izboljšala za 0,39 točke, kar pomeni 8 odstotno izboljšanje tega podpodročja. 
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Graf 2: Povprečne točke pri podpodročju Izraziti želje, zahteve, potrebe 

 
 
Predlagati 
 Deklica je pri prvem ocenjevanju na tem podpodročju v povprečju dosegla 
3,11 točke. Pri drugem ocenjevanju je dosegla 3,61 točke, kar pomeni višji rezultat za 
polovico točke. To predstavlja 10 odstotno izboljšanje podpodročja Predlagati. 
 

 
Graf 3: Povprečne točke pri podpodročju Predlagati 
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Povzetek in interpretacija rezultatov na podpodročjih asertivnosti 
 
 Pri deklici je bil po obravnavi opazen napredek na vseh podpodročjih 
asertivnosti. Ta je bil najmanjši pri Izražanju želj, zahtev in potreb (0,39 točke) ter 
največji pri Predlaganju novih aktivnosti, iger in pri začenjanju komunikacije (0,5 
točke). Pri drugem ocenjevanju je na podpodročju Izraziti želje, zahteve, potrebe v 
povprečju dosegla 4,33 točk, kar je tudi najvišja povprečna ocena posameznega 
podpodročja, ki jo je dosegla na celotni lestvici. S tem rezultatom se je približala 
spodnji meji III. nivoja (nad 4,5 točk), ki predstavlja dobro razvito veščino. Pri 
podpodročjih Spraševati in Predlagati je pri prvem ocenjevanju dosegla povprečni 
oceni 3,11 kar je bilo na spodnji meji II. nivoja (od 3,0), ki nakazuje porajajočo se ali 
slabo razvito veščino. Pri drugem ocenjevanju sta bili povprečni oceni na obeh 
podpodročjih višji za približno polovico točke, kar pomeni boljše doseganje II. nivoja 
po koncu obravnave.  
 K. Kokot (2013) je v svojem diplomskem delu predstavila študijo primera z 
bratoma dvojčkoma z avtističnimi motnjami, starima 3 leta in 10 mesecev, kjer je po 6 
tedenski obravnavi po metodi Floortime prav tako ugotovila izboljšanje na področju 
asertivnosti. Deček 1 se je na podpodročju Spraševati izboljšal za 1 točko, na 
podpodročju Izraziti želje, zahteve, potrebe za 0,20 točke, na podpodročju Predlagati 
ni bilo sprememb. Pri Dečku 2 je bil napredek še večji. Na podpodročju Spraševati se 
je po 6 tedenski obravnavi po metodi Floortime izboljšal za 1,37 točke, na 
podpodročju Izraziti želje, zahteve, potrebe za 1,47 točke in na podpodročju 
Predlagati za 1,17 točke. 
 Deklica sicer ni dosegla tako velikega napredka kot dečka v omenjeni študiji 
primera, pri čemer moramo upoštevati višjo starost deklice (drugo razvojno obdobje) 
in pridružene težje motnje v duševnem razvoju. Kljub temu je presenetljivo, da je njen 
najmanjši napredek na podpodročju asertivnosti, pri Izražanju želj, zahtev in potreb 
(0,39 točke) večji od najmanjšega napredka dečkov. Deček 1 se je po 6 tedenski 
obravnavi izboljšal za 0,20 točke na podpodročju Izraziti želje, zahteve, potrebe. Na 
podpodročju Predlagati ni napredoval, medtem ko se je deklica na tem področju po 8 
tedenski obravnavi izboljšala za 0,50 točke.    
  
 
5.4.1.3. Rezultati na podpodročjih responzivnosti 
 

Tabela 14: Skupno povprečje ocen na podpodročjih responzivnosti 

 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
Odgovarjati na 
vprašanja 

3,17 3,75 + 0,58 + 12 % 

Odzvati se na zahteve 3,50 4,00 + 0,50 + 10 % 
Smiselna povezanost 
s temo pogovora 

3,42 3,67 + 0,25 + 5 % 
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Tabela 14 prikazuje rezultate na  podpodročjih responzivnosti pred in po 
obravnavi. 

 
 

Odgovarjati na vprašanja 
Deklica je pri prvem ocenjevanju dosegla povprečni rezultat 3,17 točk. Pri 

drugem ocenjevanju je dosegla povprečje 3,75 točk, kar je za 0,58 točke višji 
rezultat. To predstavlja 12 odstotno izboljšanje tega podpodročja. 

 

 
Graf 4: Povprečne točke pri podpodročju Odgovarjati na vprašanja 

 
Odzvati se na zahteve 

Deklica je pri prvem ocenjevanju na tem področju v povprečju dosegla 3,50 
točk. Pri drugem ocenjevanju je dosegla 4 točke v povprečju, kar pomeni za polovico 
točke višji rezultat in predstavlja 10 odstotno izboljšanje odzivanja na zahteve. 
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Graf 5: Povprečne točke pri podpodročju Odzvati se na zahteve 

 
Smiselna povezanost s temo pogovora 

Deklica je pri prvem ocenjevanju na tem področju v povprečju dosegla 3,42 
točk. Pri drugem ocenjevanju je v povprečju dosegla 3,67 točk, kar pomeni za 
četrtino točke višji rezultat in predstavlja 5 odstotno izboljšanje smiselne povezanosti 
s temo pogovora. 

 

 
Graf 6: Povprečne točke pri podpodročju Smiselna povezanost s temo pogovora 
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Povzetek in interpretacija rezultatov na podpodročjih responzivnosti 
 Deklica je pokazala napredek na vseh podpodročjih responzivnosti. Najbolj je 
napredovala pri odgovarjanju na vprašanja (0,58 točke). Najmanjši napredek je bil na 
podpodročju Smiselne povezanosti s temo pogovora (0,25 točke). Pri podpodročju 
Odgovarjati na vprašanja je pri prvem ocenjevanju dosegla povprečno oceno 3,17, 
kar je bilo blizu spodnje meje II. nivoja (od 3,0), ki nakazuje porajajočo se ali slabo 
razvito veščino. Pri drugem ocenjevanju je bila povprečna ocena tega področja višja 
za več kot polovico točke, kar pomeni boljše doseganje II. nivoja in boljšo razvitost 
veščine odgovarjanja na vprašanja. 
 Rezultati študije primera K. Kokot (2013) so tudi pokazali napredek na vseh 
področjih responzivnosti, po 6 tedenski obravnavi dečkov po metodi Floortime. 
Deček 1 se je na podpodročju Odgovarjati na vprašanja izboljšal za 1,5 točke, na 
podpodročju Odzivati se na zahteve za 0,50 točke in na podpodročju Smiselna 
povezanost s temo pogovora za 0,75 točke. Pri Dečku 2 je bil prav tako napredek na 
vseh podpodročjih. Na podpodročju Odgovarjati na vprašanja za 1 točko, na 
podpodročju Odzivati se na zahteve za 1,5 točke in na podpodročju Smiselna 
povezanost s temo pogovora za 0,50  točke.   

Tudi na podpodročjih responzivnosti deklica ni dosegla tako velikega napredka 
kot dečka v omejeni študiji primera, pri čemer moramo upoštevati višjo starost 
deklice (drugo razvojno obdobje) in pridružene težje motnje v duševnem razvoju.  
 
 
5.4.1.4. Posamezne postavke s področja asertivnosti 
 

Tabela 15: Posamezne postavke asertivnosti in povprečne ocene treh ocenjevalk 

SPRAŠEVATI 1. ocenj. 2. ocenj. 
2. Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se 

dogaja. 
3,33 3,67 

4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 4,33 4,33 
21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, 

kaj je to. 
1,67 2,67 

 
IZRAZITI ŽELJE, ZAHTEVE, POTREBE 1. ocenj. 2. ocenj. 

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

4,33 4,33 

9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.  3,33 3,67 
16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa 

narediti. 
4,00 4,67 

17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar. 4,33 4,67 
18. Ko se igramo zabavno igro, ki jo nenadoma prekinem, me otrok 

prosi, naj nadaljujem. 
4,00 4,67 

22. Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč. 3,67 4,00 
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PREDLAGATI 1. ocenj. 2. ocenj. 
5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.  2,67 3,33 

11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo. 2,33 3,67 
13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 4,00 4,00 
14. Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne načine igre ali novo 

igro. 
3,33 3,33 

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

2,33 2,33 

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

4,00 5,00 

 

 

 

Graf 7: Število doseženih točk ob 1. in 2. ocenjevanju pri posameznih postavkah s področja 
asertivnosti 

 

Tabela 15 in Graf 7 prikazujeta rezultate pri posameznih postavkah s področja 
asertivnosti. Pri 1. ocenjevanju so bile z najvišjo oceno (4,33 točke) ocenjene 4., 7. in 
17. postavka: 
4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 
7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 
17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar. 

 
 Najnižjo oceno (1,67 točke) je pri 1. ocenjevanju imela 21. postavka (Če otrok 

ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to.). To je bila tudi 
najnižje ocenjena postavka na celotni lestvici.  

 
Pri 2. ocenjevanju je bila z najvišjo oceno (5 točk) ocenjena 25. postavka 

(Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala). To je bila 
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tudi najvišje ocenjena postavka na celotni lestvici. Najnižjo oceno (2,33 točke) je pri 
2. ocenjevanju  dobila 24. postavka (Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne 
sprašujem neposredno njega.). 

 
Nobena postavka s področja asertivnosti ni bila pri 2. ocenjevanju ocenjena 

nižje kot pri 1. ocenjevanju.  
 
4., 7., 13., 14. in 24. postavka so bile pri 1. in 2. ocenjevanju enako ocenjene:  

4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 
7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 
13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 
14. Ob skupnem igranju otrok predlaga različne načine igre ali novo igro. 
24. Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega. 

 
 Pri 2. ocenjevanju je največjo razliko (1,34 točke) deklica dosegla pri 11. 
postavki (Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo). Omeniti 
velja tudi postavki 21. in 25., saj je deklica pri 2. ocenjevanju tu dosegla za 1 točko 
višjo oceno:   
21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to. 
25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala.  
 
 
5.4.1.5. Posamezne postavke s področja responzivnosti 
 

Tabela 16: Posamezne postavke responzivnosti in povprečne ocene treh ocenjevalk 

ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA 1. ocenj. 2. ocenj. 
1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju 

ima rad, otrok pove ali pokaže, katero želi. 
4,00 4,67 

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

2,33 3,33 

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 3,33 3,33 
23. Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori. 3,00 3,67 
 
ODZVATI SE NA ZAHTEVE 1. ocenj. 2. ocenj. 

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

3,00 3,33 

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

4,00 4,67 

 
SMISELNA POVEZANOST S TEMO POGOVORA 1. ocenj. 2. ocenj. 
10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več 

izmenjavah vlog v pogovoru. (npr.: otroka nekaj vprašam, otrok 
odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok odgovori ali vpraša on). 

3,00 3,33 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 3,33 3,33 
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 3,67 3,33 
19. Glasovi/geste–gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega 

pogovora. 
3,67 4,33 
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Graf 8: Število doseženih točk ob 1. in 2. ocenjevanju pri posameznih postavkah s področja 
responzivnosti 

 
Tabela 16 in Graf 8 prikazujeta rezultate pri posameznih postavkah s področja 

responzivnosti. Pri 1. ocenjevanju sta bili z najvišjo oceno (4 točke) ocenjeni 1. in 20. 
postavka: 
1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok pove ali pokaže, 
katero želi. 
20. Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a). 
 

Najnižjo oceno (2,33 točke) je pri 1. ocenjevanju imela 3. postavka (Ko otroka 
vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime pozna, ga pove.).  

 
Pri 2. ocenjevanju sta bili zopet z najvišjo oceno (4,67 točk) ocenjeni 1. in 20. 

postavka. Najnižjo oceno (3,33 točke) so pri 2. ocenjevanju dosegle 3., 6., 8., 10., 12. 
in 15. postavka:   
3. Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime pozna, ga pove. 
6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 
8. Če vprašam otroka, da ponovi nekaj, česar nisem razumel(a), otrok to stori in ponovi. 
10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v pogovoru. (npr.: otroka 
nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok odgovori ali vpraša on). 
12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 
15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 
 

15. postavka je bila pri 2. ocenjevanju ocenjena za 0,34 točke nižje kot pri 1. 
ocenjevanju in je edina postavka na celi lestvici, ki je bila pri 2. ocenjevanju ocenjena 
nižje kot pri 1. ocenjevanju.  
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6. in 12 postavka sta bili pri 1. in 2. ocenjevanju enako ocenjeni: 
6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 
12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 

 
 Pri 2. ocenjevanju je največjo razliko (1,34 točke) deklica dosegla pri 19. 
postavki (Glasovi/geste–gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora.). 
Omeniti velja tudi 3. postavko (Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to 
ime pozna, ga pove), saj je deklica pri 2. ocenjevanju tu dosegla za 1 točko višjo 
oceno.    
  
 
5.4.1.6. Povzetek rezultatov Ocenjevalne lestvice za sociopragmatične 
spretnosti 
 

Tabela 17 prikazuje povzetek rezultatov Ocenjevalne lestvice za 
sociopragmatične spretnosti. Iz pridobljenih rezultatov pred in po obravnavi po 
metodi Floortime (1. in 2. ocenjevanje) je razviden trend izboljšanja rezultatov na 
vseh področjih asertivnosti in na vseh področjih responzivnosti. Rezultati so skladni z 
navedbami v literaturi (interpretacija rezultatov iz posameznih področji je 
predstavljena v poglavjih 5.4.1.2. in 5.4.1.3.). 

 
Tabela 17: Povzetek povprečnih ocen treh ocenjevalk za vsako področje Ocenjevalne lestvice za 

sociopragmatične spretnosti 

PODROČJE ASERTIVNOSTI 

 1. ocenj. 2. ocenj. Komentar 

Spraševati 3,11 3,56 Pri 2. ocenjevanju kljub 
napredku ostajajo porajajoče 
se ali slabo razvite veščine (II. 
nivo). 

Izraziti želje, zahteve, potrebe 3,94 4,33 

Predlagati 3,11 3,61 

 
PODROČJE RESPONZIVNOSTI 

 1. ocenj. 2. ocenj. Komentar 

Odgovarjati na vprašanja 3,17 3,75 
Pri 2. ocenjevanju kljub 
napredku ostajajo porajajoče 
se ali slabo razvite veščine (II. 
nivo). 

Odzvati se na zahteve 3,50 4,00 

Smiselna povezanost s temo 
pogovora 3,42 3,67 
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5.4.2. Ocenjevalna lista za metodo Floortime 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati Ocenjevalne liste za metodo 
Floortime. Listo smo izpolnile 3 ocenjevalke: dekličina mati, dekličina razredničarka in 
jaz. S tem sem želela zagotoviti čim večjo objektivnost pridobljenih rezultatov. Zato 
so pri posameznih odgovorih pri vsakem ocenjevanju izračunana povprečja, ki 
predstavljajo objektivno oceno posameznega odgovora. 1. ocenjevanje predstavlja 
začetno stanje (stanje pred izvajanjem obravnav po metodi Floortime), 2. 
ocenjevanje predstavlja končno stanje (stanje po obravnavah). Razlika je izračunana 
glede na dekličin rezultat pri 2. ocenjevanju (največje možno število točk predstavlja 
100 odstotkov). 

Vprašanja /a/ predstavljajo doseganje mejnika, vprašanja /b/ predstavljajo 
njegov razvoj in vprašanja /c/ sposobnost ohranjanja stabilnosti.    

Prva dva odgovora (1 in 2) nakazujeta, da mora otrok ta mejnik še utrjevati, 
odgovora (3 in 4) nakazujeta, da ima otrok ta mejnik že delno ali popolnoma osvojen. 
Za lažjo interpretacijo podatkov sem odgovore točkovala (odgovor 1 – 1 točka, 
odgovor 4 – 4 točke). Tako rezultat pod 2 točkama nakazuje na težave pri usvajanju 
tega dela mejnika, rezultat s 3 točkami delno usvojen del mejnika in rezultat 4 točke 
usvojen del mejnika. Za lažje razumevanje vrednotenja liste sem pripravila Tabelo 18 
in Tabelo 19. 

 
Tabela 18: Tabela za vrednotenje usvajanja mejnika 

Vprašanje Usvajanje mejnika / del mejnika 

0. a Doseganje. 

0. b Razvoj. 
0. c 
0. d Ohranjanje stabilnosti. 

 
Tabela 19: Tabela za vrednotenje stopnje usvojenosti mejnika 

Točke Stopnja usvojenosti 

od 1 do 2 točki Težave pri usvajanju dela mejnik. 

3 točke Delno usvojen del mejnika. 

4 točke  V celoti usvojen del mejnika. 

 
 
1. MEJNIK: pozornost (ostati miren in skupna pozornost) 
 

Tabela 20: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 1. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
1. a 1,67 3,33 + 1,66 + 42 % 
1. b 2,33 2,33 / / 
1. c 1,67  1,67 / / 
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 Tabela 20 prikazuje dosežene točke pri vprašanjih, ki se nanašajo na 1. 
razvojni mejnik. 
 Kot je razvidno iz tabele, je deklica pri  1. ocenjevanju dosegla najvišje število 
točk (2,33) pri vprašanju 1. b, ki predstavlja razvoj tega mejnika, ki ga mora še 
utrjevati, da ga bo delno dosegla. Pri drugem ocenjevanju so odgovori na vprašanji 1. 
b in 1. c ostali isti. Napredek je bil pri doseganju 1. mejnika, saj so se odgovori na 
vprašanje 1. a izboljšali za 1,66 točke ali kar 42 odstotkov, kar pomeni napredek v 
doseganju 1. mejnika. Učenka sedaj delno dosega 1. mejnik.  
 
 
2. MEJNIK: povezanost z okolico, vključenost 
 

Tabela 21: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 2. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
2. a 1,67 2,33 + 0,66 + 17 % 
2. b 1,00 1,67 + 0,67 + 17 % 
2. c 2,00 2,00 / / 

 
Tabela 21 prikazuje dosežene točke pri vprašanjih, ki se nanašajo na 2. 

razvojni mejnik. 
 Deklica pri je pri 1. ocenjevanju dosegla najvišje število točk (2 točki) pri 
vprašanju 2. c, ki predstavlja sposobnost ohranjanja stabilnosti na tem mejniku. Pri 2. 
ocenjevanju so odgovori na to vprašanje ostali isti. 17 odstotni napredek je bil pri 
vprašanjih 2. a in 2. b, ki predstavljata doseganje in razvoj 2. mejnika. Kljub temu 
rezultati nakazujejo, da je potrebno doseganje, razvoj in sposobnost ohranjanja tega 
mejnika še utrjevati, saj se na celotnem mejniku pojavljajo težave. 
 
 
3. MEJNIK: interakcija in komunikacija 
 

Tabela 22: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 3. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
3. a 4,00 4,00 / / 
3. b 3,33 3,33 / / 
3. c 2,00 2,33 + 0,33 + 8 % 
 
 Tabela 22 prikazuje rezultate 3. mejnika. Deklica ima ta mejnik popolno 
usvojen, saj je tako pri 1. kot pri 2. ocenjevanju pri vprašanju 3. a dosegla vse možne 
točke (4 točke). Iz odgovorov na vprašanje 3. b izvemo, da je razvoj tega mejnika 
delen (3,33 točke). Pri 1. ocenjevanju so bili odgovori na vprašanje 3. c ovrednoteni z 
2 točkama, pri drugem ocenjevanju z 2,33 točke. Potrebno je še utrjevanje 
ohranjanja stabilnosti na 3. mejniku, ki se je sicer izboljšalo za 8 odstotkov (0,33 
točke).  
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4. MEJNIK: reševanje problemov, interakcije z neprekinjenim tokom 
 

Tabela 23: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 4. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
4. a 3,00 3,33 + 0,33 + 8 % 
4. b 2,67 3,33 + 0,66 + 17 % 

 
Tabela 23 prikazuje dosežene točke pri vprašanjih, ki se nanašajo na 4. 

mejnik. 
 Deklica je pri pri 1. ocenjevanju dosegla najvišje število točk (3 točke) pri 
vprašanju 4. a, ki se nanaša na doseganje tega mejnika. To se je še za 8 odstotkov 
(0,33 točke) izboljšalo pri 2. ocenjevanju. 17 odstotno izboljšanje (0,66 točke) je bilo 
zabeleženo pri razvoju tega mejnika (vprašanje 4. b). Pri 1. ocenjevanju je pri 
odgovorih na vprašanje 4. b dosegla 2,67 točke, pri drugem vprašanju 3,33 točk. 
Deklica je napredovala na celotnem 4. mejniku, ki ga sedaj (po obravnavi) delno 
usvaja in razvija. 
   
 
5. MEJNIK: ustvarjalna in smiselna uporaba idej in besed 
 

Tabela 24: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 5. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
5. a 3,00 3,00 / / 
5. b 1,00 1,00 / / 
5. c 1,66 1,33 - 0,33 - 8 % 
5. d 1,33 1,66 + 0,33 + 8 % 
 
 Tabela 24 prikazuje rezultate 5. mejnika. Največje število točk (3 točke) je bilo 
doseženo pri odgovoru na 5. a vprašanje, kar pomeni delno doseganje mejnika. 
Rezultati ostajajo nespremenjeni pri 2. ocenjevanju. Najnižji rezultat je bil dosežen pri 
5. b vprašanju (1 točka), kar pomeni, da se ta mejnik ne razvija. Rezultati pri 2. 
ocenjevanju so bili isti. Vprašanji 5. c in 5. d ugotavljata sposobnost ohranjanja 
stabilnosti na tem mejniku. Odgovori so si tu nasprotujoči. Opazna sta majhna izguba 
in napredek (0,33 točke ali 8 odstotkov) pri 2. ocenjevanju, vendar kljub temu 
rezultati nakazujejo, da je potrebno sposobnost ohranjanja stabilnosti 5. mejnika še 
utrjevati. 
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6. MEJNIK: logično mišljenje, povezovanje idej 
 

Tabela 25: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 6. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
6. a 1,33 1,33 / / 
6. b 1,00 1,00 / / 
6. c 1,00 1,33 + 0,33 + 8% 

 
Tabela 25 prikazuje dosežene točke pri vprašanjih, ki se nanašajo na 6. 

mejnik. Pri 1. in 2. ocenjevanju je imela učenka težave pri doseganju 6. mejnika in ga 
ni razvijala. Po obravnavi so se nekoliko (8 odstotkov) zmanjšale težave sposobnosti 
ohranjanja stabilnosti, vendar je stabilnost, razvoj in usvajanje tega mejnika še 
potrebno utrjevati. 
  
 
ZADNJI TRIJE MEJNIKI 
 

Pri 7. mejniku (multikavzalno, več vzročno razmišljanje) in 9. mejniku 
(reflektivno razmišljanje) so bili pri 1. in 2. ocenjevanju vsi odgovori na vsa vprašanja 
ovrednoteni z 1 točko. Rezultati kažejo na nedoseganje 7. in 9. razvojnega mejnika.  
 

Tabela 26 prikazuje rezultate 8 . mejnika (primerjalno razmišljanje in sivo 
območje razmišljanja).  
 

Tabela 26: Povprečne ocene treh ocenjevalk za 8. mejnik 

Vprašanje 1. ocenjevanje 2. ocenjevanje Razlika Razlika v % 
8. a 1,00 1,33 + 0,33 + 8 % 
8. b 1,00 1,00 / / 
8. c 1,00 1,00 / / 
 
 Pri 1. ocenjevanju je deklica pri vseh vprašanjih dosegla 1 točko, kar pomeni, 
da deklica ni dosegala 8. razvojnega mejnika, ga ni razvijala in ni imela sposobnosti 
ohranjanja stabilnosti na tem mejniku. Pri 2. ocenjevanju je bil opazen 8 odstotni 
napredek (0,33 točke) pri doseganju tega mejnika (vprašanje 8. a). Kljub temu se pri 
doseganju tega mejnika še vedno pojavljajo težave (rezultat pod 2 točki). Pri 2. 
ocenjevanju razvijanja mejnika in sposobnosti ohranjanja stabilnosti ni (odgovori so 
ponovno ovrednoteni z 1 točko). 
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V tabeli 27 je povzetek povprečnih ocen treh ocenjevalk za vse mejnike. 
 

Tabela 27: Povzetek povprečnih ocen treh ocenjevalk za vse mejnike 

 1. ocenj. 2. ocenj. Razlika Razlika v % 
1. MEJNIK: Pozornost (ostati miren in skupna pozornost) 

1. a 1,67 3,33 + 1,66 + 42 % 
1. b 2,33 2,33 / / 
1. c 1,67 1,67 / / 

2. MEJNIK: Povezanost z okolico, vključenost 
2. a 1,67 2,33 + 0,66 + 17 % 
2. b 1,00 1,67 + 0,67 + 17 % 
2. c 2,00 2,00 / / 

3. MEJNIK: Interakcija in komunikacija 
3. a 4,00 4,00 / / 
3. b 3,33 3,33 / / 
3. c 2,00 2,33 + 0,33 + 8 % 

4. MEJNIK: reševanje problemov, interakcije z neprekinjenim tokom 
4. a 3,00 3,33 + 0,33 + 8 % 
4. b 2,67 3,33 + 0,66 + 17 % 

5. MEJNIK: ustvarjalna in smiselna uporaba idej in besed 
5. a 3,00 3,00 / / 
5. b 1,00 1,00 / / 
5. c 1,66 1,33 - 0,33 - 8 % 
5. d 1,33 1,66 + 0,33 + 8 % 

6. MEJNIK: logično mišljenje, povezovanje idej 
6. a 1,33 1,33 / / 
6. b 1,00 1,00 / / 
6. c 1,00 1,33 + 0,33 + 8 % 

7. MEJNIK: multikavzalno, več vzročno razmišljanje 
7. a 1,00 1,00 / / 
7. b 1,00 1,00 / / 
7. c 1,00 1,00 / / 

8. MEJNIK: primerjalno razmišljanje in sivo območje razmišljanja 
8. a 1,00 1,33 + 0,33 + 8 % 
8. b 1,00 1,00 / / 
8. c 1,00 1,00 / / 

9. MEJNIK: reflektivno razmišljanje 
9. a 1,00 1,00 / / 
9. b 1,00 1,00 / / 
9. c 1,00 1,00 / / 
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Povzetek in interpretacija rezultatov Ocenjevalne liste za metodo Floortime 
Pred intenzivno obravnavo po metodi Floortime je imela deklica težave pri 

doseganju 1. mejnika in ni imela sposobnosti ohranjanja stabilnosti. Po obravnavi je 
1. mejnik delno dosegala. Pri 2. mejniku je bil napredek v doseganju mejnika, saj so 
se težave pri doseganju zmanjšale. Pri razvoju mejnika in sposobnostih ohranjanja 
stabilnosti so se tudi po obravnavi pojavljale težave. 3. mejnik je bil že pred 
obravnavo dosežen in delno razvit. Po obravnavi so se nekoliko zmanjšale težave pri 
sposobnostih ohranjanja stabilnosti. 4. mejnik je bil pred obravnavo delno dosežen, 
po obravnavi še malo bolj. Pri razvoju 4. mejnika so bile pred obravnavo težave, po 
obravnavi je bil dobro delno dosežen. Pri 5. mejniku ni bilo sprememb, kontrastni 
rezultati pri sposobnostih ohranjanja stabilnosti so se izničili. Učenka pred in po 
obravnavi tega mejnika ni dosegala. Pred obravnavo je imela deklica težave pri 
doseganju 6. mejnika, tega mejnika ni razvijala in ni imela sposobnosti ohranjanja 
stabilnosti. Po obravnavi je opazen majhen napredek v sposobnostih ohranjanja 
stabilnosti, vendar so pri tem še vedno težave. Učenka pred in po obravnavi ni 
dosegala, razvijala in ni imela sposobnosti ohranjanja stabilnosti 7. in 9. mejnika. 
Učenka tudi pred obravnavo ni dosegala, razvijala in ni imela sposobnosti ohranjanja 
stabilnosti 8. mejnika. Po obravnavi se opazi majhen napredek v doseganju mejnika, 
vendar so pri tem še vedno težave.  

Največji napredek je učenka dosegla na področju pozornosti, saj je po 
obravnavi delno dosegala 1. mejnik. Izboljšali sta se tudi njena povezanost z okolico 
in vključenost, čeprav 2. mejnik po obravnavi še ni delno dosežen. Opazen napredek 
je bil na področju reševanja problemov in interakcije z neprekinjenim tokom (4. 
mejnik), saj je po obravnavi bolje delno dosežen in se razvija. 3. mejnik je bil že pred 
obravnavo v celoti dosežen in delno razvit, po obravnavi so se zmanjšale težave v 
sposobnostih ohranjanja stabilnosti. Pri ostalih mejnikih ni bilo večjih sprememb.  

Ocenjevalna lista za metodo Floortime je izšla v knjigi Stanleya in Nancy 
Greenspana, The Learning Tree, leta 2010. Do sedaj nisem našla raziskav, ki bi 
uporabile to lestvico. Večina raziskav o metodi Floortime je uporabila The Functional 
Emotional Assessment Scale (FEAS), ki je namenjena ugotavljanju čustvenega 
funkcioniranja otrok, starih od 7 mesecev do 4 let, in ni prosto dostopna. Tako 
dobljene rezultate težko primerjam z ugotovitvami iz literature.  

Katja Kokot je v svojem diplomskem delu (2013) uporabila Ocenjevalno listo 
za metodo Floortime, ki jo je v slovenščino prevedla Sabina Korošec Zavšek. 
Ocenjevalna lista se v originalu imenuje Functional Emotional Developmental Levels: 
Basic Chart in je tabela, ki vsebuje značilnosti funkcioniranja otroka na določenem 
mejniku. Namenjena je ocenjevanju otrokovega funkcioniranja in beleženju napredka 
med obravnavami. Prisotnost sposobnosti se ocenjuje na štiristopenjski skali (nikoli 
prisotna, občasno prisotna, vedno prisotna in ni prisotna, kadar je otrok pod stresom) 
Prvič je objavljena v Greenspan, Wieder, Robin (1998), dostopna je tudi na spletu. 
Čeprav Functional Emotional Developmental Levels: Basic Chart omogoča 
ocenjevanje sposobnosti na določenem mejniku, ni občutljiva in ne beleži manjših 
sprememb ter  s svojo štiristopenjsko skalo težko zagotovi objektivnost. Ker sem 
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želela objektivne rezultate in lažjo interpretacijo sem izbrala novejšo Ocenjevalno 
listo za metodo Floortime.  

K. Kokot (2013) po 6 tedenskem izvajanju metode z dvojčkoma z avtističnimi 
motnjami, starima 3 leta in 10 mesecev, navaja izboljšanje v interesu za okolico (1. 
mejnik) in v dvosmerni komunikaciji (3. mejnik). Tudi v moji študiji primera je bil 
opazen napredek deklice pri doseganju 1. mejnika. Pri drugem ocenjevanju je ta 
mejnik že dobro delno dosegala. Ker je deklica 3. mejnik že dosegala je bil tam 
majhen napredek pri ohranjanju stabilnosti tega mejnika.  

Deklica se je po obravnavi najbolj izboljšala pri doseganju 1. mejnika. Pred 
obravnavo je imela težave pri doseganju, po obravnavi ga je delno dosegala. Delno 
je dosegla tudi razvoj tega mejnika. Težave ostajajo pri ohranjanju stabilnosti. 
Težave pri predelovanju senzornih dražljajev, uravnavanju svojega odziva  in 
ohranjanju pozornosti otrok z avtističnimi motnjami so opisane tudi v literaturi.  

Otroci z avtističnimi motnjami lahko imajo senzorne težave in preobčutljivosti 
ter zelo specifične senzorne potrebe (Wall, 2006; Hannah, 2009; Macedoni Lukšič 
idr., 2009; Kesič Dimic; 2010). Pri otrocih z avtističnimi motnjami najprej opazimo 
odsotnost skupne pozornosti in pomanjkanje zanimanja za okolico (Macedoni Lukšič 
idr., 2009 in Frey Škrinjar 2012). 

Kljub napredku pri doseganju in razvoju 2. mejnika ima deklica tu še vedno 
težave. Zopet so rezultati s področja povezanosti z okolico in vključenosti skladni z 
značilnostmi otrok z avtističnimi motnjami v literaturi.  

Dekličini rezultati Ocenjevalne liste za metodo Floortime kažejo delno usvojen 
3. in 4. razvojni mejnik, kar nakazuje na dekličine težave pri interakciji in komunikaciji 
ter reševanju problemov in vzdrževanju interakcije z neprekinjenim tokom. Takšne 
težave so v literaturi opisane tako za otroke z avtističnimi motnjami, kot tudi za otroke 
z motnjami v duševnem razvoju. Žagar (2012) opisuje, da so odnosi  otrok z 
avtističnimi motnjami bolj instrumentalni kot ekspresivni. Otroci vstopajo v odnose le 
zato, da nekaj dobijo (npr.: hrano, igračo). K. Wall (2006) navaja, da otroci z 
avtističnimi motnjami pogosto delujejo kot da so odsotni, ne kažejo zanimanja za 
okolje ali ostale osebe in se zdi kot da ne potrebujejo stika z drugimi. L. Hannah 
(2009) dodaja, da težave pri komunikaciji vključujejo pomanjkanje želje po kakršnikoli 
komunikaciji in težave pri začenjanju ali nadaljevanju pogovora. Žagar (2012) tudi 
navaja, da je dialoški govor oseb z motnjami v duševnem razvoju večinoma slab. Te 
osebe niso zainteresirane za pogovor, same redko začnejo pogovor, prav tako 
sogovorniku redko postavljajo vprašanja. ali. 

Deklica delno dosega 5. mejnik in ima težave pri razvoju in ohranjanju 
stabilnosti mejnika. Ta mejnik zajema ustvarjalno in smiselno uporabo idej in besed. 
Otrok spozna funkcijo jezika ter izraža svoje misli, želje in občutke (Greenspan, 
Wieder, Robin, 1998; Greenspan, Wieder, 2006; Greenspan, Greenspan, 2010). K. 
Kesič Dimic (2010) navaja, da se otroci z avtističnimi motnjami pogosto oglašajo le s 
posameznimi besedami ali glasovi. Žagar (2012) zapiše, da otroci z avtističnimi 
motnjami pogosto ne razvijejo govora. 25 do 40 odstotkov  otrok z avtističnimi 
motnjami  ne govori oziroma razvije le nekaj besed, ki jih razume ožja družina. Prav 
tako navaja, da se otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju lahko naučijo 
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skromnega govora in komunikacije. Višja kot je težavnost motenj v duševnem 
razvoju, več govornih in jezikovnih težav imajo. Pomanjkljiv je razvoj besedišča, 
pogoste so motnje artikulacije in govornega opažanja. Barbirić idr. (2014) navajajo, 
da je pri osebah z avtističnimi motnjami pogosta nezmožnost izražanja lastnih želja in 
potreb. Glede na značilnosti otrok z avtističnimi motnjami in otrok z motnjami v 
duševnem razvoju je razumljivo, da deklica delno dosega 5. mejnik in da ima težave 
pri razvoju le tega. 

Deklica ne dosega 6. in 7. razvojnega mejnika. 6. mejnik zajema logično 
mišljenje in povezovanje idej, 7. mejnik večvzročno razmišljanje. Žagar (2012) 
navaja, da osebe z motnjami v duševnem razvoju težko rešujejo probleme, ki 
zajemajo dojemanje odnosov in velikosti. Lažje rešujejo probleme, ki se nanašajo na 
konkretne, vsakodnevne situacije, medtem ko so neuspešni pri dojemanju in 
poznavanju abstraktnih pojmov, vezanih na odnose prostora, časa in kvantifikacije. 
Pri otrocih z avtističnimi motnjami je opazno pomanjkanje domišljije, kar je najbolj 
vidno pri njihovi igri. Tudi L. Hannah (2009) zapiše, da imajo otroci z avtističnimi 
motnjami težave s pomanjkanjem domišljije in fleksibilnostjo mišljenja. Imajo 
omejeno sposobnost predvidevanja dogodkov in niso sposobni uvideti stvari iz 
perspektive drugih ljudi.  

8. in 9. mejnik zajemata zahtevne nivoje mišljenja, ki jih ne dosežejo niti vsi 
odrasli (Greenspan, Greenspan, 2010; Korošec Zavšek, 2015), zato so dekličini 
rezultati na teh mejnikih povsem sprejemljivi. 
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Tabela 28 prikazuje povzetek rezultatov Ocenjevalne liste za metodo 
Floortime. Iz pridobljenih rezultatov pred in po obravnavi po metodi Floortime (1. in 2. 
ocenjevanje) je razviden trend izboljšanja rezultatov po obravnavi, predvsem na prvih 
štirih mejnikih. 

 

Tabela 28: Povzetek rezultatov Ocenjevalne liste za metodo Floortime 

Mejnik 
Usvajanje mejnika 

ali del mejnika 
1. ocenjevanje 2. ocenjevanje 

1. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE DELNO 

Razvoj: DELNO DELNO 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

2. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE TEŽAVE 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE/DELNO 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

3. MEJNIK 

Doseganje: V CELOTI USVOJEN V CELOTI USVOJEN 

Razvoj: DELNO DELNO 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE/DELNO 

 

4. MEJNIK 
Doseganje: DELNO DELNO/ V CELOTI USVOJEN 

Razvoj: TEŽAVE/DELNO DELNO/ V CELOTI USVOJEN 

 

5. MEJNIK 

Doseganje: DELNO DELNO 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

6. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE TEŽAVE 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

7. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE TEŽAVE 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

8. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE TEŽAVE 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 

 

9. MEJNIK 

Doseganje: TEŽAVE TEŽAVE 

Razvoj: TEŽAVE TEŽAVE 

Ohranjanje stabilnosti: TEŽAVE TEŽAVE 
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5.4.3. Analiza dnevniških zapisov 
  
 V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize dnevniških zapisov. Za lažjo 
analizo teh zapisov sem sama oblikovala ček listo, ki temelji na pogostih vedenjih 
deklice in značilnostih prvih razvojnih mejnikov po metodi Floortime. Namen ček liste 
je ugotoviti morebitne spremembe v dekličinem vedenju in njen napredek tekom 
obravnav.  

Celotna intenzivna obravnava deklice je trajala 12 tednov. Na začetku 
obravnave je bilo težko predvideti, kako se bova z deklico ujeli in kako bo potekalo 
delo, potrebovali sva čas, da sva se spoznali. Želela sem izključiti takšne in podobne 
subjektivne dejavnike, ki bi vplivali na objektivno oceno začetnega stanja, zato sem 
za I. izpolnjevanje ček liste izbrala dnevniške zapise iz 4. tedna obravnav.  
 Obravnave sem z učenko izvajala individualno v šoli, doma in pod vodstvom 
terapevtke. Ker so to 3 različne situacije, v katerih se je učenka različno odzivala, 
sem dnevniške zapise iz vsake izmed teh situacij analizirala ločeno. Za izpolnjevanje 
ček liste sem izbrala 5 časovno različnih dnevniških zapisov, kar prikazuje Tabela 29.  
 
 
Tabela 29: Pregled izpolnjevanj Ček liste za analizo dnevniških zapisov obravnav po metodi Floortime 

Izpolnjevanje Dnevniški zapisi 
I. izpolnjevanje 4. teden 
II. izpolnjevanje 6. teden 
III. izpolnjevanje 8. teden 
IV. izpolnjevanje 10. teden 
V. izpolnjevanje 12. teden 
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5.4.3.1. Analiza dnevniških zapisov obravnav v šoli 
 

Tabela 30: Rezultati ček liste, na podlagi dnevniških zapisov obravnav v šoli 

Postavka 
Izpolnjevanje 

I. II. III. IV. V. 

ZAŽELENA VEDENJA 

• Odšteva do želene aktivnosti 
(»Tri, štiri, zdaj!«). 

x x x x x 

• Odgovori na vprašanje »Še?«.  x x x x 

• Je odzivna  
(za izražanje uporabi kretnje ali naredi aktivnost). 

x  x x x 

• Kaže interes za različne občutke  
3 sekunde ali več.  

x x x x x 

• Kaže interes za dejavnost 3 sekunde ali več.  x  x x 

• Začne interakcijo.   x  x 

Skupno število zaželenih vedenj: 3 4 5 5 6 

NEZAŽELENA VEDENJA 

� Ščipa.      

� Lasa.      
� Štirikrat in več se odmakne v svoj svet  

(značilna kretnja z roko in glas o). 
x x    

� Štirikrat in več se ne odzove na svoje ime. x x x x  

� Štirikrat in več se obrne stran in ne želi sodelovati. x x x  x 

� Štirikrat in več odide k vratom. x x    

Skupno število nezaželenih vedenj: 4 4 2 1 1 

 
Tabela 30 prikazuje izpolnjevanja ček liste na podlagi dnevniških zapisov 

obravnav v šoli. Kot je razvidno iz tabele, so bila pri I. izpolnjevanju prisotna 3 
zaželena in 4 nezaželena vedenja. Pri II. izpolnjevanju se je število zaželenih vedenj 
povečalo na 4, nezaželena vedenja so ostala enaka. Pri III. izpolnjevanju je bilo 5 
zaželenih in 2 nezaželeni vedenji. Pri IV. izpolnjevanju je bilo 5 zaželenih in 1 
nezaželeno vedenje. Pri V. izpolnjevanju so bila prisotna vsa zaželena vedenja, 
nezaželeno vedenje je bilo 1. 

Iz rezultatov je opazno, da se je ob koncu izvajanja metode Floortime (12. 
teden) povečalo število zaželenih vedenj, saj so bila opazna vsa (6 zaželenih 
vedenj). Zmanjšalo se je število nezaželenih vedenj, prisotno je bilo le 1. Torej je ob 
koncu izvajanja metode Floortime deklica bolje sledila aktivnostim pri individualnih 
obravnavah v šoli in bila aktivneje vključena v igro. 
 
Opažanja 

Pri obravnavah v šoli je deklica delovala zelo umirjeno in je potrebovala veliko 
spodbud in motivacije za aktivno vključenost. Zelo je bilo pomembno, da je imela 
dovolj časa za odziv (včasih je potrebovala tudi 15 sekund ali več). Zelo rada je 
odbijala žogo ali gledala, kako jo jaz vržem visoko v zrak, da se je žoga močno 
odbijala. Všeč sta ji bila tudi napihljiva žoga in valj. Veliko časa me je opazovala pri 
napihovanju žoge ali valja in kasneje uživala v občutenju iztisnjenega zraka, ki je 
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pihal iz njiju. Dobro je uporabljala kretnje za napihovanje ali stiskanje, proti koncu 
obravnav je tudi sama dala pobudo za takšne aktivnosti. Na začetku se je ob 
spodbudi spuščala po toboganu, kasneje me je tudi sama prijela za roko in peljala po 
stopnicah do tobogana. Potrebovala je veliko gibanja in kinestetičnih aktivnosti 
(masaže, masaže z žogo, skakanje po žogi, skakanje po trampolinu). V 10. tednu 
sva prišli do 7 komunikacijskih krogov, kar je najdaljša interakcija, ki sva jo imeli. 
Največkrat je komunikacija trajala 2 ali 3 komunikacijske kroge, ob dekličinem 
dobrem dnevu tudi 5 krogov. Po začetnih tednih je bilo razvidno, da deklica dojema 
bistvo in funkcijo komunikacije. Težave so se pojavljale pri vzdrževanju interakcij. To 
je bilo odvisno od dekličine motiviranosti za aktivnost, ki je je vplivala na njeno 
vztrajnost in pozornost.  
 
 
5.4.3.2. Analiza dnevniških zapisov obravnav na domu 
 

Tabela 31: Rezultati ček liste na podlagi dnevniških zapisov obravnav na domu 

Postavka 
Izpolnjevanje 

I. II. III. IV. V. 

ZAŽELENA VEDENJA 

• Odšteva do želene aktivnosti 
(»Tri, štiri, zdaj!«). 

x x x x x 

• Odgovori na vprašanje »Še?«.   x x  

• Je odzivna 
(za izražanje uporabi kretnje ali naredi aktivnost). 

  x x x 

• Kaže interes za različne občutke 
3 sekunde ali več. 

 x x x x 

• Kaže interes za dejavnost 3 sekunde ali več.   x  x 

• Začne interakcijo.    x x 

Skupno število zaželenih vedenj: 1 2 4 5 5 

NEZAŽELENA VEDENJA 

� Ščipa.      

� Lasa.      
� Štirikrat in več se odmakne v svoj svet 

(značilna kretnja z roko in glas o). x x  x  

� Štirikrat in več se ne odzove na svoje ime. x x    

� Štirikrat in več se obrne stran in ne želi sodelovati. x x x x  

� Štirikrat in več odide k vratom.      

Skupno število nezaželenih vedenj: 3 3 1 2 0 

 
Tabela 31 prikazuje izpolnjevanja ček liste na podlagi dnevniških zapisov 

obravnav na domu. Kot je razvidno iz tabele, je bilo pri I. izpolnjevanju prisotno 1 
zaželeno in 3 nezaželena vedenja. Pri II. izpolnjevanju sta bili prisotni 2 zaželeni 
vedenji in 3 nezaželena. Pri III. izpolnjevanju so bila prisotna 4 zaželena vedenja in 1 
nezaželeno. Pri IV. izpolnjevanju je bilo prisotnih 5 zaželenih in 2 nezaželeni vedenji. 
Pri zadnjem izpolnjevanju je bilo prisotnih 5 zaželenih vedenj, nezaželenih vedenj ni 
bilo. 
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Iz rezultatov je razvidno, da se je ob koncu izvajanja metode povečalo število 
zaželenih vedenj. Zmanjšalo se je število nezaželenih vedenj, saj jih ob zadnjem 
izpolnjevanju sploh ni bilo. Torej je ob koncu izvajanja metode Floortime deklica bolje 
sledila aktivnostim pri individualnih obravnavah na domu in bila aktivneje vključena v 
igro. 
 
Opažanja 
 Pri obravnavah na domu je bila deklica zelo sproščena, včasih tudi malo 
utrujena (kar je razumljivo, saj so obravnave potekale v popoldanskih urah). Sprva 
sem bila presenečena, ker ni bilo težav, ko je mati odšla in sva bili z deklico sami. 
Včasih je pogosteje vprašala: »Mama?« in pokazala na vrata, včasih sploh ne. Pri 
začetnih obravnavah sva bili veliko časa na tleh v dnevni sobi, kjer sva si podajali 
žogo, jo  napihovali in stiskali. V 6. tednu so postale zanimive lesene sestavljanke in 
trkanje z lesenimi predmeti. Tu je bila deklica zelo odzivna, interakcija je pogosto 
trajala tudi 6 komunikacijskih krogov. V 10. tednu je zelo aktivno pričenjala interakcijo 
in sicer med igro na njeni postelji. Želela je, da se jaz uležem in zaspim. Ob mojem 
igrivem nagajanju je komunikacija trajala tudi do 7 krogov. Na koncu je bila to (poleg 
žoganja in tolčenja z lesenimi predmeti) njena zelo priljubljena aktivnost.   
 
 
5.4.3.3. Analiza dnevniških zapisov obravnav s Sabino Korošec Zavšek 
 

Tabela 32: Rezultati ček liste na podlagi dnevniških zapisov obravnav s Sabino Korošec Zavšek 

Postavka 
Izpolnjevanje 

I. II. III. IV. V. 

ZAŽELENA VEDENJA 

• Odšteva do želene aktivnosti 
(»Tri, štiri, zdaj!«). 

x x x x x 

• Odgovori na vprašanje »Še?«. x x x x x 

• Je odzivna 
(za izražanje uporabi kretnje ali naredi aktivnost). 

x x x x x 

• Kaže interes za različne občutke 
3 sekunde ali več. 

x x x x x 

• Kaže interes za dejavnost 3 sekunde ali več. x x x x x 

• Začne interakcijo.   x x x 

Skupno število zaželenih vedenj: 5 5 6 6 6 

NEZAŽELENA VEDENJA 

� Ščipa.      

� Lasa. x  x x  
� Štirikrat in več se odmakne v svoj svet 

(značilna kretnja z roko in glas o). 
 x    

� Štirikrat in več se ne odzove na svoje ime. x x    

� Štirikrat in več se obrne stran in ne želi sodelovati. x x x   

� Štirikrat in več odide k vratom.      

Skupno število nezaželenih vedenj: 3 3 2 1 0 
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Tabela 32 prikazuje izpolnjevanja ček liste na podlagi dnevniških zapisov 
obravnav s terapevtko. Kot je razvidno iz tabele, je bilo pri I. izpolnjevanju prisotnih 5 
zaželenih in 3 nezaželena vedenja. Enako je bilo pri II. izpolnjevanju. Pri III. 
izpolnjevanju so bila prisotna vsa zaželena vedenja in 2 nezaželeni vedenji. Tudi pri 
IV. izpolnjevanju so bila prisotna vsa zaželena vedenja, nezaželeno vedenje je bilo le  
1. Pri V. izpolnjevanju so bila prisotna vsa zaželena vedenja, nezaželenih vedenj ni 
bilo. 

Iz rezultatov je opazno, da se je ob koncu izvajanja metode povečalo število 
zaželenih vedenj, čeprav jih je bila večina prisotnih že pri I. izpolnjevanju. Zmanjšalo 
se je število nezaželenih vedenj, ob zadnjem izpolnjevanju jih ni bilo. Torej je ob 
koncu izvajanja metode Floortime deklica bolje sledila aktivnostim pri individualnih 
obravnavah s terapevtko in bila aktivneje vključena v igro. 
 
Opažanja 

Pri obravnavah s terapevtko je bila deklica skoraj vedno vznemirjena, vesela, 
nasmejana in v gibanju. Sabina ji je bila zelo všeč, zato je bila pri teh obravnavah 
deklica zelo energična in motivirana za sodelovanje. Občasno se je zgodilo, da 
deklica ni mogla regulirati svoje vzhičenosti in je Sabino zlasala. Velikokrat se je 
kasneje med obravnavo umirila. Pri začetnih obravnavah smo se veliko žogale. 
Deklica je pogosto nosila žogo od mene k Sabini (ali obratno), da jo je ena od naju 
vrgla v zrak. Poskusile smo tudi s skrivanjem žoge. Deklica je potrebovala veliko 
vzpodbud pri iskanju, saj je sama hitro odnehala, če ni bila takoj uspešna. Skozi 
različne igre je bilo opazno, da deklica nima učinkovitih strategij reševanja 
problemov. Če problema ni zmogla hitro rešiti, si je poiskala drugo aktivnost, ki ji je 
bila všeč in ignorirala prejšnjo situacijo. Če ni našla žoge, je želela, da ploskamo. 
Poleg ploskanja ji je bilo všeč oponašanje konjička ter petje in ples v krogu.       
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5.4.3.4. Povzetek in interpretacija analize dnevniških zapisov obravnav 
 
 Tabeli 33 in 34 prikazujta povzetek analize dnevniških zapisov obravnav po 
metodi Floortime. Iz pridobljenih rezultatov na začetku in na koncu obravnav (I. in V. 
izpolnjevanje) je razviden trend večanja števila zaželenih vedenj in trend zmanjšanja 
števila nezaželenih vedenj v vseh treh različnih okoljih izvajanja obravnav. 
 

Tabela 33: Primerjava števila zaželenih vedenj na začetku in na koncu obravnav 

 ZAŽELENA VEDENJA 

I. izpolnjevanje V. izpolnjevanje Razlika 

Obravnave v šoli 3 6 + 3 

Obravnave na domu 1 5 + 4 

Obravnave s Sabino 
Korošec Zavšek 5 6 + 1 

  
V vseh treh okoljih se je povečalo število zaželenih vedenj. Največje 

povečanje števila zaželenih vedenj je bilo doma (4 zaželena vedenja več na koncu 
obravnav kot na začetku). Najmanjše povečanje zaželenih vedenj je bilo pri 
obravnavah s terapevtko (1 vedenje). Pri obravnavah v šoli so bila na koncu 
obravnav zabeležena 3 zaželena vedenja več kot na začetku obravnav.  

 
Tabela 34: Primerjava števila nezaželenih vedenj na začetku in na koncu obravnav 

 NEZAŽELENA VEDENJA 

I. izpolnjevanje V. izpolnjevanje Razlika 

Obravnave v šoli 4 1 - 3 

Obravnave na domu 3 0 - 3 

Obravnave s Sabino 
Korošec Zavšek 

3 0 - 3 

 
V vseh treh okoljih je bilo na koncu obravnav zabeleženo za 3 manjše število 

nezaželenih vedenj.  
 

Pri deklici je bil opazen največji napredek v vedenju pri obravnavah na domu. 
Tam se je najbolj povečalo število zaželenih vedenj in zmanjšalo število nezaželenih 
vedenj. Sklepam, da je do takšnega povečanja zaželenih vedenj prišlo, ker je bilo na 
začetku opazno zelo malo teh vedenj, saj sta bila dekličina vključenost in interes zelo 
nizka. Tekom obravnav se je razvijal najin odnos, deklica je postala bolj vključena in 
motivirana, zato je tudi naraslo število zaželenih vedenj.  

Najmanjši napredek v številu zaželenih vedenj je bil opazen pri obravnavah s 
terapevtko. Že na začetku obravnav je bilo pri teh obravnavah število zaželenih 
vedenj zelo visoko oziroma najvišje. Na koncu obravnav so bila prisotna vsa 
zaželena vedenja in odsotna vsa nezaželena vedenja Takšne rezultate pripisujem 
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dekličini izredni motiviranosti pri obravnavah, saj ji je bila terapevtka zelo všeč in je z 
njo zelo rada delala. Dekličino funkcioniranje pri teh obravnavah je bilo že pred 
izvajanjem metode zelo dobro. Kljub temu je napredovala, saj se je povečalo število 
zaželenih vedenj in  zmanjšalo število nezaželenih vedenj.   

 
V študiji primera z bratoma dvojčkoma z avtističnimi motnjami, starima 3 leta 

in 10 mesecev, je avtorica K. Kokot (2013) po 6 tedenski obravnavi po metodi 
Floortime ugotovila, da je po izvajanju metode Floortime Deček 2 večkrat vzpostavljal 
stik z odraslimi in na ustrezen način pokazal kaj želi.  

 
V študiji primera 9 tedenske obravnave dvojčkov z avtističnimi motnjami, starih 

2 leti in 4 mesece, sta J. Hilton in B. Seal (2007) primerjali obravnave po metodi ABA 
in po metodi Floortime. Podatki zbrani s področja vedenja so pokazali povečanje v 
številu in trajanju joka pri dečku, ki je bil obravnavan po metodi ABA. V zadnjem 
tednu so bili vedenjski izpadi največji: jokanje (6 min 46 s), napad jeze (tantrum), 
izbruh (15 min 39 s) in agresivna dejanja (15 dejanj). Po takšnih obravnavah je mati 
prekinila preizkusno obdobje in vključila oba dečka v obravnavo po metodi Floortime, 
saj pri dečku, ki je bil obravnavan po tej metodi, takšnih izpadov ni bilo. 
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6. SINTEZA UGOTOVITEV 
 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko odgovorim na štiri raziskovalna 
vprašanja, ki  sem jih postavila na začetku raziskovalnega dela.  
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kakšen napredek bo dosežen na področju 

komunikacije po izvajanju metode Floortime? 

 

 Po izvajanju metode Floortime je deklica napredovala na področju asertivnosti 
in na področju responzivnosti. 

Pri deklici je bil po izvajanju metode Floortime izmerjen napredek na vseh 
področjih asertivnosti. Največji je bil na področju Predlagati (10 odstotkov), potem na 
področju Spraševati (9 odstotkov) in nato na področju Izražanje želj, zahtev in potreb 
(8 odstotkov). Pri drugem ocenjevanju se je na področju Izraziti želje, zahteve, 
potrebe približala spodnji meji III. nivoja, ki predstavlja dobro razvito veščino. Pri 
drugem ocenjevanju sta bili povprečni oceni na obeh ostalih področjih višji za 
približno polovico točke, kar pomeni boljše doseganje II. nivoja po koncu obravnave.  

Pri deklici je bil po izvajanju metode Floortime izmerjen napredek na vseh 
področjih responzivnosti. Največji je bil na področju Odgovarjati na vprašanja (12 
odstotkov), nato na področju Odzvati se na zahteve (10 odstotkov) in najmanjši na 
področju Smiselna povezanost s temo pogovora (5 odstotkov). Pri drugem 
ocenjevanju je bila povprečna ocena področja Odgovarjati na vprašanja višja za več 
kot polovico točke, kar pomeni boljše doseganje II. nivoja in boljšo razvitost veščine 
odgovarjanja na vprašanja. Tudi pri ostalih dveh področjih se je izboljšalo doseganje 
II. nivoja. 
 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Na katerem razvojnem mejniku po metodi 

Floortime je deklica in kako funkcionira na tem mejniku? 

 

 Na začetku izvajanja metode Floortime je deklica imela težave pri doseganju, 
razvijanju in ohranjanju stabilnosti na 1. in 2. mejniku. V celoti je imela usvojen in 
delno razvit 3. mejnik. Pojavljale so se težave pri ohranjanju stabilnosti le tega. 4. 
mejnik je bil delno dosežen, pojavljale so se težave pri razvoju. Delno je dosegala 
tudi 5. mejnik. Pri doseganju 6. mejnika so se pojavljale težave, tega mejnika ni 
razvijala ali na njem ohranjala stabilnosti. Višjih mejnikov deklica ni dosegla. 
 
 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Kakšen napredek bo dosežen na razvojnem 

mejniku po izvajanju metode Floortime? 

 

Po izvajanju metode Floortime je deklica najbolj napredovala na prvih štirih 
mejnikih. Za 42 odstotkov se je izboljšala v doseganju 1. mejnika in tako je delno 
usvojila doseganje tega mejnika. Za 17 odstotkov se je izboljšala v doseganju in 
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razvoju 2. mejnika. Za 8 odstotkov se je izboljšala v stabilnosti 3. mejnika ter za 8 
odstotkov v doseganju in za 17 odstotkov v razvoju 4. mejnika. Pri doseganju in 
razvoju 5. mejnika ni bilo sprememb, kontrastni rezultati pri sposobnostih ohranjanja 
stabilnosti tega mejnika nakazujejo na prisotne težave. Izmerjen je bil tudi 8 odstotni 
napredek v stabilnosti 6. mejnika, vendar so pri tem mejniku še vedno prisotne 
težave. Višjih mejnikov deklica ni dosegla. 

 
 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Kako se bosta izboljšala dekličino sledenje 

aktivnostim pri individualnih obravnavah in aktivna vključenost v igro po 

izvajanju metode Floortime? 

 
Iz opažanj in analize dnevniških zapisov je bilo razvidno, da se je ob koncu 

izvajanja obravnav po metodi Floortime povečalo število zaželenih vedenj in 
zmanjšalo število nezaželenih vedenj v vseh treh različnih situacijah obravnav. Ob 
koncu izvajanja metode Floortime je deklica bolje sledila aktivnostim pri individualnih 
obravnavah v šoli s Sabino Korošec Zavšek in na domu ter bila aktivneje vključena v 
igro. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
 Želela sem narediti magistrsko delo, ki bi imelo nek učinek, ki bi »prineslo 
nekaj dobrega«. Zame nove izkušnje in znanje, za otroka napredek. Izkoristila sem 
ponujeno priložnost in si zastavila izziv, da z zelo zanimivo deklico opravim 
intenzivno individualno obravnavo. Na začetku sem se malo prestrašila kombinacije 
njenih motenj in sposobnosti, saj s tedanjim znanjem nisem bila prepričana, kako k 
deklici pristopiti, z njo vzpostaviti stik in ji omogočiti nadaljnji razvoj. Ko mi je Sabina 
Korošec Zavšek predstavila metodo Floortime in ko sem kasneje metodo pobližje 
spoznala na seminarju, sem dobila občutek, da ima takšen pristop odgovore na vsa 
moja vprašanja in rešitve za vse težave.       

Tako sem opisala in preizkusila metodo Floortime pri individualni obravnavi 
deklice, stare 10 let in 9 mesecev, z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem 
razvoju. Menim, da je obravnava po metodi Floortime imela še večje učinke na 
dekličino funkcioniranje, kot je prikazano v nalogi. Glede na časovne in druge 
omejitve vseh učinkov nisem mogla raziskati, zato sem se osredotočila na področje 
komunikacije, na funkcioniranje na razvojnih mejnikih po metodi Floortime in na 
dekličino sledenje aktivnostim ter njeno aktivno vključenost. Pri tem sem uporabila 
Ocenjevalno lestvico za sociopragmatične spretnosti, Ocenjevalno listo za metodo 
Floortime in avtorsko Ček listo za analizo dnevniških zapisov obravnav po metodi 
Floortime.  

Na začetku sem si zavestno poskusila postaviti realna pričakovanja. Želela sem, 
da bi bile obravnave za deklico prijetne in da bi na koncu bil viden vsaj majhen 
napredek. Najbolj me je bilo strah slabših rezultatov po izvedeni obravnavi, saj sem 
bila mnenja, da bi polurne obravnave štirikrat na teden, v času treh mesecev, skoraj 
zagotovo morale pokazati kakšen napredek, ne glede na motnje. Tako mi je pri 
analizi dobljenih rezultatov zelo odleglo in sem bila resnično vesela vidnega 
napredka. 
 Ocenjevalna lestvica za sociopragmatične spretnosti je ekonomičen, zanesljiv 
in veljaven vprašalnik. Bila je enostavna za uporabo in jasna za interpretacijo. 
Nastopala je kot nekakšna neodvisna mera, ki ni bila povezana z metodo Floortime 
in je objektivno merila njene učinke na dekličino komunikacijo.   
 Ocenjevalna lista za metodo Floortime mi je bila sprva všeč, saj je novejši 
instrument in jo je oblikoval sam avtor metode. Njeno izpolnjevanje ni bilo zahtevno, 
saj so posamezne spretnosti ponazorjene s konkretnimi situacijami in so tako lažje 
razumljive. Nekaj težav se je pojavljalo le pri višjih mejnikih, kjer zaradi dekličinih 
težav v komunikaciji in znižanih sposobnostih ni  bilo mogoče direktno odgovoriti na 
vprašanje, ampak si do odgovora prišel s sklepanjem. Analiza rezultatov je bila 
zahtevnejša. kot sem pričakovala. Težko je bilo prevesti in predstaviti kriterije za 
analizo, saj lahko otrok vsak mejnik (1.) dosega, (2.) razvija, (3.) na njem ohranja 
stabilnost. Potem se še vsak od teh treh kriterijev ocenjuje naprej in pri vsakem od 
teh treh delov so lahko (I.) težave pri usvajanju, (II.) je delno usvojen ali (III.) v celoti 
usvojen. Kljub temu menim, da je bila ta lista najboljša izbira med instrumenti, ki so 
bili na voljo. Ocenila sem, da je ocenjevalna lista za metodo Floortime, ki jo je v 
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svojem diplomskem delu uporabila K. Kokot (2013), v originalu Functional Emotional 
Developmental Levels: Basic Chart, premalo občutljiva in preveč splošna. Njene 
postavke sem raje uporabila v teoretičnem delu pri opisu značilnosti otrokovega 
funkcioniranja na določenem mejniku. 
 Za natančnejše beleženje dekličinega napredka sem sprva načrtovala sprotne 
dnevniške zapise in snemanje določenih obravnav. Posnela sem tri obravnave. Po 
pregledu dnevniških zapisov in videoposnetkov sem ugotovila, da posnetki ne 
prikazujejo povprečnega funkcioniranja deklice v določenem časovnem obdobju, 
ampak njeno netipično funkcioniranje v tistem obdobju. Začetni videoposnetek je 
prikazoval dekličino odlično, nadpovprečno funkcioniranje na začetku obravnav, 
končni videoposnetek podpovprečno funkcioniranje na koncu obravnav. Zato sem se 
odločila, da za namene magistrske naloge ne bom uporabila posnetkov, temveč bom 
analizirala dnevniške zapise. Ker s kategorizacijo na osnovi analize vsebine z 
odprtim kodiranjem ne bi pridobila primerjave med dekličinim začetnim in končnim 
funkcioniranjem, sem po predlogu mentorja izdelala avtorsko ček listo. Za postavke 
sem izbrala vedenja, ki so bila tipična za deklico in so se skozi obravnavo 
spreminjala. S tem sem analizirala bistvo dnevniških zapisov. Ostalo je še veliko 
podatkov, ki sem jih nato strnila v opažanja. Menim, da bi bil najboljši način za 
natančno beleženje napredka zunanji opazovalec med obravnavami ali snemanje 
vseh obravnav s kamero s širokim kotom ali več različnimi kamerami. Morda bi mi 
bilo po več izkušnjah lažje sproti beležiti in ocenjevati dekličino funkcioniranje in 
napredek. Sedaj sem bila še preokupirana s samim izvajanjem metode, da bi to 
počela sproti. Med samimi obravnavami sem si poskušala zapomniti pomembne 
trenutke, ki sem jih po obravnavi zabeležila v dnevniške zapise.  

Pri analizi dnevniških zapisov obravnav je bilo težko dobiti objektivne rezultate. 
Kljub temu da sem se trudila zagotavljati objektivnost dnevniških zapisov, je bilo v 
nekaterih dnevniških zapisih zaznati subjektivnost. Če bi učinkovitost obravnave po 
metodi Floortime ocenjevala le na podlagi dnevniških zapisov, bi bila ta zelo visoka. 
Zelo sem zadovoljna, da sem izbrala tudi objektivnejše mere kot sta Ocenjevalna 
lestvica za sociopragmatične spretnosti in Ocenjevalna lista za metodo Floortime. S 
tremi ocenjevalkami sem želela zagotoviti objektivnost rezultatov tudi na teh 
lestvicah. Za namene magistrske naloge nisem primerjala ocen posameznih 
ocenjevalk med seboj, saj to ni bilo med cilji ali raziskovalnimi vprašanji naloge. Kljub 
temu sem pri analizi rezultatov ugotovila, da je do razlik prihajalo: ocene 
razredničarke so bile pogosto najvišje, ocene matere najnižje, moje nekje med 
obema, pogosto bližje ocenam razredničarke.  
 Kljub zelo dobrim pogojem za delo, pripravljenosti vseh delavcev šole, moji 
pripravljenosti, pripravljenosti deklice in matere ter podpori Sabine Korošec Zavšek, 
nisem uspela izpeljati vseh zastavljenih obravnav. Neprekinjeno obravnavo je bilo 
težko zagotoviti že zaradi pouka prostih dni in nenačrtovanih odsotnosti ter bolezni. 
Menim, da bi bili rezultati še boljši, če bi bila možna vsakodnevna obravnava po 
metodi Floortime. Uradnega priporočila za izvajanje metode nisem našla nikjer 
zapisanega. Na DIR Floortime konferenci mi je direktor Floortime Centra, Tim 
Bleecker, odgovoril, da naj bi se metoda izvajala od dvakrat do trikrat dnevno. 
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Zavedajo se, da je to mogoče zelo redko, zato svetujejo čim bolj pogosto obravnavo, 
glede na dane zmožnosti. Metoda predstavlja otroku regulacijo, ki jo potrebuje, da 
lahko funkcionira v »našem svetu«. Hkrati mu omogoča pozitivne izkušnje, ki utrjujejo 
želeno vedenje, komunikacijo in razvijajo potrebne spretnosti.     
 Zelo sem se trudila, da bi zagotovila objektivnost rezultatov. Če želim kritično 
oceniti rezultate, moram pogledati tudi nekatere zunanje dejavnike. Deklica je v 
mesecu januarju dobila spremljevalko. Ta je zelo olajšala delo v oddelku ter postala 
dekličina stalna pomoč in podpora. Zagotovo je pripomogla k boljšemu počutju 
deklice in intenzivnejši vsakodnevni komunikaciji ter interakciji. Drug dejavnik je 
dekličina zrelost. Mati, razredničarka in varuhinja so opazile, da je deklica v tem 
šolskem letu odrasla. Opustila je nekatera vedenja, se delno umirila in na sploh 
izboljšala svoje vedenje. Letos je enkrat ali dvakrat mesečno začela obiskovati 
terapije senzorne integracije. Zaradi vsega napisanega menim, da težko ves 
zabeležen napredek pripišemo izključno izvajanju metode Floortime. 

Sama težko ocenim napredek po izvajanju metode Floortime kot majhen ali 
velik. Napredek je. Morda številke niso velike, vendar glede na dekličino stanje, 
starost in njene sposobnosti, zanjo ogromne. Rezultati so pokazali manjše izboljšanje 
asertivnosti in responzivnosti. Deklica se je po obravnavi izboljšala v doseganju 1. 
mejnika, doseganju in razvoju 2. mejnika, v stabilnosti 3. mejnika, v doseganju in 
razvoju 4. mejnika ter v ohranjanju stabilnosti 6. mejnika. Deklica je bolje sledila 
aktivnostim in bila aktivneje vključena v igro ob koncu obravnav.  

V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno raziskati učinke metode Floortime tudi 
pri starejših otrocih in pri otrocih s kombiniranimi motnjami. Raziskave bi morale 
zajemati daljše časovno obdobje in večje število otrok, saj iz pridobljenih rezultatov  
opravljene študije primera ne moremo posploševati. 
 Uporabnost naloge vidim v predstavljeni literaturi o metodi Floortime. Ne 
samo, da literatura ni dostopna v slovenščini, angleško literaturo sem preko spleta 
naročila iz tujine. Naloga je tudi primer dobre prakse izvajanja metode, sodelovanja 
in izkoriščenja vseh virov v okolju, ki so na voljo. Upam, da se bo z nalogo širilo tudi 
zanimanje o metodi Floortime in možnost ponovne konference ter nadaljnjega 
izobraževanja. Metoda Floortime je za otroka prijetna obravnava, ki mu omogoča 
razvoj spretnosti, ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj. Ni omejena na otrokove 
primanjkljaje, ampak ponuja rešitve in nas izzove, da spremenimo okolje in svoje 
odzive. 
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Ime in priimek otroka: ___________________________  spol: ___________________ 

 

Datum rojstva: ____________________   Današnji datum: ________________ 

 

Izpolnil(a) je (ime in priimek starša ali skrbnika): 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vljudno vas prosimo, da izpolnite vse postavke vprašalnika.  

V primeru težav, pokličite Barbaro Penko na telefon 031/ 614-688.  

HVALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA STARŠE 



 

 

 
1. Kaj je pogovor? 

Otrok se lahko pogovarja s starši ali z drugimi odraslimi verbalno in tudi neverbalno, saj vstopa v komunikacijo, izmenjavo, 

kontakt z odraslim z vsemi sredstvi, ki so mu na razpolago. Otrok lahko komunicira z odraslim z uporabo: 

 a) akcije, neke aktivnosti (npr. z dotikom, prijemom za roko, ...),  

b) s pogledom (k odraslemu ali k neki stvari),  

c) z gestami, gibi, s katerimi želi otrok pokazati prostor, smer, stvar,  

d) z oglašanjem/vokalizacijami,  

e) z drugimi njemu značilnimi govornimi izrazi, besedami in kratkimi stavki. 

Otroci večkrat uporabljajo hkrati dva ali več načinov komunikacije, npr. pokažejo s prstom in vokalizirajo/se oglašajo ali pa 

uporabljajo neko dejavnost/aktivnost, ki jo spremlja pogled k odraslemu. Vse omenjene načine komunikacije uporablja 

otrok z namenom posredovati pomenska sporočila. 

Opazovanje otrokove neverbalne in verbalne komunikacije ter pogovora z odraslimi/starši nam omogoča, da razumemo, 

kako otrok izraža svoja sporočila in kako razvija že začet pogovor ali dvogovor. 

 V obdobju, ko otrok malo uporablja govorno izražanje, veliko komunicira tudi na neverbalnem nivoju. Npr.: vpraša in 

odgovori tako, da pogleda v smeri predmeta in nato pogleda odraslega ali nakaže z gestami, kot so kazanje s prstom na 

predmete, osebe ali tako, da predmet poda. Otrok nekaj pove, govori, se pogovarja, tako da se oglaša z različnimi glasovi ali 

pove posamezne besede ali uporabi simbolne geste, kot so mahanje pri pozdravu »pa-pa!«, obračanje dlani pri zanikanju 

obstoja »ni-ni!« ali pa namigovanje na hrano s približevanjem dlani ustom. 

Zato da otrok nekaj vpraša, mora uporabiti vsaj eno vokalizacijo ali besedo ali stavek z intonacijo, ki je značilna za 

spraševanje. 

 

2. Kako izpolniti vprašalnik? 

Vprašalnik izpolni eden od staršev ali skrbnik otroka. Namen vprašalnika je ugotoviti, kako vaš otrok sodeluje pri 

vsakodnevnem pogovoru in katere so morebitne težave, ki se ob tem pojavljajo. Z besedo pogovor razumemo, kako otrok 

zmore začeti pogovor, kako prevzame pobudo za pogovor, kako izmenjuje vloge v pogovoru, kako podaja informacije, ki 

se nanašajo na temo pogovora, kako postavlja vprašanja in kako nanje odgovarja. 

Pred izpolnjevanjem upoštevajte sledeče: 

1. najprej pozorno preberite vprašanja ali trditve. 

2. nekaj dni opazujte otroka pri vsakodnevnih opravilih ali med igra z vami. 

3. ocenite pogostnost pojavljanja posamezne trditve v vprašalniku, nato določite vrednost. 

1   2      3       4   5 

     nikoli/ne še      skoraj nikoli  včasih  pogosto             vedno 

4.   zelo pomembno je, da izpolnite vse postavke vprašalnika. Če niste prepričani, raje pustite polje prazno in vprašajte za 

nasvet osebo, ki vam je izročila vprašalnik. 

 

V vprašalniku uporabljamo besede »vprašati« ali »povedati« za opis tega, kaj počne vaš otrok med pogovorom – izmenjavo. 

Otrok pa komunicira tudi neverbalno, zato vas prosimo, da upoštevate besedi »vprašati« in »povedati« tudi kot gledanje, 

poslušanje, kazanje, druge gibe in geste, glasove, besede, stavke. 



 

 

OPOZORILO: Bodite pozorni na neverbalno komunikacijo vašega otroka (geste, gibi, pogled, mimika obraza).  

Npr.: Otrok vam lahko nekaj pove, odgovori, vas vpraša tudi z uporabo geste, usmerjanjem pogleda in to spremlja z 

oglašanjem s posameznimi glasovi ali zlogi, lahko pa tudi z besedami ali stavki. 

 

Ocenjevalna lestvica: 

1 2 3 4 5 

nikoli/ne še skoraj nikoli včasih pogosto vedno 

 

1. Če otroku ponudim možnost, da izbere med dvema stvarema, ki ju ima rad, otrok 

pove ali pokaže, katero želi. 
1 2 3 4 5 (R) 

2. Če se zgodi kaj novega ali nenavadnega, me otrok vpraša, kaj se dogaja. 1 2 3 4 5 (A) 

3. Ko otroka vprašam po imenu nečesa, in če otrok to ime pozna, ga pove. 1 2 3 4 5 (R) 

4. Otrok sprašuje (z uporabo glasov/gibov/besed). 1 2 3 4 5 (A) 

5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj. 1 2 3 4 5 (A) 

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 1 2 3 4 5 (R) 

7. Otrok mi pove, ko želi spremembo v igri, aktivnosti, v kateri sodelujeva. 1 2 3 4 5 (A) 

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

ponovi. 
1 2 3 4 5 (R) 

9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.  1 2 3 4 5 (A) 

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

pogovoru. (npr.: otroka nekaj vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok 

odgovori ali vpraša on). 

1 2 3 4 5 (R) 

11. Otrok pride do mene in mi pripoveduje o stvareh, ki ga zanimajo. 1 2 3 4 5 (A) 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 1 2 3 4 5 (R) 

13. Ko sva skupaj, otrok predlaga igro, ki sva se jo igrala že kdaj prej. 1 2 3 4 5 (A) 

14. Ob skupnem igranju, otrok predlaga različne načine igre ali novo igro. 1 2 3 4 5 (A) 

15. Otrokovi odgovori so smiselno povezani s tem, kar ga vprašam. 1 2 3 4 5 (R) 

16. Otrok me prosi za pomoč takrat, ko sem v bližini in ne zmore nečesa narediti. 1 2 3 4 5 (A) 

17. Če imam v rokah nekaj, kar si otrok želi, me vpraša/prosi za to stvar. 1 2 3 4 5 (A) 

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

nadaljujem. 
1 2 3 4 5 (A) 

19. Glasovi/geste–gibi/besede otroka so primerni vsebini najinega pogovora. 1 2 3 4 5 (R) 

20. Če svojega otroka ne razumem, otrok še poskuša in vztraja, da bi ga razumel(a). 1 2 3 4 5 (R) 

21. Če otrok ne pozna imena nečesa, kar skupaj gledava, me vpraša, kaj je to. 1 2 3 4 5 (A) 

22. Ko otrok nekaj želi, česar ne doseže, me prosi za pomoč. 1 2 3 4 5 (A) 

23. Če sprašujem otroka, da preverim, kaj misli ali kaj želi, mi odgovori. 1 2 3 4 5 (R) 

24. Otrok sodeluje v pogovoru tudi takrat, ko ne sprašujem neposredno njega.  1 2 3 4 5 (A) 

25. Otrok pride do mene in predlaga igro ali aktivnost, ki sva se jo že igrala. 1 2 3 4 5 (A) 

 



 

 

OPERATIVNI DEL ZA LOGOPEDA 

 

1. KLASIFIKACIJA POSTAVK ASERTIVNOSTI  

2. KLASIFIKACIJA POSTAVK RESPONZIVNOSTI 

3. POVPREČNA OCENA RESPONZIVNOSTI IN ASERTIVNOSTI 

4. TABELA ZA IZDELAVO PROFILA OTROKOVIH SOCIALNO – POGOVORNIH 

SPRETNOSTI 

 

 

1. KLASIFIKACIJA POSTAVK ASERTIVNOSTI  
 

 SPRAŠEVATI 

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

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

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

 IZRAZITI ŽELJE, ZAHTEVE, POTREBE 

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

9. Otrok me povabi, da se mu pridružim pri igri.  

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

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

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

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

 PREDLAGATI 

5. Ob vsakodnevnih opravilih otrok začne pogovor z menoj.  

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

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

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

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

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

 

 



 

 

2. KLASIFIKACIJA POSTAVK RESPONZIVNOSTI 

 

 ODGOVARJATI NA VPRAŠANJA 

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

želi. 

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

6. Ko otroka kaj vprašam, mi odgovori. 

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

 ODZVATI SE NA ZAHTEVE 

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

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

 SMISELNA POVEZANOST S TEMO POGOVORA 

10. V pogovoru otrok sledi isti temi pogovora pri dveh ali več izmenjavah vlog v pogovoru. (npr.: otroka nekaj 

vprašam, otrok odgovori, nato ga zopet vprašam, otrok odgovori ali vpraša on). 

12. Odzivi in reakcije otroka so primerni vsebini pogovora. 

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

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

 

1. POVPREČNA OCENA RESPONZIVNOSTI IN ASERTIVNOSTI 
 
Odgovori – ocene za postavke responzivnosti 

 

1 _______ 3 _______ 6 _______ 8 _______ 10 _______  

 

12 _______ 15 _______ 19 _______ 20 _______  23 _______ 

 

Povprečna ocena responzivnosti (vsota zgornjih ocen / 10) ____________ 
 

Odgovori – ocene za postavke asertivnosti 

 

2 _______ 4 _______ 5 _______ 7 _______ 9 _______  

 

11 _______ 13 _______ 14 _______ 16 _______ 17 _______  

 

18 _______ 21 _______ 22 _______ 24 _______ 25 _______ 

 

Povprečna ocena asertivnosti (vsota zgornjih ocen / 15) ____________ 



 

 

1. TABELA ZA IZDELAVO PROFILA OTROKOVIH SOCIALNO – POGOVORNIH SPRETNOSTI  

 

Responzivnost odgovarjati na vprašanja 
odzivati se  

na zahteve 

smiselna povezanost s  

temo pogovora 

ocene 1 3 6 23 8 20 10 12 15 19 

5           

4           

3           

2           

1           

povprečje ∑:4 =  ∑:2 =  ∑:4 =  

 

Skupno točkovanje: …………………………… 
Povprečno točkovanje: ……………………….. 
Nivo:  I. II.  III. 
 

Asertivnost spraševati izraziti želje, zahteve, potrebe predlagati 

ocene 2 4 21 7 9 16 17 18 22 5 11 13 14 24 25 

5                

4                

3                

2                

1                

povprečje ∑:3 =  ∑:6 =  ∑: 6 =  

 

Skupno točkovanje: …………………………… 
Povprečno točkovanje: ……………………….. 
Nivo:  I. II.  III. 
 

Uravnotežen profil                 da                  ne 

Nivo:     I.          II.          III 

 

Legenda: 

Nivo I.: točkovanje, ki je nižje od 3.0, pomeni odsotno ali nefrekventno - nepogosto veščino; 

Nivo II.: točkovanje od 3.0 do 4.4. pomeni porajajočo se ali slabo razvito veščino; 

Nivo III: točkovanje nad 4.5. pomeni dobro razvito veščino. 

 



THE LEARNING TREE  Stanley I. Greenspan and Nancy Thorndike Greenspan, 2010 

 

Prevedla in uredila Sabina Korošec. Gradivo ni lektorirano.  1 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA: ………………………………………………………………………………….  

STAROST OTROKA : ……. .let ……. mesecev  

DATUM OCENJEVANJA: ……………………………………………………………………………………..  

IME IN PRIIMEK OCENJEVALCA:  ………………………………………………………………………..  

OCENEJVALEC JE (obkroži) : mati  –  oče  – rejnik – terapevt  - učitelj / vzgojitelj  –  drugo: ……… 

Na voljo imamo 9 področij – razvojih mejnikov, ki jih otrok razvija postopoma, z 

odraščanjem.  

Pri vsakem področju, oziroma razvojnem mejniku imamo na razpolago 4 odgovore na vsako  

vprašanje: prva dva odgovora nam nakazujeta,  da mora otrok ta nivo še utrjevati.  

Odgovori, ki sledijo nam povedo, da  ima otrok to področje že delno osvojeno ali popolnoma 

osvojeno.    

Vprašanja in odgovori so oblikovani tako, da nam pomagajo ugotoviti, ali je vaš otrok že 

dosegel določeno raven. Doseganje mejnika je prva stopnica (a vprašanja)  na tem nivoju, 

drugi dve stopnici pomenita razvoj te ravni (b vprašanja) in sposobnost ohranjanja 

stabilnosti na tej ravni (c vprašanja).  

Dobro preberite vprašanja in poskušajte čim bolj realno odgovoriti. Ti razvojni mejniki v 

razmišljanju vašega otroka nam dajejo okvir za analiziranje in razumevanje otrokovega 

razvojnega profila. S pomočjo teh informacij lahko terapevti in starši pomagamo otroku pri 

njegovih čustvenih, vedenjskih in učnih težavah.   



THE LEARNING TREE  Stanley I. Greenspan and Nancy Thorndike Greenspan, 2010 

 

Prevedla in uredila Sabina Korošec. Gradivo ni lektorirano.  2 

 

 1/    Level One: Attention – Pozornost   

Razvoj tega mejnika poteka že v prvih dneh otrokovega življenja : miren interes, zanimanje 

in namensko odzivanje na  vizualne dražljaje, zvoke, dotike, gibanje in druge senzorne 

dražljaje.  

1.a    Ali zmore vaš otrok ostati osredotočen in / ali zmore mirno opravljati starosti 

primerno rutinsko opravilo v vrtcu, v šoli ali doma, kadar opravlja opravilo, ki ga želi 

opravljati  (na primer, se igra z vami…) ?  

Moj otrok … 

1.  … se ne zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog.  

2.  … se redko zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog.  

3. … se včasih zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog. 

4.  … se običajno zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog. 

1.b    Ali zmore vaš otrok ostati osredotočen in / ali zmore mirno opravljati starosti 

primerno rutinsko opravilo v vrtcu, v šoli ali doma, kadar opravlja opravilo, ki mu ga izbere 

ali določi nekdo drug?  

Moj otrok … 

1.  … se ne zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog.  

2.  … se redko zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog.  

3. … se včasih zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog. 

4.  … se običajno zmore osredotočiti na opravljanje rutinskih opravil in nalog. 

 

1.c    Ali je vaš otrok sposoben obvladovati svoje impulze, strahove in skrbi, ter se umiri z 

malo podpore?  

Moj otrok … 

1.  … se ne zmore sam regulirati, pomiriti.  

2.  … se redko zmore sam regulirati, pomiriti, in še to samo v primeru, da njegova čustva 

(razpoloženje…). niso zelo intenzivna.  

3. … se včasih zmore sam regulirati, pomiriti, tudi če so njegova čustva močna.  

4.  … se običajno zmore sam regulirati, pomiriti, tudi v stresnih situacijah.   
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2/    Level Two: Engaging with the world – Povezanost z okolico , vključenost  

Razvoj tega mejnika se prične med 2. in 5. mesecem otrokove starosti: raste izražanje 

intimnosti in povezanosti.  

2.a    Kadar je vaš otrok  razburjen, preobremenjen, ali se drugače počuti neudobno,  je 

zanj značilno da …  

1.  … se umakne.  

2.  … išče nekoga za tolažbo, vendar pri tem ni dosleden, potrebuje pomoč.   

3. … išče nekoga za tolažbo, toda včasih, če je zelo preobremenjen se zapre in umakne.   

4.  … išče nekoga bližnjega za tolažbo.  

 

2.b    Kadar je vaš otrok  razburjen, preobremenjen,  ali se drugače počuti neudobno,  je 

zanj značilno da … 

1.  … postane preveč aktiven in neorganiziran.  

2. … slepo išče tolažbo, udobje, ne glede na to, kdo je v bližini.  

3. … pričakuje tolažbo od staršev, vendar če je zelo preobremenjen, postane aktiven in 

nepremišljeno išče tolažbo pri komerkoli.  

4.  … išče tolažbo pri starših ali kakšnem družinskem članu.  

 

2. c   Kadar ste v interakciji z vašim otrokom, je običajno …  

1. … nezainteresiran, in / ali hladen in ravnodušen.  

2. … bolj vključen, če nekaj želi ali pričakuje od vas.  

3.  … topel in nežen večino časa.  

4.  … topel in nežen.  
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3/   Level Three:  Interaction and communication – interakcija in komunikacija  

Ta mejnik se začne razvijati med 4. in 10. mesecem: območje (dvosmerne) komunikacije, ki 

vključuje čustvene izraze, zvoke, kretnje rok,  in izražanje namere.  

3. a  Kadar v interakciji z vašim otrokom uporabljate geste (na primer nasmeh ali smešen 

obraz), vaš otrok  … 

1. … po navadi se ne odzove ali  ne odgovori na interakcijo.  

2.  … odgovori samo, če ponavljate gesto ali obrazno mimiko.  

3.  … se zdi zmeden, prekine interakcijo.   

4.  … odgovori, kadar razume čustvene geste ali izraze, toda to razumevanje je omejeno 

samo na nekatera določena čustva.  

5.  … odgovori in jasno razume široko paleto gest in obrazne mimike.  

 

3. b  Ko ste v interakciji z otrokom,  otrok … 

1. … ne uporablja čustvenih gest in izrazov (na lastno pobudo).  

2.  … uporablja geste in obrazno mimiko, vendar samo takrat, ko je zelo vznemirjen.  

3. … uporablja geste in obrazno mimiko, vendar v omejenem obsegu čustev (ne za vsa 

čustvena razpoloženja).  

4. … daje pobude za uporabo gest in obrazne mimike celotnega razpona čustev in pri tem 

daje vtis, da se pri tem počuti dobro.  

 

3. c   Kadar se igrate z vašim otrokom ali ste z njim v interakciji, vaš otrok … 

1.  … ne zdrži v pogovoru.  

2.  … zdrži v pogovoru samo kratek čas (20 – 30 sekund).  

3.  … včasih zdrži v dolgem pogovoru (5 – 10 minut, uporablja geste in se pogovarja).  

4.  … večinoma sodeluje v dolgem pogovoru.  
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4/    Level Four:  Shared Problem Solving  – reševanje socialnih problemov in neprekinjen 

tok  

Začetki razvoja  tega mejnika se pričnejo med 10. in 18. mesecem: pri reševanju socialnih 

problemov uporabi mnogo socialnih in čustvenih interakcij.  

 

4. a    V situaciji, ko vaš otrok potrebuje vašo pomoč, vaš otrok … 

1.  … redko ali nikoli ne uporablja besed ali kretenj in zato ne veste, kaj želi.  

2. … samo včasih uporabi besede ali geste, toda pogosto je razočaran in odneha.  

3. … vztraja pri tem, kar želi, vendar pri tem ponavlja enake ali podobne geste ali besede, ki 

jih vi ne razumete.  

4.  … vztraja pri tem, kar želi, pri tem zmore prilagajati in spreminjati navodila, dokler jih vi 

ne razumete (vam zmore pokazati na različne načine, kaj želi).  

 

4. b    Vaš otrok lahko izvaja vrsto ukrepov za reševanje težav, kot na primer: če želi brati 

knjigo: poišče določeno knjigo, jo odpre na določeni strani,  gleda slike ali bere knjigo …  

1.  … nikoli.  

2.  … včasih.  

3. … da in ne (pol / pol).  

4.  … večinoma da.  
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5/   Level Five:  Meaningful Use of Ideas – smiselna uporaba idej  

Ta mejnik se prične razvijati med 18. mesecem in 3. letom: sposobnost, da zmore otrok 

smiselno uporabiti besede ali fraze in se z vrstniki ali starši pretvarjati v igri vlog.  

5. a   Kadar vaš otrok reagira v dani situaciji in ga vi vprašate, kako se počuti, vaš otrok … 

1.  … postane zmeden glede tega, kaj želi.  

2.  … težko najde ustrezen odgovor.   

3.  … ne zmore izraziti čustev z besedami in namesto tega udarja, grize in postane razburjen.  

4. … zna opisati nekatera čustva (na primer veselje in jezo), toda ne zmore opisati ostalih 

čustev, še posebej, kadar gre za intenzivna čustva.  

5.  … jasno pove, kaj občuti za veliko različnih čustev  (na primer za jezo, veselje, žalost…), 

tudi če so ta čustva intenzivna.   

5. b    Kadar se vaš otrok igra neresnično igro s prijatelji, vaš otrok …  

1. … ne zmore sodelovati s svojimi osnovnimi domišljijskimi idejami.  

2. … zmore dodati nekaj elementov  zgodbe, toda brez čustev, motiva ali  priprave.  

3. … včasih predlaga novo zgodbo brez motiva ali čustev.   

4. … skoraj vedno zmore ustvariti zgodbo z motivi in čustvi.  

5. c    Kadar vprašate vašega otroka za mnenje, vaš otrok … 

1. … ne zmore izraziti svojih misli ali mnenja.  

2. … redko zmore izraziti svoje misli ali mnenje.  

3. … včasih zmore odgovoriti na vprašanje in izraziti svoje mnenje.  

4. … skoraj vedno zmore odgovoriti na vprašanje in izraziti svoje mnenje in včasih da tudi 

pobudo za to.  

5. d    Kadar se vaš otrok igra z vrstniki, vaš otrok … 

1.  … ne zmore uživati v družbi in deliti idej z ostalimi vrstniki.  

2.  … redko zmore uživati z vrstniki in deliti z njimi ideje.  

3.  … včasih zmore uživati  in deliti z vrstniki ideje.  

4.  … skoraj vedno uživa in deli ideje z vrstniki.    
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6/    Level Six:  Logical T hinking   - logično mišljenje  

Ta mejnik se začne razvijati med 3. letom do 4. in pol let starosti. Otrok logično poveže dve 

ideji, odgovarja na vprašanja, tudi na vprašalnico »zakaj« .  

 

6. a Kadar vaš otrok  goji čustva do vas (dobra ali slaba), vaš otrok  … 

1. … ne zmore povedati, zakaj čuti to, kar čuti.   

2. … lahko deloma pove, kako se počuti, vendar pa je razlago težko razumeti. 

3. … zmore pojasniti razloge za nekatere občutke (na primer veselje), toda ne  za druge, na 

primer jezo ali stres.  

4. …  zmore pojasniti razloge za svoje občutke na določen način za mnoge občutke.  

5.  … natančno pojasni razloge za svoje občutke, tudi takrat, ko je v stresni situaciji ali pod 

izjemnimi vplivi čustev.  

 

6. b  Kako pogosto se je vaš otrok sposoben smiselno  pretvarjati v igrah z vrstniki, ki se 

igrajo  zgodbo, igro vlog  in / ali domiselno igro ?  Moj otrok …  

1. … se ne zmore smiselno igrati domišljijske igre  z drugo osebo.  

2. … se redko zmore smiselno igrati domišljijske igre z drugo osebo.  

3. … se včasih zmore smiselno igrati domišljijske igre z drugo osebo. 

4. … se skoraj vedno zmore  smiselno igrati domišljijske igre z drugo osebo. 

 

6.c    Ali vaš otrok zmore vzdrževati prijateljstvo in v njem uživati?  Moj otrok …  

1. … ne zmore razviti prijateljstva z vrstniki.  

2. … redko zmore razviti prijateljstvo, toda to prijateljstvo ni trdno.  

3. … včasih zmore vzpostaviti dobro prijateljstvo z vrstniki.  

4. … skoraj vedno vzpostavi dobro prijateljstvo z vrstniki, v katerem uživa in ga vzdržuje.  
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7/    Level Seven:  Multicausal Thinking  -  več vzročno razmišljanje  

Razvoj tega mejnika se prične med 4. in 6. letom. Sposobnost,  da otrok navede več 

različnih vzrokov za neko čustvo ali idejo.   

7. a  Ali vaš otrok zmore pojasniti vsaj 3 razloge, zakaj mu je nekaj všeč? (na primer 

njegova najljubša risanka, igrica…), ali zakaj nečesa ne mara (na primer določene hrane…). 

Moj otrok  …  

1. … ne zmore pojasniti niti enega razloga, zakaj nekaj mara ali zakaj česa ne mara.  

2. … če se potrudi in poskuša, našteje en razlog, zakaj nekaj mara ali ne mara.  

3. … včasih zmore našteti več razlogov, zakaj nekaj mara ali česa ne mara, še posebej, če do 

tega goji močna čustva.  

4. … zlahka našteje več razlogov.  

7. b   Ali vaš otrok razume, da je za neko stvar lahko več razlogov ali da čustva povzročajo 

določeno vedenje pri osebah?  Na primer razume situacijo, v kateri je prijatelj lahko 

razburjen zaradi šole, in govori jezno. Vaš otrok pri tem ne predpostavlja, da je prijatelj 

jezen na njega in zmore razmisliti tudi o drugih možnostih. (To vedenje se ne pričakuje 

pred 6. letom.)  Moj otrok …  

1. … se nagiba k temu, da razmišlja na način vse ali nič in tako vedno razume stvari osebno v 

smislu On me ne mara!.  

2. … včasih zmore s pomočjo poiskati več kot en razlog za vedenje druge osebe  (na primer, 

nekdo pomaga vašemu otroku poiskati več razlogov za vedenje drugih oseb).  

3. … včasih zmore sam poiskati več razlogov za vedenje druge osebe.  

4.  … skoraj vedno zmore sam poiskati več razlogov za vedenje druge osebe.  

7. c  Kako vaš otrok reagira, kadar je jezen na sebe (ali nasprotno se zelo veseli zaradi 

nečesa, kar je storil). Moj otrok …  

1. … se nagiba k razmišljanju vse ali nič. Misli, da je najbolj neumen, grozen, nepriljubljen,  

otrok v okolici. Sam sebe čustveno pretepa.  

2. …  postane zelo negativen do sebe, toda kasneje se lahko z njim pogovorimo.  

3. … postane zelo negativen do sebe, vendar z nekoliko truda lahko govori o občutkih in 

sprevidi  situacijo v drugačnem kontekstu.  

4. … se sprva slabo počuti, toda zmore dokaj uravnoteženo govoriti o njegovih občutkih.  
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8/     Level Eight:  Comparative and Gray – Area Thinking - Primerjalno razmišljanje in sivo 

območje razmišljanja 

Ta mejnik se razvija med 6. in 10. letom. Otrok zmore opisati različne stopnje čustev, 

občutkov, odnosov…   

 

8.a    Ali zmore vaš otrok delati enostavne primerjave, na primer med predmeti, 

igračami ...  Na primer: bolj mi je všeč Harry Potter kot Spiderman. (to razmišljanje ne 

pričakujemo pred 8.letom.).  Moj otrok … 

1. … ne zmore niti enostavnih primerjav.  

2. …  zmore enostavne primerjave če je zelo zainteresiran za kakšne predmet.  

3. … včasih zmore narediti primerjave.  

4. … vedno zmore narediti primerjavo med predmeti.  

8. b   Ali zmore vaš otrok razlikovati različne stopnje različnih čustev v eni situaciji?  (sivo 

območje razmišljanja)? Na primer, če sodeluje v novi aktivnosti (nogometna tekma, 

klavirski nastop) zmore izraziti tako navdušenje nad novo dejavnostjo kot tudi malo strahu 

pred nastopom?  Moj otrok …  

1. … še ne zmore razlikovati različnih stopenj različnih čustev v eni situaciji. 

2. … zmore včasih s pomočjo druge osebe razlikovati različne stopnje čustev (na primer, če 

mu nekdo pomaga razmišljati o različnih stopnjah čustev).  

3. … včasih zmore samostojno izraziti različne stopnje čustev v eni situaciji. 

4. … večinoma zmore izraziti različne stopnje čustev v eni situaciji.  

 

8.c   Ali zmore vaš otrok opisati različne stopnje čustev, kij ih ima do različnih prijateljev? 

Na primer: Raje imam Jano kot Julijo, toda moja soseda Ana je moja najboljša prijateljica.  

Moj otrok …  

1. … še ne zmore razmišljati v območju sivega polja  in primerjati odnose.  

2. … občasno zmore uporabljati sivo območje razmišljanja za primerjavo njegovih odnosov.  

3. … pogosto zmore uporabiti sivo območje razmišljanja za primerjavo odnosov.  

4. … skoraj vedno zmore uporabiti sivo območje razmišljanja za primerjavo.  
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9/    Level Nine:  Reflective Thinking (Thinking off an internal standard) - Reflektivno 

razmišljanje (razmišljanje izven standarda) 

Ta mejnik se razvija po 9. letu. Sposobnost oceniti in upoštevati čustva, dogodke, svet….  

 

9.a   Ali vaš otrok pozna sebe tako dobro, da lahko presodi, kako se počuti v določeni 

situaciji . Na primer, vaš otrok lahko prepozna svoja čustva ali vedenje in ga presodi kot na 

primer: Počutim se bolj jeznega, kot bi bilo prav.  (To vedenj se ne pričakuje pred 11. ali 12. 

letom starosti.)  

Moj otrok …  

1. … ne zmore presoditi, kako se počuti v dani situaciji.  

2. … včasih, s pomočjo, zmore presoditi, kako se počuti v dani situaciji. 

3. … zmore presoditi, kako se počuti in včasih ustrezno reagirati v dani situaciji.  

4. … zmore presoditi, kako se počuti in večinoma pravilno reagira.  

 

9.b    Ali zmore vaš otrok gojiti prijateljstva, hkrati pa ima svoje mnenje o sebi in drugih? 

Moj otrok …  

1. … ne zmore biti tesno povezan s prijatelji in hkrati imeti svoje mnenje.  

2. … redko zmore biti tesno povezan s prijatelji in hkrati imeti svoje mnenje.  

3. … včasih zmore  biti tesno povezan s prijatelji  in hkrati ima svoje mnenje.  

4. … skoraj vedno zmore biti tesno povezan s prijatelji in ima hkrati svoje mnenje.  

 

9. c   Ali zmore vaš otrok uporabljati svoje lastne zamisli o tem, kaj je prav in kaj narobe 

(vrednotiti)? Moj otrok … 

1. … ne zmore oblikovati in uporabiti lastnih zamisli o tem, kaj je prav in kaj ne.  

2. … redko zmore oblikovati in uporabiti lastne zamisli o tem, kaj je prav in kaj ne. 

3. … včasih zmore oblikovati in uporabiti lastne zamisli o tem, kaj je prav in kaj ne. 

4. … skoraj vedno zmore oblikovati in uporabiti lastne zamisli o tem, kaj je prav in kaj ne. 



 

Avtorica: Maja Jakob 
 

Ček lista za analizo 

dnevniških zapisov obravnav po metodi Floortime 
 

Ime in priimek učenca/učenke: 
 

 Izpolnjevanje Dnevniški 
zapis/datum 

I. izpolnjevanje  

Izpolnjevalec:  
 
 

II. izpolnjevanje  

III. izpolnjevanje  

Kraj obravnav: 
 
 

IV. izpolnjevanje  

V. izpolnjevanje  

NAVODILO: Označite prisotnost vedenja, ki je opisano v postavki! 

Postavka 

Izpolnjevanje 

I. II. III. IV. V. 

ZAŽELENA VEDENJA 

• Odšteva do želene aktivnosti 
(»Tri, štiri, zdaj!«). 

     

• Odgovori na vprašanje »Še?«.      

• Je odzivna  
(za izražanje uporabi kretnje ali naredi aktivnost). 

     

• Kaže interes za različne občutke  
3 sekunde ali več.       

• Kaže interes za dejavnost 3 sekunde ali več.      

• Začne interakcijo.      

Skupno število zaželenih vedenj:      

NEZAŽELENA VEDENJA 

� Ščipa.      

� Lasa.      
� Štirikrat in več se odmakne v svoj svet  

(značilna kretnja z roko in glas o).      

� Štirikrat in več se ne odzove na svoje ime.      
� Štirikrat in več se obrne stran in ne želi 

sodelovati.      

� Štirikrat in več odide k vratom.      

Skupno število nezaželenih vedenj:      

 
Opažanja in opombe: 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 


