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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je na podlagi teorije in študije primera raziskana učinkovitost pristopa 

senzorne integracije pri likovnem izražanju mladostnice z motnjo senzorne integracije. S 

študijo primera ugotavljamo, kako lahko ustrezne uvedene senzorne strategije pri likovnem 

ustvarjanju prispevajo k zmanjšanju težav na področju senzorne integracije. Študija preučuje 

individualne odzive na senzorno občutenje pri izbranih likovnih nalogah z uvedenimi 

senzornimi strategijami. Na podlagi teoretičnih izhodišč, kot je teorija senzorne integracije po 

Jean Ayres, se študija usmerja na opazovanje posameznih senzornih področij, predvsem na 

vizualno, taktilno in olfaktorno, hkrati pa poteka celostno opazovanje izvajanja likovnih 

nalog. 

 

Ključne besede: 

Likovne naloge, senzorna integracija, senzorne strategije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

In the diploma thesis, the theory and case study examined the effectiveness of the sensory 

integration approach in art expression of a young girl with a sensory integration disfunction. It 

tries to find out how appropriate sensory strategies can be applied to art creation and 

contribute to reducing problems in the field of sensory integration. The study examines 

individual responses to the sensory sensation of selected art tasks with the introduction of 

sensory strategies. On the basis of theoretical starting points, such as the theory of sensory 

integration by Jean Ayres, the study focuses on the observation of individual sensory areas, in 

particular visual, tactile and olfactory, while at the same time an overall observation of the 

performance of art works is carried out. 

 

Keywords: 

Art activities, sensory integration, sensory strategies. 
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1 UVOD 

Brez občutenja in zaznavanja težko govorimo o življenju. Teorija senzorne integracije ponuja 

okvir za razumevanje človeškega vedenja. Iskanje razloga za odmike v vedenju posameznika 

od skupine, se odvija tako na medicinskih, kot tudi alternativnih paradigmah. Percepcija 

posameznika je pogojena s fizičnimi izkušnjami in spominom, slednje pa z obstojem primerne 

biološke faze. Tako, kot je razumljivo, da ima vsak svojo najljubšo barvo, je tudi razumljivo, 

da je sistem percepcije vsakega posameznika drugačen. Nenehen razvoj teorije in oblik 

pomoči, odpira mnoge možnosti posameznikom in hkrati občutenju celotnega človeštva. 

Kakorkoli že, doživljanje zadovoljstva je pri ljudeh različno. Preko lastne percepcije je 

mogoče razumeti percepcijo drugih in uporabiti pridobljeno znanje pri veščinah učenja ter 

poučevanja. 

 

2 TEORIJA SENZORNE INTEGRACIJE 

»Senzorna integracija je nevrobiološka aktivnost, ki poteka znotraj naših teles. Gre za način, 

na katerega živčni sistem procesira informacije, ki jih dobijo čutila. Nešteto delčkov 

senzornih informacij vsak trenutek vstopa v naš živčni sistem in so podobni potočkom, ki se 

stekajo v jezero. Senzorna integracija je sposobnost možganskega in živčnega sistema, da te 

dražljaje organizira. Ko občutki vstopajo na organiziran ali integriran način, lahko možgani te 

občutke uporabijo pri oblikovanju zaznav, vedenj in učenja« (Viola, 2007). 

Senzorna integracija je po Jean Ayres (1972, v Bundy, Lane, Murray, 2002, str. 4) 

opredeljena kot »nevrofiziološki proces, sposobnost integracije informacij, ki prihajajo v 

osrednje živčevje iz različnih senzornih modalitet na podlagi razvitih spretnosti«. V teku 

razvoja podpira razvoj drže in fine diskriminacije s pomočjo senzornih informacij, ki prihajajo 

v telo iz okolja. Začetnica teorije senzorne integracije je Jean Ayres (1920  - 1988). Skozi 

teorijo je poudarila pomembnost čutil v razvoju in delovanju otroka. Postavila je temeljni, 

splošno znan okvir za raziskovalne prakse (ocenjevanje in obravnavo) v terapiji senzorne 

integracije (Bundy idr., 2002). 
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Avtorica J. Ayres (1972, v Bundy idr., 2002, str. 4) opredeljuje senzorno integracijo kot 

organiziranje senzornih informacij, občutkov za uporabo oziroma delovanje. »Senzorna 

integracija je nevrološki proces, ki organizira senzorne dražljaje iz telesa in okolja in s tem 

omogoča posamezniku učinkovito interakcijo z okoljem (prav tam)«. Senzorna integracija je 

uravnoteženo, usklajeno delovanje povezave dražljajev iz okolja in posameznika (Ayres, 

1989, v Ayres 2002).  

Proces senzorne integracije mora biti dobro organiziran. Integracija poteka ves čas, saj 

senzorne informacije iz telesa neprestano prihajajo v možgane. Občutki, kot rezultat 

stimulacije živčnih celic, so za možgane neke vrste hrana (Ayres, 2002). 

Interakcije dražljajev so kompleksni in bistveni procesi, saj nam omogočajo hitro in 

avtomatično interpretacijo situacije in učinkovit adaptivni odziv. Učinkoviti odzivi so pogoj 

za organizirano vedenje in obvladovanje vsakodnevnih izzivov (Ayres, 1972, v Ayres 2002). 

V procesu senzorne integracije se prepleta pet medsebojno povezanih komponent. Proces 

poteka od registracije, preko orientacije (pozornosti na dražljaje), interpretacije, organizacije 

dražljajev do izvedbe odziva (Smith Roley, Blanche, Schaaf, 2001). 
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Slika 1: Shematski prikaz teorije senzorne integracije, krožni proces senzorne integracije 

(Ayres, 1979, v Bundy idr., 2002).  

  

OBRAVNAVA 

 (vhodni signal) 

TEORIJA 

(procesiranje 

centralnega 

živčevja) 

VREDNOTENJE 

(izhodni signal) 

Senzorni vnos Senzorna integracija 

Načrtovanje,  

organizacija  

vedenja 

Prilagodljiva interakcija  

in učenje 

Povratna  

informacija 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Katja Lampret; diplomsko delo 

 

 

 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Dinamični proces senzorne integracije (Smith Roley, Splitzer in Green, 1999, v 

Soechting, 2013). 
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igre, prostega časa in počitka. Kolo se vrti v kontekstu zaposlitvenih dejavnosti v fizičnem, 

socialnem in kulturnem okolju. Celota delov tega kolesa in okolje sta nenehno v interakciji, 

vplivajoč drug na drugega. Fleksibilnost in dejavnost metaforičnega kolesa je veliko večja, 

kakor dejansko vrtenje kolesa v realnem fizičnem prostoru (Smith Roley idr., 1999, v 

Soechting, 2013). 

2.1 Čutila in senzorni sistemi 

Dojemanje sveta je neločljivo od čutil. Najpogosteje govorimo o petih čutih: čutilo okusa 

(gustatorni sistem), čutilo vida (vidni sistem), čutilo sluha (slušni sistem), čutilo vonja 

(olfaktorni sistem) in čutilo dotika (taktilni sistem). Čutila so oklicana za distalne sisteme 

čutov, saj sprejemajo dražljaje izven naših teles (Kranowitz, 1998). Znanost danes poimenuje 

več čutov. Gre za natančnejšo razdelitev omenjenih čutov (npr. percepcija barve). Drugi so še 

bližnji, tako imenovani proksimalni čuti, ki delujejo samodejno. Proksimalni čut je npr. čutilo 

ravnotežja (v labirintu srednjega ušesa – vestibularni sistem) in čutilo gibanja v mišicah 

(proprioceptivni sistem). Ritem gibanja naših teles je usklajen z ritmom gibanja sonca. Obstoj 

takšnega delovanja čutov je skoraj nepredstavljiv. Število 5 zagotovo ne zajema obširnega 

razpona človekovih senzornih zmožnosti (Rivlin in Gravelle, 1984). 

Čutila nam omogočajo sprejemanje dražljajev oziroma informacij iz telesa in okolja. 

Dražljaji, ki jih sprejemajo receptorji, so lahko kemični ali mehanski. Povezani so s 

senzomotoričnimi živci. Vzburjenje se v možganski skorji spremeni v občutek. Možgani 

nenehno iščejo hrano, oziroma informacije za svoje delovanje in oblikujejo izkustveni svet. 

Izkustva dražljajev se v razvoju prenašajo in dopolnjujejo. Razvija se bistvena sposobnost 

ločevanja pomembnih dražljajev od nepomembnih (Abraham, Heffron,  Braley, 2015).  

Obstaja 7 senzornih sistemov, ki jih morajo možgani za uspešno interakcijo z okoljem 

integrirati. To so proprioceptivni, vestibularni, taktilni, avditorni, vizualni, gustatorni in 

olfaktorni sistem (Chaves, 2016). 

Čeprav je J. Ayres verjela, da je vizualno procesiranje dražljajev temeljno za učenje, je svojo 

teorijo osredotočila na proprioceptivni, vestibularni in taktilni sistem. Vestibularni sistem in 

propriocepcija sta namreč neločljivo povezana z vizualnim senzornim sistemom (Bundy idr., 

2002). 
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Taktilno čutilo, odgovorno za zaznavanje telesa, je povezano z zaščito in regulacijo 

vzburjenosti, z motoričnim načrtovanjem, finimi in oralno-motoričnimi spretnostmi, z 

raziskovanjem in učenjem, s povezovanjem in socialnimi interakcijami. Nepravilno delovanje 

taktilnega čutila se lahko kaže v obliki težav pri spretnosti prijema pisala, pri natančnem 

gibanju s pisalom, pri iskanju svetilke v predalu, ko je temno, kot težave z umirjanjem ob 

objemu in nežnem dotiku (Bundy idr., 2002).  

Delovanje proprioceptivnega sistema je npr. zaznava telesa, premikanje oči, drža, ravnotežje, 

mišični tonus, organizacija in motorično načrtovanje. Proprioceptivni sistem med drugim 

nadzoruje pritisk, uravnava silo in smer gibanja telesa. Omejena funkcionalnost 

proprioceptivnega sistema je lahko v nekaterih primerih označena kot agresivnost. Kaže se 

kot posameznikov pretiran vnos pritiska, kadar to ni potrebno. Po drugi strani gre lahko za 

pomanjkanje pritiska, kadar je to potrebno. Pogosto se opazi nerodnost pri uravnavanju 

telesnih gibov, zaletavanje, slaba drža, pomanjkanje ravnotežja, iskanje aktivnosti za moč, 

poskakovanje. Lahko gre za težave pri premikanju roke ali noge, ne da bi pri tem kontrolirali 

gibanje oči, nespretno rokovanje z žlico ali glavnikom ali neustrezno sestopanje s pločnika na 

cesto (Abraham idr., 2015). 

Vestibularno čutilo je povezano z zaznavanjem telesa, integracijo obeh strani telesa, 

motoričnim načrtovanjem, gravitacijsko zanesljivostjo, mišičnim tonusom, ravnotežjem, 

telesno držo, premiki očes. Težave, ki se pojavljajo ob nepravilnem delovanju vestibularnega 

čutila so npr. izguba orientacije pri prepisovanju s table, spotikanje po neravni poti in 

stopnicah, takojšna izguba ravnotežja pri stoji na eni nogi (Abraham idr., 2015). 

 

2.2 Normalen razvoj senzorno-integracijskega delovanja 

Za razvoj funkcij senzorne integracije je zaslužna tako genetska zasnova, kot tudi okolje 

(razvoj skozi interakcijo z okoljem, stalne adaptivne reakcije). Razvoj senzorno-integracijskih 

funkcij se deli na določene razvojne faze. Vsaka razvojna faza gradi na predhodno dobro 

integriranih izkušnjah in je predpogoj za naslednje razvojne faze. Senzorna integracija se 

začne pred rojstvom. Taktilna se začne v oralnem območju. Prisotna je stalna vestibularna 

stimulacija. Proprioceptivno se občuti kot vse bolj tesen prostor v maternici in rojstvo. 

Novorojenčkovi refleksi pa so senzo-motorične reakcije (Bundy idr., 2002). 
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Končni rezultat senzorno-integracijskega razvoja je pripravljenost za šolo. Pomembno 

obdobje je prvih 7 let otrokovega razvoja. Takrat izstopa razvoj samokontrole, pozornosti, 

lateralizacije (postavljanje v pokončen položaj), učenja in abstraktnega mišljenja. Vsi ti 

procesi so končni rezultat dolgoletnega predelovanja informacij v možganih. V nevrotipičnem 

razvoju ni treba posvečati posebne pozornosti otrokovemu razvoju senzorne integracije. Preko 

občutenja se v prvih sedmih letih življenja naučimo opravljati določene okupacije. Skupaj s 

senzornim procesiranjem se razvija otrokovo vedenje (Soechting, 2013).  
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Slika 3: Shematična ponazoritev procesa razvoja senzorne integracije (Ayres, 2005 v  

Soechting, 2013).  
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2.3  Motnje delovanja senzorne integracije 

Pri senzorni integraciji se lahko pojavijo težave ob prenašanju določenih dražljajev. Možni 

vzrok za takšne težave so lahko kompleksni zdravstveni razlogi. Tovrstne težave označujemo 

z besedami motnja senzorne integracije (v nadaljevanju MSI). Posamezniki z MSI imajo 

drugačne sisteme za sprejemanje senzornih dražljajev, zato so njihovi odzivi lahko prepoznani 

kot neprimerni ali neugodni. V takih primerih je izkušnja sproščene igre lahko dosežena le s 

posebnimi metodami dela terapevtov s specialnimi znanji s področja senzorne integracije 

(Bundy idr., 2002).  

MSI je motnja procesiranja informacij, ki jih pridobivamo preko čutov. Pri MSI ne gre za 

organske okvare, temveč se motnja kaže kot težava pri skladiščenju izkušenj, proizvajanju 

adaptivnega odziva in namensko organiziranega vedenja. J. Ayres primerja tovrstne procese z 

iskanjem prave frekvence na radiu, da bi dosegli čisti sprejem. Motnja delovanja vpliva na 

možganske strukture, ki so vključene pri registraciji, modulaciji, diskriminaciji, povezovanju 

senzornih informacij. Med diagnoze senzorne integracije sodijo npr. ADHD, avtizem, 

specifične učne težave (disleksija, dispraksija…) (Ayres, 1972).   
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Slika 4: Shema manifestacij disfunkcije (Ayres, 1979 v Bundy idr., 2002). 

 

Slika 4 prikazuje dve glavni pojavni obliki disfunkcije senzorne integracije, to sta oslabljena 

modulacija in dispraksija. Dispraksija je razvojna motnja, ki vključuje težave na področju 

motorike, koordinacije, organizacije ter predelave senzornih informacij. Kljub dejstvu, da je 

shema vezana na področje razvoja, disfunkcije in vedenja, je v shemi za voljo jasnosti kot 

osrednji postavljen pojem disfunkcije. Termin modulacije je samoregulacija aktivnosti 

centralnega živčnega sistema (Ayres, 1979, v Bundy idr., 2002).  

 

2.3.1 Razčlenitev motenje senzorne integracije  

 

Motnjo senzorne integracije v osnovi delimo na motnje senzorne modulacije, motnjo senzorne 

diskriminacije in na motnje motorike, ki temeljijo na senzoriki. Te tri glavne kategorije  

motenj se nato delijo v podskupine motenj, ki se v stvarnosti lahko pojavljajo samostojno, ali 

pa pogosteje v kombinaciji (Kranowitz, 2005).  
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Slika 5: Skupine in podskupine motenj v senzorni integraciji (Miller, 2007). 

 

Model razdelitve motenj senzorne integracije, ki je predstavljen na sliki 5, ima 

pomanjkljivosti. Motnje senzorne diskriminacije po mnenju nekaterih teoretikov vodijo v 

motnje motorike senzornega izvora, česar pa model ne pokaže (Soechting, 2013).  

Perham in Mailloux (2015) sta v novejši razdelitvi opredelili motnje senzorne integracije v 

štiri kategorije: 

1. Težave senzorne modulacije se pojavijo kadar se možgani preveč ali premalo 

odzivajo na senzorne informacije. 

2. Težave senzorne diskriminacije in percepcije se pojavijo, kadar je postopek 

organizacije informacij poslanih preko čutil, njihove integracije, analize in 

interpretacije, moten (Miller, 2006). 

3. Vestibularne, bilateralne funkcijske težave se izrazijo, kadar je interpretacija 

senzornega vnosa v proprioceptivnem in vestibularnem sistemu napačna. 
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4. Težave praksije se pojavijo, kadar imajo možgani težave s planiranjem in izvedbo 

novih gibov. Lahko gre za dispraksijo (težave motoričnega planiranja). Ni nujno, da so 

vse težave praksije povezane s senzorno integracijo. J.Ayres je opredelila dve vrsti težav 

praksije, ki sovpadata z motnjami senzorne integracije in sicer je to somatodispraksija 

(težave praksije in procesiranje dražljajev dotika in propriocepcije) in vizualna dispraksija 

(težave praksije in vidnega procesiranja dražljajev) (Perham in Mailloux, 2015). 

 

2.3.2  Vzroki motnje senzorne integracije 

 

Kljub mnogim raziskavam vzroka motnje senzorne integracije ni mogoče določiti. Gre za 

skupek dejavnikov; genetske zasnove, izpostavljenosti škodljivim dejavnikom pred rojstvom 

(okužbe, zdravila, kemikalije), zapleta ob porodu. Med posamezniki z motnjo senzorne 

integracije obstajajo razlike. Raziskovalci menijo, da gre za motnjo, pri kateri se otrok ne 

zmore prilagoditi tipičnim zahtevam vsakodnevnega življenja, kadar mora otrok porabiti 

veliko več energije za procese, ki jih drugi opravljajo samodejno. (Ayres, 1972). 

2.4 Aktivnosti za spodbujanje senzorne integracije 

Spodbujanje senzorne integracije v šolskem okolju je priporočljivo za otroke s težavami na 

področju senzorne integracije z namenom, da bi bili čim bolj uspešni pri šolskem delu in prav 

tako učitelji na področju izobraževanja. Vsakemu otroku je potrebno individualno določiti, 

katere prilagoditve okolja in aktivnosti so zanj najbolj ustrezne in vključiti senzorne strategije.   

Otroci z motnjo senzorne integracije potrebujejo dodatne prilagoditve okolja, da bi jim bilo 

omogočeno odzivanje na zahteve okolja. Fizične prilagoditve so npr. namerna razdelitev 

prostora (npr. oblikovanje tihega kotička za umik, igralnega kotička, posebna osvetlitev, barve 

za vizualno stimulacijo), posebna pozornost načinu in prostoru sedenja učenca, prilagoditve v 

časovni ureditvi (primerno število odmorov), zmanjšanje motečih dejavnikov (na voljo 

slušalke, kratka obdobja šepetanja ipd.), organizacija (urniki, cilji, motivacijske besede, 

dosežki ves čas na vidiku). Spremljamo, kaj pritegne učenčevo pozornost in to izkoristimo. Za 

spodbujanje senzorne integracije se lahko poslužujemo številnih aktivnosti na področju športa 

in kulture (Viola, 2002).  
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Teorija senzorne integracije je teorija učenja vedenja, ki jo izvajajo delovni terapevti. 

Terapevti pomagajo ustvarjati opremo, prostore ter priložnosti, ki pripomorejo k ravnotežju 

občutenja in vedenja. Običajno gre za izven-šolske prostore, vendar je ravno izobraževalno 

okolje tisto, ki posameznika, kljub omejitvam, obogati z občutji volje do uspeha. Šolski 

prostor se izkaže za zelo spodbudno okolje, kadar tam potekajo neposredne intervencije, 

kontinuirano spremljanje in konzultacije. Šola je dolžna prilagoditi okvirni program pouka, 

kadar je to potrebno (Bundy idr., 2002).   

Mnogi strokovnjaki menijo, da je učilnica najbolj primerna za neposredno intervencijo, kljub 

temu pa se tovrstna dejavnost večinoma izvaja izven učilnice, da lahko pouk poteka nemoteno 

za druge učence. 

Pri obravnavi motenj senzorne integracije so izvajalci terapije senzorne integracije odgovorni 

za reševanje problema, ki ga opredelijo pri posamezniku. Nasprotno pa pri konzultaciji 

izvajalci terapije pogosto sodelujejo z učitelji, drugimi strokovnjaki, starši ali starejšimi 

učenci, kar omogoča skupno rešitev problemov na najbolj učinkovit način. To sodelovanje 

imenujemo konzultacija. 

Konzultacija je po Jaffe in Epstein (1992) opredeljena kot koncept interaktivnega procesa in 

razmerja, dojetega kot enakopravnega odnosa dati-prejeti, delujočega v spoštljivi klimi. 

Pomembna je zaradi interdisciplinarnosti. Gre za postavljanje okvirjev, ki pomagajo razumeti 

vedenje posameznika. Funkcioniranje posameznika se spreminja, zato je pomembno sprotno 

razvijanje strategij in refleksija sprememb (Bundy idr., 2002). 

Konzultacija poteka po fazah: oblikovanje pričakovanj, vzpostavitev delovnih odnosov, 

načrtovanje strategij in bogatenje le teh na poti do cilja (oblikovanje okolja, v katerem je 

posameznikov uspeh neodvisen od njegovih omejitev). Učenci, ki preko spremljanja in 

konzultacije ne dosežejo vedenjskega cilja, potrebujejo neposredno intervencijo. Tako 

pridobijo sposobnost delovanja v novih vzorcih (Bundy idr., 2002). 

 

2.4.1 Splošne senzorne strategije in aktivnosti v razredu  

 

Splošne senzorne strategije so strategije, s katerimi neposredno pristopamo k problemu na 

vseh področjih življenja oseb z motnjo senzorne integracije (tj. na področju oblačenja, pisanja, 
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umetnosti in konstrukcije, hranjenja, domačih nalog, skrbi zase, socialnega vedenja, 

organizacije predmetov, telesne drže itd.). 

Senzorne strategije v razredu so lahko zelo različne. Na primer, kadar posameznik težko 

nadzoruje fino motoriko, se gumbe lahko nadomesti s prilagojenimi zaponkami ali elastičnimi 

oblačili. Kadar je opaziti premočno stiskanje pisala, gre najverjetneje za oslabljeno 

propriocepcijo. Pomaga lahko dodaten ovoj iz mehkejšega materiala (plastelin ipd.). Tako se 

opazi sledi pritiska. Težave propriocepcije se lahko pokažejo ob radiranju. Tako močan pritisk 

pri radiranju, da nastanejo luknje v papirju, lahko vodi k temu, da  je naloga zastavljena tako, 

da se radirke ne uporablja več in je črtanje napak del cilja. Lahko se vključijo razne zgodbe, 

kot je zgodba o radirki, ki ne mara jesti papirja. Nekateri imajo težave s prerahlim pritiskom 

pisala na papir. V takšnih primerih se lahko ponudi večplastna podlaga, sestavljena iz več 

listov papirja. Cilj naloge je, da posameznik izvede močnejši pritisk, tako da se sled pozna na 

spodnji plasti papirja. Kadar učenec ne zmore prepisovati s table, mu je lahko namesto tega na 

voljo knjiga ali na list papirja napisana vsebina, ki je pred njim na mizi in jo mora prepisati. 

Nekateri težko vnašajo podatke v tabele ali iz njih berejo. V takšnih primerih je tabela lahko 

narisana na karo papir.  

Med obroki so nekateri posamezniki preveč obremenjeni z okolico in številnimi senzornimi 

dražljaji in zato potrebujejo prilagojeno okolje, ki podpira njihove potrebe in zmožnosti. Pri 

težavah z odpiranjem kartonke mleka si lahko pomagajo s slamico.   

Učenec, ki ima težave z ohranjanjem pozornosti pri spremljanju razlage snovi, naj sedi na 

prostoru v tihem delu učilnice, kjer je lahko najbolj pozoren. Pri opravljanju domačih nalog je 

pomembna organizacija. Primerne so table za načrtovanje dnevnih nalog. Nekateri pogosto 

pozabljajo na domače naloge. Lahko imajo oblačila z žepom, v katerega spravijo obvestila in 

naloge, ki jih doma starši pomagajo pregledati.  

Priporočljivo je, da so poleg ustnih, na voljo tudi pisna navodila. V primeru, da učenec ne 

more vzdrževati pozornosti, lahko uporablja slušalke. Pomembno je zagotoviti več krajših 

odmorov in gibanje med poukom. Pomoč so lahko tudi razni komercialni izdelki in igrače. Pri 

težavah z organizacijo je pomembno, da se otrok dobro zaveda, kje so stvari. Ključnega 

pomena je, da vsi v razredu dobro poznajo potrebe drug drugega. Zelo spodbudne so socialne 

igre ter možnost umika (na posebno mesto v razredu) za tiste, ki si tega želijo. Obravnava v 

šolskem okolju naj temelji na podlagi razmisleka o primernosti izobraževalnih ciljev učnega 
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načrta, alternativnih rešitvah oziroma prilagoditvah, na okoljskih in drugih prilagoditvah 

aktivnosti, na nadomestnih senzornih strategijah (Viola, 2007). 

 

2.4.2 Likovne aktivnosti kot izziv pri posameznikih z motnjo 

senzorne integracije 

 

Likovno izražanje je ena izmed aktivnosti, ki dovoljuje vsem senzornim sistemom, da 

delujejo usklajeno in sproščeno. To je torej tudi ena izmed aktivnosti, kjer se hitro opazijo 

motnje v senzorni integraciji.   

Drobne, večkrat prirejene in prilagojene likovne aktivnosti, razporejene v časovnem intervalu 

po meri posameznika, zagotovo doprinesejo k dolgoročni pozitivni spremembi v dojemanju 

sveta, spoprijemanju z okoljem in splošni zavesti posameznikov. Posebne škarje ali tanek 

papir so lahko rešitev za osebe s težavami na taktilnem področju, fine motorike, 

propriocepcije ali bilateralne integracije.  

Nevarne snovi, kot je lepilo, lahko nadomestimo z alternativami (naravno lepilo iz moke in 

vode).  

Posamezniku pustimo čas, da pokaže svojo voljo ob sproščenem ustvarjanju. Spremljamo, 

kakšne so njegove priljubljene strukture in vrste materialov. Nekateri imajo raje mehke 

materiale, ki jih lahko s stiskanjem oblikujejo in se vrnejo v prvotno obliko. Spet drugi radi 

puščajo odtise v materialu. Pogosto je priljubljena pena za britje na nenavadni površini, kot je 

ogledalo. Najpogosteje se izrablja tehnika slikanja s prsti (Abraham idr., 2015). 

Ljudje dojemajo in prepoznavajo materiale po njihovih lastnostih z vsemi senzornimi sistemi. 

Senzorni sistem vključuje avditorni (slušni) sistem, olfaktorni sistem (za vonj), oralni sistem 

(za okus), vestibularni sistem (za zaznavanje svojega telesa v prostoru), proprioceptivni 

sistem (za gibanje telesa), taktilni sistem (za dotik), vizualni sistem (za vid) in interoceptivni 

sistem (odgovoren za uravnavanje lakote, žeje, slabosti oziroma fizičnega stanja znotraj 

telesa). Vsak material s specifičnim vonjem, s specifično teksturo in videzom povzroči 

drugačen odziv pri vsakem posamezniku. Senzorne izkušnje imajo moč, da popolnoma 

preobrnejo naše možgane (Abraham idr., 2015). 
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Učencem z motnjo senzorne integracije je potrebno pomagati, da razumejo problem, da se ga 

bodo naučili obvladovati z različnimi strategijami. Pri likovni dejavnosti je lahko zanje 

nevarna že uporaba lepila, saj je mogoče, da niso sposobni prepoznati škodljivih vonjev.  Prav 

tako moramo biti pozorni na učence, ki želijo nenehno okušati z usti (oralnim sistemom), saj 

bodo lahko prišli v stik tudi z nevarnimi materiali.   

Likovni pouk ni nujno tiha dejavnost. Lahko gre zgolj za likovno ustvarjanje ob glasbi ali pa 

za žaganje in razbijanje s kladivom. Šele, ko je vedenje posameznika večkrat opazovano v 

različnih kontekstih, se lahko načrtuje korake ali prilagoditve, ki podpirajo njegove potrebe in 

zmožnosti. Risanje, slikanje, kiparjenje in druge likovne dejavnosti zahtevajo kontrolo 

pritiska, ki jo omogoča propriocepcija. Proprioceptivni čut tudi uravnava silo in smer gibanja 

telesa. Omogoča hitro oceno o meri zadovoljivega truda za določeno aktivnost. Med tem, ko 

vestibularni sistem možganom omogoča sodelovanje z gravitacijo, proprioceptivni sistem na 

učinkovit, neobremenjujoči način koordinira gibanje rok in nog (Abraham idr., 2015).   

Težave na taktilnem področju se lahko kažejo kot strah pred dotikom, izogibanje ali 

pomanjkljivo zanimanje za določene dejavnike okolja. Pri likovnem ustvarjanju imajo mnogi 

težave z sledmi, ki jih puščajo materiali. Izkušnje so lahko za hipersenzibilne posameznike 

zelo boleče in se jih lahko izogibajo. Na drugi strani se kot hiposenzibilnost lahko pojavlja 

iskanje dotika, tudi kadar to ni pričakovano ali nepozornost na madeže. Vnos taktilnih 

informacij in nemotena interpretacija je ključna za prijetno življenje. Vestibularni sistem je 

povezan z ravnotežjem in gibanjem. Plezanje, skakanje, guganje ali vrtenje so včasih prava 

mala zabava za vestibularni sistem. Za nekatere pa so takšne aktivnosti vestibularnega sistema 

zelo neprijetne. Vizualni sistem lahko ustvarja slikovne spomine, na podlagi katerih osmišlja 

okolje. Tako kot ostali senzorni sistemi tudi ta deluje selektivno, glede na zahteve 

posameznika in okolja v dani situaciji. Napake v funkcioniranju vizualnega sistema so lahko 

preobremenjenost z vidnimi dražljaji in oteženo razlikovanje pomembnih vidnih dražljajev od 

manj pomembnih. Dolgotrajno strmenje v eno točko ali nezainteresiranost za iskanje vidnih 

dražljajev so znaki potrebe po močnejših vidnih impulzih (Abraham idr., 2015).  
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3 OPREDELITEV PROBLEMA 

Težave senzornega procesiranja se kažejo na taktilnem, olfaktornem, gustatornem, 

proprioceptivnem, vestibularnem, avditornem, vizualnem in tudi na področju zaznavanja 

notranjih občutkov v telesu, interocepciji. Pri likovnem ustvarjanju se mladostniki soočajo s 

številnimi senzornimi dražljaji, kar je lahko pri tistih, ki imajo motnjo senzorne integracije 

velik problem. Kadar ima nekdo težave z modulacijo, je njegovo senzorno odzivanje 

nenavadne intenzitete tj. pretirano, prešibko ali pa se kaže kot iskanje dražljajev. Pogosto se 

pojavlja tip senzorne modulacije, za katerega je značilno pretirano odzivanje na določene 

dražljaje in prešibko zaznavanje drugih specifičnih dražljajev. Gre za kombinirano ali 

nihajoče odzivanje na dražljaje (Miller, 2006). 

Premočno odzivanje na senzorne dražljaje se imenuje hipersenzibilnost. Gre za nenavadno 

(preveč intenzivno, hitro in dolgotrajno) odzivanje na vsakodnevne dražljaje, s katerimi se 

srečujejo ljudje. Pri prešibkem odzivanju oz. hiposenzibilnosti, posameznik kaže situacijsko 

neugoden odziv. Da bi se odzval, potrebuje večjo intenziteto ali daljše trajanje dražljaja 

(Abraham idr., 2015). Motnja modulacije se lahko kaže tudi kot nenehno iskanje dražljajev in 

izvajanje aktivnosti brez učinkovitega odzivanja na dražljaje (Miller, 2006). 

V diplomskem delu je podrobno spremljano sprejemanje taktilnih, olfaktornih in vizualnih 

dražljajev pri likovnem ustvarjanju mladostnice z motnjo senzorne integracije ob predlaganih 

prilagoditvah aktivnosti in vpeljanih senzornih strategijah pri barvanju, pisanju in striženju. 

Vključene so senzorne strategije in prilagoditve na vseh senzornih področjih. Senzorne 

strategije so prilagojene mladostnici in okolju. 

Študija primera je služila kot primer dobre poučevalne prakse. 

3.1 Cilj 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, na katerih področjih senzorne integracije je mladostnica 

hipersenzibilna in na katerih hiposenzibilna, ter poiskati senzorne strategije in prilagoditve 

likovnih aktivnosti in tehnik za zmanjšanje mladostničinih težav pri likovnem ustvarjanju, ki 

vključuje barvanje, pisanje in striženje. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavili smo si tri raziskovalna vprašanja: 

1. Na katerih senzornih področjih je mladostnica hipersenzibilna in na katerih 

hiposenzibilna? 

2. Ali lahko ustrezne senzorne strategije pri likovnih dejavnostih zmanjšujejo vpliv težav na 

področju senzorne integracije? 

3. S katerimi senzornimi strategijami na taktilnem, olfaktornem in vizualnem področju lahko 

zmanjšamo težave pri likovnem ustvarjanju. 

 

4 METODE IN OBLIKE DELA 

V študiji primera raziskujemo učinkovitost celostnih senzornih umetnostnih aktivnosti. 

Poskušali smo ustvariti priložnosti za doživljanje likovnega ustvarjanja in senzorne integracije 

v obdobju treh mesecev. Raziskovali smo potencial izkušenj, ki vplivajo na sodelovanje 

udeležencev. Med izvajanjem študije smo ustvarjali priložnosti za aktiviranje mladostničinih 

vizualnih, slušnih, tipnih, vohalnih, okusnih, kinestetičnih, vestibularnih, interoceptivnih in 

proprioceptivnih čutov. Potrebno je bilo njeno sodelovanje, ki je vključevalo tudi njeno 

motivacijo, pozornost, zaznavanje, učinkovitost, pomembnost, telesno, čustveno in socialno 

povezavo. Študija vključuje opazovanje, kako različni načini senzornega raziskovanja in 

likovnega izražanja prispevajo k različnim kategorijam mladostničinega doživljanja. Izvajanje 

likovnih nalog je vključevalo pogovor, razlago, metodo praktičnega dela, demonstracijo. Z 

njeno delovno terapevtko smo izvedli intervju ob začetku in koncu študije. Pregledali smo 

obstoječo dokumentacijo. Študija primera vključuje načrtovanje in izvajanje likovnih 

dejavnosti z vključevanjem senzornih strategij in prilagoditev pri 14- letni mladostnici E z 

motnjo senzorne integracije. Raziskava je potekala v sodelovanju z delovno terapevtko 

mladostnice in je prehajala med strukturirano in nestrukturirano tipologijo. Dogajanje je bilo 

načrtovano, vendar se je proces lahko prilagodil, glede na različne dejavnike, ki so se pojavili 

med izvajanjem.  
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4.1 Vzorec 

14-letna mladostnica E obiskuje posebni program vzgoje in izobraževanja. Za komunikacijo 

uporablja verbalni govor, ki postaja vedno bolj funkcionalen. Pozna veliko besedil pesmi, 

pravljic in zgodb, ki si jih hitro zapomni. Trudi se poklepetati z drugimi, predvsem z 

odraslimi. V vsakdanjem življenju in pri učenju so ji v pomoč različne slikovne ponazoritve. 

Občutek varnosti ji nudijo dogovorjena pravila v različnih okoljih. Zelo je navezana na svojo 

družino. Rada se druži s sošolci. Veseli se dodatnih obravnav, likovnih aktivnosti, glasbe, 

računalništva, logopedske obravnave in delovne terapije. Zmore veliko zaposlitev, ki so 

povezane z njeno samostojnostjo, vendar bi izvedbo nekaterih raje prepustila drugim, da bi 

bila aktivnost izvedena hitreje. Rada je lepa in urejena.  Rada gleda risanke, posluša otroške 

pesmice, pravljice, zgodbe, bere ilustrirane knjige. Veseli se obiskov telovadnice in bazena. Z 

veseljem se udeležuje športnih tekmovanj. Nastopala je v mnogih gledaliških in pevskih 

predstavah, letos tudi v predstavi Slovenska popevka v Slovenskem mladinskem gledališču.  

V procesu študije smo jo usmerjali v senzorne aktivnosti, ker ima na tem področju težave in 

sicer na področju vizualnega, olfaktornega, vestibularnega in proprioceptivnega  procesiranja 

senzornih informacij ter izraža taktilno obrambo v stiku z določenimi materiali. Težje pokaže 

nove ideje za uporabo predmetov, materialov ali opreme. Težje oponaša gestikulacijo obraza 

ali telesne gibe. Poskuša se naučiti novih aktivnosti, potrebuje poudarjena navodila, 

demonstracijo, vodenje in motivacijo. Mladostnica je dobila informacije, da so njene ideje in 

zanimanja pomemben del procesa v študiji. Praktične in ustvarjalne probleme smo reševali 

skupaj. V treh mesecih smo opazovali, kako so likovne dejavnosti ustvarile priložnosti za 

celovitejše doživljanje in potencial za sodelovanje pri individualnem delu. 

4.2 Priprava in uporabljeni materiali  

V namene raziskave smo pripravili gradiva in materiale, ki smo jih uporabili pri izvajanju 

likovnih nalog s senzornimi prilagoditvami. Načrtovan je bil potek študije in izvajanja 

likovnih dejavnosti. Vsakokrat je bila potrebna priprava prostora, pregledali smo osvetljenost, 

prezračenost, prostornost, urejenost in podobno. Višina mize in stola je bila prilagojena 

mladostnici, ki je izvajala likovne naloge. Delovna površina je morala biti dovolj prostorna. V 

vidnem polju je bilo čim manj dražljajev, večinoma samo tisti, ki so bili potrebni. Dostopni so 

bili samo materiali, potrebni za izvedbo likovne naloge. Drugi materiali in pripomočki so bili 
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bolj oddaljeni ali pospravljeni v zaprti omari. Pri izvajanju opazovanih likovnih dejavnosti je 

bilo v prostoru malo vizualnih senzornih dražljajev in nekaj slušnih dražljajev, ki so izhajali 

predvsem iz zunanjega okolja. Uporabljeni materiali, kot so pena, krema, lepilo in prstne 

barve so imeli izrazit vonj. Vonja drugih vključenih materialov, kot je na primer sneg, nismo 

predvideli.  

4.3 Opazovanje 

V procesu opazovanja se je bilo potrebno osredotočiti na primere senzorno integracijskega 

delovanja, ki so bili pomembni za vsako posamezno izvedeno likovno dejavnost, vendar bi se 

to še vedno lahko pri mladostnici upoštevalo za generalizirano. Uporabljena je bila 

Opazovalna predloga. Opazovane kategorije so vključevale senzorno občutenje, neverbalno 

izražanje, govor, izraz obraza, čustveno odzivnost, motivacijo, voljo, pozornost, radovednost, 

razumevanje, aktivno učenje. Opazovalna predloga je vsebovala enote, ki kažejo, kako se 

doživljanje nanaša na čute, osebno in socialno usmerjenost, kot tudi enote, ki seznanijo z 

zmožnostmi mladostničinega načrtovanja konceptualnega vidika likovnega izražanja oz. 

likovnih dejavnosti in njenega vključevanja v aktivnosti. Opazovanja so bila posneta in 

fotografirana v tolikšni meri, da je bilo kar najmanj moteče. Večkrat pa je dogajanje potekalo 

tako, da snemanje ni bilo možno ali zaželeno.  

Med opazovanjem izvajanja likovnih nalog smo pisali zapiske, kratke opomnike, ki smo jih 

potem bolj natančno prepisali na Opazovalne predloge in napisali razmišljanja po obisku.  

4.4 Primeri likovnih nalog 

Fotografirani so nekateri izdelki in procesi ustvarjanja z dovoljenjem sodelujoče mladostnice. 

Primeri likovnih nalog vključujejo pisanje, risanje, striženje, lepljenje, modeliranje, 

konstruiranje. 
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Slika 12, 13, 14, 15, 16: Konstruiranje naprstne lutke metulja 

Slika 17: Naprstna lutka 

metulja 

Slika 18, 19, 20, 21: Slikanje s peno 

Slika 22: Slikanje z 

vodenimi barvami 
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V Preglednici 1 so naštete likovne dejavnosti mladostnice. 

Preglednica 1: Primeri likovnih nalog. 

Likovna naloga Telesno, govorno izražanje Pisno izražanje 

 Modelacija iz snega. 

 Modelacija slanega 

testa. 

 Slikanje s prsti, 

prstnimi barvami. 

 Slikanje z vodenimi 

barvami, s čopiči. 

 Slikanje s peno. 

 Striženje, barvanje, 

konstruiranje 

naprstne lutke. 

 Senzorni odzivi;  mimika 

obraza, geste, fizični 

premiki. 

 Refleksija 

mladostničinega 

zadovoljstva  

(z nalepkami in 

pečatniki). 

 

Po zaključku vsakega obiska je mladostnica izrazila svoje odzive na posebne liste. V 

prvotnem načrtu je bilo mišljeno, da bi napisala ali narisala svoj odziv v poseben zvezek, ki bi 

bil temu namenjen, vendar je bilo potem dogovorjeno, da bo v ta namen uporabljala album za 

vstavljanje fotografij, ki ga je že prej uporabljala in poznala. Vsakič je enostavno izrazila 

svoje zadovoljstvo s pečatniki ali nalepkami na majhen list, označen z datumi izvajanja. Listi 

so bili nato zbrani v njenem albumu. Mladostnica je zelo rada tiskala ali lepila nalepke 

zadovoljstva. Izvajalcem študije pa je bil s tem zagotovljen materialni dokaz in oblika za 

razmišljanje in refleksijo. Namesto, da bi bila mladostnica soočena s praznim listom, je bil 

pripravljen album s preprostimi predlogami, pečatniki in nalepke, ki jih ima rada in so ji 

omogočile izbiro, odprtost in opozarjanje na njene prioritete. Kratke dnevne refleksije služijo 

več namenom: 

• pomagajo mladostnici pri njenem razumevanju, 

• pomagajo ji artikulirati njeno doživljanje in razumevanje, 

• predložijo evidenco o doživljanju mladostnice v konkretnem procesu, 

• zagotovijo dodatne informacije o učinkovitosti senzornih strategij, 

• omogočijo vpogled v perspektive, stališča in mnenje mladostnice,  
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• omogočajo primerjavo od začetka študije do konca, 

• doživljanje je bilo dokumentirano, kar je bilo še posebej uporabno, ker se je mladostnica 

sama izrazila. 

 

5 ANALIZA PODATKOV 

Pomen in mladostničino vključevanje pri likovnih nalogah je bilo dokumentirano z 

reflektivnimi razpravami. Vrsta podatkov (obstoječa dokumentacija, intervju, opazovanje in 

primeri likovnih nalog) je vplivala in določala osrednjo analizo, povezano z raziskovalnimi 

vprašanji (na katerih senzornih področjih je mladostnica hiposenzibilna ali hipersenzibilna in 

s katerimi senzornimi strategijami lahko zmanjšamo njene težave pri likovnem ustvarjanju 

predvsem na taktilnem, olfaktornem in vizualnem področju).  

Pridobljeni podatki so se navezovali na likovne tehnike in naloge (konstruiranje, modeliranje, 

ročne spretnosti, risanje, slikanje in pisanje), ki so poudarjale senzorno občutenje (vizualno, 

avditorno, somatosenzorno, olfaktorno, gustatorno, kinestetično, vestibularno, interoceptivno 

in proprioceptivno) in odgovarjali na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

V prvi fazi je bilo treba ponovno prebrati in preučiti vse podatke, kar je pokazalo povezave in 

pomagalo ustvariti naslednjo raven razčlenjevanja podatkov, potrebnih za poročanje o 

rezultatih. 

Sledil je večkraten pregled podatkov, ki so nakazovali odgovore na raziskovalna vprašanja in 

sicer ali ustrezne senzorne strategije pri likovnih aktivnostih zmanjšujejo vpliv težav 

mladostnice s težavami na področju senzorne integracije.  

Prepisi iz intervjujev so izpostavili povezavo izvajanja likovnih nalog z raziskovalnimi 

vprašanji. V preteklih letih je bila vodena dokumentacija, kjer je opaziti individualno stanje 

mladostnice in njen napredek na mnogih področjih. Zanimiv napredek je bil zabeležen na 

področju hranjenja. Mladostnica je ob sprejemu v CUDV jedla zelo ozek izbor hrane (jabolka, 

črn kruh, ravno prav razredčen malinovec in ob dobrih dnevih še slane palčke in »KB« 

čokolado). Sedaj uživa raznovrstno prehrano in pijačo. S timskim pristopom družine in 

strokovnih delavcev je uspela do neke mere integrirati olfaktorne, gustatorne, proprioceptivne 
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in somatosenzorne dražljaje v ustni votlini in njeni okolici, kar je predstavljalo velik napredek 

in doprinos k kvaliteti njenega življenja. 

Zapisi mladostničinih refleksij predstavljajo pomemben vir, iz katerega je bilo mogoče 

ovrednotiti njene izkušnje, ki so bile integrirane v različne likovne naloge z vključevanjem 

senzornih strategij.  

5.1 Etične ugotovitve 

Vidiki študije so bili potencialno etično občutljivi, zagotovljena je bila zasebnost udeležencev, 

varnost, zaupnost in dana je bila prednost vsem potrebnim etičnim ravnanjem. Vsi udeleženci 

so bili obveščeni o svoji vlogi v procesu in seznanjeni, kaj lahko pričakujejo. Mladostnica je 

bila seznanjena z namenom dela in vse metode so bile pregledne, tako da se je z lahkoto 

vključila v proces.  

5.2 Rezultati in interpretacija 

Študija primera se je glede na raziskovalna vprašanja podrobneje usmerjala na opazovanje  

zaznavanja na vizualnem, taktilnem in olfaktornem področju. Hkrati pa ni bilo mogoče 

izključiti opazovanja vseh ostalih vključenih čutov, zato študija vključuje in se občasno dotika 

tudi le teh. 

 

5.2.1 Likovne naloge in vključeni opazovani senzorni sistemi 

 

Namen študije primera je bil raziskati potencial likovnega izražanja mladostnice tako, da so 

ob aktivnostih dodane potrebne in znane senzorne strategije.  

Ustvarjenih je bilo več prepisanih podatkov o izvajanju likovnih nalog. Izvedena sta bila dva 

intervjuja z mladostničino delovno terapevtko, na začetku in ob koncu študije. Med tem so 

potekali še krajši pogovori glede samih priprav in načrtovanja. Primeri likovnih nalog, 

slikanje s peno, ustvarjanje s slanim testom, konstruiranje, risanje in pisanje, so zbrani in 

dokumentirani. Mladostnica je ustvarila svoje liste vrednotenja o senzornem doživljanju pri 
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procesih likovnih dejavnosti. V celotni študiji so izkušnje vključevale osredotočenost na čute, 

kot tudi bolj subtilno na senzorno integracijo. Mladostnica je bila vodena, da bolj pozorno 

spremlja svoje čute in se ukvarja s tem, kako njena izkušnja prispeva k zavedanju čutov. 

 

 

Preglednica 2: Kronološki zapis glede na čas izvedbe likovne naloge in vključene opazovane 

senzorne sisteme. 

 

Datum  Likovna naloga Vključeni opazovani senzorni sistemi 

12. 2. 

2018 

Modeliranje snega v notranjem 

prostoru. 

Taktilni, vizualni, olfaktorni. 

5. 3. 2018 Slikanje s prstnimi barvami. Taktilni, vizualni, olfaktorni. 

11. 4. 

2018 

Modeliranje slanega testa. Taktilni, vizualni, olfaktorni. 

18. 4. 

2018 

Slikanje s čopičem, vodenimi barvami.  Taktilni, vizualni, olfaktorni. 

23. 4. 

2018 

Slikanje s peno po ogledalu. Taktilni, vizualni, olfaktorni. 

7. 5. 2018 Konstruiranje naprstne lutke. Taktilni, vizualni, olfaktorni 

 

V zgornji preglednici so kronološko navedene izvedene likovne naloge in za katere senzorne 

sisteme je bilo dogovorjeno opazovanje, glede na predhodno izvedena ocenjevanja, dostopna 

v strokovni dokumentaciji mladostnice. Opazovanje izbranih senzornih področij (taktilnega, 

vizualnega in olfaktornega) je bilo dogovorjeno z namenom, da bi raziskovalka lažje in bolj 

učinkovito prepoznala mladostničine  težave na teh področjih. 

 

Preglednica 3: Podatki, organizirani glede na raziskovalni problem. 

 

Senzorno občutenje 

 Somatosenzorika: 

 rahel dotik (tapkanje, žgečkanje) + 

 bolečina ++ 

 dotik, pritisk (stisk +, trepljanje +, prijem ++)  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Katja Lampret; diplomsko delo 

 

 

 - 27 - 

 raznolikost +++ 

 spreminjajoča dolžina dražljajev (kratko, dolgo) +++ 

 velikost površine dotika ++ 

 mesto dotika (usta +++, roke +) 

 predvidljivost (pričakovano ++, nepričakovano +++) 

 Vizualno področje: 

 intenzivnost vidnega dražljaja (visoka ++, nizka +) 

 kontrast (močan ++, slab +++) 

 raznolikost vidnega  dražljaja ++ 

 predvidljivost vidnega dražljaja  (pričakovano ++, nepričakovano +++) 

 Olfaktorno področje: 

 blag +, izrazit vonj +++, 

 predvidljivost vonja (pričakovano, nepričakovano) ++ 

 Vestibularno področje: 

 sprememba položaja glave ++ 

 sprememba hitrosti ++ 

 sprememba smeri ++ 

 krožno gibanje z glavo ++ 

 linearno gibanje glave ++ 

 ponavljajoče, ritmično gibanje glave ++ 

 predvidljivost (pričakovano, nepričakovano) ++ 

 Proprioceptivno področje: 

 hitri raztezni dražljaj ++ 

 vzdrževani napeti dražljaj ++ 

 spreminjajoča mišična napetost +++ 

 del telesa (usta +++, roki +++, nogi +++) 

 intenzivnost proprioceptivnega dražljaja ++ 

 Avditorno področje: 

 ritmičen zvok + 

 raznolik zvok + 

 stalen zvok + 

 glasen zvok ++ 
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 tih zvok + 

 hiter glas, zvok ++ 

 počasen glas, zvok ++ 

 predvidljiv +, nepredvidljiv zvok ++ 

 Gustatorno področje: 

 blag okus +++ 

 izrazit okus +++ 

 predvidljivo ++, nepredvidljivo +++ 

Načrtovanje in izvajanje likovne naloge 

 igranje vlog ++  

 ustvarjalna svoboda ++ 

 avtonomija ++  

 pozornost ++ 

 osredotočenost +++ 

 notranja motivacija + 

 izraznost ++ 

 domišljija ++ 

 

Vključenost 

 Komunikacija 

 poslušanje ++ 

 sprejemanje ++ 

 spoznavanje likovne naloge ++ 

 Sodelovanje 

 upoštevanje + 

 vnašanje lastnega stila ++ 

 zaupanje + 

Legenda: +  malo težav, ++  nekaj težav, +++ veliko težav 

 

Rezultati na področju somatosenzorike so pokazali, da je imela mladostnica največ težav, 

kadar je bil taktilni dražljaj raznolik, na primer topla pena na hladnem ogledalu, mrzel sneg v 

topli roki in podobno. Težave so bile izrazite tudi glede na spreminjajočo dolžino dražljaja, na 
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primer pri oblikovanju, ko je morala prilagajati svoj dotik na material z namenom določenega 

izida oblikovanja. Veliko lažje ji je bilo zadržati določen taktilni občutek  brez spreminjanja 

in prilagajanja. To razloži tudi podatek, ki bi se mogoče lahko zdel nasprotujoč ugotovitvi 

težav na somatosenzornem področju in so ga navedli tisti, ki mladostnico poznajo, to pa je, da 

se zelo rada objema in dotika ljudi, ki jih ima rada. Tudi božanje roke mladostnica izvede kot 

enakomeren, ponavljajoč dražljaj in pri tem izraža zadovoljstvo. Ta podatek in ocena nam 

pove, kako pomembno je specifično usmerjeno ocenjevanje posameznih senzornih področij in 

določanje senzornih strategij za vsakega posameznika. 

Rezultati opazovanja vizualnega področja zaznavanja so pokazali, da ima mladostnica tudi na 

tem področju težave. Največ težav se je pokazalo pri slabšem vidnem svetlobnem in barvnem  

kontrastu, na primer, pri medli osvetljenosti vidnega polja ali delo s podobnimi barvnimi 

odtenki, zato se  je že med izvajanjem določenih likovnih dejavnosti vpeljalo nekaj senzornih 

strategij, ki so bile potrebne, da mladostnica ni bila v preveliki stiski, na primer modra posoda 

za sneg, vijolična senzorna žogica, ki je imela vlogo premostitvenega predmeta pri 

premagovanju mladostničinih težav na taktilnem in vizualnem področju. Pri nepričakovanih 

vizualnih dražljajih je izrazila neugodje in stisko ob močnih odsevih in igri svetlobe na 

delovni površini ali v prostoru. 

Na olfaktornem področju je bilo opaziti nepričakovane reakcije, na primer na vonj snega se 

je odzvala z negativno neverbalno komunikacijo in glasovi. Mladostnica se je takoj ob stiku 

močno negativno odzvala na izrazit vonj prstnih barv, pozneje pa je kazalo, da je premagala 

odpor in nekako integrirala olfaktorne zaznave. 

Na vestibularnem področju je imela kar nekaj težav na vseh opazovanih komponentah pri 

izvedenih likovnih nalogah, kjer je bila potrebna sprememba položaja glave, sprememba 

hitrosti gibanja, sprememba smeri gibanja, krožno gibanje z glavo, linearno gibanje glave, 

ponavljajoče, ritmično gibanje glave in skoraj enako intenzivno, tako pri pričakovanem in 

nepričakovanem gibanju, s tako majhnim odstopanjem, da tega nismo zabeležili. Težave so 

bile najbolj opazne pri nalogah, kjer je bilo vključeno spreminjanje položaja gibanja, najbolj 

pri risanju s peno po velikem, stenskem ogledalu. 

 

Opazovali smo tudi težave na področju propriocepcije. Največ težav je mladostnica izražala 

pri spreminjajoči se mišični napetosti na posameznih delih telesa, in sicer na ustih, rokah in 

nogah. Pri izvedenih nalogah se je to opažalo predvsem pri oblikovanju iz slanega testa pri 
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gnetenju na področju ust (stiskala je ustnici), oblikovanju naprstne lutke pri striženju na 

področju rok (gibanje prstov) in pri risanju s peno na ogledalo na področju nog (krčenje 

prstov na nogah). Težave na področju propriocepcije in somatosenzorike  na področju ust so 

se še bolj izrazito pokazale, ko je mladostnica pila vodo na svoj način tako, da se s kozarcem 

sploh ni dotikala ustnic, ampak si je tekočino kar od daleč zlila v usta. 

 

Težave na avditornem področju so se pokazale, ko si je mladostnica med pripravami na 

izvajanje nalog zaželela gledati risanko na računalnik. Ob vklopu računalnika je bil zvok 

zanjo nameščen preglasno in je zelo močno reagirala s telesom in glasom (poskočila in 

zakričala je). Med izvajanjem izbranih likovnih nalog pa je bilo avditorno okolje že vnaprej 

prilagojeno, tako da je mladostnica izražala nekaj težav predvsem pri glasnih, nepredvidljivih 

zvokih, na primer vlečenje s predmetom po površini, škripanje. Drugače pa mladostnica zelo 

lepo prepeva in posnema intonacijo zahtevnih pesmi. 

 

Na gustatornem področju je bilo opaziti močno odklonilno reakcijo ob nepričakovanem  

okušanju slanega testa. 

Pri načrtovanju in izvajanju likovnih nalog smo opazovali mladostničino pripravljenost na  

igranje vlog v skladu s posameznimi likovnimi nalogami,  ustvarjalno svobodo in avtonomijo, 

ki jo je pri tem izražala, njeno pozornost, osredotočenost, notranjo motivacijo, izraznost in 

domišljijo. Opaziti je bilo, da je bila mladostnica pri tem zadržana in je pričakovala pomoč.  

Opazovali smo mladostničino vključenost pri izvedbi likovnih nalog, predvsem 

komunikacijo, koliko posluša, sprejema in spoznava likovno nalogo in sodelovanje, v kolikšni 

meri upošteva dogovorjeno ali vnaša lastni stil. Opazovali smo koliko lahko zaupa, da je 

izvedba posamezne likovne naloge zanjo varna. Ocenili smo, da se je na teh področjih trudila, 

vendar smo opazili nekaj težav, ki pa lahko izhajajo iz drugih senzornih težav in ne zato, ker 

ne bi želela biti vključena ali sodelovati, ravno nasprotno, bila je zelo motivirana. 

 

5.2.2 Likovne naloge in priporočene senzorne strategije  

 

Senzorne dražljaje, ki so izzvali neustrezne odzive in zgodnje znake senzorne 

preobremenjenosti, je bilo treba kar se da natančno prepoznati. Na likovne naloge, ki so bile 
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za mladostnico težje, se je pripravljala s premostitvenimi senzornimi aktivnostmi, kot je na 

primer dotik brivske pene z žogico in šele potem s prsti in rokami. Med nalogami smo 

zagotovili senzorne odmore in vmesne aktivnosti. Senzorni vnosi so bili individualizirani, 

glede na vrsto, intenzivnost in frekvenco občutenja. Upoštevali smo druge vidike strategij, 

novosti, barvo, interes, odziv prisotnih.  

Senzorne strategije smo poskušali uvesti pravočasno, preden bi se pojavilo vedenje, povezano 

s senzornimi težavami (mladostnica se zapre, postane nemirna, odklonilna, jezna, moteča). 

Pri hipersenzibilnem odzivu na dotik smo pred risanjem s peno na ogledalo, izvedli 

proprioceptivno aktivnost v bazenu z žogicami. Dogovarjali smo se o pravilih in navodilih 

uporabe pripomočkov in materialov. Za začetek in konec naloge je bila na vidnem mestu 

odštevalana ura »time timer«. Na varnem, dostopnem mestu so bile mladostnici dostopne 

igrače za senzorno sprostitev (zavesa iz verižic, sestavljanke …).  

Osvetljenost prostora ni bila direktna in premočna. Kontrasti uporabljenih predmetov niso bili 

preveliki. Vse je bilo na mestu in pregledno razporejeno. Vizualni dražljaji so bili omejeni. 

Olfaktorni dražljaji so bili moteči. Uporabili smo lepila in barve z manj izrazitim vonjem. Na 

nekatere vonje se je mladostnica negativno odzvala, ostali prisotni pa jih niso zaznali (vonj 

snega). Vonjem se pri likovnih dejavnostih ni mogoče izogniti in pogosto ni predvidljivo, 

kateri bodo za posameznika izzivajoči. Senzorne strategije lahko vključujejo spremembo 

aktivnosti, prezračevanje, odhod iz prostora, pitje vode.  

Pri težavah somatosenzorike, dotika, smo uporabljali bolj grobe materiale, debelejše barvice 

in čopiče za lažji prijem, močnejši papir, nedrseče podloge, sedežne blazine, spremembo 

položaja, preusmeritev.  

Pri preobčutljivosti na sluh se lahko uporabljajo slušalke z vključenim zvokom ali brez, 

naglavni trak, kape in kapuce. 

Uporabljene senzorne strategije so ustrezale mladostnici in okolju. Kontinuirana refleksija, 

preverjanje in potrditev primerne uporabe senzornih strategij je potekalo ves čas študije. 

 

5.2.3 Vplivi senzornega občutenja pri izvajanju likovnih nalog 
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Mladostnica je doživljala različne senzorne občutke, nekatere je lahko ubesedila in jih 

povezala s svojim življenjem in okoliščinami, na primer doživljanje občutkov snega, mazanje 

s kremo pred barvanjem, umivanje rok po barvanju s prstnimi barvami, uporabo pene. 

Senzorno doživljanje je bilo osredotočeno na njene notranje izkušnje, vendar je bilo 

usmerjeno tudi navzven. Mladostnica je spoznavala, kako se deli ideje. Doživeta občutenja je 

lahko prilagajala svojemu ritmu sprejemanja, ker je imela na razpolago vedno dovolj časa, da 

se je uspela prilagoditi in uravnati svoje občutke in zaznave. Mladostnica je ob ponavljanju 

senzornih izkušenj vsakič lažje integrirala in uravnavala svoja občutenja.  

Mladostnica je bila aktivno vključena v študijo primera. Za sodelovanje je bila motivirana, 

kazala je zanimanje, bila dovolj pozorna, radovedna in izkazovala tudi določeno stopnjo 

razumevanja. Bila je aktivna. Za prvi obisk je bil predviden prikaz njenih močnih področij, da 

bi jo čim bolj aktivno vključili v likovne naloge. Mladostnica je najprej delala na računalniku 

z njej znanim računalniškim programom. Pozanimali smo se o dekličinih željah in njenih 

idejah ter izkušnjah, ki jih je bilo treba uporabiti kot izhodišče za načrtovanje. Odgovori 

mladostnice na vprašanja so bili zanimivi. Na vprašanje, kaj ima rada, je odgovorila, da 

prijatelje. Povedala je, da rada riše, igra na računalnik, poje in posluša pesmice. Zaznali smo 

potrebo po zagotavljanju različnih metod in oblik dela, tako da bi mladostnica imela 

priložnost likovnega izražanja in doživljanja izkušenj na različne načine in morda bi lahko 

odkrila kaj novega, kar bi vključila v svoje življenje. 

 

5.2.4 Spremljajoče aktivnosti dnevnega življenja  

 

Izvedene likovne naloge so bile izbrane za pomoč pri dvigovanju potenciala na področju skrbi 

za samega sebe in načrtovanju senzornih strategij v povezavi z dnevnimi aktivnostmi. 

Spremljajoče dnevne aktivnosti so omogočile vpogled v razsežnost težav senzorne integracije, 

predvsem pri hranjenju, pitju in umivanju.  
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5.2.5 Analiza likovnih nalog v povezavi z raziskovalnimi področji 

 

Analiza podatkov, zbranih z opazovanjem, intervjuji, izvedenimi likovnimi nalogami 

vključujejo povezavo, integracijo, ozaveščenost o vlogah, ustvarjalno svobodo in 

samostojnost, pozornost in osredotočenost ter notranjo motivacijo. Kot je navedeno za 

likovno dejavnost oziroma likovni pouk, se različne senzorne izkušnje in likovne naloge 

prepletajo, prekrivajo. Študija obravnava, kako te izkušnje prispevajo k dekličinemu 

vključevanju v izvajanje nalog. Raziskovalne težave, ki izhajajo iz raziskovalnih vprašanj 

senzorne občutljivosti pri likovnih nalogah in vpeljanih senzornih strategijah, se prekrivajo. 

 

Preglednica 4: Izvedene likovne naloge v povezavi z raziskovalnimi področji 

 

Ime aktivnosti Senzorne strategije Vključenost 

mladostnice 

pri izvajanju 

aktivnosti 

Načrtovanje 

konceptualnega 

vidika likovnega 

izražanja 

Vizualne 

strategije 

Olfaktorne 

strategije 

Taktilne 

strategije 

Modeliranje  

snežaka v 

notranjem 

prostoru 

Omejena 

svetloba, 

primerni 

kontrasti. 

Integracija 

več čutil. 

Prezračen, 

velik 

prostor, 

izhod. 

Prehodni 

predmeti, 

toplejši 

materiali 

(drevesne 

vejice, 

zamaški, 

blago).  

Navdušenost, 

samostojno 

zbiranje 

snega. 

Postopen 

dotik snega. 

Vonjanje 

snega. 

Verodostojna 

povezava 

doživetja. 

Pozornost na 

material. 

 

Slikanje s 

prstnimi 

barvami 

Primerna 

svetloba v 

prostoru in 

na delovni 

površini. 

Barve 

pregledne. 

Paleta z 

barvami, da 

se vonj 

porazgubi. 

Krema za 

roke. 

Nedrseča 

podloga. 

Krpa. 

Debelejši 

papir. 

Prevelika 

količina 

kreme, 

pomoč s 

krpo.  

Samostojno 

načrtovanje 

motiva. 

Samostojen izbor 

barv in zamisel 

kompozicije. 

Kreativna 
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Velika 

površina za 

risanje. 

svoboda za 

raziskovanje 

občutenja. 

Modeliranje  

košarice iz 

slanega testa 

Manjši 

svetlobni 

kontrasti. 

Prezračen, 

velik 

prostor, 

odprti 

materiali. 

Uporaba 

žogice- 

ježka za 

omiljen 

prehod na 

bolj 

neposreden 

dotik.  

Sestavljanka, 

zavesa, 

priprava rok 

na dotik, 

aktivacija 

čutov. 

Zadovoljstvo. 

Motiviranost v 

velikonočnem 

duhu, 

Povezava likovne 

naloge s časom  

praznikov. 

Slikanje s 

čopičem, 

vodenimi 

barvami 

Omejena 

svetloba v 

prostoru, 

nekoliko 

močnejša 

na delovni 

površini. 

Odprt 

prostor. 

Ploščati 

čopiči, 

čopič z 

odebeljenim 

ročajem in 

dodatnim 

nastavkom. 

Nedrseča 

podloga. 

Prilagojena 

temperatura 

vode in 

pritisk. 

Preveč 

pritiska s 

čopičem na 

papir. 

Pozna  

vodene 

barvice. 

Naklonjenost 

sijaju 

vodenih barv. 

Strah pred 

mokroto.  

Kreativna 

svoboda in 

avtonomija, 

izbira. 

Motivacija. 

Slikanje s peno 

po ogledalu 

Integracija 

več čutil. 

Zastrta 

svetloba v 

prostoru.  

Kontrasti. 

Velik 

prostor, 

velika 

površina, 

vonj se 

porazgubi. 

Stoje na 

blazini, 

bosa. 

Prehodni  

predmet k 

neposredne

mu slikanju 

z roko. 

Nezaupljivost 

do izbranega 

materiala, 

neznani vonj. 

Uživanje ob 

bleščanju 

ogledala. 

 

Povezava sebe in 

doživetja, gledala 

se je v ogledalo in 

uživala. 

Pozornost, 

poudarek 

lastnostim 

materialov. 

Notranja 
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motivacija. 

Konstruiranje 

naprstne lutke 

metuljčka 

Jasna, 

močna 

orisna 

linija 

motiva. 

 

Lepilo v 

stiku. 

Odprt, 

prezračen 

prostor. 

Škarje z 

ročaji, 

oblečenimi 

v plastiko. 

Debelejše 

barvice in 

flomastri za 

lažji prijem. 

Nedrseča 

podloga. 

Radovednost.  Samostojni izbor 

motiva med več 

ponujenimi 

možnostmi (razne 

žuželke). 

Motivacija. 

 

V Preglednici 4 je prikazano, katere senzorne strategije so bile uporabljene na vizualnem, 

taktilnem in olfaktornem področju, mladostničina vključenost in načrtovanje konceptualnega 

vidika likovnega izražanja. 

Pri vseh izvedenih likovnih nalogah so bile uvedene senzorne strategije, ki so mladostnici 

olajšale izvajanje in dovoljevale, da je bila pri izvajanju uspešnejša. Uvedene senzorne 

strategije so bolj podrobno predstavljene v odgovorih na raziskovalna vprašanja, ki sledijo. 

 

5.2.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Zastavili smo si tri raziskovalna vprašanja, na katera lahko odgovorimo v določeni meri s 

pomočjo študije strokovne literature in študije primera. 

 

1. Na katerih senzornih področjih je mladostnica hipersenzibilna in na katerih 

hiposenzibilna? 

Pri izvajanju likovnih nalog smo ugotovili, da je mladostnica izražala hipersenzibilnost na 

senzorne dražljaje (preobčutljivost) na vseh opazovanih področjih, na somatosenzornem, 

vizualnem, olfaktornem, vestibularnem, proprioceptivnem, avditornem in gustatornem 

področju. Hiposenzibilnosti na senzorne dražljaje (premajhne občutljivosti) v opazovanih 

primerih nismo opazili. Zaradi izražene preobčutljivosti na senzorne dražljaje so bile opazne 

tudi težave pri vsakodnevnem funkcioniranju.  
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2. Ali lahko ustrezne senzorne strategije pri likovnih dejavnostih zmanjšujejo vpliv 

težav na področju senzorne integracije? 

Uvedene senzorne strategije pri likovnih dejavnostih zmanjšujejo vpliv težav na področju 

senzorne integracije. Senzorne strategije so bile uvedene že med izvajanjem aktivnosti takrat, 

kadar je bilo mogoče predvideti, kateri senzorni dražljaji bodo za mladostnico moteči. 

Prihajalo pa je do nepredvidenih situacij z vključenimi senzornimi dražljaji, ki so bili 

mladostnici moteči in v teh primerih se je pokazalo, kako pomembno je za mladostnico 

uvajanje primernih senzornih strategij, da lahko čim bolj nemoteno funkcionira in ustvarja. 

 

3. S katerimi senzornimi strategijami na taktilnem, olfaktornem in vizualnem 

področju lahko zmanjšamo težave pri likovnem ustvarjanju. 

Pri likovnem ustvarjanju mladostnice smo uvedli senzorne strategije na vseh senzornih 

področjih, bolj natančno pa smo opazovali senzorne strategije na taktilnem, olfaktornem in 

vizualnem področju. Opisanih je nekaj senzornih strategij, ki so bile takrat uvedene. Treba pa 

je spremljati individualno stanje posameznika in se prilagajati, tako da se uvedene senzorne 

strategije spreminjajo, dopolnjujejo ali zmanjšujejo.  

Senzorne strategije za zmanjšanje težav na taktilnem področju so pri mladostnici vključevale 

premostitvene predmete (drevesne vejice, plastični zamaški, blago, senzorna žogica) za 

omiljen prehod med zaznavanjem hladnih in toplih materialov, predmetov. Pred izvajanjem 

nalog se je namazala s kremo, kar je bolj nadzorovana aktivnost in lahko služi kot priprava na 

sledeče somatosenzorne dražljaje. Barve so bile pregledno razporejene na širši površini. 

Mladostnica je imela pod predmeti, ki jih je uporabljala, nedrsečo podlogo, da se niso med 

delom premikali. Na delovni površini je imela ves čas dostopno krpo ali papir za brisanje rok, 

če bi bilo vključenih preveč somatosenzornih dražljajev. Uporabljala je debelejši in gladek 

papir, na voljo je imela veliko površino za risanje. Čopiči so bili široki, imeli so odebeljen 

ročaj ali dodaten nastavek za lažji prijem. Pri umivanju rok je bila prilagojena temperatura in 

pritisk vode. Stoječ položaj na terapevtski blazini je zagotavljal več taktilnega občutka  na 

stopalih (toplo, mehko). Bila je bosa ali v nogavicah. Uporabljala je škarje z ročaji, 

oblečenimi v plastiko, debelejše barvice in flomastre za lažji prijem in nedrsečo podlogo pri 

risanju. Za lažji začetek aktivnosti je mladostnica uporabljala predmete in aktivnosti za 
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senzorno sprostitev (zavesa iz verižic, sestavljanke, risanke …), za časovno organizacijo in 

zaključek pa odštevalno uro. 

Na olfaktornem področju je bilo za mladostnico pomembno, da je bil prostor, kjer je izvajala 

likovne naloge dovolj velik in zračen. Barve in materiali so bili odprti in razprostrti po 

površini, da se je vonj čim bolj porazgubil. 

Senzorne strategije za zmanjšanje težav na vizualnem področju so vključevale omejeno, 

usmerjeno osvetljenost delovne površine, dovolj izrazite barvne kontraste, vendar ne toliko, 

da bi bili moteči. Senzorna strategija za mladostnico pomeni tudi integracija, vključevanje več 

izbranih čutil pri izvajanju nalog, na primer vida in dotika, ker ji vid lahko olajša izvajanje 

nalog, ki zahtevajo vključevanje dotika zanjo neprijetnih materialov. Senzorne strategije so 

lahko tudi jasne, ostre orisne linije motiva. 

5.3 Ustvarjalna svoboda  

Svoboda ustvarjalnega izražanja je bila v študiji pomembna. Mladostnica je želela izraziti 

svoje ideje, misli in občutke ob izvajanju likovnih nalog. Imela je možnost lastne izbire 

znotraj likovnega ustvarjanja. Njene izbire so pritegnile posamezne senzorne in čustvene 

odzive. Dogodki so bili načrtovani, senzorne izkušnje in pričakovanja pa niso bili predpisani. 

Poleg tega je mladostnica poleg ustvarjalne svobode, večkrat želela voditi in ni vedno 

potrebovala navodil, kaj storiti ali kako kaj narediti. Načrtovana je bila senzorno zasnovana 

likovna enota in zagotovljena struktura, v okviru katere je mladostnica lahko raziskovala in 

odkrivala. Podprti so bili njeni procesi. Zagotovljen je bil kontekst ter orodja in tehnike za 

njihovo uporabo, če in ko se je  odločila. 

Pri mladostnici nismo zaznali strahu pred neuspehom. Raziskovala in preizkušala je lahko 

različne likovne tehnike.  

 

6 ZAKLJUČEK  

Namen te študije primera je bilo izvajanje likovnih nalog in tehnik z mladostnico, ki ima 

težave na področju senzorne integracije ter vključiti ustrezne senzorne strategije in 
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prilagoditve. Študija je proučevala tudi, na katerih senzornih področjih je premalo občutljiva 

(hiposenzibilna) ali preveč občutljiva (hipersenzibilna). Opazovali smo predvsem vizualno, 

olfaktorno in taktilno področje. Občutenje smo poskušali razumeti kot celoto. Mladostnica je 

na vseh opazovanih senzornih področjih izkazovala hipersenzibilno reakcijo na senzorne 

dražljaje.  Pri izvajanju likovnih nalog smo zaradi zaznanih odstopanj v odzivih na različne 

senzorne dražljaje uvedli primerne senzorne strategije in prilagoditve. Mladostnica je 

povezovala likovne naloge in senzorno doživljanje in pridobivala izkušnje. Spoznavala je 

različne materiale in pridobivala samozavest za ustvarjanje različnih likovnih motivov. Z 

likovnimi dejavnostmi je imela priložnost za razmišljanje, občutenje, raziskovanje in 

izražanje na več načinov. Odkrivala je nove načine razvijanja lastnega dela, komuniciranja in 

deljenja raznolikih idej. Mladostnica je ubesedila svoje doživljanje in to je bilo zanjo 

pomembno.   

 

Obstaja veliko možnosti za prilagajanje likovnih nalog z vključevanjem senzornih strategij pri 

posameznikih, ki to potrebujejo. Študija primera je pokazala, da je likovno ustvarjanje s  

senzornimi strategijami lahko način za spodbujanje bogatega in privlačnega doživljanja. V tej 

študiji primera so prikazani učinkoviti načini uporabljenih senzornih strategij.  

V diplomskem delu smo poskušali zaobjeti širino primera in različne perspektive. Likovna 

pedagogika se zavzema za kakovostno umetnostno vzgojo. Ozadje, zanimanja in izkušnje na 

področju likovne vzgoje, so bili povod za izvedbo študije. Ukvarjali smo se s 

samorefleksibilnostjo v celotnem raziskovalnem procesu, ki je skupaj z opombami opazovanj, 

prepisi, intervjuji ter primeri likovnih nalog in razmišljanj, prispevala k obsežnemu opisu. 

Opazili smo premik med vlogami opazovalcev in spodbujevalcev, kar je ustvarilo bolj 

dinamično dogajanje. Prispevki razmišljanj in primeri likovnega dela mladostnice so prinesli 

neprecenljive poglede pri izvedbi študije. Mladostnica se je pozitivno odzvala in uživala v 

procesu. Imela je priložnost, da kreativno in celostno doživlja in povezuje senzorno občutenje 

pri izvajanju likovnih nalog. Kazala je razumevanje, sočutje in empatijo pri načrtovanju in 

izvajanju likovnih dejavnosti, ki temeljijo na senzornih izkušnjah.  

Ta študija primera je proučevala potencial senzorne integracije in uporabo senzornih strategij, 

da bi raziskala, kako lahko vplivajo na vključenost in načrtovanje likovnih dejavnosti 

mladostnice z motnjo senzorne integracije. 
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Uporaba čutov in telesa za raziskovanje, razumevanje, spominjanje in izražanje je 

verodostojen način, ki je dostopen kadar koli in kjerkoli, za pridobivanje spretnosti in 

interakcijo s svetom. 

Študija je pokazala, da premišljena uporaba senzorne integracije s pripadajočimi strategijami 

ter likovne pedagogike, ustvarja pristne možnosti za pozitivno, privlačno, smiselno in 

nepozabno doživljanje. 
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8 PRIILOGE 

Priloga 1: Opazovalna predloga (primer) 

Datum:  

Prostor:  

Čas trajanja:  

Vključeni:  

Izvajalci:  

Opazovalec:  

Odzivi:  

Telesni:  

Govorni:  

Izraznost obraza:  

Čustvena odzivnost:  

Motivacija:  

Volja:  

Pozornost:  

Radovednost:  

Razumevanje:  

Aktivno   učenje:  

Zaznani pomen:  

Čuti:  

Vizualno:  

Tipno:  

Vonj:  

Ostali čuti:  

Senzorne strategije:  

Usmerjenost:  

             Osebna:  

             Socialna:  

Načrtovanje umetnosti:  

Vključenost:  

Refleksija opazovalca:  
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Priloga 2: Dopis staršem 

 

Pozdravljeni! 

Študentka 4.letnika likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Katja Lampret, 

prosim vas in vašo hči E__ za sodelovanje. Pišem diplomsko nalogo o senzorni integraciji in 

uporabi senzornih strategij v umetnosti.  

E__ delovna terapevtka je pripravljena sodelovati pri izvajanju aktivnosti in predstavitvi 

njenega likovnega ustvarjanja v diplomski nalogi. V kolikor privolite v sodelovanje, bom pri 

delovni terapiji nekajkrat prisotna tudi študentka Katja Lampret in beležila dogajanje z 

zapisovanjem in digitalnim slikovnim beleženjem - fotografiranjem. Zapisi in ostali 

dokumenti bi nastajali zgolj z namenom omenjene diplomske naloge. E__ bi v diplomskem 

delu ostala anonimna. Zagotovljena je varnost in zaupnost podatkov. 

Vljudno vas vabim k sodelovanju, zavrnitev pa bom sprejela kot brezpredmetno. 

Kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem so dobrodošla in zaželena. V kolikor se pojavijo 

vprašanja, me lahko pokličete na tel. št._________. Hvala za vaš čas! 

Lepo pozdravljeni, 

Katja Lampret 

 

 

  

Z izpolnitvijo tega dokumenta dovoljujem, da moj otrok_______________________ (ime 

učenke) sodeluje v študiji v okviru pisanja diplomske naloge študentke Katje Lampret, na 

Pedagoški fakulteti. Dovoljujem pisno in digitalno slikovno dokumentacijo. Razumem, da 

bodo podatki mojega otroka zaupno varovani in bo otrok ostal anonimen. Imam popolno 

svobodo za vprašanja tekom raziskave ali prekinitev raziskave.  

Podpis: __________________________  Datum: _____________________________ 
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