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POVZETEK
Osnovni problem naloge predstavlja vprašanje, ali lahko redna programirana telesna vadba
vpliva na kakovost življenja mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju v
smislu izboljšanja njihovih gibalnih sposobnosti in večjega subjektivnega zadovoljstva z
življenjem.
Gibalne sposobnosti so odločilne za posameznikovo gibalno učinkovitost, od katere je
odvisno izvajanje različnih gibalnih nalog (Šturm, & Strojnik, 1994), torej pomembno
vplivajo na opravljanje vsakodnevnih opravil. Izboljšanje gibalnih sposobnosti pomeni
povečanje samostojnosti in splošne storilnosti ter izboljšanje zdravja, kar je za osebe z
zmerno motnjo v duševnem razvoju izrednega pomena, saj pomeni večjo neodvisnost od
pomoči drugih odraslih oseb. Zadovoljstvo z življenjem pa je prav tako pomemben kriterij
za določanje kakovosti življenja vsakega posameznika. V raziskavi je sodelovalo 30 oseb z
zmerno motnjo v duševnem razvoju, tako ženskega kot moškega spola, starejših od 18 let,
od tega je bilo 15 oseb aktivno vključenih v program redne programirane telesne vadbe, 15
oseb pa je sodelovalo kot kontrolna skupina in se v program telesne vadbe niso
vključevale. Izvajanje programirane telesne vadbe je potekalo aktivno tri mesece, enkrat na
teden pod strokovnim vodstvom ter ostale dni v tednu samostojno ob usmerjanju in
spodbudi staršev ali vzgojiteljev, glede na priporočene vaje za razvoj gibalnih sposobnosti
s poudarkom na gibljivosti, hitrosti, moči in koordinaciji.
Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo merili z modificiranim športnovzgojnim
kartonom pri osebah eksperimentalne (udeleženci telesne vadbe) in kontrole skupine (niso
bili v programu telesne vadbe) dvakrat, prav tako so udeleženci obeh skupin dvakrat
izpolnjevali vprašalnik zadovoljstva z življenjem – v času pred začetkom vadbe in v času
po zaključku trimesečne vadbe. Analiza rezultatov gibalnih testov udeležencev
eksperimentalne skupine je po trimesečni programirani telesni vadbi, v primerjavi z
udeleženci kontrolne skupine, pokazala statistično značilno izboljšanje moči, koordinacije,
hitrosti in gibljivosti. Pri analizi zadovoljstva z življenjem v kontrolni skupini nismo mogli
potrditi statistično značilne razlike v zadovoljstvu z življenjem pred in po eksperimentu,
medtem ko je v eksperimentalni skupini prišlo do statistično pomembnega izboljšanja.
Pozitiven učinek telesne vadbe na zadovoljstvo z življenjem smo potrdili. Izvedli smo še
analizo športnih preferenc in splošne ocene stanja. Športne preference so pokazatelj
zanimanja za posamezne športne aktivnosti. Analiza rezultatov je pokazala, da se osebe z
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zmerno motnjo v duševnem razvoju v večji meri ukvarjajo z individualnimi kot s
kolektivnimi športnimi aktivnostmi, hkrati pa je pokazala tudi, pri katerih športnih
aktivnostih se kaže želja po udeležbi in bi bilo torej treba ustvariti možnosti, da se v njih
vključujejo.
Obravnavana problematika širi spoznanja na področju specialne in rehabilitacijske
pedagogike v smislu preventivne rehabilitacije oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pokaže
na vpliv redne telesne vadbe na kakovost življenja teh oseb v smislu izboljšanja gibalnih
sposobnosti, ki se nanašajo na gibljivost, moč, koordinacijo in hitrost ter zadovoljstva z
življenjem. Ker osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju potrebujejo usmerjanje tudi v
obdobju odraslosti, je uporabna vrednost raziskave v spodbudi tako ožjega okolja, v
katerem živijo, kot tudi širše družbe in ustreznih institucij, da tem osebam omogočajo
pogoje za redne prilagojene gibalne/športne aktivnosti ter jim nudijo pozitivne spodbude,
da se v te dejavnosti vključujejo.
KLJUČNE BESEDE
Osebe z motnjo v duševnem razvoju, prilagojena telesna vadba, gibalne sposobnosti,
zadovoljstvo z življenjem, gibalna/športna dejavnost.
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ABSTRACT
The central question of this thesis focuses on the influence of regular programmed physical
exercise on the quality of life of young and adult individuals with intellectual and
developmental disabilities and the consequential improvement of their motor skills and
greater subjective life satisfaction.
Motor skills play a decisive role in any individual's motor efficiency, which conditions the
execution of various motor tasks (Šturm, & Strojnik, 1994), and therefore influences
importantly the execution of daily chores. The improvement of motor skills signifies an
increase in independence, general productivity and health improvement, which is
invaluable for individuals with moderate intellectual and developmental disabilities,
leading to greater independence from the assistance of other adult individuals. Life
satisfaction is also considered an important criterion for determining the quality of life of
every individual. 30 individuals with moderate intellectual and developmental disabilities
over 18 years of age, male and female, participated in the research. 15 of the said
individuals actively participated in the programmed physical exercise programme while the
remaining 15 participated as a control group and were not included in the regular physical
exercise programme. The active exercise programme extended over a three-month period
and was executed once a week under professional guidance and independently during the
rest of each week, with the guidance and encouragement of parents or educators in regard
to the recommended motor skill development exercises, with an emphasis on mobility,
speed, strength and coordination.
Physical characteristics and motor skills were measured twice - with modified physical
education forms with individuals in the experimental (attendants of regular physical
exercise sessions) and the control group (not included in the physical exercise programme).
Individuals from both groups also answered the life satisfaction questionnaire twice – prior
to the commencement of participation in the exercise programme and after the conclusion
of the afore-mentioned three month period. After three months of regular physical exercise,
the analysed results of the motor skills test showed a significant, statistically relevant
improvement in strength, coordination, speed and mobility in the members of the
experimental group in comparison with the control group members. Analysing life
satisfaction in the control members failed to confirm a statistically significant difference
between life satisfaction before and after the experiment, while the results in the
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experimental group showed a statistically relevant improvement. We were able to confirm
a positive impact of physical exercise on life satisfaction. Additionally, a research in sports
preferences and an assessment of general state were performed. Sports preferences are an
indicator of the level of interest for individual sporting activities. Result analysis showed
that individuals with moderate intellectual and developmental disabilities are more inclined
to individual rather than collective sporting activities, and also pointed out those sporting
activities the participants would like to be included in, and possibilities for their inclusion
should be made available.
The topic presented broadens introspection in the field of special and rehabilitation
pedagogy in the sense of preventative rehabilitation of individuals with intellectual and
developmental disabilities. It points to the influence of regular physical exercise on the
overall quality of life of this specific group, particularly concerning the improvement of
their motor skills such as mobility, strength, coordination, speed and general wellbeing.
Since individuals with moderate intellectual and developmental disabilities also require
guidance in adulthood, the practical applicability of this research lies in the positive effect
of encouragement in the immediate living environment of such individuals as well as
society in general and competent institutions, to facilitate the conditions for regular
adapted motor/sporting activities and provide positive encouragement for participation in
such activities.
KEY WORDS
Individuals with intellectual and developmental disabilities, adapted physical exercise,
motor skills, life satisfaction, motor/sporting activities.
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1 UVOD
Stopnje razvitosti športne kulture ljudstva ne ocenjujemo po številu vrhunskih tekmovalcev
in rekorderjev, temveč po ravni osebne higiene ljudstva, po razvitosti športnih navad in še
posebno po kar najvišjem odstotku tistih prebivalcev, ki se redno ukvarjajo s športom
(Ulaga, 1980). V preteklosti se o športu pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ni
govorilo. Danes temu ni več tako. Pobuda za njihovo športno aktivnost se v določeni meri
udejanja tudi v specialni olimpijadi, vendar kar nekaj raziskav (Frey, 2004; Draheim,
Williams, & McCubbin, 2002; Temple, Frey, & Stanish, 2006) kaže na to, da se odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju v precej manjši meri športno udejstvujejo kot ostala
večinska populacija odraslih oseb.
Raziskave so pokazale tudi, da pri osebah z motnjo v duševnem razvoju s staranjem prej
prihaja do upada funkcionalnih sposobnosti v primerjavi z večinsko populacijo, ne glede
na to, ali imajo te osebe Downov sindrom ali ne (Lifshitz, Merrick, & Morad, 2008;
Temple, Frey, Stanish, 2006). Osebe z motnjo v duševnem razvoju so pogosto podvržene
številnim dejavnikom tveganja različnih zdravstvenih težav (Hsieh, Rimmer, & Heller,
2012; Scheepers et al, 2005), hkrati pa je gibalna/športna aktivnost za njih najučinkovitejši
način izboljšanja zdravja (Robertson et al, 2000), vendar mora biti telesna vadba
prilagojena posamezniku, primerno intenzivna in redna. Gibalna/športna dejavnost poleg
pozitivnega vpliva na zdrav življenjski slog odločilno pripomore tudi k povečanju splošne
storilnosti ter učinkovitosti pri delu ali vsakodnevnih opravilih (Zajec, Videmšek, Štihec,
Pišot, & Šimunič, 2010). Posameznikov življenjski slog se razvija v vseh obdobjih
življenja (Pišot, Završnik, & Kropej, 2005), tako je tudi pri osebah z motnjo v duševnem
razvoju, le da te osebe tudi v obdobju odraslosti potrebujejo več spodbud in vodenja
(Jurišič, 2006), zato samo osveščanje o pozitivnih učinkih redne gibalne športne dejavnosti
njim ni zadosten razlog za ukvarjanje z gibalnimi/športnimi dejavnostmi, saj o zdravju
pogosto ne razmišljajo, hkrati pa so še bolj usmerjeni k lagodju, v užitek, trenutno
zadovoljstvo, takojšnjo potešitev potreb ne glede na posledice. Osebe z zmerno motnjo v
duševnem razvoju potrebujejo usmerjanje vse življenje, zato je pomembno, da jim
ponudimo prilagojene redne oblike telesne vadbe ter jih za njih tudi motiviramo.
Današnji način življenja postaja vse bolj sedeč. Delež prebivalstva, ki večino svojih
osnovnih dnevnih aktivnosti opravlja sede, še nikoli ni bil tako velik (Brettschneider, &
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Bünemann, 2005). Živimo v času skokovitega tehnološkega razvoja, hitenja in porabniško
usmerjene miselnosti, v katerem postaja telesni napor na videz nepotreben, hkrati pa se
kažejo posledice sedečega, vozečega, skratka telesno neaktivnega življenja. V zahodnem
razvitem svetu so srčnožilne bolezni vzrok umrljivosti pri več kot polovici ljudi, dve
tretjini prebivalcev ima prekomerno telesno težo, ena tretjina jih ima povišan krvni tlak,
skoraj vsak deseti ima sladkorno bolezen, vse več ljudi je obolelih z nevrozami in
psihozami (Škof, 2010). Osebe z motnjo v duševnem razvoju pri tem niso izvzete, zato je
aktualnost obravnavane problematike o vplivu telesne vadbe na kakovost življenja oseb z
motnjo v duševnem razvoju zelo velika.
Kropejeva (2007) ugotavlja, da zdravje različnim ljudem predstavlja različna stanja:
posamezniku pomeni dobro počutje, zdravniku manjkanje kliničnih znakov bolezni, družbi
temelj za opravljanje družbenih nalog. Na zdravje vplivajo tako biološki dejavniki, kot so
spol, starost in dednost, kot tudi dejavniki iz bivanjskega okolja, ki posamezniku oblikujejo
življenjski slog.
Osnovni problem naloge predstavlja vprašanje, ali lahko redna programirana telesna vadba
vpliva na kakovost življenja oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v smislu
izboljšanja njihovega psihofizičnega zdravja. S pričujočo nalogo želimo preveriti vpliv
programirane telesne vadbe na gibalne sposobnosti ter zadovoljstvo z življenjem
mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Telesna vadba, v katero so
bili vključeni mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju tako ženskega kot
moške spola, starejši od 18 let, je bila programirana – to pomeni usmerjena v izboljšanje
gibalnih sposobnosti s poudarkom na moči, koordinaciji, hitrosti in gibljivosti, hkrati pa
prilagojena osebam z motnjo v duševnem razvoju, motivacijsko bogata in redna. Ugotoviti
želimo tudi, s katerimi športnimi dejavnostmi se ukvarjajo mladostniki in odrasle osebe z
motnjo v duševnem razvoju, s katerimi bi si želeli ukvarjati se, če bi imeli možnost, in s
katerimi se nikakor ne bi ukvarjali, saj nam bo to pokazalo, katere športne dejavnosti so
jim zanimive ter katere bi bilo treba še prilagoditi ali povečati možnosti za njihovo
vključevanje.
Pišot, Juriševič in Završnik (2003) navajajo, da mora biti telesna vadba tako igra kot
proces, ki pritegne, notranje motivira in vzbudi željo po aktivnemu vključevanju.
Gibalna/športna dejavnost v kateri uživamo, omogoča večjo kakovost gibanja.
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1.1 DEFINICIJE MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU
Motnjo v duševnem razvoju je težko definirati. Definiranje motnje v duševnem razvoju
otežuje sama kompleksnost tega pojava (Kotar, 2008).
Ameriško združenje za motnje v duševnem razvoju (Intellectual Disability: Definition,
Classification and System of Supports, 2010) opredeli motnjo v duševnem razvoju kot
motnjo, ki odraža pomembne omejitve posameznika tako v intelektualnem delovanju kot v
prilagoditvenem vedenju. Znižano intelektualno delovanje se odraža v sposobnostih
učenja, sprejemanju odločitev, razumevanju in reševanju problemov. Težave v
prilagoditvenem vedenju se kažejo pri sposobnostih, ki jih potrebujemo za vsakodnevno
življenje, kot so komunikacija, interakcija z ostalimi in skrb zase. Motnja v duševnem
razvoju se pojavi pred 18. letom starosti.
V Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti (1997) se za kategorijo motnje
v duševnem razvoju uporablja izraz mentalna retardacija. Definirana je kot stanje
zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, pri katerem gre za pomanjkanje
spretnosti in/ali pomanjkanje znanja, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti
(kognitivne, motorične, govorne in socialne spretnosti).
Glede na raziskave (Atlas: global resources for persons with intellectual disabilities, 2007),
v katerih je sodelovalo 147 držav z vsega sveta, se izraz mentalna retardacija uporablja kar
v 76 % držav, ki so sodelovale v raziskavi, sledi izraz motnja v duševnem razvoju, ki ga
uporabljajo v 56,8 % držav, nato sledijo še drugi izrazi, ki označujejo isti pojem. Raziskava
hkrati tudi pokaže, da se v razvitejših državah najpogosteje uporablja termin motnja v
duševnem razvoju.
Termin motnje v duševnem razvoju ne opredeljuje bolezni ali nesposobnosti v specifičnem
pogledu, temveč gre za termin, ki označuje različna genetska, socialna in medicinska stanja
s skupno lastnostjo – značilnim podpovprečnim intelektualnim funkcioniranjem (KocijanHercigonja, & Folnegović-Šmalc, 2000). Gre za pomembno omejitev intelektualnega
delovanja, ki je vezano na neadekvatnost adaptivnega vedenja, kar se odraža v znižanih
spretnostih prilagajnja (pojmovnih, socialnih in praktičnih) (McDermott, Durkin, Schupt,
& Stein, 2007).
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Tomorijeva (1999) pravi, da sicer stopnjo motnje v duševnem razvoju ocenjujemo s
kliničnopsihološkim pregledom in jo lahko izražamo tudi z rezultati psihometričnih testov,
vendar pa zgolj območje tako ugotovljenega inteligenčnega kvocienta ne pove dovolj.
Celovito oceno motnje v duševnem razvoju predstavljajo tudi informacije o drugih
značilnostih posameznikovega delovanja, socialne, osebnostne in vedenjske značilnosti.
Vse te so za življenje osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko odločilne. Že med
razvojem in še vseskozi potem pomembno vplivajo na to, kako se te osebe vključujejo v
svoje okolje in kako se to okolje odziva nanje. Z motnjami v duševnem razvoju so pogosto
povezane tudi telesne prizadetosti različnih stopenj in oblik. Te prav tako pomembno
vplivajo na življenjske možnosti in kakovost življenja posamezne osebe. Novljanova
(1997) opozarja, da se v diagnostiki oseb z motnjo v duševnem razvoju, IQ ni pokazal kot
povsem točen in zanesljiv pokazatelj te motnje. McDermott, Durkin, Schupt in Stein
(2007) pravijo, da se lažja motnja v duševnem razvoju pogosto diagnosticira šele po vstopu
posameznika v šolo.
Lačen (2001) ugotavlja, da je pri definiranju motnje v duševnem razvoju v današnjem času
prišlo do pomembnih sprememb. V ospredju ni več intelektualen razvoj posameznika,
ampak posameznikovo funkcioniranje v okolju oz. omejitve v posameznikovem
funkcioniranju ter posledično različni nivoji pomoči, ki jih posameznik potrebuje za
življenje.

1.2 VZROKI MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU
Motnja v duševnem razvoju ni definirana klinična enota niti duševna bolezen. Lahko je
posledica različnih patoloških dejavnikov, ki so zmotili posameznikov razvoj, kar se med
drugim kaže kot prizadetost osrednjega živčevja. Kadar je le blažje izražena, je lahko edini
znak disfunkcionalnosti možganov ali pa je eden od mnogih simptomov kompleksne
prizadetosti, ki se kaže na duševnem in telesnem stanju posameznika (Tomori, 1999).
Motnja v duševnem razvoju je lahko organska ali funkcionalna. O organski motnji
govorimo takrat, ko z diagnostičnimi postopki pri otroku ugotovimo organski vzrok, ki je
povzročil motnjo v duševnem razvoju, o funkcionalni motnji pa govorimo takrat, ko pri
otroku organske okvare z diagnostičnimi postopki ne moremo odkriti, otrok pa vseeno
4
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funkcionira kot otrok z motnjo v duševnem razvoju (Novljan, 1997). Kljub napredku v
diagnosticiranju se pri 30–40 % oseb z motnjo v duševnem razvoju ne odkrije vzroka za
pojav motnje (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2000).
Čeprav določajo življenjske možnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju predvsem stopnja
njihove duševne in telesne prizadetosti, njihove osebnostne lastnosti ter mnogovrstni
dejavniki okolja, v katerem živijo, pa je vseeno pomembno poznati vzroke, ki so zmotili
razvoj njihovih zmogljivosti, saj ti vplivajo tudi na možnosti in uspeh terapevtske
obravnave. Okvirno bi etiološke dejavnike, ki privedejo do motenj v razvoju inteligenčnih
funkcij, lahko delili na biološke, psihosocialne ter tiste, v katerih se povežejo eni in drugi
(Tomori, 1999). Glavni predispozicijski dejavniki za pojav motnje v duševnem razvoju so:
dednost (okoli 5 %), nepravilnosti, ki se pojavijo v času embrionalnega razvoja (okoli 30
%), nosečnost in obporodne težave (okoli 10 %), zdravstveno stanje otroka v zgodnjem
otroštvu (okoli 5 %) in vplivi okolja (15–20 %) (Kocijan-Hercigonja, 2000).
1.2.1 Prenatalni vzroki
Prenatalni vzroki so vsi tisti, ki vplivajo na razvoj otroka pred rojstvom ter vključujejo tudi
dedni material in vzroke, ki imajo vpliv na dedni material staršev že pred otrokovim
spočetjem, kot je npr. izpostavljenost reproduktivnih organov različnim sevanjem (Roy,
2006). Različne dedne motnje lahko ogrozijo med drugimi organskimi sistemi tudi razvoj
osrednjega živčevja. Med prirojenimi metaboličnimi motnjami so najbolj pogoste
fenilketonurija, galaktozemija, Tay-Sachova bolezen in Hurleyev sindrom. Dedno
pogojene so tudi tiste oblike motnje v duševnem razvoju, ki jih povzroča anomalija enega
gena (nevrofibromatoza, tuberozna skleroza) in različne kromosonske aberacije (Tomori,
1999), kot sta na primer sindrom lomljivega X-kromosoma in translokacija pri Downovem
sindromu (Kocijan-Hercigonja, 2000). Downov sindrom se deduje v manjši meri, več
primerov Downovega sindroma je posledica motenj embrionalnega razvoja zaradi
kromosomskih sprememb (Cunningham, 1999).
V času nosečnosti lahko razvojne nepravilnosti plodu (hidrocefalus, mikrocefalus itd.)
povzročijo različne infekcije matere, kronična obolenja, sevanja, pomanjkljiva prehrana
nosečnice, kemijske substance ter številni drugi vzroki, ki delujejo na telo matere v času
nosečnosti (Kocijan-Hercigonja, 2000).
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Novljanova (1997) pravi, da so med virusnimi infekcijami najnevarnejše rdečke, mumps,
virus azijske gripe, ošpice, norice, pasati herpes, citomegalija ter cepljenje matere v času
nosečnosti, vendar pa je vpliv infekcije na plod odvisen od starosti plodu, moči virusa ter
imunološke sposobnosti matere oz. plodu. Nevarna so tudi različna parazitska obolenja
(predvsem toksoplazmoza in malarija), zastrupitve (s svinčenimi hlapi, z živim srebrom, z
arzenom, z ogljikovim monoksidom, alkoholom) ter kemične substance (zdravila, mamila,
pretirano kajenje). Motnjo v duševnem razvoju lahko v tem obdobju povzročita tudi
pomanjkanje bakra in cinka ter mehanične poškodbe nosečnice (ko je pri mehanični
poškodbi poškodovana glavica otroka). Obstajajo mnenja, da imajo tudi psihični faktorji
določen vpliv na razvoj plodu. Vpliv emocionalnih stresov na plod ostaja hipotetičen, ker
na enak stres različne osebe različno reagirajo.
V prenatalnem obdobju lahko vplivata na razvoj plodu še sladkorna bolezen matere in
motnje v delovanju ščitnice, vendar to danes ni pogosto, saj se bolezni navadno dovolj
zgodaj odkrijeta, kar omogoča ustrezno zdravljenje matere ter minimalno tveganje za plod
(Kocijan-Hercigonja, 2000).
1.2.2 Perinatalni vzroki
V skupino perinatalnih vzrokov, ki povzročijo motnjo v duševnem razvoju, sodijo vsi tisti
faktorji, ki delujejo škodljivo na plod v času od začetka pa do konca poroda (Kocijanhercigonja, 2000). Gre za obporodne poškodbe in zaplete – od mehaničnih do tistih, ki
otežujejo preskrbo otroka s kisikom, prezgodnji porod in druge motnje povezane s
prenizko porodno težo in nezadostno razvitostjo otroka ob porodu (Novljan, 1997; Tomori,
1999).
Najpogosteje se težave pojavijo zaradi nesorazmerja med velikostjo otroka in širino
porodnega kanala, povezanega z drugimi težavami (npr. prešibki popadki, otrok ni v
pravem položaju za porod), ki podaljšujejo čas poroda ali pa naravni porod ni več mogoč
ter je potrebna dodatna zdravniška pomoč. Večinoma sta vzroka, ki povzročita motnjo v
duševnem razvoju otroka med porodom, dva, in sicer krvavenje (v možganih ali med
možganskimi ovojnicami) in hipoksija (nezadostna oskrba možganov s kisikom) (KocijanHercigonja, 2000).
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1.2.3 Postnatalni vzroki
V skupino postnatalnih vzrokov motnje v duševnem razvoju spadajo vsi vzroki od
posameznikovega rojstva do 18. leta. Tisti vzroki, ki so razlog za poškodbe možganov v
tem obdobju, naj bi bili odgovorni za nastanek motnje v duševnem razvoju (KocijanHercigonja, 2000).
Roy (2006) navaja, da lahko v tem obdobju povzročijo poškodbe možganov različne
infekcije (meningitis, encefalitis), mehanske poškodbe glave (nesreče ali namerno
poškodovanje osebe – udarci po glavi), neustrezno zdravljenje bolezni, kot so epilepsija in
sladkorna bolezen. Novljanova (1997) pa pravi, da se pri obveznem cepljenju nekaterih
otrok pojavi t. i. imunološka reakcija. Ta lahko povzroči okvaro osrednjega živčnega
sistema. Cepljenje proti steklini je znano po intenzivnih reakcijah, kjer se lahko pojavi
paraliza motoričnih živcev. Cepljenje proti kozam redkokdaj povzroči zaplete, če pa se
pojavijo, so posledice lahko težke.
Tomorijeva (1999) ugotavlja, da lahko neugodne razmere, v katerih odrašča mejno
inteligenčno razvit otrok, privedejo do disfunkcionalnosti, ki je bolj izrazita, kot če bi jo
določale le njegove primarne zmogljivosti. Pomanjkanje ustreznih spodbud za razvoj
otrokovih duševnih sposobnosti, tako jezikovnih, socialnih, prilagoditvenih kot tudi vseh
drugih, je še vedno razmeroma pogosto v sociokulturno prikrajšanih okoljih, posebno v
povezavi z alkoholizmom in splošno gospodarsko revščino. Duševne bolezni v družini ali
duševna manjrazvitost pri starših, še zlasti ob pomanjkanju drugih, varovalnih in
stimulativnih zunajdružinskih vplivov, lahko zmanjšajo možnosti ustreznega razvoja
duševnih funkcij otroka do različne stopnje. Podobno ugotavlja tudi Roy (2006), ki pravi,
da lahko različne psihološke travme v otroštvu, kot sta zanemarjanje in spolna zloraba,
pustijo posledice v razvoju posameznika.
Kocijan-Hercigonja (2000) navaja tudi toksično-metabolične vzroke za motnjo v
duševnem razvoju v tem obdobju, do katerih lahko pride, kadar se otrok prehranjuje z
materinim mlekom. Pogosto pri otrocih na ta način pride do nehotenih zastrupitev z
različnimi kemičnimi sredstvi, ki jih mati prenese na otroka. Posledice zastrupitve so lahko
nevrološke in psihološke, hkrati pa lahko privedejo tudi do upada intelektualnih
sposobnosti otroka. Do zastrupitve pa lahko pride tudi zaradi onesnaženosti okolice (živo
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srebro, aluminij, arzen, talij itd.), posledica le-te pa so prav tako lahko poškodbe
možganov.
Kompleksnost in zapletenost razvoja duševnih sposobnosti pri otroku je lahko razlog za
dejstvo, da se v etiologiji motnje v duševnem razvoju ponavadi povežejo tako biološki kot
psihosocialni dejavniki. Tako se slaba prehranjenost, nezadostna nega in zaščita otroka, ki
je rizičen zaradi sociokulturne prikrajšanosti družine, v kateri odrašča, lahko seštejejo s
pogostejšimi poškodbami glave, okužbami in zastrupitvami v zgodnjem otroštvu ali še
kasneje. Zanemarjen in telesno trpinčen otrok v družini alkoholikov je lahko že zaradi
fetalnega alkoholnega sindroma manj prilagodljiv in manj odporen na vsakovrstne
škodljive zunanje vplive. Različni etiološki dejavniki oziroma njihove kombinacije dajejo
tudi različno klinično sliko ter različne možnosti za preprečevanje motnje v duševnem
razvoju in njenih sekundarnih ali spremljajočih zapletov (Tomori, 1999).

1.3 OTROCI, MLADOSTNIKI IN ODRASLI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
1.3.1 Otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju
Košir et al. (2011) navajajo, da izsledki na področju zgodnje diagnostike kažejo, da je
nekatere izmed motenj, zlasti motnjo v duševnem razvoju pri dojenčkih in malčkih (prvo
starostno obdobje), težko zanesljivo in veljavno napovedati, zato je umestitev otroka v
prvem starostnem obdobju v to skupino nezanesljiva in tvegana. Manj tvegana je ocena in
napoved motnje v duševnem razvoju pri otrocih v zgodnjem otroštvu (drugo starostno
obdobje) in pri starejših otrocih. Zato predlagajo, da se za otroke s posebnimi potrebami do
šestega leta starosti posebej določi skupine otrok s posebnimi potrebami od nič do treh let
ter od treh do šestih let.
Ker je pri dojenčkih in malčkih, ki so ob rojstvu ali v najzgodnejših razvojnih obdobjih
vodeni kot rizični otroci oz. kot otroci s tveganji v razvoju, težko zanesljivo in veljavno
napovedati, kako se bodo težave v razvoju (praviloma na več področjih) razvile, je bolj
utemeljeno uvesti skupino otrok s pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja.
Skupina otrok s pomembnim odstopanjem od značilnega razvoja nadomesti vse druge
skupine otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do treh let starosti otroka. Kljub
temu pa je pri ocenjevanju s pomočjo razvojnih preizkusov, ki vključujejo kriterije razvoja
8
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na različnih področjih (npr. gibalnem, zaznavnem, spoznavnem, govornem), določene
primanjkljaje, ovire ali motnje (npr. slepoto, gibalno oviranost, gluhoto …) mogoče
ugotoviti. V takih primerih je utemeljeno, da se to zapiše v odločbo o usmeritvi (Košir et
al, 2011).
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami (2003) opredeljuje, da so otroci z motnjami v duševnem razvoju tisti
otroci, ki imajo znižano specifično ali splošno raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na
kognitivnem,

motoričnem,

govornem

in

socialnem

področju

ter

pomanjkanje

prilagoditvenih sposobnosti. Vse to se odraža v neskladju med njihovo mentalno in
kronološko starostjo.
Opara (2005) pravi, da je bilo za nekdanje pojmovanje te skupine značilno dvoje. Najprej
so z nazivom otroci z motnjami v duševnem razvoju nadomestili starejše nazive, kot so
duševno prizadet, duševno nerazvit, duševno zaostal, oligofren in podobne stigmativne
nazive. Otroke z motnjami v duševnem razvoju so v preteklosti definirali s testnim
rezultatom IQ.
Ko so začeli uveljavljati novo paradigmo, so se zavedli neustreznosti naziva otroci z
motnjo v duševnem razvoju. Naziv pri manj poučenih pušča nejasnost, ali gre za
posebnosti v razvoju ali za duševno motnjo – bolezen. Zlasti starši tako poimenovanje
težko sprejmejo. Vedo in sprejemajo, da se otrok teže uči in zaostaja v razvoju, ne pa, da je
moten v duševnem razvoju. Ustreznejšega naziva za poimenovanje skupine niso našli, so
pa presegli staro pojmovanje in definiranje s testnim rezultatom IQ. Inteligentnost je sicer
za naše funkcioniranje pomembna, vendar vsak posameznik deluje kot celota psihičnih,
socialnih in bioloških značilnosti. Danes se tako govori o funkcionalnem diagnosticiranju,
kjer se ugotavlja, kako posameznik opravlja različne naloge in deluje v okolju (Opara,
2005).
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami (2003) skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju deli na štiri
različne skupine:
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1. Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju lahko sodelujejo le pri redkih
aktivnostih. Njihovo stanje zahteva stalno nego, pomoč, vodenje in varstvo. V
gibanju so omejeni, poleg tega so prisotne bolezni, obolenja ter ostale dodatne
težke motnje. Njihovo razumevanje ter posledično upoštevanje navodil je hudo
omejeno.
2. Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju potrebujejo obsežno pomoč pri
vsakodnevnih dejavnostih in se lahko usposobijo le za najpreprostejša opravila.
Odzivajo se na enostavna navodila, orientirajo se v svojem ožjem okolju, vendar
potrebujejo stalen nadzor. Pogosto so prisotne druge motnje in bolezni, redke niso
niti težave v gibanju.
3. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo posamezne sposobnosti zelo
različno razvite. Na več prilagoditvenih področjih so delno samostojni, na nekaterih
celo popolnoma samostojni, vendar potrebujejo stalno usmerjanje, nadzor ter
različne oblike pomoči celo življenje. Na šolskem področju usvojijo osnove
pisanja, branja in računanja, na ostalih področjih (glasbeno, likovno, gibalno) so
lahko njihovi dosežki tudi višji, kar pa je odvisno od vsakega posameznika. Znajo
sporočati svoje želje in potrebe ter se usposobijo za enostavna praktična dela,
vendar ne v obsegu, ki bi jim omogočalo od pomoči drugih neodvisno življenje.
4. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju potrebujejo občasno pomoč. Zaradi
znižanih sposobnosti potrebujejo v času šolanja prilagojene pogoje učenja.
Minimalnih

standardov

osnovnošolskega

znanja,

določenih

z

rednimi

izobraževalnimi programi, ne dosežejo, lahko pa se usposobijo za manj zahtevne
poklice ter neodvisno socialno življenje.
1.3.2 Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju
Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v obdobju odraslosti večinoma socialno
povsem prilagodijo zahtevam širšega okolja, se integrirajo v širše socialno okolje in se s
tem socialno in profesionalno rehabilitirajo, kar na nek način pomeni, da se je kriterij, ki je
te osebe razvrstil v skupino oseb z motnjo v duševnem razvoju, zabrisal (Novljan, 1997).
Zakonodaja pravi, da osebe, ki dopolnijo osemnajst let, postanejo poslovno sposobne, kar
pomeni, da jim je priznana sposobnost samostojnega prevzemanja odgovornosti, sklepanja
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pravnih poslov, pridobijo tudi določene pravice (Praček, 2006). O osebah z lažjo motnjo v
duševnem razvoju v odraslem obdobju ne govorimo več, pridobijo si pravice odrasle, zrele
in odgovorne osebe. Došen in Kocijan-Hercigonja (2000) ugotavljata, da so večinoma
sposobni samostojno funkcionirati, vendar pogosto ob podpori socialnih služb.
Drugače je pri osebah z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Te s
sklepom pristojnega sodišča na podlagi predloga pristojnega centra za socialno delo dobijo
status opravilno nesposobne osebe, s tem pa izgubijo nekatere pravice odraslih oseb in
ostanejo odvisne od svojih staršev ali skrbnikov za vse življenje (Praček, 2006). Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (2006) določa, da imajo te
osebe tudi volilno pravico, ne morejo pa biti voljene.
Pri osebah z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju za obdobje odraslosti
štejemo 21. leto njihove starosti, izjemoma tudi 23. oziroma 25. leto starosti, vendar je
temeljna značilnost obdobja odraslosti oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju v tem, da te osebe praviloma nikoli v življenju ne bodo popolnoma samostojne in
bodo celotno svoje življenje, torej tudi v odraslosti, potrebovale posebno skrb, vodenje in
usmerjanje (Lačen, 2001).
1.3.3 Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem
razvoju
Po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj
otrok s posebnimi potrebami (2003, 2004) se predšolski otroci z lažjimi ali zmernimi
motnjami v duševnem razvoju lahko usmerijo v program za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prav tako se lahko otroci z
zmernimi motnjami v duševnem razvoju usmerijo v prilagojen program za predšolske
otroke, kamor se lahko usmerjajo še otroci s težjimi in težkimi motnjami v duševnem
razvoju. Na področju osnovnošolskega izobraževanja se otroci z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju in otroci z več motnjami, ki imajo tudi motnje v duševnem razvoju,
usmerjajo v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobraževalnim standardom.
Izjemoma se v ta program usmerijo tudi otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju.
Otroci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju se lahko usmerjajo v
posebne programe vzgoje in izobraževanja.
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Kot navaja Nacionalna komisija za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami (2005), se posebni program deli v stopnje. Vsaka stopnja posebnega programa
vzgoje in izobraževanja traja tri leta:
1. stopnja: vanjo so vključeni učenci prvo, drugo ter tretje leto šolanja.
2. stopnja: vanjo so vključeni učenci četrto, peto ter šesto leto šolanja.
3. stopnja: vanjo so vključeni učenci sedmo, osmo ter deveto leto šolanja.
4. stopnja: vključitev učencev v to stopnjo ni več obvezna, imajo pa učenci to
možnost po 75. členu Zakona o osnovni šoli (1996). Vanjo so lahko vključeni
učenci deseto, enajsto ter dvanajsto leto šolanja.
5. stopnja: vključitev v to stopnjo prav tako ni obvezna. Vanjo so lahko vključeni
učenci trinajsto, štirinajsto ter petnajsto leto šolanja.
Po zaključeni peti stopnji posebnega programa vzgoje in izobraževanja ali po učenčevem
dopolnjenem 21. letu starosti se lahko posameznik vključi še v usposabljanje za življenje in
delo. Če se nadaljnje usposabljanje ugotovi kot smiselno za posameznika, je lahko v ta del
usposabljanja vključen nadaljnjih pet let, s tem da usposabljanje lahko zaključi ob koncu
vsakega šolskega leta (Nacionalna komisija za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami, 2005).
Učenci z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju so zelo heterogena
skupina. Pogosto so prisotne tudi mnoge kombinacije ostalih dodatnih motenj, ovir in
primanjkljajev, zato mora biti delo na vseh petih stopnjah popolnoma prilagojeno vsakemu
posamezniku (Nacionalna komisija za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami, 2005).
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko po končani osnovni šoli s prilagojenim
programom z nižjim izobrazbenim standardom nadaljujejo šolanje v programu nižjega
poklicnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami, 2003, 2004).
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Za osebnostno in socialno nedozorele mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju
imajo nekatere osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom
organizirane t. i. 10. razrede, v katerih si ti mladostniki pridobijo še določena dodatna
znanja iz programa za osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom. Po uspešnem zaključku 10. razreda se nekateri celo vključijo v dvoletne
prilagojene programe, večina teh mladostnikov pa je vključena v postopek ponovnega
razvrščanja, kjer se navadno ugotovi, da gre za osebe z zmerno motnjo v duševnem
razvoju. S tem si pridobijo status invalidne osebe. Ob tem pa se ti mladostniki z novim
statusom praviloma vključujejo v delavnice pod posebnimi pogoji, prejemajo denarno
nadomestilo za invalidnost ter denarno nagrado v delavnici (Novljan, 1997).
1.3.4 Vseživljenjsko usposabljanje odraslih oseb z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju
V obdobju odraslosti (po 21. letu ali pozneje) se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju vključijo v posebne oblike dela, zaposlitve, varstva in pomoči.
Praviloma so to varstveno-delovni centri. Njihova temeljna naloga je zaposlitev pod
posebnimi pogoji ter specifične oblike varstva. Program izobraževanja (usposabljanja) pa
stopi precej v ozadje. To pa ne pomeni, da bi se ti programi popolnoma ukinili. V
slovenski praksi smo imeli kar nekaj primerov, ko so se varstveno-delovni centri posvetili
samo delovnostorilnostni funkciji. Zelo kmalu so ugotovili, da so njihovi uporabniki
nazadovali, postajali otopeli in predvsem nezadovoljni. Vse to in še marsikaj drugega je
pokazalo na dejstvo, da pri odraslih osebah z motnjo v duševnem razvoju ne smemo
zanemariti stalnega izobraževanja oziroma usposabljanja (Lačen, 2001).
Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti te motnje za
svoj osebni razvoj potrebujejo primerno spodbudo in usmerjanje vse življenje, pri tem pa
gre za izrazito specialno pedagoško-andragoški pristop (Nacionalna komisija za prenovo
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 2005).
Vzroki, da osebe z zmerno, težjo in težko motnjo potrebujejo nenehno zunanjo stimulacijo
za svoj razvoj tudi v odrasli dobi, so, kot navaja Lačen (2001), predvsem v:
-

znižanih intelektualnih sposobnostih in s tem znižanih sposobnostih predvidevanja
pozitivnih učinkov učenja,
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-

znižani motivacijski sferi, ki v normalnih pogojih neposredno stimulira aktivnosti,

-

pomanjkanju elementov samoaktivnosti in samoiniciativnosti,

-

manjši potrebi po samopotrjevanju, nižji stopnji ambicij,

-

manjši intencionalni (raziskovalni, zvedavi) usmerjenosti v okolje.

Učna doba oziroma sposobnost za učenje oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju je najbolj intenzivna okoli 25. leta starosti. Glede na to bi bilo prav, da je vsaki taki
osebi, ne glede na to, kam je vključena (bivanje doma, varstveno-delovni center, domsko
varstvo, bivalna skupnost), zagotovljen takšen nivo učno-vzgojnih vsebin, da jim pri
normalnem zdravstvenotelesnem stanju zagotavlja ohranjanje že pridobljenih znanj, navad
in spretnosti ter hkrati omogoča pomikanje njihovih sposobnosti in stopnje samostojnosti
tudi višje – kje pa je posameznikova zgornja meja težko predvidevamo, saj je to odvisno
od vsakega individuuma. To pomeni, da morajo biti v vseh formalnih oblikah, v katere so
vključene te osebe, zagotovljeni osnovni pogoji pedagoškega oziroma andragoškega dela
in ne samo pogoji za delo oziroma storilnostno naravnanost (Lačen, 2001).
Novljanova in Jelenčeva (2000) ugotavljata, da je vseživljenjsko učenje pri osebah z
motnjo v duševnem razvoju še pomembnejše, ker so procesi pozabljanja pri njih izrazitejši
ter tako v nestimulativnem okolju izgubljajo mnoga usvojena znanja in spretnosti, ki so jih
že pridobili in za kar je bilo vloženega mnogo truda in tudi družbenih sredstev (Novljan, &
Jelenc, 2000).
1.3.5 Možnosti bivanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v odraslem obdobju vključujejo v življenje in
zaposlovanje kot vsi ostali, brez posebnih omejitev in tudi brez posebnih pravic. Njihov
osebni status se ne razlikuje od statusa drugih ljudi. Najpogosteje opravljajo dela v skladu
z nižjo poklicno izobrazbo, če si jo pridobijo. Živijo običajno samostojno življenje. Velika
večina ima svojo družino kot vsi drugi (Motnje v duševnem razvoju, 2012).
Osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami pa potrebujejo pomoč vse življenje.
Ustrezna oblika bivanja za njih je odvisna tudi od ugotovljene ustrezne pomoči
posamezniku. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju so v obdobju odraslosti na več
adaptivnih področjih delno samostojne ter na nekaterih področjih popolnoma samostojne,
tako da naj bi se pomoč v odraslem obdobju pri njih praviloma orientirala na usmerjanje.
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Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju so v obdobju odraslosti na posameznih
adaptivnih področjih delno samostojne, ostane pa potreba stalne pomoči. Osebe s težko
motnjo v duševnem razvoju tudi v obdobju odraslosti ostanejo nesamostojne in potrebujejo
stalno pomoč (Lačen, 2001).
S poudarjanjem normalizacije, pravice do izbire in novih pogledov na rehabilitacijo oseb z
motnjo v duševnem razvoju so odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju
ter njihove družine postavljene v drugačen položaj kot v preteklosti, ko naj bi osebe z
motnjo v duševnem razvoju praviloma vedno živele doma, pri svojih starših, dokler bi le-ti
lahko skrbeli za njih. Danes se lahko oseba z motnjo v duševnem razvoju, ko odraste,
skupaj s svojo družino odloči, kje in kako bo živela. Oseba z motnjo v duševnem razvoju
ima torej pravico živeti v svoji družini ali izven nje, starši te osebe in še posebej zdravi
sorojenci pa imajo prav tako pravico živeti brez osebe z motnjo v duševnem razvoju
(Lačen, 2001).
Odraslim z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju država dodeljuje
status invalidne osebe ter jim s tem zagotavlja različne oblike pomoči, ki se odražajo tako v
bivanju kot zaposlitvi. Omogočeno imajo zaposlitev pod posebnimi pogoji v varstvenodelovnih centrih oziroma delavnicah pod posebnimi pogoji, poleg tega pa so organizirane
različne oblike bivanja v manjših stanovanjskih, bivalnih skupnostih ali zavodih (Jurišić,
2006).
Lačen (2001) navaja najpogostejše oblike bivanja odraslih oseb z motnjo v duševnem
razvoju:


BIVANJE V LASTNI DRUŽINI: V lastni družini biva večina odraslih oseb z
motnjo v duševnem razvoju. Razloge najdemo v pomanjkanju prostora v bivalnih
skupnostih ter zavodih za usposabljanje, drugi živijo doma zato, ker so se tako
odločili njihovi svojci. Bivanje doma za odraslo osebo z motnjo v duševnem
razvoju ni najboljša izbira, saj tudi oni potrebujejo takšne bivanjske pogoje, ki jim
bodo zagotavljali čim bolj samostojno bivanje skupaj z njihovimi vrstniki (Lačen,
2001). Drugače je z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Za njih je,
kot za vse ostale otroke in mladostnike, optimalno, da živijo v svoji lastni družini
(Jereb, 2001; Novak, 2004; Lačen, 1993; Lačen, 2001), razen če je zaradi
najrazličnejših vzrokov potrebna domska (institucionalna) obravnava. Odrasle
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osebe z motnjo v duševnem razvoju pa naj bi praviloma živele izven svoje družine,
saj z vidika socializacije (normalizacije) zapiranje v družinski krog navadno
ustvarja kopičenje napetosti v družini, konfliktne situacije in s tem različne
negativne posledice. Pogosto se zgodi, da se v družini, ki je videti skoraj idealna,
naenkrat vse poruši, ko izbruhnejo zavrte potrebe odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju, ki so bile lahko v družini samo delno ali sploh nikoli
zadovoljene. Krivda za to je seveda predvsem v pomanjkanju manevrskega
življenjskega prostora odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Poleg tega je
odločitev, da bo odrasla oseba z motnjo v duševnem razvoju šla v samostojno
življenje takrat, ko starši obnemorejo ali umrejo, za to osebo precej slaba. Takšna
odločitev je na eni strani stresna za odraslo osebo z motnjo v duševnem razvoju, na
drugi strani pa odraža bolečino staršev, ki v njej ne vidijo najboljše rešitve za
svojega otroka. V takšnih primerih starši vidijo problem svojega otroka sedaj, ne
zmorejo pa ga videti po svoji smrti. Po njihovi smrti pa je za njihovega otroka
resnično težko in stresno začeti živeti v popolnoma drugačnem okolju.


BIVANJE V REJNIŠKI DRUŽINI: Rejniška družina do določene mere nadomešča
lastno družino, zato tu veljajo podobne ugotovitve kot za lastno družino.



BIVANJE V DOMU ZA STAROSTNIKE: Nekatere osebe z motnjo v duševnem
razvoju živijo tudi v teh ustanovah, vendar dinamika in vzdušje v teh ustanovah ne
ustrezata tem osebam. Če te osebe zaradi objektivnih danosti živijo v teh
ustanovah, je treba za njih oblikovati popolnoma ločeno in posebno notranjo
organizacijo, poseben dnevni ritem in posebne vsebine. To pomeni, da je enota za
osebe z motnjo v duševnem razvoju le organizacijsko-formalno vključena v dom za
starostnike.



BIVANJE V PSIHIATRIČNI USTANOVI: V preteklosti je bila to dokaj pogosta
oblika reševanja bivanjskih pogojev odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Danes je jasno, da glede na značilnosti duševne bolezni in motnje v duševnem
razvoju, glede na perspektive in razvojne možnosti ter glede na cilje in usmeritve v
procesu normalizacije teh odraslih oseb to ni dobra rešitev, saj ne gre za bolne
osebe.



BIVANJE V ZAVODU ZA USPOSABLJANJE: Vse pogosteje se dogaja, da
postajajo zavodi za usposabljanje neprehodni – odrasle osebe v njih ostajajo, ker
nimajo kam. Če do tega pride, je treba spoštovati načela popolnoma samostojne
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notranje organizacije življenja in dela odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju,
tako da v okviru ene formalne institucije živita dve ločeni instituciji. Četudi se
spoštujejo načela notranje organizacije dela, pa ta oblika bivanja z vidika
normalizacije kljub vsemu ni dobra.


BIVANJE V DOMOVIH ZA ODRASLE OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM
RAZVOJU: Gre za specializirane ustanove za odrasle z motnjo v duševnem
razvoju. Te ustanove so lahko povsem samostojne ali v okviru delavnic pod
posebnimi pogoji. Odpravile so kar veliko slabosti, je pa stopnja normalizacije v
teh ustanovah razmeroma majhna, poleg tega pa živi v njih preveliko število ljudi,
kar ne daje najboljših možnosti za posameznikov osebni razvoj in zadovoljevanje
intimnih potreb.



BIVANJE V CAMPHILLSKIH SKUPNOSTIH, SKUPNOSTIH BARKA: Temelj
camphillskega gibanja je v skupnem življenju zdravih oseb in oseb z motnjo v
duševnem razvoju, njegova osrednja načela pa so vzajemno spoštovanje,
prijateljstvo in pomoč. Poglavitni problem tega gibanja, ideje, načina življenja pa je
v tem, da ta skupnost ne more postati sistemska družbena rešitev, ker so te
skupnosti zasnovane na prostovoljni podlagi in na svobodni odločitvi ljudi, da bodo
živeli skupaj celo leto, 24 ur na dan. Ena resnejših kritik organiziranja teh skupnosti
je tudi v načinu življenja skupnosti. Prebivalci skupnosti živijo v precej zaprtem
sistemu in tako osebe z motnjo v duševnem razvoju ne dobivajo vzorcev širšega
socialnega vedenja. Danes po svetu obstaja več sto tovrstnih središč. Na podobnih
osnovah je organizirano tudi gibanje Barka. Bistvena razlika med njima je v tem,
da Barka ustanavlja tudi manjše enote, ki so bolj vključene v svoje okolje (Lačen,
2001). V slovenskem okolju se skupnost Barka nahaja v Zbiljah pri Medvodah
(Društvo Barka – neprofitna humanitarna organizacija, 2012).



BIVALNE SKUPNOSTI: Prvo bivalno skupnost so v Sloveniji ustanovili v Črni na
Koroškem (Lačen, 1999, Lačen, 1993; Lačen, 2001). To so enote, ki so
organizirane izključno za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, izhajajoč iz
njihovih dejanskih potreb in specifičnih osebnostnih lastnosti z upoštevanjem
sodobnih načel normalizacije njihovega življenja. Bivalno skupnost sestavlja
manjša skupina oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki živi v zaključenem okolju, je
razmeroma samostojna, čim primerneje vodena in kolikor mogoče vključena v
okolje. Bivalna skupnost je ena najboljših oblik življenja odraslih oseb z motnjo v
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duševnem razvoju, kar potrjujejo raziskave stopnje emocionalnega zadovoljstva
oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo v njih (Lačen, 2001).
Življenje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju ne more biti kakovostno in osebe ne
morejo biti zadovoljne, če niso vključene v obliko osamosvojenega življenja, ki ga lahko
nudi bivalna skupnost ali podobna oblika. Pri tem je pomembno spoznanje, da se kot
alternativa ne postavlja več bivanje v lastni družini ali bivanje v bivalni skupnosti. Odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebujejo oboje. Živele naj bi v bivalni skupnosti
med svojimi vrstniki, osvobojene dnevnega, in zaradi tega večkrat konfliktnega, življenja s
svojimi starši; po svoji želji, pa bi lahko odhajale v svojo lastno družino na obisk kadarkoli
bi želele (Lačen, 2001).
Ne glede na to, kje so ti odrasli nastanjeni, je zanje zaželeno, da ohranjajo stike z družino
in da kdaj pa kdaj ob vikendih tudi odidejo domov k staršem, sorojencem, drugim
sorodnikom ali družinskim prijateljem (Novljan, & Jelenc, 2002).
Oseba z motnjo v duševnem razvoju naj bi bila postavljena v podobno situacijo kot njeni
vrstniki. Če le-ti, ko odrastejo, lahko zapustijo svoj dom in je to popolnoma sprejemljivo
za vsakogar, zakaj bi bilo nesprejemljivo, če to stori oseba z motnjo v duševnem razvoju.
Zakaj sploh otroci, ko odrastejo, odidejo iz svoje družine? Zato ker se je že tisočkrat in
tisočkrat skozi preteklost in zgodovino potrdilo, da »stari in mladi« ne gredo skupaj.
Odrasla oseba si želi ustvariti svoje življenje, življenje po svoji podobi, kar pa nikakor ne
pomeni, da se s starši ne marajo. To dejstvo velja za vse ljudi, torej tudi za osebe z motnjo
v duševnem razvoju, s tem da oseba z motnjo v duševnem razvoju potrebuje usmeritve.
Zdravi ljudje imamo to sposobnost, da si pogoje za takšno življenje ustvarjamo sami, osebe
z motnjo v duševnem razvoju si tega same ne morejo ustvariti, temveč so pri tem zaradi
svojih znižanih intelektualnih potencialov odvisne od pomoči drugih ljudi. Te pomoči pa
ne smemo razumeti samo kot pomoč njihovih staršev in ožjih sorodnikov, temveč kot
pomoč širše družbe, države (Lačen, 2001).
Niso redki primeri, ko starši svojim odraslim sinovom in hčeram močno omejijo njihovo
gibanje zunaj domače hiše, jim ne dovolijo srečanj ali pogovorov z vrstniki, ker se bojijo,
da jih bodo drugi prizadeli, razočarali, se iz njih norčevali, včasih pa tudi ljubosumno
pričakujejo naklonjenost, pozornost, ljubezen le zase (Novljan, & Jelenc, 2002).
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Izziv za vse nas ter priložnost za osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju je, da
njihova življenja dokončno normaliziramo: da se ne postavljajo in skladiščijo v neko
pasivno zaščito, temveč da v aktivnem in radostnem sobivanju ustvarjajo osmislitev
svojega jaza (Lačen, 2001).

1.4 GIBALNA/ŠPORTNA DEJAVNOST
Hoja ali kolesarjenje na delovno mesto, hoja po stopnicah do stanovanja namesto vožnje z
dvigalom in plezanje po drevesu so prav gotovo gibalne dejavnosti, poleg tega ugodno
vplivajo na zdravje, vendar pa to še ni šport (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, & Šimunič,
2010).
Caspersen, Powell in Christansen (1985) opredeljujejo gibalno dejavnost kot katerokoli
telesno premikanje, ki ga proizvedejo skeletne mišice, katerega rezultat je poraba energije.
Vsaka telesna dejavnost, ki se je človek loti, ni nujno tudi športna. Seveda vpliva na
izboljšanje zdravja in dobrega počutja posameznika, vendar prekopavanja vrta, grabljenja
listja ipd. ne moremo enačiti s športno dejavnostjo. Vsaka športna dejavnost je gibalna
dejavnost, obratno pa ne. Ni nujno, da gibalne dejavnosti vključujejo tudi športno
dejavnost. Zaradi pozitivne interakcije športne in gibalne dejavnosti ter njunih pozitivnih
vplivov na posameznika so mnogi raziskovalci (Završnik, & Pišot, 2005; Pišot, Završnik,
& Kropej, 2005; Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, & Šimunič, 2010) oba termina povezali v
termin gibalna/športna dejavnost.
Športna dejavnost je torej podkategorija gibalne dejavnosti. Bouchard in Shepard (1994) jo
razlagata kot gibalno dejavnost, ki je strukturirano, načrtovano in ponavljajoče se delo
telesa z namenom izboljšati ali ohraniti enega ali več parametrov telesne pripravljenosti.
Omenjene opredelitve podpirajo tudi drugi strokovnjaki (Cavill, Biddle, & Sallis, 2001;
Starc, & Sila, 2006). Telesno vadbo Završnik in Pišot (2005) ter Pišot, Završnik in Kropej
(2005) opredeljujejo kot namensko gibalno/športno dejavnost. Ta naj bi bila najpogosteje
strukturirana ter naj bi služila krepitvi oziroma izboljševanju posameznikovega zdravja,
splošnega počutja, pripravljenosti in gibalne učinkovitosti.
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Gibalna/športna dejavnost je lahko individualna ali kolektivna, v njen okvir sodijo tako
športne dejavnosti, transportne oblike gibanja (na poti v šolo oziroma službo in iz nje, po
opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih zadolžitvah – peš, s kolesom, rolkami ipd.) ter
delovno-rekreativne dejavnosti (vrtnarjenje, pomivanje oken, kidanje snega ipd.)
(Završnik, & Pišot, 2005; Klajnšček, 2012).
1.4.1 Prilagojene športne dejavnosti
Prilagojena športna dejavnost združuje različna področja: rehabilitacijo, kineziologijo ter
vzgojo in izobraževanje. Namen prilagojene športne dejavnosti je vključiti v šport vse
ljudi, ki potrebujejo kakršnekoli prilagoditve, ne glede na omejitve, ki jih imajo (De Potter,
1994, povzeto po: Vute, 1999).
Termin izhaja iz anglosaksonske besedne zveze Adapted Physical Activity (APA), za
katerega je bil po svetu, predvsem zahodnem, dosežen dogovor, da najbolje, čeprav ne v
popolnosti, označuje dogajanje pri specifičnih gibalnih in športnih dejavnosti ljudi s
posebnimi potrebami (Filipčič, 2003).
Filozofija prilagojene športne dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje lahko
vključujejo v športne dejavnosti in s tem izboljšajo kakovost svojega življenja (Vute,
1999).
Lačen (2001) pravi, da praktično ni osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki se v skladu s
svojimi sposobnostmi, ob primerni spodbudi okolja, ne bi mogla vključevati v razvijanje
gibalnih sposobnosti, v rekreacijo in šport.
Kako uspešno bo prilagojena športna dejavnost izvedena, je v veliki meri odvisno od vodje
te dejavnosti. Delo ni nič manj zahtevno, če so duševne ali telesne sposobnosti
udeležencev zmanjšane. Vodja mora tako dobro poznati športno stroko in hkrati značilnosti
ljudi s posebnimi potrebami (Vute, 1999).
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v športne dejavnosti je odvisno od funkcionalne
sposobnosti udeležencev, narave športne dejavnosti, možnosti za vadbo, izbire dejavnosti
po želji … Uspešno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v športno dejavnost pomeni,
da so njihove potrebe in zmožnosti usklajene z zahtevami športne vadbe. Pri učenju
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prilagojenih športnih dejavnosti upoštevamo tudi spoznanja psihomotoričnega učenja ter
povezanost in učinke prizadetosti na osnovno gibalno/športno izvedbo (Vute, 2002).
Vute (1999) opozarja, da moramo biti pred načrtovanjem in izvajanjem prilagojene telesne
vadbe seznanjeni:
-

katere posebne potrebe ima vsak posamezen udeleženec,

-

na katere dodatne posebnosti moramo biti pozorni: epilepsija, motnje srčnega ritma,
motnje ravnotežja, neželeni učinki zdravil, manjša kostna gostota in posledično
hitreje lomljive kosti itd.,

-

ali je zdravstveno stanje udeleženca stabilno ali bolezen napreduje,

-

kateri del telesa je prizadet in koliko ga je mogoče krepiti oziroma ali moramo
vadbo omejiti,

-

ali lahko vključitev v telesno vadbo poslabša stanje vadečega.

Pri načrtovanju prilagojene športne vadbe smo ob upoštevanju že naštetih posebnosti
pozorni tudi na tiste elemente, ki omogočajo sproščeno, prijetno in uspešno doživljanje
dejavnosti (Vute, 1999), saj subjektivno blagostanje predstavlja posameznikovo
vrednotenje lastnega življenja in vključuje srečo, prijetne emocije, zadovoljstvo z
življenjem ter relativno odsotnost neprijetnih razpoloženj in emocij (Diener, 2000).
Telesno vadbo lahko smiselno usmerjamo in vodimo le, če se že pred začetkom vadbe
seznanimo s sposobnostmi vsakega posameznika. Predhodno poznavanje sposobnosti
udeležencev nam kasneje tudi omogoča realno oceno doseženega napredka posameznika.
Vsak posameznik naj ima možnost doseči uspeh. Ko spreminjamo in prilagajamo pravila,
opremo, igralne okoliščine itd., lahko počnemo to le v mejah, ki zagotavljajo varnost
vadbe. Upoštevati moramo, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju morda ne zavedajo
možnih nevarnosti pri vadbi. Pomembno je tudi, da telesna vadba ne vzbuja lažnih
pričakovanj in iluzij (Vute, 1999).
Poenostavitve pri gibalnih in zaznavnih nalogah ter igralnih okoliščinah lahko, po
priporočilih Browna (1987), izvedemo na različne načine:
-

tek nadomestimo s hojo,

-

uporabimo lažje športne pripomočke, npr. plastične hokejske palice,

-

uporabimo žoge različnih velikosti,
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-

zmanjšamo igralno površino,

-

povečamo število igralcev,

-

spremenimo začetni položaj, npr. sede namesto stoje,

-

zmanjšamo razdaljo do cilja,

-

igralcem določimo stalna igralna mesta,

-

znižamo višino mreže,

-

uporabimo lažje žoge ali balone itd.

Poenostavitve zaznavnih nalog lahko izpeljemo z:
-

uporabo raznobarvnih rekvizitov,

-

upočasnjenim tempom dejavnosti,

-

zmanjšanjem potrebnih odločitev v igri …

Igralne okoliščine poenostavljamo in spreminjamo tako, da je igra še prepoznavna. Prav
tako je pri vadbi pomembno ustrezno sporazumevanje (komunikacija). Če npr. ne
razumemo govora posameznega udeleženca vadbe, se ne pretvarjajmo, da ga razumemo,
temveč poiščimo pomoč ali pa sami poiščimo druge kanale sporazumevanja (Vute, 1999).
Danes govorimo tudi o športu pri osebah z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju. Kakovost življenja teh oseb je večja, če je šport sestavni del njihovega življenja,
saj je šport:
-

sredstvo univerzalne totalne komunikacije,

-

sredstvo dobre motivacije,

-

sredstvo potrjevanja lastne osebne vrednosti (Lačen, 2001).

Osebe z motnjo v duševnem razvoju, prav tako kot osebe večinske populacije, potrebujejo
redne aktivnosti in spodbude, da se počutijo izpopolnjene (Lounds Taylor, Hodapp, 2012),
vendar kar nekaj raziskav kaže na to, da so te osebe manj športno aktivne kot večinska
populacija. (Frey, 2004; Draheim, Williams, & McCubbin, 2002; Temple, Frey, & Stanish,
2006). Razloge za to lahko iščemo v manjši samostojnosti oseb z motnjo v duševnem
razvoju, saj pogosto potrebujejo spremstvo, da se v prilagojeno športno dejavnost vključijo
ter so v njej aktivne, in v omejenem financiranju prilagojenih športnih aktivnosti in
posledično njihovi pomanjkljivi ponudbi (Heller, Hsieh, & Rimmer, 2004; Temple, 2007).
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1.4.1.1 Specialna olimpijada
Specialna olimpijada je mednarodni program športnega treninga in tekmovanja za otroke,
mladostnike in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju (Lačen, 2001). Gre za idejo
ohranjanja psihofizičnih sposobnosti in vsesplošne socializacije oseb z motnjo v duševnem
razvoju. Slogan specialnoolimpijskega gibanja se glasi: »Pustite mi zmagati, če pa ne
morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu« (Specialna olimpiada Slovenije,
2012).
Gibanje, imenovano specialna olimpijada, Special Olympics, je nastalo v Združenih
državah Amerike leta 1968 na pobudo Eunice Kennedy – Shriver (Vute, 1999). Danes je v
svetovno gibanje specialne olimpijade vključenih že 150 držav sveta, ki so združene v
sedem regij. Specialna olimpijada Slovenije spada pod evro-azijsko okolje (Specialna
olimpiada Slovenije, 2012).
Specialna olimpijada je zasnovana na prepričanju, da se ljudje z motnjo v duševnem
razvoju ob vztrajni, primerno zasnovani in prilagojeni športni vadbi ter ob primernem
spodbujanju lahko naučijo mnogih športnih dejavnosti in uživajo v njih (Vute, 1999).
Osnovna ideja specialne olimpijade je v tem, da osebam z motnjo v duševnem razvoju
zagotovi oziroma daje pobude za:
-

kakovostno in zdravo življenje,

-

redno telesno aktivnost,

-

tekmovanja, v katerih se pomerijo tekmovalci s podobnimi sposobnostmi, zaradi
česar imajo vsi podobne možnosti za zmago,

-

socializacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju,

-

seznanjanje širšega okolja o pojavu motnje v duševnem razvoju in razvijanje
vzpodbudnega odnosa do oseb z motnjo v duševnem razvoju (Lačen, 2001).

Pri specialni olimpijadi se poudarja pomen moči duha, spretnosti in poguma ter
sodelovanja in iskrenega uživanja v športu. Ukvarjanje s športom tudi ljudem z motnjami v
duševnem razvoju omogoča kakovostnejše in samozavestnejše življenje (Vute, 1999).
Športne dejavnosti v programu specialne olimpijade so določene v skladu s sklepi in
določili mednarodnega odbora te olimpijade in njenih nacionalnih odborov. Vsaka športna
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disciplina, ki je po potrebi prilagojena, omogoča vključevanje vsem skupinam udeležencev
z motnjo v duševnem razvoju (Vute, 1999).
Slovenska ekipa je še v okviru takratne Jugoslavije začela sodelovati v gibanju specialne
olimpijade že leta 1990. Kot formalno priznana slovenska organizacija pa smo bili v
svetovno gibanje priključeni leta 1993 (Specialna olimpiada Slovenije, 2012).
Udeleženci specialne olimpijade po celem svetu tekmujejo v 26 poletnih in zimskih
športih, v Sloveniji pa so med zimskimi športi razviti: alpsko smučanje, tek na smučeh in
krpljanje, med poletnimi pa: plavanje, kolesarstvo, atletika, košarka, nogomet, namizni
tenis, balinanje in judo (Specialna olimpiada Slovenije, 2012).
Lista športnih dejavnosti specialne olimpijade ni zaključena, saj jo sistematično in v skladu
s potrebami in možnostmi dopolnjujejo. Med ostalimi športnimi panogami pa je tudi nekaj
takih, ki po določilih vodstva specialne olimpijade niso primerni za ljudi z motnjami v
duševnem razvoju, ker lahko ogrozijo njihovo varnost in zdravje. To so športne panoge kot
so: met kopja, met kladiva, skok s palico, troskok, skoki v vodo z deske in stolpa, skoki na
prožni ponjavi, biatlon, smučarski skoki, rokoborba, streljanje, sabljanje, rugby … (Special
Olympics, 2012).
V okviru specialne olimpijade je bil ustanovljen tudi program MATP (Motor Activities
Training Program) za tiste osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki zaradi težjih in težkih
kombiniranih motenj ne zmorejo udejstvovanja v športih, ki zahtevajo razumevanje
navodil, samostojnost pri izvedbi aktivnosti in poznavanje pravil (Special Olimpics Motor
Activities Training Program, 2005).
Program MATP so kot dopolnilo športnim dejavnostim zasnovali v Severni Ameriki (dr.
Martin E. Block), od koder se je v devetdesetih letih razširil tudi v Evropo. V Sloveniji ima
program svoje mesto od leta 2000. Program MATP so na svetovni ravni prvič predstavili
leta 2003, ko so bile na Irskem organizirane svetovne poletne igre. Športne dejavnosti
programa so prilagojene osebam z najtežjimi kombiniranimi motnjami, zato je program
tudi načrtovan kot individualizirana telesna vadba. V Sloveniji spomladi organizirajo
regijske igre znotraj petih regij. Prav tako vsako leto v Sloveniji potekajo državne igre, kjer
se izmenjujejo vodne in dvoranske igre (Princes, 2011).
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1.5 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
Razvoj stroke na eni in določena stopnja socialno-ekonomske razvitosti družbe na drugi
strani sta nam omogočila, da danes vidimo življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju v
popolnoma drugi perspektivi, kot je to bilo v še ne tako daljni preteklosti. To videnje pa
nam omogoča dokaj jasno snovanje njihove prihodnosti. Prihodnosti, ki bo zagotavljala
čim bolj kakovostno življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju kot tudi njihovih družin.
Pod kakovostjo življenja pa danes ne razumemo več samo dobre hrane in tople postelje,
temveč veliko več. To veliko več pa je razumeti predvsem kot visoko stopnjo zadovoljstva
z življenjem (Lačen, 2001).
Subjektivno doživljanje sreče je nujna sestavina kakovosti življenja (Diener, Sapita, &
Suh, 1998). O srečnem in kakovostnem življenju lahko govorimo le, če ga sami doživljamo
in čutimo kot takšnega (Lyubomirsky, 2001). Vsi sociološki in ekonomski kazalci
kakovosti življenja nimajo pomena, dokler se jim ne pridruži še eden ključne narave:
psihološki (Musek, 2005).
Diener in Biswas-Diener (2000) ugotavljata, da subjektivno blagostanje predstavlja
posameznikova vrednotenja lastnega življenja in vključuje prijetne emocije, srečo,
zadovoljstvo z življenjem ter relativno odsotnost neprijetnih razpoloženj ter emocij. Myers
(1992) pa, da gre pri subjektivnem blagostanju za občutenje, da je življenje bilo in je lepo,
da je trenutni čas življenja smiseln in prijeten.
Pri posameznikovem ocenjevanju njegovega življenja gre za to, da vsak ovrednoti tiste
vidike, ki so mu v njegovem življenju pomembni, premisli o dobrem ter slabem v življenju
in si ustvari sliko svojega zadovoljstva. Subjektivno blagostanje pomeni subjektivno
vrednotenje življenja, pri katerem je pomembno posameznikovo lastno doživljanje, ne pa
to, kaj o dobrem življenju menijo drugi ljudje. Subjektivno blagostanje pomeni odgovor na
vprašanje, ali svoje življenje ocenjujemo kot dobro glede na standarde, ki si jih sami
postavljamo. Predpostavlja se, da je ocena o zadovoljstvu bolj stabilno vrednotenje, ki ni v
celoti odvisno od trenutnega emocionalnega stanja posameznika (Musek, 2005). S tem se
ujemajo tudi psihološki instrumenti za merjenje subjektivnega blagostanja. Sprva so za
merjenje globalnega subjektivnega blagostanja, Diener, Emmons, Larsen in Griffin (1985),
izdelali lestvico zadovoljstva z življenjem, ki se danes uporablja predvsem za merjenje
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kognitivne komponente zadovoljstva z življenjem, kot eno temeljnih komponent
subjektivnega blagostanja (Musek, 2005).
Zadovoljstvo z življenjem torej predstavlja kognitivno komponento subjektivnega
blagostanja oziroma posameznikovo oceno lastnega blagostanja, zdravja, prijateljstva in
partnerstva pa tudi zadovoljstva s seboj (Pychyl, & Little, 1998).
Na področju obravnave in bivanja oseb z motnjo v duševnem razvoju imata pojma
normalizacija in kakovost življenja osrednji pomen pri oblikovanju in razvijanju
temeljnega načrta. Tako je zadovoljstvo z življenjem pomemben kriterij za določanje
kakovosti življenja teh oseb, vendar pa je res, da nanj vplivajo tudi individualni življenjski
pogoji, ki pa so določeni z življenjskimi pogoji družbe in možnostmi, ki jih družba ponuja
(Novljan, & Jelenc, 2002).

1.6 GIBALNE SPOSOBNOSTI
Pistotnik (2003) navaja, da obstajajo tudi drugi različni termini, ki označujejo gibalne
sposobnosti, kot npr. fizične sposobnosti, psihofizične sposobnosti, psihomotorične
sposobnosti, vendar je le termin gibalne oz. motorične sposobnosti tisti, ki natančno
opredeljuje podsistem sistema človek, odgovoren za gibalno izraznost človeka.
Gibalne sposobnosti so v osnovi odgovorne za učinkovitost človekovega delovanja in
odzivanja ter predstavljajo vsoto notranjih dejavnikov, odgovornih za razlike v gibalni
učinkovitosti. Tako kot druge človekove sposobnosti so tudi gibalne sposobnosti v
določeni meri prirojene, z ustrezno vadbo pa jih lahko še nadgradimo in izboljšamo, to
pomeni, da so po drugi strani pridobljene. Pomeni, da je človeku že z rojstvom določena
stopnja, do katere se mu bodo gibalne sposobnosti razvile. Možnosti razvoja gibalnih
sposobnosti so različne, saj niso vse prirojene v enaki meri (Pistotnik, Pinter, Dolenc,
2002; Pistotnik, 2003).
Jošt, Dežman in Pustovrh (1992) navajajo, da so gibalne sposobnosti posledica različnih
dednih dejavnikov, vplivov okolja oz. izkušenj, zato so pri vsaki osebi drugačne.
Uspešnost izvedbe posamezne gibalne naloge je odvisna od kombinacije različnih gibalnih
sposobnosti, kjer vsaka od njih sodeluje s svojim relativnim deležem.
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Pistotnik (2003) pravi, da je na osnovi znanstvenih spoznanj nastala nomotetična delitev
gibalnih sposobnosti (delitev glede na splošne – naravne zakone). Po tej delitvi obstaja v
osnovi šest primarnih gibalnih sposobnosti:
-

gibljivost,

-

moč,

-

koordinacija,

-

hitrost,

-

ravnotežje in

-

preciznost.

Vzdržljivost ni gibalna, ampak funkcionalna sposobnost, odvisna predvsem od
posameznikovega delovanja dihalnega in krvožilnega sistema (Pistotnik, 2003).
V nadaljevanju smo natančneje opredelili le gibljivost, moč, koordinacijo in hitrost, ki se
nanašajo na problem naloge.
GIBLJIVOST je gibalna sposobnost doseganja maksimalnih obsegov (amplitud) gibov v
sklepih ali sklepnih sistemih posameznika (Pistotnik, 2003). Schmidt in Lee (1999)
govorita o doseženi in dinamični gibljivosti, pri čemer gre pri prvi za maksimalno
amplitudo gibanja trupa, pri drugi pa za ponavljajoča se gibanja z veliko amplitudo.
Ušaj (2003) meni, da sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo omogoča delovanje sile
na daljši poti (odrivi, sunki, meti, zamahi), manjšo frekvenco gibov pri enaki hitrosti
(šprint) in racionalnejše premagovanje ovir (tek čez ovire, gimnastika). Navadno takšna
amplituda daje videz lepega in lahkotnega.
Kakšno gibljivost bo človek sposoben doseči, je odvisno od stopnje prirojenosti in od
nekaterih dejavnikov, ki jih je treba poznati, če želimo vplivati na njeno povečanje. Stopnja
prirojenosti je za gibljivost pri večini ljudi razmeroma nizka, kar pomeni, da se lahko na
njen razvoj vpliva relativno v velikem obsegu (Pistotnik, 2003). Med osebami z motnjo v
duševnem razvoju pa so tudi osebe z Downovim sindromom, za katere je značilna
prirojena ohlapnost vezi (ligamentov) in zmanjšana mišična napetost (hipotoničnost), kar
pa lahko pri njih pripelje do ortopedski težav (Cunningham, 1999; Halder, 2008), zato je
pri njih še kako pomembno pravilno obremenjevanje vseh gibalnih struktur in redno
izvajanje telesne vadbe (Rett, 1982).
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Pistotnik (2003) pravi, da je gibljivost v največji meri odvisna od sistematičnega vpliva na
različne dejavnike, ki jo pogojujejo. Ti dejavniki pa se delijo na notranje in zunanje.
Notranji dejavniki so tisti, ki so vezani na zgradbo in delovanje človekovega telesa:
anatomski (oblika sklepov, sklepne ovojnice, sklepne vezi, dolžina mišic in koža),
morfološki (dolžinske mere skeleta, obsegi telesnih segmentov, premeri sklepov, debelina
maščobnega sloja pod kožo), fiziološki (mišični tonus, lokalna mišična temperatura),
biološki (staranje, spol) in psihološki (emocionalna stanja). Zunanji dejavniki, ki
pogojujejo gibljivost, pa so: temperatura okolja, obdobje dneva in prehrana.
Pri vsakem gibanju, pa naj bodo to vsakodnevna opravila (zavezovanje čevljev ipd.) ali
specializirano delo, je potrebna določena mera gibljivosti, ki pride še posebej do izraza pri
gibanjih, ki zahtevajo večje razpone gibov (npr. šport). Gibljivost značilno vpliva tudi na
izraznost nekaterih gibalnih sposobnosti (npr. moč, koordinacijo, hitrost), zato jo lahko
štejemo k pomembnejšim dejavnikom optimalne telesne pripravljenosti posameznika.
Primerna stopnja gibljivosti tako omogoča boljšo gibalno izraznost, je dejavnik dobrega in
sproščenega počutja, kar vsekakor vpliva na kakovost življenja vsakega posameznika
(Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002).
Gibljivost se pojavlja kot posebna sposobnost glede na gibalni ustroj, zato v športu
navadno govorimo o treh osnovnih pojavnih oblikah: gibljivosti ramenskega obroča,
gibljivosti trupa in gibljivosti kolčnega sklepa. Kljub temu pa je gibljivost specifična za
vsak sklep ali sklepni sistem posebej in jo je zato treba v skladu s tem tudi razvijati. Ker pa
se gibljivost lahko razvija le z doseganjem maksimalnih razponov giba v posameznih
sklepih ali sklepnih sistemih, uporaba naravnih oblik gibanj za ta namen ni najprimernejša,
se pa naravne oblike gibanj pogosto uporabljajo za ohranjanje gibljivosti in to z izvajanjem
gibov v velikih razponih, pri uporabi lokomocij, kot so plazenje, lazenje in nekatere oblike
plezanj (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002). Za povečanje gibljivosti se navadno
uporabljajo gimnastične vaje. Vaje se lahko izvajajo samostojno ali s partnerjem. Pri vadbi
za povečanje gibljivosti uporabljamo skoraj izključno eno metodo – s ponavljanji.
Ponavljamo lahko statične vaje, za katere je značilno predvsem zadrževanje nekega bolj ali
manj ekstremnega položaja, in balistične (dinamične) vaje, za katere so značilni predvsem
zamahi (Ušaj, 2003).
MOČ je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil.
Mišična sila je tista, ki nastaja zaradi delovanja mišice. Mišična kontrakcija (napenjanje,
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krčenje) nastane, ko se kemična energija pretvori v mehansko in toplotno. Govorimo o sili,
ki nastane zaradi mišičnega dela kot biološkega motorja. O moči pa govorimo kot o
produktu sile in hitrosti. Brez uporabe mišične sile ne moremo govoriti o aktivnem gibanju
človeka v prostoru. Brez moči (mišičnih kontrakcij) aktivno gibanje ni mogoče, zato je
področje moči tisto področje gibalnih sposobnosti, ki so ga do sedaj najbolj raziskali
(Pistotnik, 2003).
Po Ušaju (2003) je vrste moči mogoče definirati glede na izbrane vidike: vidik deleža
aktivne mišične mase, vidik tipa mišičnega krčenja in vidik silovitosti. Glede na vidik
deleža aktivne mišične mase je moč lahko splošna (tista, ki je značilna za celo telo in je
večinoma podedovana) in specifična (moč, ki je vezana na določeno mišično skupino in
skoraj v celoti pridobljena s specifično vadbo). Z vidika tipa mišičnega krčenja loči
statično in dinamično moč, z vidika silovitosti pa največjo moč, hitro ali eksplozivno moč
ter vzdržljivost v moči.
Pistotnik (2003) deli moč glede na akcijske kriterije, tj. glede na to, kako se mišična sila
pojavlja pri aktivnosti človeka v več pojavnih oblikah: eksplozivni moči, repetitivni moči
in statični moči. Akcijske pojavne oblike pa, glede na manifestiranje moči pri posameznih
telesnih segmentih, deli še po topološkem kriteriju, tj. po regijah telesa, na: moč rok, moč
trupa in moč nog. Takšna delitev pa ne velja za eksplozivno moč, ki je v največji meri
odvisna od delovanja živčno-mišičnega sistema in ima enako bazično osnovo v vseh
mišicah, zato se obravnava kot enovita pojavna oblika, čeprav se gibi prav tako opravljajo
z različnimi telesnimi segmenti.
Eksplozivna moč je sposobnost za dosego maksimalnega začetnega pospeška, ki se kaže v
premikanju telesa v prostoru ali v delovanju na predmete v okolici. Izraža se predvsem pri
acikličnih gibanjih tipa skokov, kratkih sprintov in metov ali udarcev. Repetitivna moč je
sposobnost za ponavljajoče se premagovanje zunanjih sil na osnovi izmeničnih mišičnih
krčenj in sproščanj. Za to pojavno obliko je značilno dolgotrajno opravljanje dela pod
obremenitvijo. Kaže se predvsem pri cikličnih gibanjih, kjer premagujemo neko
submaksimalno silo, ki omogoča ugodno razmerje med hitrostjo in časom izvajanja gibov.
Taka gibanja so: hoja, tek, lazenja, plazenja, poskoki, dviganja, potiskanja, vlečenja
(Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002) pa tudi plavanje, veslanje itd. (Pistotnik, 2003).
Statična moč je sposobnost za dalj časa trajajoče vztrajanje v nekem položaju pod
obremenitvijo (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002). Za manifestacijo statične moči je
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značilna odsotnost gibanja. Pojavlja se vedno takrat, ko se sila mišic upira neki zunanji sili
(Pistotnik, 2003). Statična moč pride do izraza predvsem pri ohranjanju telesnih drž, ki se
pojavljajo pri nošenju, prijemih, upiranju (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002).
KOORDINACIJA je človekova sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja nasploh,
posebej pa v nenaučenih, nepredvidljivih in/ali zahtevnih motoričnih nalogah. V športu se
posebej kaže njena pomembnost v tistih disciplinah, za katere je značilna velika
zapletenost gibanja (akrobatika, gimnastika …), kompleksnost in nepredvidljivost (športne
igre) ali razmeroma preprosta gibanja, ki pa so v izjemnih okoliščinah zelo naporna
(šprint). Zato je potrebna kar največja stopnja naučenosti osnovne motorične naloge, ki naj
bi bila kar se da neobčutljiva za različne motnje (predštartna trema, gledalci …).
Koordinacija je zelo kompleksna sposobnost in je zato tudi slabo definirana (Ušaj, 2003).
Bolj kot katerakoli druga gibalna sposobnost je odvisna od delovanja osrednjega živčnega
sistema. Pri oblikovanju gibalnih programov in pri njihovi izvedbi ima pomembno vlogo
senzorika (sprejem informacij s čutili). Brez ustreznega sprejema in razločevanja
prostorskih in časovnih parametrov gibanja, brez dobrega gibalnega (kinestetičnega)
občutka ni mogoče izpeljati koordinacijsko zahtevnih gibanj (Pistotnik, Pinter, & Dolenc,
2002).
Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo primanjkljaje v skladnem delovanju
posameznih gibov ter ekonomiki gibanja, problemi se kažejo v izvajanju kompleksnih
nalog. Pri teh osebah se pogosto kažejo primanjkljaji tako v gibalni kakovosti in količini.
Kakovost se kaže v pomanjkanju gibalnih občutkov, gibalnih predstav in osnovne gibalne
koordinacije. Količina se kaže v majhnem bogastvu gibalnega inventarja (Novljan, 1997).
Gardner (1995) je razvil teorijo raznoterih inteligentnosti, kamor vključuje tudi telesno ali
gibalno inteligentnost. Značilnosti telesne ali gibalne inteligentnosti so predvsem uporaba
lastnega telesa na zelo različne in spretne načine, spretno ravnanje s predmeti. Gre za
sposobnost, zadolženo za učinkovito koordinacijo gibanja, ki jo na višji ravni nekateri
pojmujejo kot motorično inteligentnost (Strel, 1981).
Na razvoj koordinacije lahko vplivamo z izvajanjem bolj zapletenih ali neobičajnih
lokomocij (gibanje vzvratno ali bočno, neobičajno zaporedje gibov ipd.) in s postavljanjem
vadečih v neobičajne okoliščine za izvedbo gibanja (premagovanje ovir, uporaba različnih
rekvizitov ipd.) (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002).
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Za razvoj posameznih pojavnih oblik koordinacije se uporabljajo različni pristopi.
Sredstva, ki se uporabljajo za realizacijo celostnih programov gibanja, so elementi tehnike
športov in naravne oblike gibanja v fazi učenja. Metoda vadbe je metoda večkratnega
ponavljanja iste gibalne naloge (počasneje – hitreje, s pomočjo – samostojno …). Za razvoj
sposobnosti za eksploatacijo kinetičnih informacij naj vadba v višjem starostnem obdobju
bazira predvsem na izvajanju čim večjega števila variacij (sprememb, približkov) že znanih
in usvojenih gibanj. Za razvoj sposobnosti kinetičnega reševanja prostorskih problemov se
uporabljajo elementarne igre, premagovanje ovir z naravnimi oblikami gibanja (poligoni)
ter elementi športnih iger. Osnovna značilnost vadbe je veliko število ponavljanj gibalne
naloge, z mnogimi drobnimi spremembami v zahtevah izvedbe. Razvoj sposobnosti
kinetične realizacije ritmičnih struktur se lahko razvija z elementarnimi igrami, plesom.
Manifestacijo sposobnosti timinga se da zelo dobro natrenirati, vendar se njen nivo s
prenehanjem vadbe tudi hitro zmanjša. Koordinacija spodnjih okončin se razvija z
izvajanjem različnih, nevsakdanjih gibov s spodnjimi okončinami, npr. s tekom s
postavljanjem stopal v predpisanem vrstnem redu (Pistotnik, 2003).
HITROST je sposobnost izvesti gibanje z najvišjo frekvenco ali v najkrajšem možnem
času. Najpomembnejša je pri gibalnih nalogah, kjer gre za premagovanje kratkih razdalj s
cikličnim gibanjem (tek, plavanje, kolesarjenje ipd.) ter pri nalogah, kjer gre za hitro
izvedbo posameznih gibov. Od vseh motoričnih lastnosti je hitrost v največji meri
pogojena z dednimi lastnostmi. Dejavniki, ki vplivajo na izraz hitrosti so fiziološki, ti so
povezani z aktivnostjo živčnega sistema, biološki, ti so povezani s sestavo mišičnega tkiva,
psihološki, ti na različne načine vplivajo na hitrost (motivacija, trema oz. strah) in
morfološki (voluminoznost telesa, transverzalna dimenzionalnost skeleta, podkožno
mastno tkivo, longitudinalna dimenzionalnost skeleta in razvitost ostalih gibalnih
sposobnosti) (Pistotnik, 2003).
Hitrost se odraža v več pojavnih oblikah: hitrost reakcije je sposobnost hitrega gibalnega
odziva na določen signal (akustičen ali vizualen), hitrost enostavnega giba je sposobnost
premika telesnega segmenta na določeni poti v najkrajšem možnem času (kaže se kot
hitrost zamaha, suna, udarca ali odriva), hitrost alternativnih gibov je sposobnost hitrega
ponavljanja gibov s konstantno amplitudo (Pistotnik, 2003).
Pistotnik, Pinter in Dolenc (2002) pravijo, da je izraz hitrosti v značilnih pozitivnih
povezavah z eksplozivno močjo (začetni pospešek), s koordinacijo (omogoča usvojitev
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pravilne tehnike gibanja in s tem optimizacijo ter racionalizacijo njegove izvedbe) ter z
gibljivostjo. Neposredni razvoj hitrosti pa dosežemo s hitrim izvajanjem lokomocij, kot so
tek (po strmini, z vleko …), lazenja, plazenja in plezanja, ter z različnimi manipulacijami,
kot so meti, udarci in blokade.
Sredstva za razvoj hitrosti so lahko: naravne oblike gibanja (hitro izvajanje gibanj …),
elementarne igre (igre odzivnosti in igre hitrosti npr. štafetne igre …), gimnastične vaje za
razvoj gibljivosti in moči, vaje za izboljšanje tehnike gibanja (Pistotnik, 2003).
Glede na to, da se v športnih gibalnih nalogah hitrost samo izjemoma kaže v eni izmed
svojih oblik, je vadba za povečanje hitrosti vedno kompleksna, povezana z metodami za
izboljšanje drugih gibalnih sposobnosti, zato je tudi učinek tovrstne vadbe kompleksen
(Ušaj, 2003).
1.6.1 Osnovna sredstva motorike
Z osnovnimi sredstvi motorike se skuša vplivati na razvoj gibalnih sposobnosti in
izboljšanje motoričnih znanj (spretnosti) ter preko njih na gibalno učinkovitost človeka.
Sredstva osnovne motorike so: naravne oblike gibanja, elementarne igre in gimnastične
vaje (Pistotnik, 2003).
1.6.1.1 Naravne oblike gibanja
Naravne oblike gibanja so bazična, za življenje pomembna gibanja, ki jih je človek razvil v
svoji filogenezi. To so tista gibanja, ki so v največji meri vplivala na oblikovanje človeka
kot vrste, ko je bil še v tesnem stiku z naravo. Naravne oblike gibanja človeku omogočajo
kakovostno življenje (Pistotnik, 2003).
Pistotnik, Pinter in Dolenc (2002) ter Pistotnik (2003) delijo naravne oblike gibanja v dve
temeljni skupini:
-

v pedipulacije oz. lokomocije, kamor prištevajo različna osnovna premikanja
celega telesa v prostoru: plazenja, lazenja, hojo, tek, padce, plezanja in skoke (v
daljino, višino, globino) in

-

v manipulacije, v katerih je zajeto opravljanje osnovnih gibalnih operacij s
posameznimi telesnimi segmenti: meti in lovljenja predmetov, udarci in blokade
udarcev ter prijemi.
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Ostala gibanja, v katerih ne prevladuje nobena od naštetih gibalnih operacij, temveč so
pedipulacije in manipulacije tesno povezane ter tako tvorijo novo gibalno kvaliteto, tj.
novo gibanje, so sestavljena gibanja (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002; Pistotnik, 2003).
Pogostejše oblike sestavljenih gibanj, ki imajo tudi pomen za življenje in se prištevajo k
naravnim oblikam gibanj, so potiskanja, vlečenja, dviganja in nošenja (Pistotnik, Pinter, &
Dolenc, 2002), Pistotnik (2003) dodaja tem štirim še upiranja.
Z naravnimi oblikami gibanja se lahko v posameznih delih vadbene enote izpolnjujejo
različne naloge: ogrevanje v uvodnem delu vadbene enote, razvoj gibalnih sposobnosti v
glavnem delu vadbene enote, pridobivanje gibalnih informacij in utrjevanje gibalnih
spretnosti v glavnem delu vadbene enote ter psihofizično umiritev v zaključnem delu
vadbene enote (Pistotnik, 2003).
Naravne oblike gibanja omogočajo osebam z motnjo v duševnem razvoju najosnovnejše
spretnosti za obstoj v okolju. Krepijo se njihove telesne in duševne sposobnosti za
reševanje problemov. Utrjujejo splošno zdravje in dobro počutje, razvijajo gibalne
spretnosti in samozavest, ki jim omogoča kakovostnejše življenje (Vidovič, Srebot, Cerar,
& Markun Puhan, 2003).
1.6.1.2 Elementarne igre
Elementarne igre so nekakšna nadgradnja naravnih oblik gibanja. Gre za uporabo naravnih
oblik gibanja v preprostih igralnih oblikah, s katerimi se lahko na vadbeni enoti doseže
enake cilje, vendar v zanimivejši obliki kot z dolgočasnim elementarnim izvajanjem
naravnih oblik gibanja. Zaradi večje vadbene motivacije, ki jo vzpodbudi igra, se na ta
način hitreje dosežejo želeni rezultati vadbe (Pistotnik, 2003).
Skozi sproščeno obliko vadbe razvijamo gibalne sposobnosti in pridobivamo gibalne
spretnosti. Poleg obvladovanja elementarnih oblik gibanja pa mora oseba dodobra poznati,
razumeti, vsaj delno upoštevati in znati izkoriščati pravila igre, znati mora sodelovati in
poznati vlogo posameznih igralcev v igri. Pri elementarnih igrah je dovoljeno poljubno
prilagajanje pravil trenutnim okoliščinam in potrebam. Pravila prilagajamo glede na
velikost prostora, velikost vadbene skupine, predznanje in sposobnosti vadečih (Vidovič,
Srebot, Cerar, & Markun Puhan, 2003).
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Elementarnih iger na vadbenih enotah nikoli ne izbiramo samo zaradi igre same in zabave,
ki jo nudi, temveč z vsako igro sledimo izbranemu cilju, ki ga želimo z njeno pomočjo
doseči. Ti cilji se glede na različne dele vadbene enote razlikujejo med seboj. V
pripravljalnem delu vadbene enote skušamo vadeče ogreti ter pripraviti njihovo psiho in
motoriko na izbrano dejavnost. Glavni del vadbene enote je posvečen razvoju gibalnih
sposobnosti in pridobivanju ter utrjevanju motoričnih informacij. Kadar je potrebno,
vključimo elementarne igre tudi v zaključni del vadbene enote, v katerem pa vadeče z
njimi telesno in duševno umirimo po večjih naporih v glavnem delu vadbene enote
(Pistotnik, 2004).
V uvodnem delu vadbene enote se največkrat izvajajo igre lovljenja, skupinski teki z
izmenjavo mest in tekalne igre – hitre in pravilne reakcije posameznikov na dana povelja.
Elementarne igre, ki jih uporabljamo v glavnem delu vadbene enote za razvoj gibalnih
sposobnosti in za sprejem motoričnih informacij, se delijo na štafetne igre, moštvene igre
in borilne igre. V zaključni del vadbene enote pa uvrstimo igre, ki pogojujejo reševanje
gibalnih problemov s področij: preciznosti (zadevanje tarč na predpisan način), ravnotežja,
orientacije v prostoru in hitre odzivnosti (hitre reakcije z manjšimi telesnimi segmenti, ki
niso energijsko zahtevne) (Pistotnik, 2003).
Športne igre, kot so košarka, odbojka ipd., pa so se razvile iz elementarnih iger in se od
njih razlikujejo po tem, da imajo natančno določena pravila, ki so v načelu mednarodno ali
vsaj regionalno veljavna. Zato morajo vsi udeleženci športnih iger natančno vedeti, kako
igra poteka in je ne morejo prilagajati svojim potrebam in zmožnostim. To pomeni, da
morajo imeti udeleženci gibalne sposobnosti že razvite na ustreznem nivoju ter morajo
obvladati osnovne elemente in taktike, ki so v izbrani športni igri potrebni. Z
elementarnimi igrami pa se te kvalitete šele razvijajo in dopolnjujejo (Pistotnik, 2003).
1.6.1.3 Gimnastične vaje
Gimnastične vaje so smiselno sestavljene gibalne naloge, ki imajo osnovni namen
natančno izpolnjevanje in doseganje želenih lokalnih vplivov na gibalni ustroj človeka
(Pistotnik, 2003). Gre za izmišljene gibe, kar pomeni, da so si jih izmislili športni
strokovnjaki za različne potrebe. Z gimnastičnimi vajami dosegamo določen sistematičen
vpliv na telo – na določene mišice, sklepe, ovojnice; oblikujemo aparat za gibanje,
oblikujemo posamezne gibe in gibanja nasploh (Kosec, & Mramor, 1991).
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Pistotnik (2003) izpostavlja dva najpomembnejša elementa izvedbe gimnastičnih vaj, ki
naj se ju upošteva pri doseganju izbranih ciljev. Upoštevati je treba časovne (ritem, tempo)
ter prostorske (ravnina, amplituda) elemente gibanja. Ritem gimnastično vajo opredeljuje
kot celoto, ker je z njim določen in poudarjen posamezen pomembnejši gib. Tempo (hitrost
izvedbe) je odvisen od izbire segmenta telesa, s katerim se bo vaja izvajala. Hitrejša
izvedba je možna z manjšimi segmenti (roke), z večjimi segmenti (trup in noge) pa
počasnejša. Od ravnine izvajanja giba, je odvisen lokalni vpliv gimnastične vaje na gibalni
ustroj človeka, od amplitude gibov pa, v kolikšni meri bo vaja nanj učinkovala.
V procesu telesne vadbe se gimnastične vaje uporabljajo za ogrevanje, za razvoj nekaterih
gibalnih sposobnosti in za mišično sproščanje. Glede na vpliv gimnastičnih vaj na gibalni
ustroj vadečega jih Pistotnik (2003) deli na:
-

krepilne gimnastične vaje (mišično napenjanje), kjer se ob premagovanju večjih sil,
ki so nasprotne sili mišice, izzove krepitev mišice, tj. razvoj moči,

-

raztezne gimnastične vaje (osnovni gibalni akt je raztezanje), kjer se z raztezanjem
ohranja funkcionalna sposobnost mišic, če pa se pri tem dosegajo maksimalne
oddaljitve mišičnih pripojev, se vpliva na povečanje gibljivosti,

-

sprostilne gimnastične vaje (stresanje, bičasti gibi telesnih segmentov), s katerimi
se zmanjša napetost v mišici, s čimer se ohranja njena delovna sposobnost pri
krčenju in pri raztezanju (Pistotnik, 2003).

Gimnastične vaje se navadno uporabljajo za povečanje gibljivosti (Ušaj, 2003), vendar pa z
njimi, poleg gibljivosti, celovito razvijamo tudi skladnost (koordinacijo) gibanja, moč in
ravnotežje. Pomembno je, da z gimnastičnimi vajami razvijamo nekatere sposobnosti, ki so
v današnjem življenju zanemarjene. To so predvsem moč rok in ramenskega obroča ter
moč trebušnih mišic. Obe vrsti moči odločilno vplivata na pravilno telesno držo in splošno
gibalno učinkovitost (Novak, Kovač, & Čuk, 2008).
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1.7 RAZISKAVE O VPLIVU GIBALNIH/ŠPORTNIH AKTIVNOSTI NA KAKOVOST
ŽIVLJENJA
S športno aktivnim načinom življenja lahko posameznik pozitivno vpliva na svoje biopsiho-socialno ravnovesje. Primerno usmerjena športna dejavnost izboljšuje zdravstveno
stanje, ohranja in izboljšuje gibalne sposobnosti, sprošča čustveno napetost, navaja na
zdrav način življenja, razvija komunikacijo z okoljem ter omogoča samopotrjevanje (Šolar,
2003).
Aktiven življenjski slog, ki je prepleten z gibalno/športno aktivnostjo, je pomemben
varovalni dejavnik zdravja (Pišot, Završnik, & Kropej, 2005). Obsežna raziskava, v kateri
je sodelovalo kar 500 posameznikov z motnjo v duševnem razvoju, je pokazala, da je
telesna aktivnost najučinkovitejši način izboljšanja zdravja (Robertson et al, 2000). O
pomenu gibalne/športne dejavnosti v doseganju sinergijskih učinkov na zdravje govori tudi
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike za obdobje 2005–2010 (2005).
Menijo, da zdravo prehranjevanje in priporočene oblike ter obseg gibalne/športne
dejavnosti pomembno prispevajo k preprečevanju bolezni, zgodnji umrljivosti in
invalidnosti ter h kakovosti življenja prebivalstva. Poleg tega, da zdrava prehrana in telesna
dejavnost sinergijsko vplivata na zdravje, nanj vplivata tudi samostojno. Nezadostna
gibalna/športna dejavnost je v tesni povezavi s pojavljanjem in vzdrževanjem nekaterih
fizioloških dejavnikov tveganja v povezavi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.
Primerna in redna gibalna/športna dejavnost preprečuje debelost, zmanjšuje količino
podkožnega maščevja, spodbuja razvoj mišic in skeleta ter preprečuje nastanek poškodb
(Bouchard, 2000; Sallis, & Patrik, 1994; Strauss, Rodzilsky, Burack, & Colin, 2001;
Mišigoj-Đurakovič, 2003). Prav tako vpliva na srčno-respiratorne sposobnosti: zmanjšuje
nevarnost za nastanek visokega pritiska in sladkorne bolezni, spodbuja nastanek HDL
high-density lipoprotein) holesterola in znižuje LDL (low-density lipoprotein) holesterola
v krvi ter vpliva na znižanje koncentracije trigliciredov (Tolfrey, Jones, & Campbel, 2000;
Williams, Hayman, & Daniels, 2002).
Pomen gibalnih/športnih dejavnosti za zdravje opredeljujejo v svojih priporočilih tudi
strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) ter navajajo, da že pol ure zmerne
telesne vadbe, vključene v večino dni v tednu, zmanjšuje ogroženost za nastanek in
napredovanje kroničnih nalezljivih bolezni (Agita mundo, 2002).
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Redna gibalna/športna aktivnost vpliva na razvoj in raven gibalnih sposobnosti v otroštvu
in obdobju adolescence (Biddle, Gorely, & Stensel; Fras, 2002; Završnik, & Pišot, 2005;
Pišot, & Planinšec), prav tako redna telesna vadba vpliva na izboljšanje gibalnih
sposobnosti pri starostnikih (Novak, 2011). Markun Puhan, Kavčič, Filipčič in Ahahčič
(2009) so raziskovali vpliv telesne vadbe na gibalne sposobnosti otrok z motnjo v
duševnem razvoju, starih od 8 do 15 let. Analiza rezultatov je pokazala, da so otroci
napredovali v gibalnih sposobnostih, vendar ne na vseh področjih enako uspešno.
Redna telesna vadba ima pomembno vlogo pri vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja
(Taylor, 2000; Mlinar, 2007), pripomore k izboljšanju posameznikove telesne samopodobe
in samovrednotenja (Fox, 2000, Ekeland et al, 2004; Steptoe, & Butler, 1996; Emck,
Bosscher, Beek, & Doreleijers, 2009; Goltnik Urnaut, 2007; Tomori, 2005b; Crocker,
Eklund, & Kowalski, 2000; Ommundsen, 2000). Podobno ugotavljata tudi Tušak in
Faganelova (2004), ki pravita, da gibanje in športne aktivnosti izboljšujejo počutje in
razpoloženje, kakovost življenja, samopodobo in samospoštovanje otroka in mladostnika.
Novakova (2011) je delala raziskavo na ženski populaciji starostnikov ter ugotovila, da je
skupina, ki je obiskovala redno telesno vadbo, ob koncu izražala večje zadovoljstvo z
življenjem kot pred vadbo.
Športna dejavnost, ki poteka v skupini, ima za posameznika še dodatno socialno vrednost,
saj ponuja možnost za druženje in razvoj prijateljskih odnosov (Bailey, 2005). Lahko je
uspešna metoda za premagovanje stresa, saj predstavlja razvedrilo in sprostitev (Tušak,
2002).
Cote in Fraser-Thomas (2007) pravita, da lahko športna aktivnost, v katero se vključujejo
mladostniki, pozitivno vpliva na tri področja razvoja: telesno zdravje, psihosocialni razvoj
in izboljšanje motoričnih spretnosti.
Tuje raziskave, v katere so bile vključene odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, so
pokazale, da lahko s programom vaj namenjenih izboljšanju telesne pripravljenosti
pozitivno vplivamo na izboljšanje splošnega zdravja (Carmeli, Merrick, & Berner, 2004;
Robertson et al, 2000), na izboljšanje moči in ravnotežja (Carmeli, Kessel, Coleman, &
Ayalon, 2002; Tsimaras, & Fotiadou, 2004) ter izboljšanje počutja (Carmeli, ZingerVaknin, Morad, & Merrick, 2005).
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Dykensova in Cohen (1996) sta analizirala socialne in emocionalne cilje mednarodne
specialne olimpijade. Zanimalo ju je, ali udeležba na specialni olimpijadi vpliva na
socialno kompetenco in samospoštovanje pri osebah z motnjo v duševnem razvoju.
Proučila sta 104 športnike ameriške reprezentance, stare od 9 do 37 let, ki so na specialni
olimpijadi nastopili leta 1993. Ugotovila sta, da imajo udeleženci specialne olimpijade
višjo stopnjo socialne kompetence in bolj pozitivno zaznavo sebe kot športniki primerjalne
skupine. Pregled raziskav kaže tudi na vpliv aktivnega življenjskega sloga in ustrezne
kondicijske ravni mladostnika na njegovo zdravje, telesno dejavnost in življenjski slog v
kasnejših obdobjih. Tako so v longitudinalni študiji ameriški znanstveniki (Houston et al,
2002) potrdili, da so bili posamezniki, ki so se v mladosti naučili različnih športnih
dejavnosti, tudi v odrasli dobi dejavnejši. Motorična kompetentnost, ki so jo razvili v
mladosti, je bila povezana s povečanim uživanjem v telesni dejavnosti in ohranjanjem
udeležbe v njej. Tudi raziskava Trudeau et al (1998) je potrdila, da so bili ljudje, ki so bili
kot otroci vključeni v eksperimentalni program, po 20 letih telesno dejavnejši in so manj
kadili.
Telesna vadba in primerna aerobna kapaciteta imata pozitiven vpliv predvsem na srčnožilni sistem, zato bi ju morali pri osebah z motnjo v duševnem razvoju vključiti v njihov
vsakdan, kajti te osebe spadajo med visoko rizične osebe za razvoj srčno-žilnih bolezni, s
starostjo pa se stanje še poslabša. Vsaka telesna vadba ima namreč smisel tudi v procesu
rehabilitacije, če je pravilno uporabljena in s primerno obremenitvijo (Mišigoj-Durakovič,
2003).
Za otroke, mladostnike ter tudi odrasle je pomembno, da dosežejo in ohranjajo primerno
raven gibalnih sposobnosti, saj lahko le tako ustrezno opravljajo številne aktivnosti (Škof,
2007).
Izboljšanje ali ohranjanje mišičnega tonusa, primerne gibljivosti in ravnotežja tudi v
kasnejših življenjskih obdobjih omogoča dobre funkcionalne sposobnosti, preprečuje
poškodbe in bistveno povečuje možnosti kakovostnega življenja (Corbin, LeMasurier, &
Franks, 2002).
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2 OPREDELITEV PREDMETA IN PROBLEMA RAZISKAVE
Predmet raziskovalnega dela je proučevanje učinkov redne programirane telesne vadbe pri
mladostnikih in odraslih osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju tako ženskega kot
moškega spola, starejših od 18 let.
Osnovni problem naloge predstavlja vprašanje, ali lahko redna programirana telesna vadba
vpliva na kakovost življenja oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v smislu
izboljšanja njihovega psihofizičnega zdravja.
Problem naloge je ugotoviti: ali redna programirana telesna vadba vpliva na gibalne
sposobnosti in zadovoljstvo z življenjem mladostnikov in odraslih oseb z zmerno motnjo v
duševnem razvoju, ali se mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju bolj
ukvarjajo z individualnimi kot kolektivnimi športnimi aktivnostmi, s katerimi športnimi
aktivnostmi bi si želeli ukvarjati, če bi imeli možnost in s katerimi se nikakor ne bi
ukvarjali. Hkrati se nam postavljajo tudi vprašanja, ali se pojavljajo razlike med udeleženci
redne programirane telesne vadbe in skupino, ki v vadbo ni vključena, glede na pogostost
gibalne/športne aktivnosti v prostem času, telesne dejavnosti pri opravilih doma, razloge za
gibalno/športno aktivnost, količino sedečega položaja v prostem času, mnenje o telesni teži
in skrbi za zdravje, prehrano ter kajenje.
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3 CILJI RAZISKAVE
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:
1. preveriti vpliv programirane telesne vadbe na gibalne sposobnosti mladostnikov in
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju,
2. ugotoviti, ali programirana telesna vadba vpliva na zadovoljstvo z življenjem
mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju,
3. ugotoviti, s katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo mladostniki in odrasle
osebe z motnjo v duševnem razvoju, s katerimi bi si želeli ukvarjati, če bi imeli
možnost in s katerimi se nikakor ne bi ukvarjali.
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4 HIPOTEZE
Skladno s postavljenimi cilji smo opredelili naslednje hipoteze:

H1: Vpliv trimesečne programirane telesne vadbe se odraža v izboljšanju gibalnih
sposobnosti mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.
H2: Mladostniki in odrasle oseb z motnjo v duševnem razvoju po koncu programa
telesne vadbe izražajo večje zadovoljstvo z življenjem kot pred programom telesne
vadbe.
H3: Mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se pogosteje ukvarjajo
z individualnimi kot kolektivnimi športi.
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5 METODE DELA
5.1 VZOREC
Vzorec je sestavljalo 30 oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, tako ženskega kot
moškega spola, starejših od 18 let, osrednjeslovenske in gorenjske regije. Vzorec je bil
oblikovan na osnovi povabila k sodelovanju večjega števila oseb z motnjo v duševnem
razvoju ter predstavljen tudi staršem oz. zakonitim zastopnikom. Vse sodelujoče smo
seznanili z namenom, vsebino in potekom raziskave. Sodelovanje je potekalo ob
prostovoljni odločitvi, kar so vsi starši ali zakoniti zastopniki potrdili s podpisom. Vzorec
je bil sestavljen iz dveh podvzorcev:
-

15 oseb, ki so bili pripravljeni sodelovati v programu redne programirane telesne
vadbe – EKSPERIMENTALNA SKUPINA,

-

15 oseb, ki so sodelovali kot KONTROLNA SKUPINA in v programu redne
telesne vadbe niso sodelovali.

Slika 1: Struktura vzorca glede na spol in skupino.

Obe skupini smo oblikovali tako, da sta bili izenačeni po spolu. V vsaki skupini je bilo pet
žensk, ki predstavljajo tretjino vzorca, in deset moških.
Eksperimentalna skupina je bila aktivno vključena v trimesečno programirano telesno
vadbo, udeleženci so bili merjeni in testirani pred začetkom ter ob koncu vadbe, sodelovali
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so pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov. Udeleženci kontrolne skupine v program
telesne vadbe niso bili vključeni, bili pa so prav tako kot udeleženci eksperimentalne
skupine merjeni in testirani v času pred začetkom ter ob koncu vadbe in sodelovali pri
izpolnjevanju anketnih vprašalnikov.

Slika 2: Struktura vzorca glede na starost.

Struktura obeh podvzorcev je uravnotežena tudi glede na starost. V vsaki skupini je devet
oseb, ki so stare do 40 let (60,0 %) in šest oseb, starejših od 40 let (40,0 %).

Slika 3: Struktura vzorca glede na način bivanja.

Največ preučevanih oseb živi v bivalni enoti, v kontrolni skupini je takih 46,7 %, v
eksperimentalni pa 40,0 %. V kontrolni skupini jih dobra četrtina (26,7 %) stalno živi z
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obema staršema, v eksperimentalni skupini pa znaša ta delež 46,7 %. V obeh skupinah jih
13,3 % živi samo z mamo, v kontrolni skupini jih 6,7 % živi v rejniški skupini in 6,7 %
občasno z mamo in občasno z očetom (deljeno skrbništvo).

Slika 4: Struktura vzorca glede na preživljanje dopoldanskega časa.

V kontrolni skupini dobra polovica (53,3 %) preučevanih oseb svoje dopoldneve preživlja
v varstveno-delovnem centru oziroma delavnicah, v eksperimentalni skupini pa znaša ta
delež 80,0 %. Preostali so dopoldan v šoli (posebni programi vzgoje in izobraževanja).
Preglednica 1: Občina bivanja

Občina
bivanja

Parameter

število
odstotek
število
Kamnik
odstotek
število
Mengeš
odstotek
število
Radovljica
odstotek
število
Bled
odstotek
število
Bohinj
odstotek
Domžale

skupina
kontrolna
eksperimentalna
3
20,0 %
1
6,7 %
6
40,0 %
1
6,7 %
1
6,7 %
2
13,3 %
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6
40,0 %
1
6,7 %
7
46,7 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %

skupaj
9
30,0 %
2
6,7 %
13
43,3 %
1
3,3 %
1
3,3 %
2
6,7 %
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Občina
bivanja
Komenda
Žirovnica
Skupaj

Parameter
število
odstotek
število
odstotek
število
odstotek

skupina
kontrolna
eksperimentalna
0
0,0 %
1
6,7 %
15
100,0 %

1
6,7 %
0
0,0 %
15
100,0 %

skupaj
1
3,3 %
1
3,3 %
30
100,0 %

Udeleženci kontrolne skupine prihajajo iz sedmih različnih občin, največ med njimi jih
prihaja iz občine Mengeš (40,0 %). Udeleženci eksperimentalne skupine prihajajo iz štirih
različnih občin, med katerimi jih je večina iz občine Mengeš (46,7 %) in občine Domžale
(40,0 %).

Slika 5: Udeleženci eksperimentalne skupine, del kontrolne, mentorji in nekateri pridruženi člani
(Vir: arhiv Pisek, 2012).
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5.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
V fazi priprave smo se v januarju 2012 dogovorili s predsednico društva Sožitje Mengeš,
dr. Tatjano Novak, da projekt predstavimo ciljni skupini in njihovim staršem. Na sestanku
smo jih seznanili z namenom raziskave in anonimni naravi zbiranja podatkov. Ker smo za
raziskavo potrebovali eksperimentalno skupino, ki bi aktivno sodelovala v vadbi tri
mesece, in kontrolno skupino, ki bi jo le merili, testirali in anketirali, smo jim predstavili
obe možnosti ter pojasnili, da bo vadba potekala v telovadnici OŠ Domžale, na šolskem
stadionu in aktivno doma. Vsakemu staršu smo izročili pisno vabilo (Priloga A) in soglasje
(Priloga B). Vabilo za sodelovanje in soglasje smo posredovali tudi bivalni enoti Naša hiša
v Mengšu po predhodnem dogovoru. V želji po čim večji udeležbi športne vadbe smo
vabilo posredovali še uredništvu lokalnega glasila občine Domžale – Slamnik, v katerem je
bilo vabilo objavljeno 10. 2. 2012 (Priloga C).
Na aktivno programirano telesno vadbo (eksperimentalna skupina) so se prijavili
posamezniki iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda. Ker smo skupini želeli
izenačiti po spolu ter čim bolj tudi po starosti, smo vabilo za sodelovanje v kontrolni
skupini predstavili še petim osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in njihovim
staršem oz. zakonitim zastopnikom na OŠ Antona Janše v Radovljici. Prav vsi so potrdili
sodelovanje v raziskavi. Udeleženci kontrolne skupine so bili iz občin Domžale, Kamnik,
Mengeš, Radovljica, Bohinj, Bled in Žirovnica.
Meritve osnovnih antropometrijskih mer in testiranje gibalnih sposobnosti je potekalo
individualno oz. v manjših skupinah. Meritve in testiranja sva vodila športni pedagog ter
mi kot raziskovalka, pomagali pa so tudi asistenti.
Anketiranje je bilo potrebno zaradi posebnosti raziskovancev izvajati individualno – z
vsakim sodelujočim posebej. Izvajali smo ga mi kot raziskovalec, saj smo anketirance
poznali, prisotni so bili tudi starši, zakoniti zastopniki ali strokovni delavci. Zaradi boljšega
razumevanja smo udeležencu raziskave najprej razložili vsebino posameznega vprašalnika
ter mu nato glasno prebrali posamezne trditve ali vprašanja. Če je bilo potrebno, smo
pojasnili še posamezne pojme iz merskih inštrumentov. Ko smo ugotovili, da udeleženec
raziskave razume vprašanje, smo zapisali ustno podan odgovor.
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Prve meritve in testiranje po prilagojenem športnovzgojnem kartonu ter prvo izpolnjevanje
anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu z življenjem smo pri obeh skupinah izvajali pred
začetkom vadbe, in sicer februarja 2012.
Po prvih izvedenih meritvah in testiranjih smo udeležencem obeh skupin podelili medalje
za uspešno sodelovanje (Slika 6).

Slika 6: Primeri podeljenih medalj za udeležence (levo) in podeljenih medalj za udeleženke
(desno).

Druge meritve in testiranje po prilagojenem športnovzgojnem kartonu, drugo izpolnjevanje
anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu z življenjem ter izpolnjevanje vprašalnikov športnih
preferenc in splošne ocene stanja pa smo izvajali pri udeležencih eksperimentalne in
kontrolne skupine konec maja 2012.
Ob koncu drugih izvedenih meritev in testiranj smo udeležencem eksperimentalne skupine
podelili priznanja (Slika 7, Priloga D), udeležencem kontrolne skupine pa pohvale.
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Slika 7: Veselje ob prejemu priznanja (Vir: arhiv Pisek, 2012).

5.3 PROGRAM TELESNE VADBE
Izvajanje prilagojene in programirane telesne vadbe je potekalo aktivno pod strokovnim
vodstvom tri mesece, in sicer od 21. februarja do 22. maja 2012, enkrat tedensko po 60
minut vsak torek. Prav tako so imeli udeleženci eksperimentalne skupine nalogo, da sami
ali skupaj s starši oz. vzgojitelji v bivalni enoti izvajajo vsakodnevne gibalne/športne
aktivnosti v prostem času. Podali in razložili smo jim različne primere priporočenih vaj za
razvoj gibalnih sposobnosti s poudarkom na gibljivosti, hitrosti, moči in koordinaciji
(Priloga E). Vadbo ob torkih smo izvajali v telovadnici OŠ Domžale ter kasneje ob
toplejših dneh kombinirali tudi z vadbo na zunanjem igrišču in stadionu.
Namen vadbe je bil izboljšanje gibalnih sposobnosti udeležencev vadbe ter omogočanje
udeležencem, da vadbo doživljajo kot sproščeno, prijetno in uspešno dejavnost. To
pomeni, da v športnih dejavnostih tudi uživajo. Kot priporoča Vute (1999), smo se pri
načrtovanju in pred izvajanjem prilagojene telesne vadbe podrobno seznanili s kakšno
vrsto motnjo v razvoju delamo, na katere sekundarne značilnosti moramo biti pozorni
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(epilepsija, vrtoglavica, motnje srčnega ritma …), ali je motnja v razvoju progresivna ali
neprogresivna, ali je kateri telesni del prizadet in če je, koliko ga je mogoče krepiti oz. ali
je vadba omejena, ali lahko vključitev v telesno vadbo poslabšuje stanje vadečega.
Večina udeležencev je pri telesni vadbi potrebovala individualna navodila, prikaz in
spodbudo, zato so pri vadbi sodelovali tudi mnogi starši in nekateri prostovoljci. S
športnim pedagogom sva pripravila program vadbe, udeležence sva občasno razdelila v
dve skupini, stalno nama je pomoč nudila tudi dr. Tatjana Novak, ki v drugem terminu
vodi program telesne vadbe za starostnike, ter nekateri starši, zaradi katerih je bila vadba
uspešnejša, saj so imeli udeleženci na ta način več možnosti za hitrejše razumevanje
navodil, pravilno izvedbo gibalnih nalog, več možnosti za ponovitev vaj, cilje smo lahko
prilagodili posameznikom in hkrati postavili dovolj visoko, da so bili izziv vsem
udeležencem.
Uvodni del vadbene enote je bil namenjen ogrevanju in motivaciji udeležencev za delo.
Ogreto telo ima tudi boljšo koordinacijo, saj je prenašanje živčnih impulzov hitrejše pri
višji temperaturi (Byl, 2004).
Glavni del vadbene enote je bil namenjen razvoju gibalnih sposobnosti ter pridobivanju
gibalnih informacij in utrjevanju gibalnih spretnosti.
V zaključenem delu vadbene enote pa smo skušali doseči psihofizično umiritev vadečih
po napornejši vadbi v glavnem delu ter občutenje zadovoljstva po opravljeni vadbi.
5.3.1 Program vadbe v okviru naravnih oblik gibanja
Naravne oblike gibanja smo vključevali v telesno vadbo glede na cilje posameznih
vadbenih enot.
V okviru pedipulacij oz. lokomocij, kakor jih delijo Pistotnik, Pinter in Dolenc (2002) in
Pistotnik (2003) smo izvajali naslednje naravne oblike gibanja:
HOJA: Hojo smo v začetnem delu vadbene enote uporabili za ogrevanje: hoja prosto v
zmernem tempu, hitra hoja, hoja po črti, hoja s kratkimi koraki/hoja z dolgimi koraki, hoja
s podrsavanjem stopal, hoja po prstih/hoja po petah, korakanje – visoko dviganje stopal,
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visoko dviganje kolen; spreminjali smo tempo in smer hoje. Na začetku ogrevanja smo
začeli z lahkotnejšim tempom, z daljšim časom trajanja pa smo tempo hoje stopnjevali.
V glavnem delu vadbe smo hojo občasno vključili v poligone: hoja po talnih oznakah
(Slika 8), hoja po vrvi, hoja po obročih (Slika 8), hoja čez ovire (bočno in čelno), hoja na
višini (po klopi, po gredi), navzdol in navzgor (Slika 9).

Slika 8: Hoja po talnih oznakah (levo) in hoja po obročih (desno) (Vir: arhiv Pisek, 2012).

Slika 9: Hoja po klopi navzgor (Vir: arhiv Pisek, 2012).
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TEK: Za nekatere udeležence je bilo dalj trajajoče hitro gibanje kar težavno, posebno za
tiste s preveliko telesno težo. Pri teh nismo pretiravali s tekalnimi aktivnostmi, ampak smo
jim ponudili lažjo obliko gibanja, ki jim je prijetnejša in so jo lahko izvajali dalj časa. Dalj
časa trajajoči tek smo pogosto vključili v različne elementarne igre (zaradi motivacije so tu
lažje vzdržali) in športni program, kjer je prisotna tekmovalnost udeležence tudi
motivirala, kar bomo podrobneje predstavili v naslednjih dveh poglavjih. V okviru
naravnih oblik gibanja smo dali poudarek izboljšanju tehnike (koordinacije) gibanja.
Izvajali smo tek preko ovir, tek med ovirami, tek iz različnih startnih položajev, tek z
menjavo prostora na znak, tek po obročih.

Slika 10: Tek na atletskem stadionu (Vir: arhiv Pisek, 2012).

PLAZENJA: Pri plazenju po tleh smo najprej poskrbeli za mehko podlago, da smo se
izognili odrgninam ali poškodbam komolčnega ali kolenskega sklepa. Izvajali smo lazenje
v leži trebušno naprej, s pomočjo rok (sposobnejši tudi lazenje s potiskanjem žoge z
glavo), lazenje s premagovanjem ovir, lazenje po strmini v leži trebušno naprej (klop,
naslonjena na letvenik), kotaljenje.
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Slika 11: Kotaljenje (Vir: arhiv Pisek, 2012).

LAZENJA smo izvajali v opori klečno spredaj naprej in nazaj (Slika 12) in v opori ležno
spredaj naprej in nazaj (Slika 12) ter lazenja klečno in ležno spredaj preko različnih ovir ter
pod ovirami.

Slika 12: Lazenje v opori klečno spredaj (levo) in lazenje v opori ležno spredaj (desno) (Vir arhiv
Pisek, 2012).
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PLEZANJA smo pri naravnih oblikah gibanja izvajali predvsem v sklopu poligona:
plezanje po letvenikih in telovadni skrinji. Zaradi aktivnosti, ki se izvaja v nasprotni smeri
sile gravitacije (vzpenjanje) ali v isti smeri, ob njeni amortizaciji (spuščanje), so bila ta
gibanja nekaterim naporna. Vadbo plezanj smo prilagajali posamezniku in upoštevali
njegove individualne značilnosti ter sposobnosti. Plezanje smo večinoma izvajali z mešano
veso (z rokami in nogami), po letveniku navzgor, navzdol; bočno levo in desno.

Slika 13: Mešana vesa – prečenje letvenikov (levo) in mešana vesa – plezanje navzdol (desno)
(Vir: arhiv Pisek, 2012).

SKOKE smo razvijali s sonožnim in enonožnim odrivanjem, preskoki vrvi naprej in nazaj,
preskoki palic položenih na tla, poskoki v določenem ritmu, skoki iz obroča v obroč, skoki
na blazine, skoki s klopi ali nizke skrinje na tla, skoki v daljino z zaletom na stadionu.

Slika 14: Skok v globino z nižje telovadne skrinje (levo) in skok v daljino z zaletom (desno) (Vir:
arhiv Pisek, 2012).
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V okviru manipulacij (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002; Pistotnik, 2003) smo izvajali
metanje in lovljenje ter udarjanje.
Vadba je zajemala METANJE različno težkih žog z obema rokama, metanje žoge z eno
roko, zadevanje cilja (obroča, koša, točke), podajanje v paru, podajanje v krogu, podajanje
žoge čez napeto vrv, podiranje kijev z žogo, metanje ploščic v obroč, metanje žogic v
daljino …, LOVLJENJE različnih žog z razdalje iz različnih smeri in metanje žoge v steno
ter njeno lovljenje po odboju, UDARJANJE napihnjenih balonov nad glavo čez napeto vrv
v paru, odbijanje balona z loparjem in odbijanje žogice z loparjem v zrak, tako da to
vadečemu uspe čim večkrat, udarjanje balona na napeti vrvi, udarjanje (podajanje) žoge v
dvojicah čez napeto vrv, udarjanje (odbijanje) balona v krogu, tako da le-ta ne sme pasti na
tla, vodenje žoge z udarjanjem po prostoru …

Slika 15: Odbijanje žogice za badminton (Vir: arhiv Pisek, 2012).

V okviru sestavljenih gibanj (Pistotnik, Pinter, & Dolenc, 2002; Pistotnik, 2003) smo
izvajali vaje:


POTISKANJA: potiskanje drug drugega na telovadnem vozičku, potiskanje
zabojnika za žoge, telovadne skrinje … ob pripravljanju in pospravljanju prostora
za vadbo,
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VLEČENJA: udeleženec se uleže na telovadni voziček na trebuh in se vleče z
rokami, vlečenje drug drugega s kolebnico na telovadnem vozičku, vlečenje z
rokami navzgor po klopi, pritrjeni na letvenik,



DVIGANJA in NOŠENJA: prenašanje žog iz enega okvirja telovadne skrinje v
drugega, dvigovanje in nošnja telovadnih naprav, ki smo jih potrebovali pri
določeni aktivnosti.

Izvajali smo tudi druge vaje, ki so sestavljene iz lokomocij in manipulacij, kot so hoja in
met žoge, hoja po klopi in brcanje žoge (Slika 16) itd.

Slika 16: Hoja po klopi ter brcanje žoge izmenično levo in desno (Vir: arhiv Pisek, 2012).

5.3.2 Program vadbe v okviru gimnastičnih vaj
Začeli smo z vajami za splošno ogrevanje, kjer smo uporabili vse tri tipe gimnastičnih vaj,
kot jih imenuje Pistotnik (2003): raztezne, krepilne in sprostilne. Novak, Kovač in Čuk
(2008) jih imenujejo: vaje gibljivosti, vaje moči in vaje sproščanja. Pazili smo na
postopnost obremenjevanja telesa (od lažjega k težjemu – najprej raztezne, nato krepilne in
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na koncu sprostilne). Pri obdelavi posameznih segmentov smo pazili na topološki pristop:
najprej gornje ude z ramenskim obročem, nato trup in na koncu spodnje ude – obdelava
telesa od ramen navzdol. To priporočajo tudi Novak, Kovač in Čuk (2008), saj pravijo, da
si vaje lažje zapomnimo, če so v sklopu razporejene tako, da obdelamo telo od zgoraj
navzdol. Asistenti pa so bili prisotni ob posameznikih, ki so potrebovali pomoč. Vajo smo
najprej demonstrirali, potem pa opogumljajoče spremljali izvajanje vaj. Pri istočasnem
izvajanju smo jih vodili z besedami, npr. gor, dol itd. Udeleženci sprva velikokrat niso
začeli takoj, ker niso razumeli giba. Potrebno je bilo zbrano opazovanje udeležencev ter
ponavljanje giba po uvidevnosti. Gibov v splošnem nismo popravljali in tudi nismo
zahtevali natančne izvedbe. Če pa smo opazili, da nekdo dela povsem nekaj drugega, smo
mu gib še enkrat razložili ali pa nam je pri tem pomagal asistent, ki je z udeležencem vajo
izvajal individualno. Pomembna je bila pohvala udeležencev ob izvajanju vaj, ker so s tem
dobili dodaten zagon in veselje za delo. Vsako vajo smo ponovili večkrat, da smo dosegli
večji učinek, vendar smo predvsem pri vajah moči število ponovitev diferencirali glede na
sposobnosti udeležencev. V splošnem sklopu gimnastičnih vaj smo upoštevali približen
odnos, kot ga priporočajo Novak, Kovač in Čuk (2008): 60 % vaj za lokalno ogrevanje in
razvijanje gibljivosti, 30 % vaj za moč in 10 % vaj za sprostitev. Vedno smo najprej
izvajali vaje gibljivosti, nato vaje moči in na koncu vaje sproščanja.
RAZTEZNE GIMNASTIČNE VAJE – razvoj gibljivosti


razmigavanje vratu: kroženje z glavo v obe smeri, zasuk glave levo-desno, upogib
glave naprej-nazaj,



vaje za gibljivost ramenskega obroča: dvigovanje in spuščanje ramen v priročenju,
kroženje z rameni, bočno kroženje z rokami naprej in nazaj, z eno roko izmenično –
»plavanje kravla, hrbtno« ali »veter počasi požene kolo mlina na veter« – ter z
obema rokama, »obiranje jabolk« – stoja spetno, priročenje – vzpon na prste,
vzročenje ene roke, začetni položaj in ponovitev z drugo roko,



vaje za gibljivost hrbtenice: odkloni trupa levo in desno z menjavo položaja rok,
predkloni in vzkloni, kroženje s trupom, kroženje z boki, zasuki v predklonu –
»čiščenje čevljev«, predkloni ob letveniku s potiskanjem ramen dol,



vaje za gibljivost kolčnega sklepa: zamahi z nogo v prednoženje (po potrebi smo
prilagodili tako, da se je posameznik z roko držal za letvenik), zamahi v zanoženje
v opori klečno, predklon v sedu raznožno (Slika 17).
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Slika 17: Predklon v sedu raznožno (Vir: arhiv Pisek, 2012).

KREPILNE GIMNASTIČNE VAJE – razvoj moči


vaje za moč trebušnih mišic: »vožnja kolesa« (zaporedno kroženje z nogami v leži
na hrbtu), zibanje po usločenem hrbtu, iz leže na hrbtu dvig v sed s skrčenimi
nogami, dviganje trupa v leži in z rahlim predklonom glave, noge v opori –
»trebušnjaki«,



vaje za moč hrbtnih mišic: mali zakloni v leži na trebuhu z dvigom rok in nog
(Slika 18), leža na trebuhu oporno – pomahamo vaditelju z desno in levo.
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Slika 18: Mali zakloni v leži na trebuhu z dvigom rok in nog (Vir: arhiv Pisek, 2012).



vaje za moč rok, ramenskega obroča in hrbta: vlečenje zgornjega dela telesa k
letveniku (Slika 19), skleki v opori klečno spredaj,



vaje za moč nog: čepi in vzravnave, skoki s sonožnim odrivom levo in desno,
naprej in nazaj.

58

Pisek, M. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

Slika 19: Vlečenje zgornjega dela telesa k letveniku (Vir: arhiv Pisek, 2012).

SPROSTILNE GIMNASTIČNE VAJE – za psihofizično sprostitev
Izvajali smo vaje stresanja ter poudarjenega izdihovanja in vdihovanja: predklon trupa, ki
prosto visi (izdih), predročenje je prosto proti nogam, stresamo roke in noge, poudarjeno
izdihujemo in vdihujemo.
Gimnastične vaje smo po določenem času dopolnili tudi z drobnim orodjem: žogicami,
kolebnicami, obroči, saj so bile tako pestrejše, zanimivejše in smo udeležence dodatno
motivirali.
Kristan (1980) ter Novak, Kovač in Čuk (2008) ugotavljajo, da nobena vaja ni zgolj samo
krepilna ali samo raztezna. Sočasno, ko krepimo nekatere mišice, tudi raztezamo njihove
antagoniste in nekatere sklepne stabilizatorje. Pri takšnih vajah upoštevamo njihov
poglavitni učinek.
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5.3.3 Program vadbe v okviru elementarnih iger
Na vsaki vadbeni enoti smo izbirali elementarne igre, ki so sledile izbranemu cilju, ki smo
ga želeli z njeno pomočjo doseči. Izbirali smo preproste igre, ki so omogočale razumevanje
pravil in dajale možnost aktivnega sodelovanja vseh udeležencev.
V uvodnem delu vadbene smo izbirali elementarne igre, ki so jih udeleženci že poznali,
hkrati pa so vsebovale živahno motoriko in so ponujale možnost hkratnega aktivnega
sodelovanja v igri, saj smo želeli, da v tem delu pride do usklajenega delovanja velikih
funkcionalnih sistemov (dihalni, krvožilni) in do uskladitve delovanja mišičnih skupin.
Vadeče smo v uvodnem delu želeli pritegniti k vadbi in jih ogreti, vzpostaviti ugodno
delovno vzdušje in aktiven odnos do dela. Gre za elementarne igre, ki jih navajajo tudi
Pistotnik (2004), Videmšek in Visinski (2001), Günther (2007), Vidovič, Srebot, Cerar in
Markun Puhan (2003) ter Videmšek, Šiler in Fišer (2002). Navadno so bile to: skupinske
igre z menjavo mest –pretakanje igrišča, menjava gnezd …, igre lovljenja – kraja repkov,
črni mož …, tekalne igre – avioni – poplava – potres, tla gore, ptički v gnezda …
Kot navaja Pistotnik (2004), skušamo z elementarnimi igrami v glavnem delu vadbene
enote vplivati na razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti ali pa z njihovo pomočjo vadečim
posredovati in utrjevati določene gibalne informacije (pridobivanje gibalnih spretnosti in
znanj).
Pri uvajanju iger v program je bilo potrebno daljše obdobje, ker je za uspešno igranje
potrebno veliko ponavljanj. Potrebna so bila sprotna opozarjanja na pravila ter spodbujanje
in usmerjanje, saj so imeli nekateri zmanjšano sposobnost videti cilj. Čeprav smo v tem
delu uporabili prirejene štafetne in moštvene igre, nikoli nismo v ospredje postavili
tekmovalnega cilja, vendar ga zaradi motivacije tudi nismo popolnoma opustili. Pomen
smo dajali temu, da udeleženec opravi nalogo po svojih sposobnostih (ne kdaj, ampak kaj),
zato smo štafetne igre sprva prilagodili na način ene kolone in izvajali najprej: slalom
(vzdolž prostora s primernim razmikom postavimo stožce, udeleženci s hitro hojo ali
tekom pravilno pridejo do konca), skakanje (vaja je enaka kot prejšnja, le da udeleženci
skačejo čez palice), hoja cikcak (pred udeležence položimo obroče v cikcak obliki, čim
hitreje stopajo v obroče in premagajo razdaljo), hoja preko klopi, po vrvi, pod ovirami,
ciljanje obročev z žogami, vodenje žoge z nogo, prenašanje težkih žog … Vse igre smo
kasneje lahko uporabili v štafetnih igrah in jih tudi smiselno združevali v poligon. Po
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potrebi smo izvajali prilagojene štafetne igre ter kasneje tudi nekatere moštvene igre, ki jih
navajajo tudi Pistotnik (2004), Videmšek, Visinski (2001), Günther (2007), Vidovič,
Srebot, Cerar in Markun Puhan (2003). Za razvoj hitrosti smo izvajali tek do črt,
prenašanje kijev ..., za razvoj moči preskakovanje okvirjev …, za razvoj koordinacije
vodenje žoge z nogo, skozi okvirje, poligon, preskakovanje obročev … Vsakemu
udeležencu, ki je izvedel nalogo, smo zaploskali, ne glede na to, kako hiter je bil. Igre smo
pogosto prilagodili tako, da ni bilo čutiti tekmovalnega naboja, saj so udeleženci čustva
pogosto močno izražali, želeli pa smo, da se vsi, ki sodelujejo, počutijo kot zmagovalci.
Ves čas smo spremljali dinamiko skupine in glede na to vključevali tudi različne moštvene
igre: igre z žogami (telovadnico smo pregradili na sredini s klopmi, udeležence razdelili na
dve skupini in na vsako stran razdelili enako število žog; udeleženci so morali čim hitreje
metati žoge na stran sosednjega moštva, ob znaku stop smo prešteli žoge, zmagala je ekipa,
ki je imela v svojem polju manjše število žog itd.), igre z baloni (udeležence smo razdelili
v dve skupini, med obema skupinama prek stojal napeli elastiko, preko katere so odbijali
balon, vsak se ga je lahko dotaknil samo enkrat, tako da so v igri lahko igrali vsi, balon pa
ni smel pasti na tla). Ob koncu moštvenih iger smo bili pozorni, da smo vedno vsi
zaploskali vsem ter pohvalili vse udeležence ne glede na končni rezultat ter že pri
sestavljanju skupin pazili, da sta bili skupini čim bolj uravnoteženi po sposobnostih, hkrati
pa smo število udeležencev v igri prilagajali. Tako smo npr. pri vlečenju vrvi (Slika 20), ki
jo kot družabno igro opisujeta tudi Videmšek in Visinski (2001), skozi igro sprevideli, da
je bolje, da naredimo štiri skupine ter na vsako stran dodamo kakšnega asistenta. S tem je
vsak udeleženec imel dovolj prostora, hkrati pa smo lažje izenačili ekipe in je vsaka ekipa
lahko kdaj zmagala.
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Slika 20: Vlečenje vrvi (Vir: arhiv Pisek, 2012).

Vsaki moštveni igri smo kasneje, ko so udeleženci že poznali pravila igre, dodali še kakšno
različico ali pa jo dopolnili (npr. vlečenje vrvi sede).
Pistotnik (2004) navaja, da imajo elementarne igre, ki se uporabljajo v zaključnem delu
vadbene enote, nalogo umiriti vadeče po napornejši vadbi v glavnem delu.
Tako smo izbrali igre, ki so imele majhno dinamiko celotnega gibanja, večje mišične
skupine pa naj se ne bi vključevale preveč dinamično. Elementarne igre v zaključnem delu
so bile vedno enake, tako da so udeleženci vedeli, da se vadba zaključuje. Izvajali smo igro
gnilo jajce (Schmidt, 2002; Vidovič, Srebot, Cerar, & Markun Puhan, 2003) ali klip-klop,
ki jo najdemo tudi v literaturi Pistotnik (2004), Videmšek, Visinski (2001). Gre za igro
hitre odzivnosti, kjer udeleženci ob znaku vodje »klip« počepnejo, ob znaku »klop« pa
ostanejo negibni. Na koncu smo izvajali še družabno igro z barvastim padalom, ki je
sproščala in povezala udeležence, razvijala medosebne odnose, hkrati pa tudi razvijala
hitro odzivnost, orientacijo v prostoru in koordinacijo oko-roka. Udeleženec, ki mu je žoga
padla na tla, je »šel k frizerju« (pod padalo), kar je bila tudi določena napoved, da gre
domov in se igra zaključuje. Na koncu je sledil skupinski pozdrav in sklop rok vseh
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sodelujočih pod padalom. Dejstvo, da so pod padalo vedno prišli prav vsi udeleženci,
čeprav sem sprva dvomila, da bo dovolj prostora, njihovi vzkliki veselja ob tem ter izrazi
zadovoljstva na obrazih, so bili več kot dober zaključek vadbe.

5.4 MERSKI INŠTRUMENTARIJ
5.4.1 Meritve in testiranja
Podatke o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih smo zbrali z modificiranim
športnovzgojnim kartonom. Testno baterijo športnovzgojni karton so razvili na Fakulteti za
šport (Strel et al., 1996) in velja za eno najboljših testnih baterij (Jürimäe & Jürimäe,
2001). V Sloveniji strokovnjaki s pomočjo baterije testov športnovzgojni karton spremljajo
telesni in gibalni razvoj otrok in mladine (Matejek, & Planinšec, 2010).
Osnovne antropometrijske mere (telesno višino, telesno težo in kožno gubo nadlahti) in
gibalne sposobnosti smo merili po navodilih športnovzgojnega kartona (Strel et al, 1996), s
tem da smo merjenje gibalnih sposobnosti prilagodili za osebe z zmerno motnjo v
duševnem razvoju (Priloga F).

Preglednica 2: Merjenje telesnih značilnosti

TELESNE ZNAČILNOSTI

ANTROPOMETRIJSKE MERE
TELESNA VIŠINA

dolžinska razsežnost telesa

TELESNA TEŽA

voluminoznost telesa

KOŽNA GUBA NADLAHTI

količina podkožnega maščevja

TELESNO VIŠINO smo merili z Martinovim antropometrom. Merjenec je bil bos, stal je
vzravnano, stopala so bila vzporedno drugo ob drugem. Glavo je imel v položaju, v
katerem je vodoravna črta, ki veže spodnji rob očesne orbite in zgornji rob slušne odprtine.
Merilec je stal na levi strani merjenca in je pazil na to, da je antropometer navpično ter
neposredno vzdolž hrbta, šele nato je spustil horizontalno prečko na teme merjenca.
Rezultat smo odčitali z natančnostjo do 0,5 cm.
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TELESNO TEŽO smo odčitali z medicinsko decimalno tehtnico. Merjenci so bili bosi,
stopili so na sredino tehtnice in stali mirno. Rezultat smo odčitali z natančnostjo do 0,5 kg.
KOŽNO GUBO NADLAHTI smo merili s kaliperjem, ki smo ga umerili tako, da je bil
pritisk na kožo 1 bar. Merjenec je stal z ohlapno sproščenimi rokami. Merilec je s palcem
in kazalcem, naravnanima vzdolž, dvignil kožno gubo na zadnji strani (nad tricepsom) leve
oz. nedominantne nadlahti – na sredini med akromionom in vrhom olekranona, stisnil
kožno gubo z vrhom krakov kaliperja in ob pritisku 1 bara odčital rezultat do 1 mm
natančno.

Preglednica 3: Testiranje gibalnih sposobnosti po športnovzgojnem kartonu prilagojenem za osebe
z zmerno motnjo v duševnem razvoju

TESTI GIBALNIH SPOSOBNOSTI

GIBALNE SPOSOBNOSTI

DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO

hitrost gibanja ekstremitet

SKOK V DALJINO Z MESTA

eksplozivna moč nog

DVIGANJE TRUPA

ponavljajoča moč

PREMAGOVANJE RAZDALJE NAZAJ

koordinacija gibanja telesa

VESA

statična moč rok

PREDKLON NA KLOPCI

gibljivost v kolčnem sklepu

TEK: 2 x 10m Z OBRATOM

koordinacija, hitrost

TEK: 60 m

hitrost gibanja celega telesa

V zgornji tabeli smo našteli samo glavne gibalne sposobnosti, ki jih posamezen test
ugotavlja, čeprav gre pogosto za kombinacijo različnih gibalnih sposobnosti. Gibalne
sposobnosti smo merili s športnovzgojnim kartonom (Strel et al., 1996; Bizjan, 2004;
Matejek, & Planinšec, 2010), ki smo ga modificirali za osebe z zmerno motnjo v duševnem
razvoju, tako da smo izpustili merjenje splošne vzdržljivosti – tek na 600 m, ker bi bilo
merjenje vzdržljivosti za nekatere osebe vprašljivo z zdravstvenega vidika, drugi bi morda
šli preko meja svojih zmožnosti, za tretje pa bi bila lahko tudi ta meritev povsem smiselna.
Dodali smo tek na 2 x 10 m z obratom, s katerim smo merili koordinacijo in hitrost. Veso v
zgibi smo zamenjali samo z veso, premagovanje ovir nazaj pa smo zamenjali samo s
premagovanjem razdalje nazaj, tako da so merjenje zmogli vsi udeleženci.
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Pri DOTIKANJU PLOŠČE Z ROKO v 20 sekundah smo uporabili desko, na kateri sta
pritrjeni dve okrogli plošči s premerom 20 cm in medsebojno oddaljeni z najbližjimi
robovi 61 cm. Vsakemu merjencu smo pred začetkom izvajanja naloge, nalogo
demonstrirali in razložili, da po plošči ni potrebno udarjati, mora pa se je dotakniti ter
nalogo izvajati čim hitreje. Merjenec je sedel na stolu za mizo, na kateri je deska s
ploščama. Nedominantno roko je položil na sredino med plošči, drugo roko pa na ploščo
na nasprotni strani. Na prej dogovorjeno znamenje »zdaj« se je merjenec začel z
dominantno roko kar najhitreje dotikati obeh plošč. Vsak dotik obeh plošč je štel eno
točko. Ker nismo uporabljali elektronskega števca, je en merilec dal znamenje za začetek
in konec naloge ter meril čas, drugi pa je štel dotike. Rezultat je bil število točk v 20
sekundah.
Za merjenje SKOKA V DALJINO Z MESTA smo uporabili posebno preprogo za merjenje
skoka v daljino, na kateri je bila že vrisana merilna skala od 0 do 300 cm, s čimer smo
lahko odčitali rezultat do centimetra natančno. Odriv je moral biti sonožen, z mesta, brez
poprejšnjih poskokov. Vsak testiranec je opravil tri skoke, od katerih se je upošteval
najdaljši.

Slika 21: Skok v daljino z mesta (Vir: arhiv Pisek, 2012).
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Pri DVIGANJU TRUPA v 60 sekundah je eden izmed merilcev držal noge testirane osebe
in štel število dvigov trupa. Drugi merilec je dal znamenje za začetek naloge, nadzoroval
čas, popravljal morebitne napake pri izvajanju naloge ter dal znamenje ob koncu 60
sekund. Testirana oseba je ležala na blazini s pokrčenimi nogami pod pravim kotom, roke
je imela prekrižane na prsih pod pravim kotom. Testiranec se je dvigoval v sedeči položaj,
pri tem pa se roke niso smele odmakniti od prsi. Dvigovanje v sed je bilo končano, ko so se
komolci dotaknili stegna, nato se je testirana oseba vračala v začetni položaj tako dolgo,
dokler se s sredino hrbta ni dotaknila podlage. Merilec s štoparico je dal znak »pozorzdaj«, izvajanje testa se je začelo na znak »zdaj« in končalo na znak »stoj«. Rezultat je bil
število pravilno izvedenih ponovitev v 60 sekundah.
»Poligon nazaj« smo prilagodili do te mere, da smo odvzeli vse ovire in to testiranje
poimenovali PREMAGOVANJE RAZDALJE NAZAJ. Testiranja smo izvajali na ravni
podlagi (parket v telovadnici), kjer smo s samolepilnim trakom označili startno črto, dolgo
1 m. V oddaljenosti 10 m od startne črte vzporedno z njo smo potegnili še ciljno črto,
dolgo prav tako 1 m. Merjenec se je postavil na vse štiri, s hrbtom obrnjen proti cilju,
njegova stopala so bila tik pred startno črto. Naloga merjenca je bila, da po znaku »zdaj« z
vzratno hojo po vseh štirih (z rokami ni smel drseti) čim hitreje premaga razdaljo. Med
izvajanjem naloge je merjenec lahko gledal med nogami nazaj, ni pa smel obračati glave.
Naloga je bila končana, ko je oseba z obema nogama prešla ciljno črto. Merilec je hodil s
štoparico ob merjencu in nadzoroval njegovo izvedbo. Čas smo merili v desetinkah
sekunde.
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Slika 22: Premagovanje razdalje nazaj (Vir: arhiv Pisek, 2012).

VESO smo izvajali prilagojeno. Na letvenik smo vpeli poseben drog ter višino prilagodili
vsaki osebi, ki je izvajala nalogo, tako da v iztegnjenem položaju noge niso segle do tal,
ampak so bile malo nad tlemi. Testirana oseba se je z obema rokama, ki sta bili iztegnjeni,
oprijela droga in čim dlje časa vztrajala v visečem položaju. V trenutku, ko je testiranec
izpustil veso, je merilec ustavil štoparico, ki jo je sprožil v trenutku, ko se je testiranec
oprijel droga. Rezultat je bil čas drže v vesi, izražen v celih sekundah.
Za PREDKLON NA KLOPCI smo uporabili 40 cm visoko klopco, lesen okvir in pomično
deščico. Na klopco je bilo pritrjeno 80 cm dolgo leseno merilo, razdeljeno na cm, ki je
segalo do tal, 40 cm pa ga je bilo nad klopco. Začetek skale je bil na zgornjem delu merila.
Testirana oseba je bosa stopila na klopco in s stegnjenimi nogami ter vzporednimi stopali
izvedla predklon, tako da je kar najgloblje potisnila deščico (naloga se ni smela izvajati s
sunkom ali zamahom); v končnem položaju je ostala vsaj dve sekundi. Pred testiranjem so
vse osebe nalogo opravile poskusno, nato še dvakrat ob vsakem testiranju. Rezultat je bil
položaj deščice, odčitan na navpičnem merilu v cm. Upoštevali smo boljši rezultat obeh
poskusov.
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TEK NA 2 x 10 m Z OBRATOM smo izvajali v telovadnici. Odmerili smo 10-metrsko
razdaljo ter označili startno-ciljno črto ter mesto obrata s samolepilnim trakom. Pred
izvedbo testiranja smo nalogo demonstrirali. Testirane osebe so nalogo izvajale posamično.
Začeli so z visokim startom z nogami za startno črto na startno povelje »zdaj« ter
istočasnim zamahom z roko kar se da hitro pretekli 10 m, prešli z obema nogama čez črto,
izvedli obrat in pretekli še 10 m. Merilec je ustavil štoparico, ko je testirana oseba prešla z
obema nogama čez ciljno črto. Tek na 2 x 10 m z obratom smo izvajali pri vsakem
testiranju enkrat, čas smo merili s štoparico in zapisali v desetinkah sekunde.
TEK NA 60 m smo izvajali na atletskem tekališču. Testirane osebe so tekle v skupini po tri
ali v paru. Na startno povelje »zdaj« ter istočasnim zamahom merilca z roko so čim hitreje
pretekli razdaljo. Tek na 60 m smo izvajali enkrat v času vsakega testiranja. Čas smo
merili s štoparico in zapisali v desetinkah sekunde.
5.4.2 Vprašalniki
Člani eksperimentalne in kontrolne skupine so odgovarjali na naslednje vprašalnike:


Lestvica zadovoljstva z življenjem (Satisfaction with Life Scale – SWLS) (Priloga
G): izdelal jo je Diener s sodelavci (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Z
vprašalnikom ugotavljamo zadovoljstvo z življenjem oz. po Dienerju t. i.
subjektivnega blagra (Diener, 1984; Diener et al, 1985). Lestvica zadovoljstva z
življenjem je bila že velikokrat uporabljena in preizkušena (Pavot, Diener, Colvin,
& Sandvick, 1991; Pavot, & Diener, 1993; Pavot, & Diener, 2008), v Sloveniji sta
jo prva uporabila Musek in Avsec (2002). Lestvica je enostavna, sestavljena je iz
petih opisnih trditev. Gre za numerično-deskriptivno skalo možnega strinjanja s
sedmimi stopnjami, pri čemer številka 7 pomeni, da se oseba popolnoma strinja, 1
pa, da se sploh ne strinja.



Modificiran vprašalnik športnih preferenc za osebe s posebnimi potrebami (Vute,
1986), ki je bil v Sloveniji že večkrat uporabljen in preizkušen (Vute, & Goltnik
Urnaut, 2009; Goltnik Urnaut, 2007; Novak, 2011), smo prilagodili za osebe z
zmerno motnjo v duševnem razvoju, tako da smo izločili tiste športne aktivnosti, ki
niso primerne za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, ker lahko ogrozijo njihovo
varnost in zdravje ali varnost in zdravje ljudi v njihovi okolici. Vprašalnik (Priloga
H) je tako zajemal 45 športnih aktivnosti. Anketiranci so izbrali enega od treh
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možnih odgovorov: 1 – z aktivnostjo se ukvarjam, 2 – se ne ukvarjam, a bi se, če bi
imel/a možnost, 3 – nikakor se ne bi ukvarjal/a s to aktivnostjo.


Vprašalnik o splošni oceni stanja (Priloga I) je modificiran vprašalnik programa
CINDI – Cindi in gibalna/športna aktivnost za zdravje (2002), ki se uporablja v
projektu Cindi za spodbujanje telesne dejavnosti in gibanja za zdravje v
zdravstvenih domovih Slovenije od leta 2002 dalje. Modificiran vprašalnik vsebuje
splošne podatke, kot so spol, leto rojstva, občina bivanja, vprašanja o tem, s kom
živijo, kje so dopoldne, vprašanja o gibalni/športni aktivnosti v prostem času, o
telesni dejavnosti pri opravilih doma, o motivih za gibalno/športno aktivnost,
vprašanja o telesni teži, skrbi za lastno zdravje, prehrani ter kajenju.

5.5 METODE OBDELAVE PODATKOV
S programom Microsoft Office – Excel smo izdelali ustrezne tabele, vnesli podatke,
ustrezno urejene podatke uvozili v SPSS (15.0) ter jih analizirali z ustreznimi statističnimi
metodami. Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili frekvenčne porazdelitve in opisne
statistike.
Pri analizi rezultatov antropometrijskih testov in testov gibalnih sposobnosti smo v
prvem delu najprej grafično, in sicer z grafičnimi prikazi kvartilov (boxplots), predstavili
rezultate antropometrijskih testov (telesne višine, telesne mase in kožne gube nadlahti) ter
rezultate prvega testiranja gibalnih sposobnosti med kontrolno in eksperimentalno skupino
pred začetkom vadbe. Da bi ugotovili, ali se skupini glede telesnih značilnosti in gibalnih
sposobnosti statistično značilno razlikujeta, smo naredili še parametrični t-preizkus za
neodvisna vzorca in njegovo neparametrično različico Mann-Whitneyev U-preizkus, saj je
v obeh podvzorcih zgolj po 15 enot. Omenimo, da smo pri t-preizkusu za neodvisna vzorca
predhodno naredili Levenov preizkus enakosti varianc in v kolikor ni bilo statistično
pomembnih razlik med variancama (kar pomeni zadovoljitev pogoja o enakosti varianc),
smo pri interpretaciji upoštevali osnovno različico t-preizkusa, sicer pa alternativno, ki
enakosti varianc ne predpostavlja. Izenačenost obeh skupin v telesnih značilnostih in
gibalnih sposobnostih v času pred telesno vadbo nam omogoča večjo zanesljivost
nadaljnjega preizkusa hipoteze.
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V drugem delu tega poglavja smo testirali prvo hipotezo, ki se nanaša na vpliv trimesečne
telesne vadbe na gibalne sposobnosti. Za vsako skupino smo želeli preveriti, ali so se
gibalne sposobnosti po treh mesecih spremenile. Rezultate obeh testiranj smo ločeno za
vsako skupino posebej predstavili grafično, tudi tokrat z grafičnim prikazom kvartilov.
Razlike v rezultatih med obema testiranjema smo statistično preverili s parametričnim tpreizkusom dvojic in neparametričnim Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov. V
kolikor je prišlo do izboljšanja rezultata le v eksperimentalni skupini, ki je opravila
trimesečno vadbo, smo hipotezo potrdili.
Pri analizi zadovoljstva z življenjem smo z drugo hipotezo želeli preveriti, ali se je v
eksperimentalni skupini po trimesečni vadbi zadovoljstvo z življenjem izboljšalo. V ta
namen smo pred eksperimentom testirancem eksperimentalne in kontrolne skupine
zastavili pet vprašanj, ki se nanašajo na zadovoljstvo z življenjem, nato pa anketiranje
ponovili po trimesečni vadbi. Najprej smo grafično s histogramom in linijskim grafikonom
predstavili povprečne vrednosti trditev obeh anketiranj za vsako skupino posebej. Razlike
v povprečnih vrednostih med obema anketiranjema za kontrolno in eksperimentalno
skupino smo statistično preverili tako za posamezne trditve kot za za skupno dimenzijo
zadovoljstva, in sicer s parametričnim t-preizkusom dvojic in neparametričnim
Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov. V kolikor je prišlo do izboljšanja
zadovoljstva z življenjem le v eksperimentalni skupini, ki je opravila trimesečno vadbo,
smo hipotezo potrdili. Za ugotavljanje zanesljivosti instrumenta zadovoljstva z življenjem
smo uporabili metodo analize notranje konsistentnosti – Crombachov koeficient alfa (α). S
t-preizkusom za neodvisna vzorca in njegovo neparametrično različico MannWhitneyevim U-preizkus smo preverili še, ali sta se skupini glede na rezultate prvega in
drugega izpolnjevanja anketnega vprašalnika med seboj razlikovali.
Pri preferencah športnih aktivnosti smo najprej predstavili frekvenčne porazdelitve
odgovorov, ki se nanašajo na preference 45 različnih športov, frekvenčne porazdelitve pa
smo prikazali ločeno za vsako skupino posebej. Za vsako športno aktivnost smo preverili,
ali obstajajo razlike med skupinama, med starostnima razredoma in spoloma. Kot mero
povezanosti smo upoštevali razmerje verjetij (Maximum Likelihood), ki je sicer podobno
hi-kvadrat statistiki, vendar pa je primernejše za manjše vzorce. Pri hi-kvadrat statistiki
moramo namreč upoštevati kriterij, da nobena od celic nima pričakovane vrednosti, manjše
od 5, pri razmerju verjetij pa to ni potrebno. Nato smo izračunali dve novi spremenljivki, ki
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sta povprečje vrednosti preferenc za kolektivne oziroma individualne športe, in s tpreizkusom za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevim U-preizkusom preverili, ali
obstajajo statistično značilne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino, med
spoloma in med starostnima razredoma.
V nadaljevanju smo preverili tretjo hipotezo, ki predpostavlja, da se osebe z motnjami v
duševnem razvoju v večji meri ukvarjajo z individualnimi športnimi aktivnostmi kot s
kolektivnimi. Da bi razliko v številu individualnih oziroma kolektivnih športov
relativizirali, smo za vsakega anketiranca izračunali delež individualnih oziroma
kolektivnih športov, s katerimi se ukvarja, glede na vse naštete individualne oziroma
kolektivne športe. Hipotezo smo preverili s t-preizkusom dvojic, pri tem smo združili obe
skupini, saj ni razloga, da bi preverjali hipotezo ločeno glede na skupini. Ker smo hipotezo
preverjali na združenih skupinah, nam ni bilo treba narediti še Wilcoxonovega preizkusa,
saj smo imeli dovolj enot.
Pri splošni oceni stanja so rezultati prikazani grafično s histogrami za vsako skupino
posebej. Za ugotavljanje razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino smo uporabili tpreizkus za neodvisna vzorca, razmerje verjetij ali hi-kvadrat.
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6 REZULTATI
Rezultate članov eksperimentalne in kontrolne skupine smo prikazali v štirih sklopih:
1. Predstavitev rezultatov antropometrijskih testov in testov gibalnih sposobnosti
članov eksperimentalne in kontrolne skupine po športnovzgojnem kartonu (Strel et
al., 1996) modificiranem za osebe z motnjo v duševnem razvoju, in sicer
primerjava rezultatov med skupinama pri prvem merjenju (pred začetkom vadbe) in
primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja (po vadbi) eksperimentalne in
kontrolne skupine.
2. Prikaz ugotovitev zadovoljstva z življenjem članov eksperimentalne in kontrolne
skupine pred vadbo in po vadbi, ki smo ga ugotavljali z lestvico zadovoljstva z
življenjem (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), primerjava rezultatov
zadovoljstva z življenjem med eksperimentalno in kontrolno skupino pred
začetkom vadbe, primerjava zadovoljstva z življenjem članov eksperimentalne
skupine pred vabo in po vadbi, primerjava zadovoljstva z življenjem članov
kontrolne skupine v času pred in po vadbi in primerjava zadovoljstva obeh skupin v
času po vadbi.
3. Prikaz ugotovitev, s katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo člani
eksperimentalne in kontrolne skupine, s katerimi bi si želeli ukvarjati, če bi imeli
možnost in s katerimi se nikakor ne bi ukvarjali z uporabo modificiranega
vprašalnika Preference športnih aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami (Vute,
1986), prilagojenem za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Prikazali smo
rezultate individualnih in kolektivnih športnih aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, za
celotno skupino ter primerjalno za eksperimentalno in kontrolno skupino,
predstavili rezultate v preferencah športnih aktivnosti primerjalno glede na spol in
starost, vendar ne glede na skupino.


Prikaz splošne ocene stanja članov eksperimentalne in kontrolne skupine glede na
modificiran vprašalnik Cindi in gibalna/športna aktivnost za zdravje (2002)
(splošne podatke smo uporabili pri predstavitvi vzorca) s podatki o gibalni/športni
aktivnosti v prostem času, o telesni dejavnosti pri opravilih doma, o motivih za
gibalno/športno aktivnost, o telesni teži, skrbi za lastno zdravje, prehrani ter
kajenju.
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6.1 REZULTATI ANTROPOMETRIJSKIH IN GIBALNIH TESTOV
Antropometrijske in gibalne teste smo izvajali za člane eksperimentalne in kontrolne
skupine pred začetkom vadbe ter ponovno za obe skupini v času po trimesečni telesni
vadbi. Antropometrijski testi so obsegali merjenja telesne višine, telesne teže ter kožne
gube nadlahti, gibalni testi pa testiranja aktivnosti dotikanje plošče z roko v 20 sekundah,
skok v daljino z mesta, dviganje trupa v 60 sekundah, premagovanje 10 metrske razdalje
nazaj (lazenje v opori ležno spredaj), veso, predklon na klopci, tek 2 x 10 metrov z
obratom in tek na 60 metrov.

6.1.1 Primerjava telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti med skupinama
pred začetkom telesne vadbe
Najprej smo grafično predstavili rezultate antropometrijskih testov in testov gibalnih
sposobnosti obeh skupin v času pred telesno vadbo.
Da bi ugotovili, ali se skupini glede telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti v času pred
telesno vadbo statistično značilno razlikujeta, smo naredili še parametrični t-preizkus za
neodvisna vzorca in njegovo neparametrično različico Mann-Whitneyev U-preizkus, saj je
v obeh podvzorcih zgolj po 15 enot. Omenimo, da smo pri t-preizkusu za neodvisna vzorca
predhodno naredili Levenov preizkus enakosti varianc in v kolikor ni bil statistično
značilen (kar pomeni, da sta bili varianci v obeh skupinah enaki), smo pri interpretaciji
upoštevali osnovno različico t-preizkusa, sicer pa alternativno, ki enakosti predpostavk ne
predpostavlja. Izenačenost obeh skupin v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih v
času pred telesno vadbo nam omogoča večjo zanesljivost nadaljnjega preizkusa hipoteze.
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Slika 23: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na telesne značilnosti – pred
začetkom vadbe.

Mediana telesne višine (v cm) je nekoliko višja pri kontrolni skupini, vrednosti pa so
nekoliko bolj razpršene kot pri eksperimentalni skupini. Skupini sta si zelo podobni glede
telesne teže (v kg) in tudi v kožni gubi nadlahti (v mm), le da so glede slednje vrednosti v
kontrolni skupini nekoliko bolj razpršene.
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Preglednica 4: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na telesne značilnosti – pred
začetkom vadbe (t-preizkus za neodvisna vzorca)

Levenov
preizkus enakosti
varianc
F
p
0,180
0,674

Predpostavka enakosti varianc
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Telesna teža
Predpostavka neenakosti varianc
Kožna guba Predpostavka enakosti varianc
nadlahti
Predpostavka neenakosti varianc
Telesna
višina

0,683

0,416

0,486

0,491

t-preizkus enakosti
povprečij
t
g
p
0,817
28 0,421
0,817 27,841 0,421
0,618
28 0,542
0,618 27,609 0,542
0,041
28 0,967
0,041 26,786 0,967

F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostostnih stopenj

Kontrolna in eksperimentalna skupina sta primerljivi glede na telesno višino, telesno težo
in kožno gubo nadlahti, saj na podlagi t-preizkusa nismo potrdili statistično značilnih
razlik. Izenačenost skupin nam omogoča večjo zanesljivost nadaljnjega preizkusa hipoteze.
Zaradi majhnega vzorca preverimo še z neparametričnim Mann-Whitneyevim Upreizkusom, ali se povprečna ranga vrednosti, ki se nanašajo na telesne značilnosti,
razlikujeta med skupinama. V kolikor dobimo enak rezultat tudi s tem preizkusom, lahko
potrdimo, da med skupinama ni razlik.
Preglednica 5: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na telesne značilnosti – pred
začetkom vadbe (Mann-Whitneyev U-preizkus)

U-statistika
Telesna višina 1
Telesna teža 1
Kožna guba nadlahti 1

p

98
99
110,5

0,547
0,575
0,934

U-statistika nam pove, kakšna je razlika med maksimalno in dejansko vsoto
p — stopnja značilnosti

Tudi Mann-Whitneyev U-preizkus pokaže, da med skupinama ni statistično značilnih
razlik v telesnih značilnostih.
Nadalje preverimo, ali sta bili skupini pred začetkom vadbe izenačeni v gibalnih
sposobnostih.
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Slika 24: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na gibalne sposobnosti – v času
pred telesno vadbo.
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Mediana testa dotikanja plošče z roko v 20 sekundah je podobna v obeh skupinah, le da so
vrednosti v kontrolni skupini nekoliko bolj razpršene. Podobni so tudi rezultati skoka v
daljino z mesta (v cm) in dviganja trupa v 60 sekundah. Pri premagovanju razdalje nazaj na
10 m je ena oseba iz kontrolne skupine dosegla močno podpovprečen rezultat, v
eksperimentalni skupini pa trije, ostali rezultati pa so podobni. Pri testu vese (v sekundah)
je mediana kontrolne skupini nekoliko višja, en rezultat pa močno pozitivno izstopa.
Mediana predklona na klopci (v cm) je nekoliko višja v eksperimentalni skupini, rezultati
pa so tudi nekoliko bolj razpršeni kot v kontrolni skupini. Mediana teka 2 x 10 m z
obratom (v sekundah) je nekoliko višja v eksperimentalni skupini (torej so tekli počasneje),
v kateri so tudi tri ekstremne vrednosti. Mediana teka na 60 metrov je v obeh skupinah
podobna, obe skupini imata po eno ekstremno vrednost.

Najprej s preverimo t-preizkusom za neodvisna vzorca, ali med kontrolno in
eksperimentalno skupino pred začetkom vadbe obstajajo statistično značilne razlike v
gibalnih sposobnostih.
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Preglednica 6: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na gibalne sposobnosti – v
času pred telesno vadbo (t-preizkus za neodvisna vzorca)
Levenov
preizkus
enakosti
varianc

Dotikanje plošče z Predpostavka enakosti varianc
roko v 20 sek.
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Dviganje trupa v
60 sekundah
Predpostavka neenakosti varianc
Premagov. razdalje Predpostavka enakosti varianc
nazaj 10 m
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Vesa
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Predklon na klopci
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Tek 2 x 10 m z
obratom
Predpostavka neenakosti varianc
Predpostavka enakosti varianc
Tek 60 metrov
Predpostavka neenakosti varianc
Skok v daljino z
mesta

t-preizkus enakosti
povprečij

F
p
t
2,218 0,148 -0,304
9,878 0,004
1,074 0,309
2,985 0,095
1,617 0,214
1,955 0,173
1,047 0,315
0,351 0,558

-0,304
-0,702
-0,702
-1,861
-1,861
0,752
0,752
-0,635
-0,635
-1,016
-1,016
0,751
0,751
0,736
0,736

g

p
28 0,764

25,823
28
23,725
28
27,231
28
18,992
28
27,433
28
25,741
28
27,951
28
27,522

0,764
0,489
0,490
0,073
0,074
0,459
0,461
0,531
0,531
0,318
0,319
0,459
0,459
0,468
0,468

F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostostnih stopenj

Na podlagi t-preizkusa lahko sklenemo, da sta si bili skupini izenačeni tudi glede na
gibalne sposobnosti, saj ne moremo potrditi statistično značilnih razlik med njima. Še
največja razlika med skupinama se pokaže pri dvigovanju trupa v 60 sekundah (t = -1,86, p
= 0,07), kjer so v kontrolni skupini v povprečju naredili 19,87 (SD = 10,20) dvigov trupa, v
eksperimentalni pa 18,53 dvigov trupa (SD = 7,70). Povzamemo lahko, da sta bili skupini
v celoti medsebojno primerljivi. Omenimo še, da se pri preizkusu premagovanja razdalje
nazaj za 10 metrov in teku 2x10 metrov z obratom pojavljajo ekstremne vrednosti, kar
zmanjšuje moč zanesljivosti t-preizkusa.
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Preglednica 7: Primerjava kontrolne in eksperimentalne skupine glede na gibalne sposobnosti – v
času pred začetkom telesne vadbe (Mann-Whitneyev U-preizkus)

U-statistika
Dotikanje plošče z roko v 20 sekundah 1

105
109
100,5
88
93
93,5
91,5
103

Skok v daljino z mesta 1
Dviganje trupa v 60 sekundah 1
Premagovanje razdalje nazaj 10 m 1
Vesa 1
Predklon na klopci 1
Tek 2 x 10 m z obratom 1
Tek 60 metrov 1

p
0,755
0,885
0,618
0,310
0,410
0,430
0,383
0,693

U-statistika nam pove, kakšna je razlika med maksimalno in dejansko vsoto
p — stopnja značilnosti

Tudi na podlagi neparametričnega t-preizkusa za neodvisna vzorca lahko potrdimo, da ni
statistično značilnih razlik med skupinama v gibalnih sposobnostih pri prvem merjenju
(pred začetkom telesne vadbe).

6.1.2 Primerjava rezultatov antropometrijskih in gibalnih testov
eksperimentalne in kontrolne skupine dobljenih v času pred začetkom vadbe
in po koncu vadbe
Prvo merjenje telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti je potekalo v času pred
začetkom telesne vadbe, drugo pa v času po trimesečni programirani telesni vadbi.
Najprej nas je zanimalo, ali so se v drugem merjenju telesne značilnosti udeležencev ene in
druge skupine spremenile v primerjavi s prvim merjenjem. V spodnjih grafikonih so
najprej navedene vrednosti za prvo merjenje (oznaka 1), nato pa še za drugo merjenje
(oznaka 2). Nadalje je pod vsakim grafikonom prikazan statistični preizkus razlike med
skupinama. Zaradi majhnega vzorca smo pri preverjanju uporabili tako parametrični tpreizkus dvojic kot neparametrični Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov.
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Slika 25: Kožna guba nadlahti – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana kožne gube nadlahti (v mm) je v obeh skupinah v drugem merjenju ostala skoraj
enaka kot v prvem, le da se je v eksperimentalni skupini razdalja med dvema ročajema
malce povečala.

Preglednica 8: Kožna guba nadlahti – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in
Wilcoxonov preizkus)
Kožna
Kožna
guba
guba
nadlahti 1 nadlahti 2

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

22,27
9,231
22,33
7,365

22,73
9,772
22,6
7,872
-1,705
0,110
-0,845
0,413
-1,611
0,107
-0,632
0,527

AS — artimetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
g — število prostostnih stopenj
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)
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Niti v eksperimentalni niti v kontrolni skupini se kožna guba nadlahti v drugem merjenju
ni statistično značilno spremenila glede na prvo merjenje, kar pokažeta tako t-preizkus
dvojic kot Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov.

Slika 26: Telesna teža – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana telesne teže (v kg) se pri obeh skupinah v drugem merjenju ni spremenila.

Preglednica 9: Telesna teža – primerjava med 1. in 2. merjenjem
Telesna teža
1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

kontrolna
skupina
eksperimentalna
skupina
kontrolna
skupina
eksperimentalna
skupina
kontrolna
skupina
eksperimentalna
skupina

AS
SD
AS
SD
t
p
t
p
z
p
z
p

80,03
19,399
76
17,003

Telesna teža
2

80,04
19,378
75,91
17,195
-0,022
0,983
0,336
0,742
-0,079
0,937
-0,189
0,850

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
g — število prostostnih stopenj
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)
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V nobeni skupini se telesna teža v drugem merjenju ni statistično značilno spremenila
glede na prvo merjenje, kar pokažeta tako t-preizkus dvojic kot Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov.
V nadaljevanju smo testirali prvo hipotezo, ki se nanaša na vpliv trimesečne telesne vadbe
na gibalne sposobnosti.
H1: Vpliv trimesečne programirane telesne vadbe se odraža v izboljšanju gibalnih
sposobnosti mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Za vsako skupino smo preverili, ali so se gibalne sposobnosti po treh mesecih spremenile.
Rezultate obeh testiranj smo ločeno za vsako skupino posebej predstavili grafično, tudi
tokrat s pomočjo zabojev z ročaji. Razlike v rezultatih med 1. in 2. testiranjem smo
statistično

preverili

s

parametričnim

t-preizkusom

dvojic

in

neparametričnim

Wilcoxonovim preizkusom predznačnih rangov. V kolikor je prišlo do izboljšanja rezultata
le pri udeležencih v eksperimentalni skupini, ki so se udeležili trimesečne programirane
telesne vadbe, smo hipotezo potrdili.

Slika 27: Dotikanje plošče z roko v 20 sekundah – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana števila dotikov plošče v 20 sekundah je v drugem merjenju ostala podobna kot v
prvem, vendar pa se je v eksperimentalni skupini zaboj pomaknil navzgor, ročaja pa sta se
zmanjšala, kar kaže na napredovanje v tej skupini.

82

Pisek, M. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013
Preglednica 10: Dotikanje plošče z roko v 20 sekundah – primerjava med 1. in 2. merjenjem (tpreizkus dvojic in Wilcoxonov preizkus)
Dotikanje
Dotikanje
plošče z
plošče z
roko v 20
roko v 20
sekundah 1 sekundah 2

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

24,33
14,044
21,33
10,506

23,93
13,662
25,27
10,131
0,575
0,574
-4,944
0,000
-0,422
0,673
-3,431
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

Rezultat dotikanja plošče z roko v 20 sekundah v kontrolni skupini ne kaže statistično
pomembnih razlik med prvim in drugim merjenjem (t = 0,575, p = 0,574), medtem ko se je
v eksperimentalni skupini statistično značilno izboljšal (t = -4,944, p = 0,0001). Enak
rezultat dobimo tudi z neparametričnim Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov
(z = -3,431, p = 0,01). Napredovanje eksperimentalne skupine pri merjenju hitrosti gibanja
ekstremitet lahko statistično potrdimo.
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Slika 28: Skok v daljino z mesta – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

V kontrolni skupini se mediana skoka v daljino z mesta (v cm) v drugem merjenju ni
spremenila, medtem ko se je v eksperimentalni skupini zvišala.

Preglednica 11: Skok v daljino z mesta – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in
Wilcoxonov preizkus)

Skok v daljino z
mesta 1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov
preizkus
predznačenih
rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p

93,73
60,217
95,2
36,362

kontrolna
skupina

Skok v daljino z
mesta 2
92,33
62,111
105,67
39,478
0,548
0,592
-5,623
0,0001
-0,313
0,754
-3,354
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)
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Rezultat skoka v daljino z mesta se v kontrolni skupini v drugem merjenju ni spremenil (t
= 0,548, p = 0,592) glede na prvo merjenje, medtem ko se je v eksperimentalni skupini
izboljšal (t = -5,623, p = 0,0001). Enak rezultat dobimo tudi z neparametričnim
Wilcoxonovim preizkusom predznačenih rangov (z = -3,354, p = 0,001). Napredovanje
eksperimentalne skupine pri merjenju eksplozivne moči nog lahko statistično potrdimo.

Slika 29: Dviganje trupa v 60 sekundah – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana števila dvigov trupa v 60 sekundah se je v kontrolni skupini v drugem merjenju
rahlo dvignila, v eksperimentalni skupini pa se je močno dvignila.
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Preglednica 12: Dviganje trupa v 60 sekundah – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus
dvojic in Wilcoxonov preizkus)

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

Dviganje trupa v
60 sekundah 1

Dviganje trupa v
60 sekundah 2

19,87
10,204
18,53
7,698

18,27
10,18
24,67
8,591
2,256
0,041
-7,414
0,0001
-1,950
0,051
-3,419
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

T-preizkus dvojic pokaže, da se je rezultat dviganja trupa v 60 sekundah pri kontrolni
skupini v drugem merjenju celo poslabšal (t = 2,256, p = 0,041), v eksperimentalni skupini
pa se je izboljšal (t = -7,414, p = 0,001). Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov pokaže
enako, le da je poslabšanje v kontrolni skupini na meji statistične značilnosti (z = 1,95, p =
0,051). Napredovanje eksperimentalne skupine pri merjenju ponavljajoče moči lahko
statistično potrdimo.

86

Pisek, M. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

Slika 30: Premagovanje razdalje nazaj 10 m – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

V kontrolni skupini je mediana premagovanja razdalje nazaj na 10 metrov (v sekundah)
ostala v drugem merjenju na isti ravni kot v prvem, ena oseba pa je v obeh merjenjih
porabila ekstremno veliko časa. V eksperimentalni skupini se je mediana v drugem
merjenju nekoliko znižala, pri tem omenimo, da so v prvem merjenju tri osebe porabile
močno nadpovprečno veliko časa za premagovanje te razdalje, v drugem merjenju pa je
ena od njih rezultat močno izboljšala.
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Preglednica 13: Premagovanje razdalje nazaj 10 m – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus
dvojic in Wilcoxonov preizkus)
Premagovanje
razdalje nazaj
10 m 1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

36,000
45,021
35,707
30,293

Premagovanje
razdalje nazaj
10 m 2

36,260
44,602
26,840
19,150
-0,204
0,841
2,477
0,027
-0,817
0,414
-3,181
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

V premagovanju razdalje nazaj na 10 metrov je izboljšala rezultat samo eksperimentalna
skupina. Statistično pomembno razliko v izboljšanju rezultata pokažeta tako t-preizkus
dvojic (t = -5,623, p = 0,001) kot tudi Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov (z = 3,354, p = 0,001). Napredovanje eksperimentalne skupine pri merjenju koordinacije
gibanja telesa lahko statistično potrdimo.
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Slika 31: Vesa – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana vaje v vesi se je v kontrolni skupin v drugem merjenju celo nekoliko poslabšala,
medtem ko se je v eksperimentalni skupini precej izboljšala.
Preglednica 14: Vesa – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in Wilcoxonov
preizkus)

Vesa 1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

14,4
16,732
10,87
13,076

Vesa 2
13,33
15,174
17,13
17,537
1,835
0,088
-4,082
0,001
-0,817
0,073
-3,181
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

Kontrolna skupina pri vaji vese ni izboljšala rezultata v drugem merjenju, medtem ko ga je
eksperimentalna skupina statistično značilno izboljšala, kar pokažeta tako t-preizkus dvojic
(t = -4,08, p = 0,001) kot tudi Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov (z = -3,181, p =
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0,01). Napredovanje eksperimentalne skupine pri merjenju statične moči rok lahko
statistično potrdimo.

Slika 32: Predklon na klopci – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Mediana rezultata predklona na klopci se je v drugem merjenju v obeh skupinah nekoliko
izboljšala, s tem da se je v ekperimentalni skupini v nekoliko večji meri.
Preglednica 15: Predklon na klopci – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in
Wilcoxonov preizkus)

AS
SD
opisne statistike
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
t-preizkus dvojic
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
p
Wilcoxonov
preizkus skupina
predznačenih rangov
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

Predklon Predklon
na klopci na klopci
1
2
36,53
37,33
9,797
9,194
39,2
41,4
11,546
12,477
-0,883
0,392
-2,1
0,054
-1,794
0,369
-3,19
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)
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Pri predklonu na klopci kontrolna skupina med prvim in drugim merjenjem ni statistično
značilno napredovala. T-preizkus dvojic pokaže, da je napredovanje eksperimentalne
skupine na meji statistične značilnosti (t = -2,1, p = 0,051), medtem ko Wilcoxonov
preizkus predznačenih rangov (z = -3,19, p = 0,01) pokaže na statistično značilno
izboljšanje. Napredovanje eksperimentalne skupine pri merjenju gibljivosti v kolčnem
sklepu lahko statistično potrdimo.

Slika 33: Tek 2 x 10 m z obratom – primerjava med 1. in 2. merjenjem.

Pri teku 2 x 10 metrov sta obe skupini v drugem merjenju nekoliko izboljšali rezultat, saj
se je mediana znižala, vendar pa se je v eksperimentalni skupini znižala v večji meri. Za
razliko od kontrolne skupine pa so bile v prvem merjenju v eksperimentalni skupini tri
osebe z močno izstopajočim slabim rezultatom, v drugem merjenju pa le še ena.
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Preglednica 16: Tek 2 x 10 m z obratom – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in
Wilcoxonov preizkus)
Tek 2 x 10 m z
obratom 1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

9,307
3,3098
10,113
4,2323

Tek 2 x 20 m z
obratom 2

9,41
3,177
8,56
3,047
-0,576
0,573
2,839
0,013
-0,898
0,529
-2,088
0,037

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

Eksperimentalna skupina je izboljšala rezultat teka 2 x 10 metrov z obratom, kar pokažeta
tako t-preizkus dvojic (t = 2,839, p = 0,013) kot tudi Wilcoxonov preizkus predznačenih
rangov (z = -2,088, p = 0,037). Kontrolna skupina ni izboljšala rezultata. Napredovanje
eksperimentalne skupine pri merjenju koordinacije in hitrosti lahko statistično potrdimo.

Slika 34: Tek na 60 metrov – primerjava med 1. in 2. merjenjem.
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V teku na 60 metrov je mediana pri kontrolni skupini v drugem merjenju ostala na isti
ravni, medtem ko se je pri ekprerimentalni skupini znižala, kar pomeni izboljšanje
rezultata. Omenimo še, da je v tej skupini ena oseba dosegla v prvem merjenju ekstremno
slab rezultat, v drugem pa ga je popravila.
Preglednica 17: Tek na 60 metrov – primerjava med 1. in 2. merjenjem (t-preizkus dvojic in
Wilcoxonov preizkus)

Tek 60 metrov 1

opisne statistike

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov preizkus
predznačenih rangov

AS
SD
eksperimentalna AS
skupina
SD
t
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna t
skupina
p
z
kontrolna
skupina
p
eksperimentalna z
skupina
p
kontrolna
skupina

Tek 60 metrov 2

16,427
7,0044
16,687
6,6515

16,673
7,1771
14,86
6,2862
-1,642
0,123
5,562
0,0001
-0,629
0,154
-3,299
0,001

AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega merjenja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

Eksperimentalna skupina je izboljšala rezultat teka na 60 metrov, kar pokažeta tako tpreizkus dvojic (t = 5,562, p = 0,0001) kot tudi Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov
(z = -3,299, p = 0,01). Kontrolna skupina ni izboljšala rezultata. Napredovanje
eksperimentalne skupine pri merjenju hitrosti gibanja celega telesa lahko statistično
potrdimo.
Analiza rezultatov gibalnih testov udeležencev eksperimentalne skupine po trimesečni
programirani telesni vadbi v primerjavi z udeleženci kontrolne skupine je pokazala
statistično značilno izboljšanje moči, koordinacije, hitrosti in gibljivosti. Hipotezo, da se
vpliv trimesečne programirane telesne vadbe odraža v izboljšanju gibalnih sposobnosti
mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, lahko potrdimo.
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6.2 ANALIZA ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM
Vprašalnik zadovoljstva z življenjem – Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons,
Larsen, & Griffin, 1985) so izpolnjevali člani eksperimentalne (udeleženci vadbe) in
kontrolne skupine dvakrat. Enkrat v obdobju pred začetkom vadbe in drugič v obdobju po
zaključku trimesečne programirane telesne vadbe.
Postavili smo hipotezo, s katero smo želeli preveriti, ali se je pri udeležencih
eksperimentalne skupine po trimesečni programirani telesni vadbi zadovoljstvo z
življenjem izboljšalo.
H2: Mladostniki in odrasle oseb z motnjo v duševnem razvoju po koncu programa telesne
vadbe izražajo večje zadovoljstvo z življenjem kot pred programom telesne vadbe.
Zadovoljstvo z življenjem smo merili s petimi trditvami na Likertovi lestvici od 1 (sploh se
ne strinjam) do 7 (popolnoma se strinjam), in sicer pred in po eksperimentu.

Slika 35: Zadovoljstvo z življenjem – primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino glede
na posamezne trditve v času pred začetkom vadbe in po treh mesecih.

Tako v kontrolni kot v eksperimentalni skupini so anketiranci v času pred začetkom vadbe
izrazili precej visoko zadovoljstvo v vseh trditvah (Slika 35), vendar pa so na podlagi
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gornjega grafikona anketiranci kontrolne skupine nekoliko bolj zadovoljni. Največja
razlika med skupinama se pokaže pri trditvi Do sedaj sem dobil/a vse pomembne stvari, ki
sem jih v življenju želel, ki je v kontrolni skupini ocenjena s povprečno oceno 5,5, v
eksperimentalni pa s 4,5.
Tri mesece kasneje je kontrolna skupina ocenila zadovoljstvo z življenjem podobno kot v
prvem merjenju, eksperimentalna skupina pa je vse trditve ocenila višje. Pri tem še posebej
izstopa strinjanje s trditvijo S svojim življenjem sem zadovoljen/na (ASprvo

merjenje =

5,7,

ASdrugo merjenje = 6,5).

Preglednica 18: Zadovoljstvo z življenjem – posamezne trditve – primerjava rezultatov med 1. in 2.
izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov (t-preizkus dvojic in Wilcoxonov preizkus predznačenih
rangov)

V mnogih
Razmere S svojim
pogledih
v mojem življenje
je moje
življenju
m sem
življenje
so
zadovolje
skoraj
odlične
n/na
idealno

kontrolna
skupina
t-preizkus
dvojic
eksperimentalna
skupina
Wilcoxonov kontrolna
skupina
preizkus
predznačenih eksperimentalna
rangov
skupina

t
p
t
p
z
p
z
p

0
1
-2,956
0,01
0
1
-2,652
0,008

-1,468
0,164
-4,183
0,001
-1,414
0,157
-2,887
0,004

0
1
-3,676
0,002
0
1
-3,02
0,003

Do sedaj
Če bi se
sem
moje
dobil/a
življenje
vse
kmalu
pomembn
končalo,
e stvari,
ne bi
ki sem si
ničesar
jih v
spreminja
življenju
l/a
želel/a
-0,564
-1
0,582
0,334
-4,036
-3,055
0,001
0,009
-0,577
-1
0,564
0,317
-2,81
-2,489
0,005
0,013

p — stopnja značilnosti
t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega anketiranja med seboj razlikujeta (parametrični
preizkus)
z statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega anketiranja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

Tako

parametrično

t-preizkus

dvojic

kot

neparametrični

Wilcoxonov

preizkus

predznačenih rangov pokažeta, da v kontrolni skupini ni prišlo do statistično značilnega
izboljšanja zadovoljstva z življenjem. V eksperimentalni skupini so vse trditve ocenjene v
drugem merjenju statistično značilno višje, kar pokažeta oba preizkusa.
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Na podlagi teh indikatorjev je oblikovana skupna dimenzija zadovoljstva, ki je seštevek
ocen teh indikatorjev:
-

31–35 zelo zadovoljen/na

-

26–30 zadovoljen/na

-

21–25 pretežno zadovoljen/na

-

20 nevtralen/na (niti zadovoljen/na niti nezadovoljen/na)

-

15–19 pretežno nezadovoljen/na

-

10–14 nezadovoljen/na

-

5–9 zelo nezadovoljen/na

Najprej smo s Cronbachovim koeficientom alfa preverili zanesljivost oziroma
konsistentnost

merskega

instrumenta. Vrednosti

nad

0,6

kažejo,

da

je

med

spremenljivkami dovolj visoka korelacija, kar pomeni, da merijo isti konstrukt.
Preglednica 19: Cronbachova alfa za zadovoljstvo z življenjem

Cronbachov koeficient alfa
(α) (pred vadbo)
0,889

Cronbachov koeficient alfa (α)
(po vadbi)
0,87

Vrednosti Cronbachove alfe nad 0,8, kakršne so tudi v našem primeru, kažejo na zelo
dobro ali vzorno zanesljivost merskega instrumenta, tako da upravičeno upoštevamo vseh
pet trditev pri izračunu zadovoljstva z življenjem.
Preglednica 20: Zadovoljstvo z življenjem – opisne statistike

skupina
Zadovoljstvo z
življenjem pred
eksperimentom
Zadovoljstvo z
življenjem po
ekperimentu

15

Aritmetična
sredina
27,7

Standardni
odklon
5,12

15
15

24,7
28,0

6,36
5,40

15

29,1

5,55

N

kontrolna
eksprimentalna
kontrolna
eksprimentalna

N — število
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Povprečno število točk pri izračunu dimenzije zadovoljstva z življenjem je pred
eksperimentom nekoliko nižje pri eksperimentalni skupini (AS = 24,7) kot pri kontrolni
(AS = 27,7). Vrednosti med 21 in 25 točkami, kamor se uvršča eksperimentalna skupina,
kažejo na pretežno zadovoljni, vrednosti med 26 in 30 točkami, kolikor jih je dosegla
kontrolna skupina, pa na zadovoljni z življenjem. Obe skupini sta v drugem merjenju
dosegli nekoliko višji rezultat in ju uvršča v razred zadovoljnih z življenjem.
Najprej preverimo s t-preizkusom za neodvisna vzorca, ali sta se skupini glede
zadovoljstva z življenjem med seboj razlikovali. To preverimo pred in po eksperimentu.

Preglednica 21: Zadovoljstvo z življenjem – t-preizkus za neodvisna vzorca

Levenov preizkus
enakosti varianc
F

Zadovoljstvo z
življenjem pred
eksperimentom

Zadovoljstvo z
življenjem
po
eksperimentu

Predpostavka
enakosti varianc
Predpostavka
neenakosti
varianc
Predpostavka
enakosti varianc
Predpostavka
neenakosti
varianc

p

1,115

0,014

t-preizkus enakosti povprečij
t

0,3

0,908

g

p

1,423

28

0,166

1,423

26,772

0,166

-0,567

28

0,575

-0,567

27,978

0,575

F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
g — število prostostnih stopenj
t — vrednost; t-preizkus enakosti povprečij — preverimo, ali se povprečni vrednosti dveh skupin podatkov med dvema neodvisnima
vzorcema statistično pomembno razlikujeta ali ne

T-preizkus za neodvisna vzorca pokaže, da ni statistično značilnih razlik v zadovoljstvu
med skupinama niti pred eksperimentom (t = 1,42, p = 0,166) niti po eksperimentu (t = 057, p = 0,575).
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Preglednica 22: Zadovoljstvo z življenjem – Mann-Whitneyev U-preizkus

U statistika

p

Zadovoljstvo z življenjem pred merjenjem

88

0,325

Zadovoljstvo z življenjem po merjenju

94

0,461

U-statistika nam pove, kakšna je razlika med maksimalno in dejansko vsoto
p — stopnja značilnosti

Tudi neparametrični Mann-Whitneyev U-preizkus pokaže, da med skupinama ni razlik v
zadovoljstvu niti pred eksperimentom niti po njem.

V naslednjem koraku preverimo s t-preizkusom dvojic za vsako skupino posebej, ali se je
zadovoljstvo z življenjem po eksperimentu spremenilo.
Preglednica 23: Zadovoljstvo z življenjem – t-preizkus dvojic in Wilcoxonov preizkus

Zadovoljstvo
z življenjem

t-preizkus dvojic

Wilcoxonov
preizkus
predznačenih
rangov

kontrolna
skupina
eksperimentalna
skupina
kontrolna
skupina
eksperimentalna
skupina

t
p
t
p
z
p
z
p

-0,745
0,469
-4,925
0,000
-0,71
0,48
-3,21
0,00

p — stopnja značilnosti
g — število prostostnih stopenj
t — vrednost; t-statistika — z njo preverimo, ali se povprečni vrednosti rezultata prvega in drugega anketiranja med seboj razlikujeta
(parametrični preizkus)
z-statistika — z njo preverimo, ali se povprečna ranga rezultata prvega in drugega anketiranja med seboj razlikujeta (neparametrični
preizkus)

V kontrolni skupini ne moremo potrditi statistično značilne razlike v zadovoljstvu z
življenjem pred in po eksperimentu (t = -0,745, p = 469). V eksperimentalni skupini je
prišlo do statistično pomembnega izboljšanja (t = -493, p = 0,000). Pozitiven učinek vadbe
torej lahko potrdimo. Enak rezultat dobimo tudi z neparametričnim Wilcoxonovim
preizkusom. Hipotezo, da mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju po
koncu programa telesne vadbe izražajo večje zadovoljstvo z življenjem kot pred
programom telesne vadbe, sprejmemo.
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6.3 PREFERENCE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Modificiran vprašalnik Preference športnih aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami
(Vute, 1986), prilagojen za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, so izpolnjevali
udeleženci eksperimentalne in kontrolne skupine.
Preference športnih aktivnosti so pokazatelj zanimanja za posamezne športe. Anketiranci
obeh skupin so za 45 športnih aktivnosti navedli, ali se z njimi ukvarjajo (1), se ne, vendar
si to želijo (2) ali pa se ne in si tega nikakor ne želijo (3). Gre za 8 kolektivnih in 37
individualnih športnih aktivnosti. Da bi razliko v številu individualnih oziroma kolektivnih
športov relativizirali, smo za vsakega anketiranca izračunali delež individualnih oziroma
kolektivnih športov, s katerimi se ukvarja, glede na vse naštete individualne oziroma
kolektivne športe.
V nadaljevanju smo za vsako športno aktivnost statistično preverili razliko med
skupinama. V ta namen smo uporabili razmerje verjetij (Likelihood Ratio), ki je podobna
statistika kot hi-kvadrat, le da je primerna za majhne vzorce. Predpostavka za hi-kvadrat
statistiko je namreč, da nobena od celic ne sme imeti pričakovane vrednosti manj kot 5 in
bi bila v našem primeru skoraj vedno kršena. Za razmerje verjetij ta predpostavka ne velja.
Nadalje nas je zanimalo, ali se skupini razlikujeta v preferencah individualnih in
kolektivnih športnih aktivnosti. Izračunali smo povprečno vrednost preferenc za obe
skupini športnih aktivnosti, pri čemer nižja vrednost pomeni višjo preferenco. Tako smo
dobili dve numerični sestavljeni spremenljivki in s t-preizkusom na neodvisna vzorca
preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med skupinama.
Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v preferencah športnih aktivnosti glede na spol in
starost, vendar ne glede na skupino. Anketirance smo združili v dva starostna razreda, in
sicer do 40 let in 40 let ali več. Nato smo za vsako od aktivnosti z razmerjem verjetij
preverili, ali obstajajo razlike glede na spol in starost, nato pa še s t-preizkusom za
neodvisna vzorca, ali obstajajo razlike v preferencah kolektivnih oziroma individualnih
športnih aktivnosti prav tako glede na spol in starost.
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Preglednica 24: Preference športnih aktivnosti glede na skupino
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g — število prostostnih stopenj

V kontrolni skupini se največ oseb ukvarja z naslednjimi športi:
-

hoja, sprehodi (93,3 %),

-

plavanje (60,0 %),

-

tek na smučeh ali kolesarjenje (46,7 %),

-

alpsko smučanje, sankanje, atletika ali planinarjenje (33,3 %),

-

ples, badminton, košarka ali namizni tenis (26,7 %),

-

kegljanje, tek v naravi ali jahanje (20,0 %).

Ostali športi so navedeni v manj kot 20 %.
V eksperimentalni skupini je delež tistih, ki se ukvarjajo s posameznimi športi, sledeč:
-

hoja, sprehodi, vadba doma ali splošna vadba (100,0 %),

-

plavanje (66,7 %),

-

ples ali kolesarjenje (40,0 %),

-

sankanje (33,3 %),
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-

tek na smučeh, košarka ali atletika (26,7 %),

-

badminton, nogomet ali jahanje (20,0 %).

Ostali športi so navedeni v manj kot 20 %.
V kontrolni skupini bi se največ oseb ukvarjalo z jahanjem (26,7 %), če bi imeli to
možnost, v eksperimentalni skupini jih je prav tako največ navedlo ta šport (60,0 %),
vendar pa so visoki deleži navedb tudi za jadranje (53,3 %), balinanje (46,7 %), fitnes
(33,3 %), badminton (26,7 %), ples (20,0 %) in sankanje (20,0 %).
V kontrolni skupini je najbolj nepriljubljenih naslednjih 13 športov: rolkanje, aerobika,
rokomet, odbojka, boks, karate, golf, tenis, joga, splošna vadba, veslanje, kajak, kanu in
vaterpolo, saj so vsi navedli, da se s temi športi ne bi ukvarjali. V eksperimentalni skupini
je popolnoma nepriljubljenih športov nekoliko manj (9), ti so: rolkanje, karate, golf,
potapljanje, ribolov, jadranje na deski, veslanje, kajak oz. kanu in vaterpolo.
Navedimo še, da je v kontrolni skupini povprečni delež navedb športov, s katerimi se
anketiranci ukvarjajo, 14,1 %, medtem ko znaša v eksperimentalni skupini 16,3 %. Večja
razlika med skupinama se pokaže v deležu navedb športov, s katerimi bi se želeli ukvarjati,
če bi imeli možnost: v kontrolni skupini znaša zgolj 3,3 %, v eksperimentalni pa 10,7 %.
Povprečni delež športov, s katerimi se testirani nikakor ne bi želeli ukvarjati, znaša v
kontrolni skupini 82,7 %, v eksperimentalni pa 78,3 %. Na podlagi teh podatkov lahko
povzamemo, da se eksperimentalna skupina v večji meri ukvarja z različnimi športi in ima
tudi večjo željo po ukvarjanju z drugimi športi, če bi imela to možnost.
Statistično značilne razlike v ukvarjanju s športi se med skupinama kažejo pri naslednjih
športih:
-

badminton (razmerje verjetij: 6,16, p = 0,046): eksperimentalna skupina pozitivno
odstopa v deležu tistih, ki bi si želeli ukvarjati se s tem športom, vendar nimajo
možnosti (26,7 %), v kontrolni skupini te želje ni izrazil nihče, je pa v tej skupini
nekoliko večji delež tistih, ki se s tem športom že ukvarjajo (26,7 %) v primerjavi s
kontrolno skupino (20,0 %);

-

balinanje (razmerje verjetij: 6,72, p = 0,010): kontrolna skupina je temu športu
izrazito nenaklonjena, saj je kar 93,3 % testirancev navedlo, da se z njim ne bi
ukvarjalo, medtem ko znaša ta delež v eksperimentalni skupini 53,3 %. V tej
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skupini se skoraj polovica (46,7 %) testirancev že ukvarja s tem športom, v
kontrolni pa je takih zgolj 6,7 %;
-

vadba doma (razmerje verjetij: 34,11, p = 0,000): v eksperimentalni skupini jo vsi
prakticirajo, v kontrolni skupini pa zgolj 6,7 %, 93,3 % pa jih je navedlo, da je tudi
ne bi;

-

splošna vadba (razmerje verjetij: 41,59, p = 0,000): v eksperimentalni skupini jo
vsi prakticirajo, v kontrolni pa nihče in tudi nihče nima želje, da bi jo;

-

plavanje (razmerje verjetij: 6,31, p = 0,043): razlika med skupinama se kaže
predvsem v deležu tistih, ki se ne ukvarjajo s plavanjem in tudi nimajo želje, v
kontrolni skupini znaša ta delež 40,0 %, v eksperimentalni skupini pa 13,3 %;

-

jadranje (razmerje verjetij: 8,58, p = 0,003): s tem športom se sicer nihče od
anketirancev ne ukvarja, vendar pa bi si to želela več kot polovica (53,3 %)
testirancev v eksperimentalni skupini in le 6,7 % testirancev v kontrolni skupini.

V nadaljevanju smo preverili, ali se skupini med seboj razlikujeta glede na preference
kolektivnih oziroma individualnih športnih aktivnosti. Pri tem smo izračunali dve novi
spremenljivki, ki sta povprečje vrednosti preferenc za kolektivne oziroma individualne
športe. Nižja vrednost v tem primeru pomeni višjo preferenco.

Preglednica 25: Preference športnih aktivnosti glede na skupino – t-preizkus
skupina
Kolektivna
športna
aktivnost

kontrolna

Individualna
športna
aktivnost

kontrolna

eksperimentalna

eksperimentalna

N
15

AS
2,85

SD

2,74

0,345

15

2,65

0,265

2,53

p

t

g

p

U

p

0,276

15

15

F
2,662

0,114

0,948

28

0,351

97

0,539

0,098

0,757

1,339

28

0,191

74

0,119

0,227

N — število
AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj
U-statistika nam pove, kakšna je razlika med maksimalno in dejansko vsoto

Med kontrolno in eksperimentalno skupino ne moremo potrditi statistično značilnih razlik
niti glede preferenc kolektivnih športnih aktivnosti (t = 0,95, p = 0,351; U = 97, p = 0,539)
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niti glede preferenc individualnih športnih aktivnosti (t = 1,34, p = 0,191; U = 74, p =
0,119).
V nadaljevanju sledi primerjalna analiza športnih preferenc med spoloma.
Preglednica 26: Preference športnih aktivnosti glede na spol
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p — stopnja značilnosti
g — število prostostnih stopenj

Ženske se ukvarjajo z naslednjimi športi oziroma aktivnostmi:
-

hoja, sprehodi (100 %),

-

vadba doma in splošna vadba (50,0 %),

-

ples in plavanje (40,0 %).

Ostalih športov niso navajale.
Moški so navedli več različnih športov, s katerimi se ukvarjajo :
-

hoja, sprehodi (95,0 %),

-

plavanje (75,0 %),

-

kolesarjenje (60,0 %)
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-

vadba doma (55,0 %),

-

tek na smučeh, splošna vadba (50,0 %),

-

sankanje (45,0 %),

-

atletika, planinarjenje (40,0 %),

-

alpsko smučanje, košarka (35,0 %),

-

ples, badminton, jahanje (30,0),

-

namizni tenis, nogomet (25,0 %).

Ostali športi so navedeni v manj kot 20 %.
Največji žensk bi se ukvarjalo z jahanjem (80,0 %), če bi imele to možnost. Navedle so še
ples (40,0 %) in sankanje (30,0 %). Moški bi se ukvarjali z jadranjem (40,0 %), jahanjem,
fitnesom, balinanjem (25,0 %), desetina jih je navedla še deskanje na snegu, rolanje,
badminton, judo in taborništvo.
Nobena od žensk se ne bi ukvarjala s turnim smučanjem, hokejem na ledu in parketu,
rolkanjem, nogometom, boksom, judom, karatejem, golfom, tenisom, potapljanjem,
ribolovom, jadranjem na deski, veslanjem, kajakom, kanujem in vaterpolom.
Med moškimi so popolnoma nepriljubljeni naslednji športi: rolkanje, aerobika, karate, golf,
joga, veslanje, kajak, kanu in vaterpolo, saj so vsi navedli, da se s temi športi ne bi
ukvarjali. S temi športi se ne bi ukvarjal nihče. Velika večina moških, torej vsaj 90 %, se
ne bi ukvarjala s turnim smučanjem, deskanjem na snegu, hokejem na parketu, rokometom,
odbojko, gimnastiko, boksom, judom, tenisom, potapljanjem, jadranjem na deski in
taborništvom. Ženske se torej ne bi ukvarjale s 16 navedenimi športnimi aktivnostmi,
moški pa z osmimi.
Med ženskami je povprečni delež navedb športov, s katerimi se ukvarjajo, 8,7 %, med
moškimi pa 18,4 %, vendar pa je v povprečju nekoliko večji delež ženske navajal športe, s
katerimi bi se ukvarjale (9,6 %), kot moških (5,7 %). Povprečni delež športov, s katerimi si
ženske nikakor ne bi želele ukvarjati se, znaša 81,9 %, v eksperimentalni pa 75,9 %. Na
podlagi teh podatkov lahko povzamemo, da se moški v večjimi meri ukvarjajo in so
nenaklonjeni manj različnim oblikam športnih aktivnosti.
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Statistično značilne razlike se med spoloma kažejo pri naslednjih športih:
-

alpsko smučanje (razmerje verjetij: 8,42, p = 0,015): več kot tretjina moških (35,0
%) se s tem ukvarja, a nobena ženska. Delež žensk, ki se ne bi hotele ukvarjati s
tem športom, znaša 90,0 %, med moškimi pa 65,0%;

-

sankanje (razmerje verjetij: 9,615, p = 0,008): zelo podobna sta deleža tistih, ki so
sicer naklonjeni temu športu, vendar pa se večji delež moških (45,0 %) kot žensk
(10,0 %) z njim tudi ukvarja;

-

tek na smučeh (razmerje verjetij: 6,758, p = 0,034): s tem športom se ukvarja
polovica moških in zgolj desetina žensk, med katerimi jih kar 80,0 % zavrača ta
šport, med moški pa znaša ta delež 50,0 %;

-

ples (razmerje verjetij: 7,8, p = 0,02): zanimanje za to dejavnost je večje med
ženskami, saj bi se jih 40,0 % s tem ukvarjalo, če bi imele možnost, med moški pa
je zainteresiranih le 5,0 %.;

-

nogomet (razmerje verjetij: 4,54, p = 0,033): da je ta šport tradicionalno moški, se
je izkazalo tudi tokrat, saj se nobena ženska ne bi hotela ukvarjati z njim, čeprav je
tudi med moškimi ta delež precej visok (75,0 %);

-

kolesarjenje (razmerje verjetij: 7,632, p = 0,006): s tem se ukvarja 60,0 % moških
in le 10,0 % žensk; nobena od žensk tudi ni pokazala zanimanja za ta šport;

-

jahanje (razmerje verjetij: 10,437, p = 0,005): nobena od žensk se sicer s tem ne
ukvarja, vendar pa obstaja precejšen interes (80,0 %). Z jahanjem se ukvarja 30,0
% moških, 25,0 % pa jih je navedlo, da bi se s tem ukvarjalo. Nikakršnega interesa
za jahanje ni pokazala petina žensk in 45,0 % moških.

Preglednica 27: Preference športnih aktivnosti glede na spol – t-preizkus

spol
Ženski
Kolektivna
športna aktivnost Moški
Ženski
Individualna
športna aktivnost Moški

N
10
20
10
20

AS
2,9
2,744
2,695
2,538

N — število
AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj
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SD
0,202
0,348
0,215
0,255

F

p

t

g

p

4,493

0,043

1,552

27,15

0,132

0,892

0,353

1,665

28

0,107

Pisek, M. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

Kljub precejšnjim razlikam med spoloma v preferencah posameznih športnih aktivnosti pa
ne moremo potrditi razlike v preferencah kolektivnih (t = 1,55, p = 0,132) oziroma
individualnih športov (t = 1,665, p = 0,107).
V nadaljevanju je predstavljena primerjalna analiza športnih preferenc glede na starostni
skupini do 40 let in nad 40 let.
Preglednica 28: Preference športnih aktivnosti glede na starost
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Med tistimi, ki so stari do 40 let, se jih največ ukvarja z naslednjimi športi oziroma
aktivnostmi:
-

hoja, sprehodi (100,0 %),

-

plavanje (66,7 %),

-

vadba doma, kolesarjenje (55,6 %),

-

sankanje, tek na smučeh, splošna vadba (50,0 %),

-

ples, badminton, košarka, atletika, planinarjenje (38,9 %),

-

namizni tenis, nogomet (27,8 %),
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-

alpsko smučanje, tek v naravi, jahanje (22,2 %).

Ostali športi so navedeni v manj kot 20 %.
Med starejšimi od 40 let je delež tistih, ki se ukvarjajo s posameznimi športi, sledeč:
-

hoja, sprehodi (91,7 %),

-

plavanje (58,3 %),

-

splošna vadba (50,0 %),

-

alpsko smučanje, ples, kolesarjenje (25,0 %).

Ostali športi so navedeni v manj kot 20 %.
Mlajša skupina si najbolj želi ukvarjati se z jahanjem (38,9 %), če bi imeli to možnost,
zaželena športa sta še fitnes in jadranje (33,3 %), nekoliko manj še drsanje (22,2 %). Med
starejšimi je najbolj zaželen šport jahanje, ki si ga želi polovica vprašanih, sicer pa še
balinanje (41,7 %), ples (33,3 %) in jadranje (25,0 %).
Nihče izmed starih do 40 let si ne želi rolkanja, karateja, golfa, potapljanja, veslanja,
kajaka, kanuja in vaterpola. Za večino so nepriljubljeni športi še turno smučanje, aerobika,
boks, tenis, joga in jadranje na deski (94,4 %) pa tudi hokej na parketu, rokomet, odbojka,
gimnastika, ribolov in taborništvo (88,9 %). Iz skupine starejših se ne bi nihče želel
ukvarjati z deskanjem na snegu, drsanjem, hokejem na ledu ali parketu, rolanjem,
rolkanjem, namiznim tenisom, nogometom, rokometom, boksom, judom, karatejem,
golfom, tenisom, jogo, jadranjem na deski, kajakom in kanujem, veslanjem in vaterpolom.
Zelo majhen interes je še za turno smučanje, aerobiko, košarko, odbojko, gimnastiko,
fitnes, tek v naravi, potapljanje in ribolov, saj se kar 91,7 % vprašanih z njimi ne bi
ukvarjalo.
Med mlajšimi znaša povprečni delež navedb športov, s katerimi se anketiranci ukvarjajo,
18,8 %, medtem ko znaša med starejšimi 9,8 %. Presenetljivo sta deleža tistih, ki si želijo
ukvarjati se z določenimi športi, pa se ne morejo, v obeh skupinah približno enaka – med
mlajšimi znaša povprečni delež 7,4 %, med starejšimi pa 6,3 %. Povprečni delež športov, s
katerimi se anketirani nikakor ne bi želeli ukvarjati, znaša med mlajšimi 73,7 %, med
starejšimi pa 83,9 %. Pričakovano se torej mlajši ukvarjajo z več različnimi športi kot
starejši.
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Statistično značilne razlike v ukvarjanju s športi se med skupinama kažejo pri naslednjih
športih:
-

sankanje (razmerje verjetij: 6,55, p = 0,038): s tem športom se ukvarja več mlajših
(50,0 %) kot starejših (8,3 %). Tri četrtine starejših nima zanimanja za ta šport, med
mlajšimi je takšnih 44,4 %;

-

drsanje (razmerje verjetij: 8,54, p = 0,014): nihče izmed starejših se s tem športom
ne ukvarja in prav tako nihče nima interesa zanj. Med mlajšimi se s tem športom
ukvarja 16,7 % oseb, 22,2 % pa bi se, če bi imeli možnost;

-

rolanje (razmerje verjetij: 7,11, p = 0,029): nihče izmed starejših se s tem športom
ne ukvarja in prav tako nihče nima interesa zanj. Med mlajšimi se s tem športom
ukvarja 16,7 % oseb, 16,7 % pa bi se, če bi imeli možnost;

-

badminton (razmerje verjetij: 8,549, p = 0,014): s tem športom se ukvarja 38,9 %
mlajših, 11,1 % mlajših pa bi se ukvarjalo s tem športom, če bi imeli možnost. Od
starejših se s tem športom ne ukvarja nihče od vprašanih, 16,7 % pa bi se, če bi
imeli možnost;

-

namizni tenis (razmerje verjetij: 8,539, p = 0,014): nihče izmed starejših se s tem
športom ne ukvarja in prav tako nihče nima interesa zanj. Med mlajšimi se s tem
športom ukvarja 27,8 % oseb, 11,1 % pa bi se, če bi imeli možnost;

-

nogomet (razmerje verjetij: 5,763, p = 0,016): nihče izmed starejših se s tem
športom ne ukvarja in prav tako nihče nima interesa zanj. Med mlajšimi se s tem
športom ukvarja 27,8 % oseb, nihče, ki ne igra tega športa, pa se ne bi ukvarjal z
njim;

-

tek v naravi (razmerje verjetij: 6,084, p = 0,048): s tem športom se ukvarja 22,2 %
mlajših do 40 let in nihče od starejših, med katerimi jih je 8,3 % izrazilo interes,
med mlajšimi pa nihče.

V nadaljevanju smo preverili, ali se starostni skupini med seboj razlikujeta glede na
preference kolektivnih oziroma individualnih športnih aktivnosti.
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Preglednica 29: Preference športnih aktivnosti glede na starostna razreda – t-preizkus
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N — število
AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj
U-statistika nam pove, kakšna je razlika med maksimalno in dejansko vsoto

Preference za kolektivno športno aktivnost so nekoliko višje med mlajšimi od 40 let
(ASmlajši = 2,72; ASstarejši = 2,92), razlika pa je na meji statistične značilnosti, kar pokaže tpreizkus za neodvisna vzorca (t = -2,019, p = 0,054), Mann-Whitneyev U-preizkus pa
pokaže na previsoko tveganje, da bi razliko potrdili (U = 70,5, p = 0,113). Nekoliko večja
je razlika med skupinama glede preferenc individualnih športov (AS mlajši = 2,52; ASstarejši =
2,92), ki jo lahko statistično potrdimo tudi s t-preizkusom za neodvisna vzorca (t = -2,13, p
= 0,042), po Mann-Whitneyevem U-preizkusu pa je tveganje na meji statistične značilnosti
(U = 66,5, p = 0,079). Pričakovano so torej mlajši nekoliko bolj zainteresirani za šport kot
starejši.
Hipoteza 3 predpostavlja, da se mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju v večji meri ukvarjajo z individualnimi športi kot s kolektivnimi.
Pri tej hipotezi nas je zanimalo le, ali se mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem
razvoju obeh skupin skupaj ukvarjajo z določeno individualno ali kolektivno športno
dejavnostjo ali ne.
Anketni vprašalnik je vseboval 45 športnih aktivnosti, od tega 8 kolektivnih in 37
individualnih športnih aktivnosti. Da bi razliko v številu individualnih oziroma kolektivnih
športov relativizirali, smo za vsakega anketiranca izračunali delež individualnih oziroma
kolektivnih športov, s katerimi se ukvarja, glede na vse naštete individualne oziroma
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kolektivne športe. Hipotezo smo preverili s t-preizkusom dvojic, pri tem smo združili obe
skupini, saj ni razloga, da bi preverjali hipotezo ločeno glede na skupini.
Preglednica 30: Ukvarjanje z individualnimi oziroma kolektivnimi športi – t-preizkus dvojic

AS
8,3 %
16,7 %

Kolektivna športna aktivnost
Individualna športna aktivnost

N
30
30

SD
0,144
0,110

t
-4,748

g

p
29

0,000

N — število
AS — aritmetična sredina
SD — standardna deviacija
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj

Osebe z motnjo v duševnem razvoju se ukvarjajo v povprečju s 16,7 % različnimi
individualnimi športnimi aktivnostmi od 37 in z 8,3 % kolektivnimi športnimi aktivnostmi
od 8. Na podlagi t-preizkusa dvojic (t = -4,75, p = 0,000) lahko potrdimo hipotezo, da se
osebe z motnjo v duševnem razvoju v večji meri ukvarjajo z individualnimi kot s
kolektivnimi športnimi aktivnostmi.

6.4 SPLOŠNA OCENA STANJA
Prikaz splošne ocene stanja članov eksperimentalne in kontrolne skupine obsega poleg
splošnih podatkov, ki smo jih uporabili pri predstavitvi vzorca, še podatke o gibalni/športni
aktivnosti v prostem času, o telesni dejavnosti pri opravilih doma, o motivih za
gibalno/športno aktivnost, o telesni teži, skrbi za lastno zdravje, prehrani ter kajenju. Za
obdelavo teh podatkov smo se odločili, ker so pomemben kazalec kakovosti življenja
udeležencev eksperimentalne in kontrolne skupine v času raziskave. Želeli smo ugotoviti,
ali

se

pojavljajo

razlike

med

udeleženci

redne

programirane

telesne

vadbe

(eksperimentalno skupino) in skupino, ki v vadbo ni vključena (kontrolno skupino).
Najprej smo udeležencem obeh skupin smo zastavili vprašanji o njihovi gibalni/športni
aktivnosti v prostem času ter telesni dejavnosti pri vsakdanjih opravilih doma. Zanimalo
nas je, koliko dni v tednu so na ta način telesno dejavni udeleženci ene in druge skupine.
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gibalna/športna aktivnost v telesna dejavnost pri opravilih
prostem času
doma

Slika 36: Povprečno število dni tedensko za gibalno/športno aktivnost v prostem času in telesne
dejavnosti pri opravilih doma.

Kontrolna skupina je v povprečju dejavna 3,1 dan tako za gibalne/športne aktivnosti v
prostem času kot za telesne dejavnosti pri opravilih doma. Eksperimentalna skupina
nameni v povprečju več dni za gibalne/športne aktivnosti (AS = 4,9) kot za telesno
dejavnost pri opravilih doma (AS = 3,3). Omenimo še, da je 26,7 % oseb iz
eksperimentalne skupine gibalno/športno aktivnih vseh sedem dni v tednu, iz kontrolne
skupina pa je takih zgolj 7,1 %. Nekoliko drugačna je slika glede telesne dejavnosti pri
vsakdanjih opravilih. V kontrolni skupini je vse dni v tednu dejavnih 7,1 % oseb, v
eksperimentalni skupini pa nihče.
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Preglednica 31: Povprečno število dni tedensko za gibalno/športno aktivnost v prostem času in
telesne dejavnosti pri opravilih doma – t-preizkus za neodvisna vzorca
Levenov preizkus
enakosti varianc

F
Predpostavka
Gibalna/športna
varianc
aktivnost v prostem
Predpostavka
času
varianc
Predpostavka
Telesna dejavnost varianc
pri opravilih doma Predpostavka
varianc

p

t-preizkus enakosti
povprečij

t

g

p

enakosti
1,612

0,215

-3,16

27

0,004

-3,173 26,96

0,004

neenakosti
enakosti
0,005

0,943 -0,305

27

0,762

-0,305 26,53

0,763

neenakosti

F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca lahko potrdimo, da je eksperimentalna skupina
bolj gibalno/športno aktivna v prostem času kot kontrolna skupina (t = -3,2, p = 0,004),
medtem ko glede telesne dejavnosti pri vsakdanjih opravilih razlike ne moremo potrditi
(t = -0,31, p = 0,762).

Nadalje nas je zanimalo, kakšni so razlogi oziroma motivi anketirancev za gibalno/športno
aktivnost.
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Slika 37: Razlogi za gibalno/športno aktivnost.

Anketiranci so navedli razloge za gibalno/športno aktivnost, pri čemer so lahko navedli več
razlogov, tako da vsota vseh odgovorov presega 100 %.
V kontrolni skupin je največkrat naveden razlog ker se ob gibanju in športu zabavam, ki ga
je navedlo 46,7 % anketirancev. Drugi razlog je da bom v dobri telesni kondiciji (40,0 %).
Dobra četrtina anketirancev kontrolne skupine (26,7 %) je navedla razlog zaradi druženja s
prijatelji, 13,3 % jih je navedlo, da zaradi zdravja in počutja, 6,7 % zaradi lepšega videza
svoje postave in 26,7 % ne vem. V povprečju so navedli 1,6 odgovora.
V eksperimentalni skupini sta najpomembnejša razloga da bom v dobri telesni kondiciji
(66,7 %) in zaradi zdravja in počutja (60,0 %). Tretji najpogostejši je odgovor ker se ob
gibanju in športu zabavam (40,0 %), tretjina jih to počne zaradi druženja s prijatelji, 6,7 %
pa zaradi lepšega videza svoje postave. 13,3 % anketirancev ni vedelo odgovora.
Povprečno število razlogov v tej skupini znaša 2,2.
Statistično značilno razliko med skupinama lahko potrdimo le pri razlogu zaradi zdravja in
počutja (hi-kvadrat: 7,033, p = 0,008), ki so ga v eksperimentalni skupini navajali večkrat
kot v kontrolni.
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Slika 38: Ure sedenja dnevno v prostem času.

Povprečno število ur, ki jih osebe v kontrolni skupini preživijo v sedečem stanju v prostem
času, znaša 3,1, nekoliko manj ur, to je 2,6, pa porabijo za to v eksperimentalni skupini.
Preglednica 32: Ure sedenja dnevno v prostem času – t-preizkus za neodvisna vzorca
Levenov preizkus
enakosti varianc

F
Predpostavka
enakosti
Ure sedenja dnevno varianc
v prostem času
Predpostavka neenakosti
varianc

1,013

p

0,323

t-preizkus enakosti
povprečij

t

g

p

0,89

28

0,381

0,89

26,133

0,381

F — rezultat Levenovega preizkusa enakosti varianc
p — stopnja značilnosti
t — vrednost
g — število prostorskih stopenj

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca (t = 0,89, p = 0,381) ne moremo statistično
potrditi razlike med skupinama v povprečnem številu ur dnevno, ki jih presedijo v prostem
času.
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Slika 39: Mnenje o svoji telesni teži.

V obeh skupinah petina oseb ne ve, kakšno je njihovo mnenje o svoji telesni teži. V
kontrolni skupini skoraj polovica (46,7 %) oseb meni, da je njihova teža normalna, v
eksperimentalni skupini pa jih to meni 53,4 %. Tretjina oseb iz kontrolne skupine meni, da
imajo preveliko telesno težo, v eksperimentalni skupini pa znaša ta delež 26,7 %.
Na podlagi razmerja verjetij (razmerje verjetij: 0,178, p = 0,915) ne moremo potrditi
statistično značilne razlike med skupinama v mnenju o svoji telesni teži.
Zanimalo nas je tudi, kako sta povezana indeks telesne mase (ITM) in mnenje o telesni
teži. Indeks telesne mase izračunamo po formuli

, kot okvirno mejo

med normalnim in previsokim ITM pa vzamemo 25, saj je ta številka po mednarodnih
merilih BMI (body mass index) za ugotavljanje prekomerne telesne teže in zamaščenosti
glede na spol že pokazatelj prekomerne telesne teže (Završnik, & Pišot, 2005).
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Preglednica 33: Mnenje o svoji telesni teži glede na indeks telesne mase

ITM
normalna
prevelika
telesna teža telesna teža
Število
Odstotek
Število
prevelika
Odstotek
Število
ne vem
Odstotek
Število
Odstotek
normalna
Mnenje o telesni teži

Skupaj

4
66,7%
1
16,7%
1
16,7%
6
100,0%

Skupaj

11
15
45,8% 50,0%
8
9
33,3% 30,0%
5
6
20,8% 20,0%
24
30
100,0% 100,0%

Med tistimi, ki imajo indeks telesne mase nad 25, jih skoraj polovica (45,8 %) meni, da
imajo normalno telesno težo, dobra petina (20,8 %) pa o tem nima mnenja.

Slika 40: Mnenje, ali oseba skrbi za svoje zdravje.

V kontrolni skupini dobra četrtina (26,7 %), v eksperimentalni pa petina oseb meni, da zelo
dobro skrbijo za svoje zdravje. Štiri desetine oseb v kontrolni skupini in šest desetin v
eksperimentalni skupini jih meni, da skrbijo kar dobro, 6,7 % iz kontrolne skupine in
13,3 % iz eksperimentalne skupine jih meni, da skrbijo bolj malo oziroma premalo. V
kontrolni skupini jih 26,7 % ne ve, ali dovolj skrbijo za svoje zdravje, ta delež je v
kontrolni skupini precej nižji (6,7 %).
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Na podlagi razmerje verjetij (razmerje verjetij: 3,015, p = 0,389) ne moremo potrditi
statistično značilni razlik med skupinama v mnenju o skrbi za svoje zdravje.
Na koncu so nas zanimale še prehranske navade anketirancev. Za pet vrst nezdrave hrane
in pijače nas je zanimalo, kako pogosto jih uživajo. Na voljo je bilo šest odgovorov, pri
čemer smo odgovora enkrat na mesec in nikoli/redko združili, saj je bilo zelo malo
tovrstnih odgovorov.

Slika 41: Pogostost uživanja nezdrave hrane in pijače.

Pogled na gornjo sliko nas prepriča, da se večina anketirancev precej nezdravo prehranjuje.
Več kot polovica v obeh skupinah jih vsakodnevno uživa ocvrte jedi oziroma ocvrt
krompirček, hitro prehrano pa uživa celo več kot dve tretjini anketirancev. Slaščice so
nekoliko manj priljubljene, saj jih vsakodnevno uživa 13,3 % anketirancev kontrolne
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skupine in 6,7 % anketirancev eksperimentalne skupine, v kateri pa so bolj priljubljene
brezalkoholne sladke pijače (26,7 %) v primerjavi s kontrolno skupino (13,3 %).
Preglednica 34: Prehranjevalne navade – razmerje verjetij

ocvrte jedi
ocvrt krompirček
hitra prehrana
slaščice
brezalkoholne sladke pijače

razmerje verjetij
0,483
0,801
2,964
0,956
1,359

g

p
3
3
2
4
4

0,923
0,849
0,227
0,916
0,851

p — stopnja značilnosti
g — število prostorskih stopenj

Na podlagi razmerij verjetij ne moremo potrditi statistično značilne razlike med skupinama
v prehranjevalnih navadah.

Slika 42: Ali udeleženci kontrolne in eksperimentalne skupine radi uživajo naštete jedi in pijačo?

Nekoliko večji delež oseb iz eksperimentalne skupine (66,7 %) kot kontrolne skupine
(46,7 %) ima rad naštete nezdrave jedi v sliki 41, vendar pa razlike med skupinama ne
moremo potrditi (hi-kvadrat: 1,22, p = 0,269).
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Slika 43: Ali kadite?

V kontrolni skupini kadi 26,7 % oseb, v eksperimentalni skupini pa nihče. Razlike med
skupinama lahko na podlagi razmerja verjetij statistično potrdimo (razmerje verjetij: 4,615,
p = 0,032).
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7 RAZPRAVA
7.1 ANTROPOMETRIJSKI IN GIBALNI TESTI
V okviru naše naloge smo želeli preveriti, ali lahko z redno prilagojeno in motivacijsko
bogato telesno vadbo izboljšamo gibalne sposobnosti (moč, koordinacijo, gibljivost in
hitrost) oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, starih 18 let ali več, tako ženskega kot
moškega spola. Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo merili pri osebah
eksperimentalne (udeleženci telesne vadbe) in kontrole skupine (niso bili v programu
telesne vadbe) dvakrat – v času pred začetkom vadbe in v času po zaključku trimesečne
vadbe. K sodelovanju smo povabili osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ker te
osebe, kot navaja Lačen (2001), potrebujejo omejeno pomoč vse življenje, so pa na več
prilagoditvenih področjih delno samostojne, na nekaterih popolnoma samostojne in se
pomoč v odraslem obdobju praviloma orientira na usmerjanje. Praktično ni osebe z zmerno
motnjo v duševnem razvoju, ki se v skladu s svojimi sposobnostmi ne bi mogla vključevati
v razvijanje gibalnih sposobnosti, v rekreacijo, v šport (Lačen, 2001), treba pa jim je
ponuditi primerne športno/gibalne aktivnosti in jih spodbuditi, da se v njih aktivno
vključijo, saj se večinoma te osebe slabo zavedajo pozitivnega vpliva športno/gibalnih
aktivnosti na kakovost življenja.
Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju gibalni razvoj poteka nekoliko drugače kot pri
večini oseb. Tako kot to velja tudi za druga področja (socialno, čustveno, intelektualno),
lahko poteka gibalni razvoj počasneje in nepovezano in tudi ne pri vseh osebah do enake
stopnje, zato nikdar ne moremo z gotovostjo trditi, ali je oseba že dosegla najvišjo možno
stopnjo gibalnega razvoja. Velikokrat občutek, da je oseba že dosegla najvišji nivo na vseh
področjih, ni pravi, saj je oseba še zmožna napredovati (Vidovič, Srebot, Cerar, & Markun
Puhan, 2003). Pretirana zaščita oseb z motnjo v duševnem razvoju privede do
nesamostojnosti. Zavedati se moramo, da oseba z motnjo v duševnem razvoju, ki ima tudi
cerebralno paralizo lahko npr. tudi meče, ona z epilepsijo plava itd. Doktrina, da so osebe z
motnjo v duševnem razvoju že tako ali tako prizadete in jih zato ne bi še dodatno
obremenjevali, danes ne drži več (Lačen, 2001). Izboljšanje gibalnih sposobnosti daje
posamezniku tudi večjo kakovost življenja pri vsakodnevnih opravilih, ohranjanje le-teh
pa, kot navajajo Corbin, Mausurier in Franks (2002), omogočajo tudi kasneje pri ostarelem
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prebivalstvu dobre funkcionalne sposobnosti, preprečujejo poškodbe in vplivajo na
zdravje.
Gibalne sposobnosti so odločilne za posameznikovo gibalno učinkovitost, od katere je
odvisno izvajanje različnih gibalnih nalog (Šturm, & Strojnik, 1994), vendar pa se človek
pomembnosti optimalno razvitih gibalnih sposobnosti zaveda šele takrat, ko ne more ali pa
s težavo opravlja vsakdanja opravila, kar pa negativno vpliva na celoten psihosomatični
status (Berčič, 2001).
Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti smo merili s športnovzgojnim kartonom (Strel
et al., 1996), ki smo ga modificirali za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ker
nas je zanimalo tudi, koliko sta bili skupini v telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih
različni v času pred vadbo, smo najprej naredili primerjavo obeh skupin prvega merjenja,
nato pa še primerjavo rezultatov prvega in drugega merjenja eksperimentalne in kontrolne
skupine. Postavili smo hipotezo, da se vpliv trimesečne programirane telesne vadbe odraža
v izboljšanju gibalnih sposobnosti mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem
razvoju.
Najprej smo med člani eksperimentalne in kontrolne skupine izvedli primerjavo za
osnovne meritve telesnih parametrov (telesna višina, telesna teža in kožna guba) in
gibalnih sposobnosti v času pred začetkom telesne vadbe. Ugotovili smo, da sta bili
kontrolna in eksperimentalna skupina primerljivi glede telesne višine, telesne teže in kožne
gube nadlahti, saj nismo potrdili statistično značilnih razlik, prav tako primerjava gibalnih
sposobnosti obeh skupin v času pred začetkom vadbe ni pokazala statistično pomembnih
razlik. Še največja razlika med skupinama se je pokazala pri dvigovanju trupa v 60
sekundah (p = 0,07), kjer so v kontrolni skupini v povprečju naredili 19,87, v
eksperimentalni pa 18,53 dvigov trupa. Pri preizkusu premagovanja razdalje nazaj na 10
metrov in teku 2 x 10 metrov z obratom so se pojavile ekstremne vrednosti, kar morda
lahko pripišemo veliki utrujenosti nekaterih merjencev ob koncu testiranja, morda upadu
motivacije ali psihološke blokade zaradi novega okolja, testiranja in neznanih ljudi.
Povzamemo lahko, da sta bili skupini pred začetkom telesne vadbe v celoti medsebojno
primerljivi. Izenačenost skupin nam je omogočala večjo zanesljivost nadaljnjega preizkusa
hipoteze.
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Pred preverjanjem hipoteze smo naredili še primerjavo telesnih značilnosti prvega (v času
pred vadbo) in drugega merjenja (v času po vadbi). Telesna višina se ni pri nobenem
merjencu ne v eni ne drugi skupini spremenila (merili smo jo do 0,5 cm natančno).
Merjenci so bili stari 18 let in več, torej se je lahko obdobje rasti že zaključilo ali pa je
potekala počasneje in je v obdobju treh mesecev ni bilo zaznati. Kožna guba nadlahti in
telesna teža sta se minimalno spremenili in spremembe niso statistično značilne.
Nato smo tako pri eksperimentalni skupini (udeleženci redne telesne vadbe) kot pri
kontrolni skupini (niso se udeleževali telesne vadbe) preverili, ali so se gibalne sposobnosti
po treh mesecih spremenile. Med prvim in drugim merjenjem so se pri eksperimentalni
skupini pokazale statistično pomembne razlike v izboljšanju moči, koordinacije, hitrosti in
gibljivosti. Pri vseh osmih testih gibalnih sposobnosti smo ugotovili statistično pomemben
napredek (p < 0,05): pri dotikanju plošče z roko, kjer smo merili hitrost izmeničnih gibov;
pri skoku v daljino z mesta, kjer smo merili eksplozivno moč rok; pri dviganju trupa, kjer
smo merili ponavljajočo moč; pri premagovanju 10-metrske razdalje po vseh štirih nazaj,
kjer smo merili koordinacijo gibanja telesa; pri vesi, kjer smo merili statično moč rok; pri
predklonu na klopci, kjer smo merili gibljivost v kolčnem sklepu; pri teku 2 x 10 metrov z
obratom, kjer smo merili koordinacijo in hitrost, ter pri teku na 60 metrov, kjer smo merili
hitrost gibanja celega telesa. Pri kontrolni skupini primerjava rezultatov med prvim in
drugim merjenjem ni pokazala statistično pomembnih razlik napredka v merjenih gibalnih
sposobnostih. T-preizkus dvojic je pokazal, da se je rezultat dviganja trupa v 60 sekundah
pri kontrolni skupini v drugem merjenju celo poslabšal (t = 2,256, p = 0,041), Wilcoxonov
preizkus predznačenih rangov je pokazal enako, le da je bilo poslabšanje v kontrolni
skupini na meji statistične značilnosti (z = 1,95, p = 0,051), torej poslabšanje le ni tako
izrazito.
Rezultati esperimentalne skupine v statistično značilnem izboljšanju gibalnih sposobnosti
so zelo razveseljivi in kažejo na vpliv telesne vadbe na njihove gibalne sposobnosti. Na
osnovi dobljenih rezultatov smo potrdili hipotezo H1: Vpliv trimesečne programirane
telesne vadbe se odraža v izboljšanju gibalnih sposobnosti mladostnikov in odraslih
oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Sklepamo lahko, da so k nastalim rezultatom pripomogli tudi starši in strokovni delavci v
bivalni enoti. Veliko staršev je na vadbi sodelovalo, pomagalo pri izvajanju vaj, dodatno so
motivirali udeležence eksperimentalne skupine za delo na vadbi in predvsem za delo doma.
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Udeleženci vadbe, njihovi starši in vzgojitelji v bivalni enoti so dobili priporočila za delo
doma, ki so bila slikovno opremljena. Nekateri starši so povedali, da udeleženci vaje
izvajajo zelo motivirano sami vsak dan, drugi, da delajo vaje doma skupaj z njimi, kar se
jim zdi dobro tudi zanje. Udeleženci telesne vadbe so bili odrasle osebe in so se za vadbo
odločali samostojno ter na svojo željo, vendar pa je za osebe z zmerno motnjo še kako
pomembno usmerjanje, zgled in motiviranje za gibanje ter šport, ne glede na to, ali živijo
pri starših ali v bivalni enoti.
Vloga ožjega okolja, še posebej staršev in vzgojiteljev, je odločilna pri razvijanju
gibalno/športnih navad in posledično kakovosti življenja posameznika (Pišot, Juriševič, &
Završnik, 2002; Pišot, & Završnik, 2001). Pozitivnih vplivov telesne vadbe ni mogoče
pričakovati brez vpetosti družine oz. bivalnega okolja, kjer posameznik živi (Wechsler,
Kelley, Weitzman, SanGiovanni, & Seibring, 2000). Pomoč osebam z zmerno motnjo v
duševnem razvoju naj bi se v odraslem obdobju praviloma orientirala na usmerjanje.
Naloga vzgojiteljev v bivalnih enotah ali staršev je, da se jih spodbudi za redne
gibalne/športne aktivnosti, saj bi se veliko odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem
razvoju brez primerne spodbude okolja hitro odločilo za lagodno življenje v brezdelju in s
tem pogosto povezanim prenajedanjem ter popolno odsotnost gibanja zaradi avtomatizacije
prevoznih sredstev. Optimalen razvoj gibalnih sposobnosti in ohranjanje le-teh pa sta še
kako pomembna za posameznikovo samostojnost pri vsakodnevnih opravilih ter
ohranjanju zdravja.
7.2 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
V tem delu naloge smo ugotavljali, ali programirana telesna vadba vpliva na zadovoljstvo z
življenjem oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Člani eksperimentalne in kontrolne
skupine so izpolnjevali vprašalnik zadovoljstva z življenjem – Satisfaction With Life Scale
(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) dvakrat – enkrat v obdobju pred začetkom
vadbe, saj smo želeli preveriti, kakšno je zadovoljstvo z življenjem ene in druge skupine
pred začetkom telesne vadbe, in drugič v času po zaključku telesne vadbe, ki se je je
udeležila samo eksperimentalna skupina, saj smo želeli ugotoviti, ali je prišlo do kakšnih
sprememb pri eni in drugi skupini.
Člani eksperimentalne in kontrolne skupine so v času pred začetkom vadbe izrazili precej
visoko zadovoljstvo v vseh trditvah, vendar pa so anketiranci kontrolne skupine nekoliko
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bolj zadovoljni. Največja razlika med skupinama se pokaže pri trditvi Do sedaj sem dobil/a
vse pomembne stvari, ki sem jih v življenju želel, ki je v kontrolni skupini ocenjena s
povprečno oceno 5,5, v eksperimentalni pa s 4,5. Tri mesece kasneje je kontrolna skupina
ocenila zadovoljstvo z življenjem podobno kot v prvem merjenju in ni prišlo do statistično
značilnega izboljšanja zadovoljstva z življenjem, medtem ko so v eksperimentalni skupini
vse trditve, ocenjene v drugem merjenju, statistično značilno višje Pri tem še posebej
izstopa strinjanje s trditvijo S svojim življenjem sem zadovoljen/na (ASprvo

merjenje = 5,7,

ASdrugo merjenje = 6,5). Zgornje ugotovitve kažejo na to, da moramo tudi pri osebah z zmerno
motnjo v duševnem razvoju upoštevati, da lahko telesna vadba pomembno vpliva na
njihovo kakovost življenja, v smislu izboljšanja zadovoljstva z življenjem, ali kot pravi
Berčič (2001), je šport pomembna dejavnost s celovitim vplivom na ravnovesje
posameznika

in

ustvarja

harmonijo

med

njegovo

večrazsežnostno

naravo

in

vsakodnevnimi obveznostmi. Škof (2010) dodaja, da redna telesna dejavnost nauči
usmerjati energijo in doživeti zadoščenje ob vloženem trudu, saj to prinaša posamezniku
dober občutek o sebi. Občutek, da nekaj zmore, daje posamezniku samozavest in zaupanje
vase ter v lastne moči.
Povprečno število točk pri izračunu dimenzije zadovoljstva z življenjem je pred
eksperimentom nekoliko nižje pri eksperimentalni skupini (AS = 24,7) kot pri kontrolni
(AS = 27,7). Vrednosti med 21 in 25 točkami, kamor se uvršča eksperimentalna skupina,
kažejo na pretežno zadovoljni, vrednosti med 26 in 30 točkami, kolikor jih je dosegla
kontrolna skupina, pa na zadovoljni z življenjem. Obe skupini sta v drugem merjenju
dosegli nekoliko višji rezultat, kar ju uvršča v razred zadovoljnih z življenjem. Razloge
morda lahko najdemo v časovni umestitvi prvega in drugega anketiranja. Prvo anketiranje
je bilo izvedeno meseca februarja, ki je za mnoge lahko psihično neugoden čas, saj je dan
kratek, kar lahko vpliva tudi na zadovoljstvo z življenjem. Drugo anketiranje je bilo
izvedeno maja, ko je dan daljši. Statistično značilnih razlik v zadovoljstvu med skupinama
ne moremo potrditi niti v obdobju pred telesno vadbo (p = 0,166) niti v obdobju po telesni
vadbi (p = 0,575). Kot navaja Musek (2005), pomeni subjektivno blagostanje subjektivno
vrednotenje življenja, pri katerem je relevantno posameznikovo lastno doživljanje, ne pa
to, kaj o dobrem življenju menijo strokovnjaki. Subjektivno blagostanje pomeni odgovor
na vprašanje, ali svoje življenje ocenjujemo kot dobro glede na standarde, ki si jih sami
postavljamo. Predpostavlja se, da je ocena o zadovoljstvu bolj stabilno vrednotenje, ki ni v
celoti odvisno od trenutnega emocionalnega stanja posameznika. Razloge, da sta obe
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skupini pri drugem anketiranju izrazili večje zadovoljstvo z življenjem, gre morda iskati
tudi v morebitnih spremembah življenjskih okoliščin v bivalni enoti, saj v njej stalno živi
kar 46,7 % udeležencev kontrolne in 40,0 % udeležencev eksperimentalne skupine. Ko
smo nato preverili še za vsako skupino posebej, ali se kažejo statistično značilne razlike v
zadovoljstvu z življenjem med rezultati prvega in drugega anketiranja, smo ugotovili, da v
kontrolni skupini ne moremo potrditi statistično značilne razlike v zadovoljstvu z
življenjem, medtem ko je pri eksperimentalni skupini prišlo do statistično pomembnega
izboljšanja (p = 0,000). Pozitiven učinek trimesečne telesne vadbe na zadovoljstvo z
življenjem lahko potrdimo ter na osnovi dobljenih rezultatov sprejmemo hipotezo
H2: Mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju po koncu programa
telesne vadbe izražajo večje zadovoljstvo z življenjem kot pred programom telesne
vadbe. To pa pomeni tudi pozitiven vpliv telesne vadbe na kakovost življenja, saj kot pravi
Lačen (2001), pod kakovostjo življenja danes ne razumemo več samo dobre hrane in tople
postelje, temveč kakovost življenja posameznika predstavlja predvsem visoka stopnja
zadovoljstva z življenjem (Lačen, 2001).

7.3 PREFERENCE ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Raziskovalci pogosto pridejo do spoznanja, da se osebe s posebnimi potrebami ne
vključujejo v večji meri v športne dejavnosti, ker jim te niso dovolj zanimive (Goltnik
Urnaut, 2007). Razlogov, zakaj določene športne dejavnosti osebam z zmerno motnjo v
duševnem razvoju niso zanimive, pa je lahko več. Zanimanje za aktivno vključenost upade
predvsem takrat, ko športna dejavnost ni prilagojena osebam z motnjo v duševnem razvoju
in posledično v športni dejavnosti te osebe nimajo možnosti za uspeh. Kot navajajo
Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan (2003), je pri osebah z zmerno motnjo v
duševnem razvoju lastna ustvarjalnost manj razvita. Tudi pri športnih aktivnostih je
poudarek na individualnem pristopu, upoštevati se mora posameznikove sposobnosti.
Prilagojena športna dejavnost mora izhajati iz sposobnosti, ki jih posameznik že ima, in mu
postaviti takšne cilje, ki jih bo z določenim naporom zmogel.
V tem delu naloge nas je zanimalo, s katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo
mladostniki in odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ali se bolj ukvarjajo z
individualnimi kot kolektivnimi športnimi panogami, s katerimi športnimi panogami bi si
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želeli ukvarjati se, če bi imeli možnost, in s katerimi se nikakor ne bi ukvarjali. Zanimalo
nas je tudi, ali obstajajo razlike v preferencah športnih aktivnosti glede na spol in starost,
vendar ne glede na skupino.
Rezultati kažejo, da se v kontrolni skupini največ oseb ukvarja s hojo in sprehodi (93,3 %),
s plavanjem (60 %), tekom na smučeh ali kolesarjenjem (46,7 %), alpskim smučanjem,
sankanjem, atletiko ali planinarjenjem (33,3 %), s plesom, košarko, badmintonom ali
namiznim tenisom (26,7 %), s kegljanjem, tekom v naravi ali jahanjem (20,0 %). Ostale
športe so navedli v manj kot 20 %. V eksperimentalni skupini se s hojo in sprehodi, vadbo
doma ter splošno vadbo ukvarjajo prav vsi (100,0 %), s plavanjem (66,7 %), s plesom ali
kolesarjenjem (40,0 %), s sankanjem (33,3 %), s tekom na smučeh, košarko ali atletiko
(26,7 %) ter z badmintonom, nogometom ali jahanjem (20,0 %). Ostale športe so navedli v
manj kot 20 %.
Prav vsi udeleženci eksperimentalne skupine so se ukvarjali s splošno vadbo in vadbo
doma, saj je bila anketa izvedena maja 2012. Splošna vadba se je nadaljevala še po
zaključenem zadnjem merjenju, saj so si udeleženci to želeli, kar je razveseljivo.
Udeleženci ene in druge skupine se večinoma vključujejo v športne dejavnosti, ki
omogočajo individualen pristop, ali pa gre za dejavnosti, ki se izvajajo tudi v okviru
specialne olimpijade. Plavanje, kot pravi Vute (1999), je ena najprimernejših dejavnosti za
ljudi s posebnimi potrebami. Ne glede na motoriko posameznika omogoča visoko
samostojnost gibanja v vodi, ob tem zvišuje gibalne sposobnosti in dobro vpliva na
posameznikovo počutje.
V kontrolni skupini bi se največ oseb ukvarjalo z jahanjem (26,7 %), če bi imeli to
možnost, v eksperimentalni skupini jih je prav tako največ navedlo ta šport (60,0 %),
vendar pa so visoki deleži navedb tudi za jadranje (53,3 %), balinanje (46,7 %), fitnes
(33,3 %), badminton (26,7 %), ples (20,0 %) in sankanje (20,0 %).
Nekateri udeleženci obeh skupin se že ukvarjajo z jahanjem, kar visok odstotek
udeležencev ene in druge skupine pa navaja, da bi se z jahanjem želelo ukvarjati. Iz
vprašalnika sicer ne moremo razbrati, za katero vrsto jahanja gre, predvidevamo pa, da gre
za terapevtsko jahanje, saj veliko udeležencev biva relativno blizu Centra za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje – CIRIUS Kamnik, kjer se ukvarjajo tudi s terapevtskim
jahanjem. Terapevtsko jahanje je v prvi vrsti prijetno doživetje, pozitivno vpliva na gibalne
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in psihosocialne funkcije (CIRIUS Kamnik, 2012). Morda so se novice o primerni športni
dejavnosti razširile in si želijo tudi drugi take dejavnosti. Kar 53,3 % udeležencev
eksperimentalne skupine je izrazilo željo, da bi se ukvarjali z jadranjem. Tu sklepamo
podobno. V zadnjem času se je v slovenskem prostoru razširil projekt Mirno more, kamor
se vključujejo tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju.
V kontrolni skupini je najbolj nepriljubljenih naslednjih 13 športov: rolkanje, aerobika,
rokomet, odbojka, boks, karate, golf, tenis, joga, splošna vadba, veslanje, kajak, kanu in
vaterpolo, saj so vsi navedli, da se s temi športi ne bi ukvarjali. V eksperimentalni skupini
je popolnoma nepriljubljenih športov nekoliko manj (9), ti so: rolkanje, karate, golf,
potapljanje, ribolov, jadranje na deski, veslanje, kajak oz. kanu in vaterpolo.
V kontrolni skupini je povprečni delež navedb športov, s katerimi se anketiranci ukvarjajo,
14,1 %, medtem ko znaša v eksperimentalni skupini 16,3 %. Večja razlika med skupinama
se pokaže v deležu navedb športov, s katerimi bi si želeli ukvarjati se, če bi imeli to
možnost: v kontrolni skupini znaša zgolj 3,3 %, v eksperimentalni pa 10,7 %. Povprečni
delež športov, s katerimi si testirani nikakor ne bi želeli ukvarjati se, znaša v kontrolni
skupini 82,7 %, v eksperimentalni pa 78,3 %. Na podlagi teh podatkov lahko povzamemo,
da se eksperimentalna skupina v večji meri ukvarja z različnimi športi in ima tudi večjo
željo po ukvarjanju tudi z drugimi športi, če bi imela za to možnost. Razlogi za to lahko
izhajajo iz spodbud okolja, zdravstvenega stanja posameznikov ali individualne motivacije
posameznikov.
Med kontrolno in eksperimentalno skupino ter med skupino žensk in skupino moških ne
moremo potrditi statistično značilnih razlik niti glede preferenc kolektivnih športnih
aktivnosti niti glede preferenc individualnih športnih aktivnosti. Pri primerjavi skupin po
starosti (do 40 let in nad 40 let) je med mlajšimi znašal povprečni delež navedb športov, s
katerimi se anketiranci ukvarjajo 18,8 %, medtem ko je znašal med starejšimi 9,8 %.
Statistično značilne razlike ukvarjanja z določenim športom v prid mlajšim so se pokazale
pri sankanju, drsanju, rolanju, namiznem tenisu, nogometu in teku v naravi. Deleža tistih,
ki si želijo ukvarjati se z določenimi športi, če bi imeli možnost za to, sta v obeh skupinah
približno enaka – med mlajšimi znaša povprečni delež 7,4 %, med starejšimi pa 6,3 %.
Povprečni delež športov, s katerimi se testirani nikakor ne bi želeli ukvarjati, znaša med
mlajšimi 73,7 %, med starejšimi pa 83,9 %. Pričakovano se torej mlajši ukvarjajo z več
različnimi športi kot starejši. Podobno je ugotavljal tudi Sila (1997), ki je proučeval
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ukvarjanje s športom članov ljubljanskih družin v različnih starostnih obdobjih. Ugotovil
je, da s staranjem vse več ljudi opusti šport. Zavedati se moramo, da so bile tako v
eksperimentalni kot kontrolni skupini tudi osebe z Downovim sindromom in kot navajata
Novljanova ter Jelenčeva (2002), se starostni procesi pri njih pokažejo prej kot pri ostalih
ljudeh z motnjami v duševnem razvoju, prej se začne pojavljati tudi regresija v izvajanju
vsakodnevnih aktivnosti.
Ne glede na skupino nas je zanimalo, ali se osebe z motnjo v duševnem razvoju pogosteje
ukvarjajo z individualnimi ali kolektivnimi športnimi dejavnostmi. Rezultati kažejo, da se
osebe z motnjo v duševnem razvoju ukvarjajo v povprečju s 16,7 % različnimi
individualnimi športnimi aktivnostmi od 37 in z 8,3 % kolektivnimi športnimi aktivnostmi
od 8. Hipotezo H3: Mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se
pogosteje ukvarjajo z individualnimi kot s kolektivnimi športnimi aktivnostmi smo
potrdili.
Razloge, zakaj je tako, morda lahko iščemo v prehitri dinamiki kolektivne igre. Če
udeleženci kolektivne športne panoge niso primerljivi po sposobnostih, osebe z motnjo v
duševnem razvoju zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti tej igri ne morejo slediti.
Naloga vaditelja, trenerja je, oblikovati okolje, v katerem ima vsakdo občutek, da je okolje
tudi njegovo, torej okolje, ki vsem ponuja varnost in dostojanstvo in kjer imajo vsi
možnosti za širjenje meja svoje identitete (Škof, 2010), vodja kolektivne športne dejavnosti
pa je lahko pri tem uspešen le, če je moštvo kolikor toliko izenačeno po sposobnostih (tako
gibalnih kot intelektualnih). V okviru specialne olimpijade se izvajajo tudi kolektivne
športne panoge: odbojka, košarka, nogomet, rokomet, hokej na parketu, hokej na ledu
(Vute, 1999). Gre za povsem primerne športne panoge za osebe z zmerno motnjo v
duševnem razvoju, razloge, zakaj se osebe z zmerno motnjo ne vključujejo toliko vanje, pa
morda lahko iščemo v tem, da jim ni ponujenih dovolj prilagojenih kolektivnih športnih
dejavnosti.

7.4 SPLOŠNA OCENA STANJA
Splošna ocena stanja poleg splošnih podatkov obsega še podatke o gibalni/športni
aktivnosti v prostem času, o telesni dejavnosti pri opravilih doma, o motivih za
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gibalno/športno aktivnost, o telesni teži, skrbi za lastno zdravje, prehrani ter kajenju. V
raziskavi je sodelovalo 30 oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, tako ženskega kot
moškega spola, starejših od 18 let, od tega je 15 oseb redno sodelovalo v trimesečni
prilagojeni telesni vadbi (eksperimentalna skupina), 15 oseb, ki niso bile vključene v
telesno vadbo, pa je sodelovalo kot kontrolna skupina. Obe skupini sta bili uravnoteženi po
spolu in starosti – v vsaki skupini je sodelovalo 5 žensk in 10 moških, od tega je bilo v
vsaki skupini devet oseb, ki so bile stare do 40 let (60,0 %) in šest oseb, starejših od 40 let
(40,0 %). Uravnoteženost obeh skupin po starosti in spolu, nam je zagotavljala boljšo
zanesljivost pri ugotavljanju razlik med skupinama. Od vseh 30 oseb, ki so sodelovale v
raziskavi, jih največ živi v bivalni enoti, v kontrolni skupini je takih 46,7 %, v
eksperimentalni pa 40,0 %. Lačen (2001) ugotavlja, da je bivalna skupnost ena najboljših
oblik življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, vendar pa mora biti bivalna
skupnost tudi ustrezno zasnovana. V posamezni bivalni skupnosti naj ne bi živelo več kot
osem članov. Stalno življenje odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko
privede do pretirane zaščite, nesamostojnosti in stresnih konfliktnih situacij, vse to pa
onemogoča normalen razvoj odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. V kontrolni
skupini jih dobra četrtina (26,7 %) stalno živi z obema staršema, v eksperimentalni skupini
pa znaša ta delež 46,7 %. V obeh skupinah jih 13,3 % živi samo z mamo, v kontrolni
skupini jih še 6,7 % živi v rejniški skupini ter 6,7 % občasno z mamo in očetom, ker gre za
primer deljenega skrbništva. V kontrolni skupini dobra polovica (53,3 %) preučevanih
oseb svoje dopoldneve preživlja v varstveno-delovnem centru oziroma delavnicah, v
eksperimentalni skupini pa znaša ta delež 80,0 %. Preostali so dopoldan vključeni v
posebne programe vzgoje in izobraževanja. Razveseljiv je podatek, da nihče izmed članov
ene in druge skupine ni v dopoldanskem času doma, ampak so vsi vključeni v različne
oblike institucionalnega dela. Udeleženci kontrolne skupine prihajajo iz sedmih različnih
občin (Domžale, Kamnik, Mengeš, Radovljica, Bled, Bohinj in Žirovnica), največ med
njimi jih prihaja iz občine Mengeš (40,0 %). Udeleženci eksperimentalne skupine prihajajo
iz štirih različnih občin (Domžale, Kamnik, Mengeš in Komenda), med katerimi jih je
večina iz občine Mengeš (46,7 %) in občine Domžale (40,0 %).
Telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih človeka nenadomestljivo vlogo. Nujno
je potrebna za optimalen biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih ljudi, v
zrelih letih in starosti pa redna in primerno izbrana športna oz. telesna dejavnost ohranja
vitalnost človeka, ga varuje pred boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost življenja
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(Škof, 2010). Rezultati raziskave kažejo, da so udeleženci eksperimentalne skupine, ki so
obiskovali redno programirano telesno vadbo, tudi bolj gibalno/športno aktivni v prostem
času kot udeleženci kontrolne skupine (t = -3,2, p = 0,004). Vzroki za to so lahko različni.
Videmšek in Pišot (2007) ter Kropej (2007) gibalno/športno dejavnost ali nedejavnost
pripisujejo dednosti, okolju in lastni dejavnosti. Rezultati so torej lahko posledica spodbud
okolja za vsakodnevno gibalno/športno aktivnost udeležencev eksperimentalne skupine,
vendar je lahko le skupno delovanje vseh dejavnikov, torej staršev ali vzgojiteljev,
vaditeljev ter posameznikova lastna dejavnost na drugi strani, privedlo do tega, da so bili
posamezniki tudi več gibalno/športno aktivni v prostem času. Možno je, da so bili
udeleženci eksperimentalne skupine že tako bolj nagnjeni h gibalni/športni dejavnosti in je
okolje to njihovo nagnjenost samo še podprlo. Pri primerjavi telesne dejavnosti pri
vsakdanjih opravilih doma (gospodinjskih, vrtnih itd.) ni statistično značilnih razlik med
eksperimentalno in kontrolno skupino. Morda sta bili obe skupini za te dejavnosti
spodbujeni v enaki meri. Samo telesna dejavnost pri vsakodnevnih opravilih ni dovolj,
potrebna je tudi redna gibalna/športna aktivnost. Spodbudno je dejstvo, da so bili
udeleženci eksperimentalne skupine tudi gibalno/športno aktivni povprečno kar 4,9 dni v
tednu, od tega je bilo 26,7 % oseb iz te skupine gibalno/športno aktivnih vseh sedem dni v
tednu. Kot ugotavljajo Pišot, Završnik in Kropej (2005), so do pred kratkim svetovali
vadbo najmanj trikrat tedensko, v sodobnih smernicah pa vse pogosteje zasledimo
priporočilo za vsakodnevno gibalno/športno aktivnost. Pišot, Fras in Zaletel-Krajgelj
(2005) navajajo rezultate raziskav med večinskim prebivalstvom v Sloveniji, ki kažejo, da
je za zaščito zdravja dovolj gibalno/športno dejavnih (pet- in večkrat tedensko vsaj 30 min
hoje oz. zmerne ali intenzivne telesne aktivnosti) 32,4 % odraslih prebivalcev v starostni
skupini od 25 do 64 let. Na drugi strani spektra je 16,8 % odraslih Slovencev, ki niso nič
gibalno/športno dejavni. Minimalno gibalno/športno dejavnih je 35,5 %, mejno zadostno
za zaščito zdravja pa 15,3 % odraslega prebivalstva Slovenije. Sila (2007) ugotavlja, da se
stanje pri odraslih spreminja v prid gibalni/športni dejavnosti. Kljub temu pa pozitivnih
sprememb pri otrocih in mladostnikih raziskave do sedaj še niso potrdile. Življenjski slog
vsakega posameznika se razvija vse življenje (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, & Simunič,
2010), zato menimo, da mora okolje tudi mladostnikom in odraslim osebam z motnjo v
duševnem razvoju nuditi čim več gibalnih/športnih spodbud.
Pri ugotavljanju motivov (razlogov) za gibalno/športno aktivnost je kontrolna skupina
največkrat navedla razlog ker se ob gibanju in športu zabavam (46,7 %), kot drugi razlog
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so navedli da bom v dobri telesni kondiciji (40,0 %). Dobra četrtina anketirancev kontrolne
skupine (26,7 %) je navedla razlog zaradi druženja s prijatelji, 13,3 % jih je navedlo, da
zaradi zdravja in počutja, 6,7 % zaradi lepšega videza svoje postave in 26,7 % ne vem. V
povprečju so navedli 1,6 odgovora. V eksperimentalni skupini sta najpomembnejša razloga
za gibalno/športno aktivnost da bom v dobri telesni kondiciji (66,7 %) in zaradi zdravja in
počutja (60,0 %). Tretji najpogostejši je odgovor ker se ob gibanju in športu zabavam
(40,0 %), tretjina jih to počne zaradi druženja s prijatelji, 6,7 % pa zaradi lepšega videza
svoje postave. 13,3 % anketirancev ni vedelo odgovora. Povprečno število razlogov v tej
skupini znaša 2,2. Statistično značilna razlika med skupinama se pokaže pri razlogu zaradi
zdravja in počutja (p = 0,008), ki so ga v eksperimentalni skupini navajali večkrat kot v
kontrolni. Udeleženci eksperimentalne skupine navajajo več motivov za gibalno/športno
dejavnost kot udeleženci kontrolne skupine, kar je verjetno tudi razlog za njihovo večjo
gibalno/športno aktivnost. Večje zavedanje, da telesna vadba vpliva na telesno kondicijo
ter zdravje in počutje, jih je verjetno tudi notranje motiviralo, da so v vadbi vztrajali. Obe
skupini sta navedli tudi motiv ker se ob gibanju in športu zabavam, kar je dobro, saj
pomeni, da športne aktivnosti povezujejo tudi s prijetnim doživetjem. Raziskave, ki
ugotavljajo poglavitne motive za gibalno udejstvovanje otrok in mladostnikov (Weiss,
2000; Weiss, & Amorose, 2006), navajajo tri osnovne elemente: želja po razvoju gibalnih
sposobnosti in znanj ter ponašanje se z le-temi, želja po druženju in socialni sprejetosti,
zabava. DiLorenzo, Stucky-Ropp, Vander Wal in Gotham (1998) ter Garcia, Pender,
Antonakos in Ronis (1998) v longitudinalnih raziskavah potrjujejo, da se pomembnost
motivov in njihova intenzivnost v populaciji otrok in mladostnikov s starostjo spreminja.
Gibalna/športna aktivnost mlajših otrok je predvsem pod vplivom otrokovega doživljanja
zadovoljstva in zabave med aktivnostjo, s prehodom v mladostniško obdobje pa se
odločilni razlogi za gibalno udejstvovanje preusmerijo na pridobivanje gibalnih znanj in
samoučinkovitost na športnem področju. Sila (2001) je ugotavljal motive vključenosti
odraslih ljudi v trimesečne redne, vodene in programirani športne programe ter ugotovil, da
je največ ljudi navedlo kot motiv veselje do športa in gibalne dejavnosti. Na drugem in
tretjem mestu sta se znašla zelo povezana motiva, in sicer, skrb za zdravje ter izboljšanje
splošne kondicije in gibalnih sposobnosti. Sledil je še motiv učenje novega, povečanje
znanja v športu, zanimanje za športno panogo. Ostali navedeni motivi so imeli nižje
frekvence. Iz ocen razlogov za ukvarjanje s športom v naši raziskavi lahko sklepamo, da se
udeleženci eksperimentalne skupine bolj zavedajo vpliva športne aktivnosti na zdravje in
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počutje kot udeleženci kontrolne skupine, hkrati pa nam podatek, da je kar 26,7 %
udeležencev v kontrolni skupini in 13,3 % udeležencev v eksperimentalni skupini
odgovorilo ne vem, pove, da se nekatere osebe z zmerno motnjo razlogov za vključitev v
gibalno/športno aktivnost niti ne zavedajo ali o njih ne razmišljajo.
Zanimalo nas je tudi, koliko ur dnevno presedijo člani eksperimentalne in kontrolne
skupine v svojem prostem času. Prav vsi člani so v svojem dopoldanskem času vključeni
bodisi v posebne programe vzgoje in izobraževanja bodisi v varstveno-delovne centre, kjer
verjetno preživijo pretežen del časa v sedečem položaju. Nas pa je zanimalo, koliko ur še
presedijo dnevno v svojem prostem času. Rezultati so pokazali, da je povprečno število ur,
ki jih osebe v kontrolni skupini preživijo v sedečem stanju 3,1, v eksperimentalni skupini
pa 2,6. Eksperimentalna skupina je torej nekoliko aktivnejša, vendar pa razlika ni tolikšna,
da bi lahko potrdili statistično razliko med skupinama. Tomorijeva (2005a) opozarja na
škodljivost sedenja pred TV-ekrani, računalniki in delovnimi stroji ter trdi, da lahko tak
način življenja resno otežuje zdrav in skladen razvoj telesa ter povzroči vrsto zdravstvenih
težav. Završnik in Pišot (2005) v svoji raziskavi ugotavljata, da je sedeč življenjski slog
drugi najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek, napredovanje in zaplete pri številnih
kroničnih, nalezljivih boleznih. Raziskava Strela, Završnika, Pišota, Zurčeve in Kropejeve
(2005) je pokazala, da srednješolci presedijo v prostem času med tednom dobre 4 ure na
dan, srednješolke pa skoraj 5 ur, med vikendom pa še več, približno 6 ur. Upoštevati
moramo, da srednješolci in srednješolke verjetno veliko časa namenijo učenju v
popoldanskem času, zato so te ure sedenja razumljivejše, pri osebah z zmerno motnjo v
duševnem razvoju pa gre verjetneje za sedenje pred TV-ekrani, računalniki ipd. Pozornost
bi bilo treba nameniti temu, kakšen je njihov način preživljanja prostega časa, saj je le-ta
pomemben dejavnik zdravega načina življenja.
Številne raziskave dokazujejo povezanost med sedečim življenjskim slogom in stopnjo
prekomerne telesne teže in debelosti. Stalna, vztrajna debelost poveča ogroženost za
nastanek in razvoj številnih bolezni, srčno-žilnih bolezni, od inzulina neodvisnih
sladkornih bolezni, osteoartritisa, karcinoma debelega črevesa itd. Debelost je poleg tega
povezana tudi s psihosocialnimi in psihološkimi težavami (Fras, 2002). Ko smo udeležence
kontrolne in eksperimentalne skupine povprašali, kaj menijo, kakšna je njihova telesna
teža, v obeh skupina petina oseb ni imela mnenja o svoji telesni teži. To nam lahko pove,
da nekatere osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju na splošno ne razmišljajo o svoji
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telesni teži in se z njo tudi ne obremenjujejo, kar pa je slabo predvsem z vidika zdravja, saj
se tudi ne aktivirajo z namenom zmanjšanja telesne teže. V kontrolni skupini skoraj
polovica (46,7 %) oseb meni, da je njihova teža normalna, v eksperimentalni skupini pa jih
tako meni 53,4 %. Tretjina oseb iz kontrolne skupine meni, da imajo preveliko telesno
težo, v eksperimentalni skupini pa znaša ta delež 26,7 %. Statistično značilne razlike v
mnenju o svoji telesni teži med skupinama ne moremo potrditi. Mnenje udeleženca o tem,
kakšna je njegova telesna teža, pa še ne pomeni, da je njegova telesna teža res takšna, zato
smo preverili tudi, kako sta povezana indeks telesne mase in mnenje o telesni teži. ITM
(indeks telesne mase) oz. BMI (body mass index) je najpogosteje uporabljena mera za
izražanje stanja prehranjenosti pri odraslih. Pomeni razmerje med telesno maso in telesno
višino ter izraža le splošno stanje prehranjenosti, ne pa tudi načina razporeditve telesne
maščobe. Gre za splošno sprejeto metodo, ki dobro korelira s količino maščobnega tkiva.
O povečani telesni masi govorimo, ko ITM preseže vrednost 25, o debelosti pa, ko je ITM
višji od 30 (Malina, & Katzmarzyk, 1999; World Helath Organisation, 2000). Rezultati
izračunov ITM udeležencev eksperimentalne in kontrolne skupine kažejo, da jih med
tistimi, ki imajo indeks telesne mase nad 25, skoraj polovica (45,8 %) meni, da imajo
normalno telesno težo, dobra petina (20,8 %) pa o tem nima mnenja. Na podlagi teh
rezultatov ugotavljamo, da se večina oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ne zaveda
problema prekomerne telesne teže. Odkrivanje in obravnavanje debelosti pri osebah z
motnjo v duševnem razvoju pa je pomembno zaradi kratkoročnih in dolgoročnih posledic
za zdravje.
Pri primerjavi odgovorov med skupinama v mnenju o skrbi za zdravje statistično značilnih
razlik ne moremo potrditi, vendar analiza rezultatov pokaže, da imajo udeleženci ene in
druge skupine kar dobro mnenje o lastni skrbi za zdravje ali pa ne vedo, kako za zdravje
skrbijo. V kontrolni skupini dobra četrtina (26,7 %), v eksperimentalni pa petina (20,0 %)
oseb meni, da za zdravje zelo dobro skrbijo, 40,0 % v kontrolni skupini in kar 60,0 % v
eksperimentalni jih meni, da za zdravje skrbijo kar dobro, 26,7 % v kontrolni in 6,7 % v
eksperimentalni skupini pa ne ve, kako skrbijo za svoje zdravje, le majhen delež, 6,7 % v
kontrolni in 13,3 % v eksperimentalni skupini pa jih meni, da premalo skrbijo za svoje
zdravje. V eksperimentalni skupini je manj udeležencev izbralo odgovor ne vem in več
udeležencev meni, da za zdravje skrbijo kar dobro, kar je morda posledica redne telesne
vadbe in osveščanja, da je šport koristen za njihovo zdravje.
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Vzroki za veliko razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti v današnjem času so
zelo kompleksni (Hill, & Peters, 1998), kajti malo verjetno je, da bi genetske in metabolne
spremembe v zadnjih tridesetih letih povzročale razširjenost takega obsega. Veliko
verjetneje gre za spremembe, ki jih pogojuje kultura, ki se nagiba k vse manjši gibalni
aktivnosti ter nezdravim vzorcem prehranjevanja (Završnik, & Pišot, 2005). Najboljši
način za uravnavanje optimalne telesne teže je poleg primerne gibalne/športne aktivnosti
tudi količinsko in kakovostno primerna ter uravnotežena prehrana (Berčič, 2001; Fras,
2002). V raziskavi nas je zato zanimalo, kako pogosto udeleženci ene in druge skupine
uživajo pet vrst nezdrave hrane in pijače, ki smo jih našteli, ter ali imajo naštete jedi radi.
Med skupinama nismo potrdili statistično značilne razlike v uživanju nezdrave hrane in
pijače. Ugotovili pa smo, da se večina anketirancev precej nezdravo prehranjuje. Več kot
polovica v obeh skupinah jih vsakodnevno uživa ocvrte jedi oziroma ocvrt krompirček,
hitro prehrano pa uživa celo več kot dve tretjini anketirancev. Slaščice so nekoliko manj
priljubljene, saj jih vsakodnevno uživa 13,3 % anketirancev kontrolne skupine in 6,7 %
anketirancev eksperimentalne skupine, v kateri pa so bolj priljubljene brezalkoholne sladke
pijače (26,7 %) glede na kontrolno skupino (13,3 %). Podobno tudi Zajec, Videmšek,
Štihec, Pišot in Šimunič (2010) pravijo, da različne raziskave o načinu prehranjevanja v
Republiki Sloveniji kažejo, da se večina prebivalcev Slovenije nezdravo prehranjuje.
Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povprečnega prebivalca nista ustrezna,
energijska vrednost povprečnega obroka je previsoka. Prav tako zaužijemo preveč
nasičenih maščob, ki pomembno vplivajo na pojavnost bolezni srca in ožilja ter raka
debelega črevesa. V naši prehrani je premalo sadja, predvsem pa zelenjave ter prehranskih
vlaknin. Jan (2003) ugotavlja, da predvsem ljudje z dna družbene lestvice in brez izobrazbe
kupujejo cenejšo hrano, ki je bolj mastna in ima visoko kalorično vrednost. Večinoma gre
za ljudi, ki so slabo seznanjeni z načeli zdrave prehrane. Predvidevamo, da so tudi osebe z
zmerno motnjo v duševnem razvoju slabo seznanjene z načeli zdrave prehrane. Pogosto
gre za kontinuirano problematiko že od njihovega otroštva, ko starši menijo, da jim ne
morejo odreči hrane, ki jo imajo radi in bi jo izbrali oni. Rezultati ankete so pokazali, da
kar 66,7 % oseb iz eksperimentalne in 46,7 % iz kontrolne skupine radi uživajo naštete
nezdrave jedi in pijače. Menimo, da pomembnejšo vlogo v procesu prehranjevanja oseb z
motnjo v duševnem razvoju odigrajo starši ali inštitucije, v katere so vključeni.
Na koncu nas je zanimalo še, ali udeleženci eksperimentalne in kontrolne skupine kadijo in
ali se pojavljajo kakšne razlike med kontrolno skupino in udeleženci vadbe. Ugotovili smo,
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da v kontrolni skupini kadi 26,7 % oseb, v eksperimentalni skupini pa nihče. Razlika med
skupinama je statistično značilna. Podatek, da v eksperimentalni skupini ne kadi nihče, je
razveseljiv, saj kot pravi Berčič (2001), je športnorekreativno udejstvovanje v vseh
obdobjih človekovega življenja nezdružljivo s kajenjem. Kajenje ima številne škodljive
učinke in posledice. Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) ugotavljajo, da je
med športniki in ljudmi, ki so redno gibalno/športno aktivni, manjši delež odvisnih od
kajenja, hkrati pa je gibalna/športna aktivnost eden pomembnejših dejavnikov pri
preprečevanju te odvisnosti. Primerna gibalna/športna aktivnost zmanjšuje potrebo po
uporabi vseh psihoaktivnih snovi. Pri razvoju zdravega življenjskega sloga ima pomembno
vlogo vzgoja, ki se začne v družini in nadaljuje prek inštitucij ter kasneje, pri večini ljudi, s
samovzgojo. Osebe z motnjo v duševnem razvoju pa potrebujejo usmeritev in spodbudo
tudi v obdobju odraslosti, če hočemo, da bodo živele kakovostno.
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8 SKLEP
V magistrskem delu smo proučevali učinke redne programirane telesne vadbe pri
mladostnikih in odraslih osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju tako ženskega kot
moškega spola, starejših od 18 let. Vzorec je sestavljalo 30 oseb z zmerno motnjo v
duševnem razvoju, od tega jih je bilo 15 aktivnih udeležencev redne programirane telesne
vadbe (eksperimentalna skupina), 15 pa udeležencev kontrolne skupine, ki v vadbi niso
sodelovali.
Na osnovno problemsko vprašanje, ali lahko redna programirana telesna vadba vpliva na
kakovost življenja oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju v smislu izboljšanja
njihovega psihofizičnega zdravja, lahko s pričujočo raziskavo odgovorimo pritrdilno.
Cilji raziskave so bili: preveriti vpliv programirane telesne vadbe na gibalne sposobnosti
mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, ugotoviti, ali programirana
telesna vadba vpliva na zadovoljstvo z življenjem vključenih članov, ugotoviti, s katerimi
športi se ukvarjajo mladostniki in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, s katerimi
bi si želeli ukvarjati se, če bi imeli to možnost, in s katerimi se nikakor ne bi ukvarjali.
Cilje raziskovalnega dela smo uresničili s/z:
1. Analizo antropometrijskih in gibalnih testov članov eksperimentalne in kontrolne
skupine, in sicer s primerjavo rezultatov prvega (v času pred telesno vadbo) in
drugega merjenja (v času po telesni vadbi) eksperimentalne in kontrolne skupine ter
primerjavo rezultatov med skupinama.
2. Analizo zadovoljstva z življenjem članov eksperimentalne in kontrolne skupine, in
sicer s primerjavo rezultatov zadovoljstva z življenjem članov eksperimentalne
skupine in kontrolne skupine v času pred telesno vabo in v času po telesni vadbi ter
primerjavo rezultatov zadovoljstva z življenjem med skupinama.
3. Prikazom ugotovitev, s katerimi športnimi aktivnostmi se ukvarjajo člani
eksperimentalne in kontrolne skupine, s katerimi bi si želeli ukvarjati se, če bi imeli
to možnost, in s katerimi se nikakor ne bi ukvarjali. Prikazali smo rezultate
individualnih in kolektivnih športnih aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo, za celotno
skupino ter primerjalno za eksperimentalno in kontrolno skupino, predstavili pa
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smo tudi rezultate v preferencah športnih aktivnosti primerjalno glede na spol in
starost, vendar ne glede na skupino.
Analiza antropometrijskih in gibalnih testov članov eksperimentalne in kontrolne skupine
je pokazala, da se vpliv trimesečne programirane telesne vadbe odraža v izboljšanju
gibalnih sposobnosti mladostnikov in odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Pri
eksperimentalni skupini so se med prvim in drugim merjenjem pokazale statistično
pomembne razlike v izboljšanju moči, koordinacije, hitrosti in gibljivosti. Pri vseh osmih
testih gibalnih sposobnosti smo ugotovili statistično pomemben napredek: pri dotikanju
plošče z roko, kjer smo merili hitrost izmeničnih gibov; pri skoku v daljino z mesta, kjer
smo merili eksplozivno moč rok; pri dviganju trupa, kjer smo merili ponavljajočo moč; pri
premagovanju 10-metrske razdalje po vseh štirih nazaj, kjer smo merili koordinacijo
gibanja telesa; pri vesi, kjer smo merili statično moč rok; pri predklonu na klopci, kjer smo
merili gibljivost v kolčnem sklepu; pri teku 2 x 10 metrov z obratom, kjer smo merili
koordinacijo in hitrost, ter pri teku na 60 metrov, kjer smo merili hitrost gibanja celega
telesa. Pri kontrolni skupini, ki ni bila vključena v programirano telesno vadbo, primerjava
rezultatov med prvim in drugim merjenjem ni pokazala statistično pomembnih razlik
napredka v merjenih gibalnih sposobnostih. Izboljšanje gibalnih sposobnosti posledično
povečuje posameznikovo samostojnost pri vsakodnevnih opravilih ter izboljšuje zdravje, to
pa pomeni tudi večjo kakovost življenja.
Analiza rezultatov zadovoljstva z življenjem prvega in drugega anketiranja je pokazala, da
programirana telesna vadba pozitivno vpliva na zadovoljstvo z življenjem mladostnikov in
odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, saj v kontrolni skupini ne moremo potrditi
statistično značilne razlike v zadovoljstvu z življenjem, medtem ko je pri eksperimentalni
skupini prišlo do statistično pomembnega izboljšanja, kar je zopet pomemben pokazatelj
vpliva telesne vadbe na kakovost življenja.
Rezultati športnih preferenc kažejo na to, da se mladostniki in odrasle osebe z motnjo v
dušenem razvoju, tako eksperimentalne kot kontrolne skupine, pogosteje ukvarjajo z
individualnimi kot kolektivnimi športnimi aktivnostmi. V kontrolni skupini se največ oseb
ukvarja s hojo in sprehodi, s plavanjem, tekom na smučeh, kolesarjenjem, alpskim
smučanjem, sankanjem, atletiko, planinarjenjem, plesom, košarko, badmintonom,
namiznim tenisom, kegljanjem, tekom v naravi in jahanjem. Ostale športe so navedli v
manj kot 20 %. V eksperimentalni skupini se s hojo in sprehodi, vadbo doma ter splošno
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vadbo ukvarjajo prav vsi, ukvarjajo se še s plavanjem, plesom, kolesarjenjem, sankanjem,
tekom na smučeh, košarko, atletiko ter badmintonom, nogometom in jahanjem. Ostale
športe so navedli v manj kot 20 %. V kontrolni skupini bi se največ oseb ukvarjalo z
jahanjem, če bi imeli to možnost, v eksperimentalni skupini jih je prav tako največ navedlo
ta šport, vendar pa so visoki deleži navedb tudi za jadranje, balinanje, fitnes, badminton,
ples in sankanje. Za te športe se torej kaže želja po udeležbi, treba je ustvariti možnosti, da
se v te dejavnosti aktivno vključijo. Udeleženci ene in druge skupine pa so navedli, da se
nikakor ne bi ukvarjali z rolkanjem, karatejem, golfom, veslanjem, kajakom in kanujem ter
vaterpolom. Morda gre za prezahtevne, neprilagojene ali nepoznane športne aktivnosti v
njihovi okolici. Športne preference so nam pokazale, da se mladostniki in odrasle osebe z
zmerno motnjo v duševnem razvoju večinoma vključujejo v športne dejavnosti, ki
omogočajo individualen pristop. Gre predvsem za športne aktivnosti, kjer je možna
individualna prilagoditev in kjer imajo udeleženci možnosti za uspeh oziroma se zmorejo z
določenim naporom v dejavnost vključevati. V individualnih športnih dejavnostih so
udeleženci lažje konstruktivno aktivni, emocionalno zadovoljeni in osebnostno potrjeni.
Prikaz splošne ocene stanja članov eksperimentalne in kontrolne skupine nam poda splošne
podatke vzorca, pokaže tudi, da so bili udeleženci eksperimentalne skupine, ki so
obiskovali redno programirano telesno vadbo, bolj gibalno/športno aktivni v prostem času
kot udeleženci kontrolne skupine, kar nakazuje na to, da je treba iskati načine, kako
motivirati za gibalno/športno aktivnost tudi mladostnike in odrasle osebe z motnjo v
duševnem razvoju, ki so na splošno bolj pasivni, hkrati pa osveščati družine in strokovne
delavce o pomenu gibalne/športne aktivnosti ter tudi njihove lastne aktivnosti kot zgleda.
Udeleženci eksperimentalne skupine so navedli tudi več motivov za gibalno/športno
aktivnost. Splošna ocena stanja nam pokaže tudi, da se večina oseb z zmerno motnjo v
duševnem razvoju ne zaveda problema prekomerne telesne teže ter da se večina
anketirancev ene in druge skupine precej nezdravo prehranjuje, kar kaže na potreben
razmislek tudi o povezavi področja prehrane in kakovosti življenja teh oseb v prihodnosti.
TEŽAVE PRI RAZISKOVANJU IN OMEJITVE ter ODPRTI PROBLEMI IN
MOŽNOSTI ZA NJIHOVO REŠEVANJE
Omejitve raziskave so bile pri številu udeležencev eksperimentalne (vadbene) skupine, od
tega je bilo odvisno tudi število udeležencev kontrolne skupine (ki v vadbo ni bila
vključena). Vadba je potekala na OŠ Domžale, zato so morali biti udeleženci redne
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programirane telesne vadbe iz bližnje okolice, tako da so se vadbe lahko redno udeleževali.
V vadbeni skupini je bilo redno aktivnih 15 udeležencev. Zaradi majhnega vzorca je
posploševanje dobljenih rezultatov omejeno, vendar sta bili eksperimentalna in kontrolna
skupina izenačeni po številu, spolu in starosti, kar nam je zagotavljalo boljšo zanesljivost
pri ugotavljanju razlik med skupinama. Omejitvam raziskave bi se lahko izognili tako, da
bi telesna vadba za osebe z motnjo v duševnem razvoju z enakimi cilji potekala na
različnih lokacijah po Sloveniji, vendar pa bi bilo za to potrebno široko sodelovanje, morda
vseh društev Sožitje v Sloveniji ter seveda strokovnjakov s tega področja, ki bi telesno
vadbo vodili. Smiselno bi bilo tudi zasnovati longitudinalno raziskavo (na primer vsaka
štiri leta), ki bi spremljala vpliv telesne vadbe na psihofizično zdravje oseb z motnjo v
duševnem razvoju.
Pojavile so se tudi manjše prostorske težave za izvedbo telesne vadbe med šolskimi
počitnicami, saj je telovadnica na OŠ Domžale v tem času zaprta, vendar smo jih uspešno
rešili ter se dogovorili za večnamenski prostor v Mengšu, tako da je telesna vadba ves čas
nemoteno potekala.
Nekaj težav so imeli anketiranci pri izbiranju ocen na sedemstopenjski lestvici, zato
predlagamo, da se obseg lestvice pri merjenju zadovoljstva z življenjem za osebe z motnjo
v duševnem razvoju zoži na tri stopnje. Pri vprašalniku o splošni oceni stanja so imeli
anketiranci nekaj težav predvsem pri vprašanjih, ki so zahtevala določeno časovno
predstavljivost, zato smo te podatke preverili še pri starših, rejnikih ali strokovnih delavcih,
ki imajo pregled nad njihovim vsakodnevnim popoldanskim preživljanjem prostega časa.

PREDLOGI ZA NADALJNJE VKLJUČEVANJE MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH
OSEB

Z

MOTNJO

V

DUŠEVNEM

RAZVOJU

V

RAZLIČNE

OBLIKE

GIBALNIH/ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Z namenom izboljšanja kakovosti življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju v smislu
izboljšanja psihofizičnega zdravja predlagamo, da:
-

naj bodo gibalne/športne aktivnosti prilagojene posamezniku, to pomeni takšne, da
lahko vsak posameznik dela stvari, ki jih zmore, kajti le takšne mu lahko nudijo
emocionalno zadovoljenost in osebnostno potrjenost,
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-

zagotovimo čim več možnosti za redne gibalne/športne aktivnosti osebam z motnjo
v duševnem razvoju v njihovem okolju,

-

vsako osebo z motnjo v duševnem razvoju vključimo v telesno vadbo in jo
prilagodimo njenim zmožnostim in zdravstvenemu stanju,

-

osebam z motnjo v duševnem razvoju omogočimo izbiro športa, ki jim je všeč,

-

osebe z motnjo v duševnem razvoju seznanjamo s posameznimi prilagojenimi
športnimi dejavnostmi in jih za njih tudi navdušujemo,

-

te osebe spodbujamo, da bodo v športnih dejavnostih vztrajale, tudi z našo
aktivnostjo in zgledom.

PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE
Zaradi pomembnih učinkov telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem
razvoju bi bilo v bodočih raziskavah treba poiskati možne motivacijske dejavnike, ki bi te
osebe spodbudili, da bi bile redno gibalno/športno aktivne. Z longitudinalno študijo bi bila
povezava med redno telesno vadbo in kakovostjo življenja tudi bolje pojasnjena.

DOPRINOS NALOGE K SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOŠKI TEORIJI
IN PRAKSI
Rezultati študije so doprinesli k:
-

razumevanju vpliva telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem
razvoju,

-

spoznanju, da lahko z redno programirano telesno vadbo izboljšamo gibalne
sposobnosti (moč, koordinacijo, gibljivost in hitrost) oseb z zmerno motnjo v
duševnem razvoju tudi po 18. letu,

-

spoznanju, da lahko z redno programirano telesno vadbo vplivamo na večje
zadovoljstvo z življenjem oseb z motnjo v duševnem razvoju,

-

poznavanju preferenc oseb z motnjo v duševnem razvoju do različnih športnih
aktivnosti.

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju potrebujejo usmeritev in spodbudo tudi v
obdobju odraslosti. Želimo, da bi dobljeni rezultati prispevali k razmišljanju tako ožjega
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okolja, v katerem živijo, kot tudi širše družbe in ustreznih institucij, kako zelo pomembno
je omogočanje pogojev za gibalne/športne dejavnosti ter spodbujanje oseb z motnjo v
duševnem razvoju, da se v te dejavnosti redno vključujejo.
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10 PRILOGE
Priloga A: Vabilo

VABILO
TELESNA VADBA ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE OSEB Z MOTNJO V
DUŠEVNEM RAZVOJU
V letu 2012 poteka v okviru Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
Pedagoške fakultete v Ljubljani raziskava o vplivu telesna vadbe na kakovostno življenje
oseb z motnjo v duševnem razvoju. K vključitvi v raziskavo vabimo osebe z zmerno
motnjo v duševnem razvoju tako ženskega kot moškega spola, stare 18 let in več, ki želijo
sodelovati v raziskavi. Z raziskavo želimo spodbuditi stroko in širšo javnost k zavedanju,
da ima telesna dejavnost pomemben vpliv na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem
razvoju v vseh življenjskih obdobjih. Želimo, da se jim tudi v odrasli dobi ponudi širša
paleta možnosti vključevanja v prilagojene gibalne in športne aktivnosti, ob katerih bodo
lahko uživali.
Oblikovali bomo dve skupini: VADBENA skupina – v njej bodo tisti udeleženci, ki se
bodo v prilagojeno in programirano telesno vadbo aktivno vključili in sodelovali pri
izpolnjevanju anket ter meritvah po prilagojenem športnovzgojnem kartonu, ter
KONTROLNA skupina – tisti, ki se v vadbo ne želijo vključiti, so pa pripravljeni
sodelovati pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov ter meritvah.
Aktivna telesna vadba bo vsebovala vaje s poudarkom na razvijanju koordinacije gibanja
celega telesa, mišični vzdržljivosti, gibljivosti, moči, hitrosti, ravnotežju ter gibalne vaje za
razvedrilo.
Vadba bo potekala vodeno od 14. 2. 2012 do konca maja 2012 v telovadnici OŠ Domžale,
med šolskimi počitnicami pa v večnamenski dvorani v Mengšu v skupnem obsegu treh
mesecev, pod mentorstvom strokovno usposobljenih športnih pedagogov.
Starši, ki želite sodelovati pri vadbi, ste prav tako toplo vabljeni zraven.
Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas prav lepo pozdravljamo.

Manica Pisek, dr. Tatjana Novak in dr. Rajko Vute
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Priloga B: Soglasje

SOGLASJE

Dovoljujemo, da _______________________________ (ime in priimek)
sodeluje v anonimni raziskavi o vplivu telesne vadbe na kakovost življenja
oseb z motnjo v duševnem razvoju.

V raziskavi bo sodeloval/a (obkrožite):
a) aktivno v programu telesne vadbe.
b) samo pri izpolnjevanju anket in testiranju.

Dovoljujemo tudi, da se sodelujočega fotografira (obkrožite):
1. DA
2. NE

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika: ______________________________
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Priloga C: Objavljeno vabilo v lokalnem glasilu občine Domžale – Slamniku
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Priloga D: Primer priznanja podeljenega udeležencem eksperimentalne skupine
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Priloga E: Primer priporočenih vaj za razvoj splošne vzdržljivosti, gibljivosti, moči ter ravnotežja
in koordinacije doma.

VADBA DOMA
VAJE ZA RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI
Priporočamo hojo vsaj 15 minut na dan, plavanje, ples, kolesarjenje …

1. VAJE Z MANJŠO ŽOGO

Pripomoček: žoga (lahko naredimo tudi žogico iz papirja)
Žogo držimo v obeh rokah. Glavo obračamo levo-desno, naprej-nazaj. Krožimo z glavo.

Z žogo krožimo okoli telesa. Izmenjujemo roki.
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Stopimo v razkorak, žogo odložimo pred sabo na tla.

Pustimo jo na tleh.

Krožimo z boki.

Poberemo žogo z obema rokama, predklon globoko, nog ne pokrčimo. Dvignemo žogo z
obema rokama visoko nad glavo. Stopimo na prste.

V razkoračeni stoji vrtimo žogo okoli ene in nato še okoli druge noge.
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V sedu raznožno se z žogo skušamo dotakniti stopal – izmenično.

Postavimo se na vse štiri, kolena na tla, primemo žogico z eno roko in jo dvignemo nad
glavo, položimo na tla. Isto z drugo roko.

Vstanemo.

V razkoraku s stegnjenimi nogami položimo Po potrebi nam nekdo pomaga. Prime nas za
žogo na tla. Jo preskočimo sonožno ali

obe roki.

enonožno. Stopimo čez žogo nazaj.

Na koncu žogo vržemo v zrak nad glavo ter jo
Stoje v razkoraku jo poberemo.

skušamo zopet ujeti.
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2. DVIGOVANJE PLASTENKE
Pripomočki: plastenka z vodo
Plastenko napolnimo z vodo in jo postavimo na tla. Čim večkrat jo skušamo pobrati s tal,
jo dvignemo visoko v zrak in nato postavimo na tla.
Nasvet: najprej napolnimo plastenko samo do polovice in šele nato do vrha.

3. HOJA PO STOPNICAH
Prehoditi skušamo čim več stopnic. Navzgor in navzdol. Z zadnje stopnice poskušamo
skočiti sonožno.

4. STOPANJE NA PRUČKO, DEBLO V NARAVI …
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5. PODAJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE, METANJE NA KOŠ

6. POČEPI IN POČEPI OB STENI

7. VEČJO ŽOGO DVIGUJEMO Z NOGAMI

8. Stojimo vzravnano, stopala so skupaj in roke v odročenju. Mižimo. Položaj
zadržimo 10 sekund.

9. TEK Z ŽOGO V ROKI
Tečemo z žogo v roki. Tečemo z dvema žogama v roki.
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10. HOJA PO ČRTI, VRVI
11. HOJA PO VSEH ŠTIRIH NAPREJ IN NAZAJ
12. NIHAMO Z NOGO
Izmenično nihamo z levo in desno nogo. Lahko si pomagamo tako, da se primemo za stol.
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Priloga F: Modificiran športnovzgojni karton za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju

TELESNE ZNAČILNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI – 1. - začetna meritev

Šifra __ __ (Ime in priimek: __________________________________ )
Spol (obkroži):

ženski

moški

Leto rojstva __ __ __ __
Datum meritve __ __

__ __ __ __ __ __

TELESNE ZNAČILNOSTI
1. TELESNA VIŠINA __ __ __ __
2.

TELESNA TEŽA __ __ __

3.

KOŽNA GUBA NADLAHTI __ __
GIBALNE SPOSOBNOSTI

4. DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO V 20 SEKUNDAH __ __
5. SKOK V DALJINO Z MESTA __ __ __

__ __ __

__ __ __

6.

DVIGANJE TRUPA V 60 SEKUNDAH __ __

7.

PREMAGOVANJE RAZDALJE NAZAJ 10 m _________ sekund

8.

VESA ________ sekund

9. PREDKLON NA KLOPCI __ __

__ __

10. TEK 2 X 10 m z obratom _________________ sekund
11. TEK 60 METROV __________________ sekund
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TELESNE ZNAČILNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI - 2. - končna meritev

Šifra __ __ (Ime in priimek: __________________________________ )
Spol (obkroži):

ženski

moški

Leto rojstva __ __ __ __
Datum meritve __ __

__ __ __ __ __ __

TELESNE ZNAČILNOSTI

1. TELESNA VIŠINA __ __ __ __
2. TELESNA TEŽA __ __ __
3. KOŽNA GUBA NADLAHTI __ __

GIBALNE SPOSOBNOSTI

4. DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO V 20 SEKUNDAH __ __
5. SKOK V DALJINO Z MESTA __ __ __

__ __ __

__ __ __

6. DVIGANJE TRUPA V 60 SEKUNDAH __ __
7. PREMAGOVANJE RAZDALJE NAZAJ 10 m _________ sekund
8. VESA ________ sekund
9. PREDKLON NA KLOPCI __ __

__ __

10. TEK 2 X 10 m z obratom _________________ sekund
11. TEK 60 METROV __________________ sekund
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Priloga G: Lestvica zadovoljstva z življenjem

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM
Spodaj je zapisanih pet trditev. Pri vsaki trditvi s pomočjo 7-stopenjske
lestvice označite, v kolikšni meri drži.









7 – popolnoma se strinjam
6 – strinjam se
5 – v pretežni meri se strinjam
4 – se niti ne strinjam niti strinjam
3 – v pretežni meri se ne strinjam
2 – ne strinjam se
1 – sploh se ne strinjam

Trditve
________ V mnogih pogledih je moje življenje skoraj idealno.

________ Razmere v mojem življenju so odlične.

________ S svojim življenjem sem zadovoljen/na.

________ Do sedaj sem dobil/a vse pomembne stvari, ki sem si jih v
življenju želel/a.

________ Če bi se moje življenje kmalu končalo, ne bi ničesar spreminjal/a.
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Priloga H: Vprašalnik športnih preferenc

VPRAŠALNIK ŠPORTNIH PREFERENC
Navodilo: Pri vsaki športni aktivnosti obkrožite ustrezno številko odgovora.
Z aktivnostjo se Se ne ukvarjam, Nikakor se ne
ŠPORTNA AKTIVNOST

ukvarjam

a bi se, če bi bi ukvarjal/a s
imel/a možnost

to aktivnostjo

1

ALPSKO SMUČANJE

1

2

3

2

TURNO SMUČANJE

1

2

3

3

DESKANJE NA SNEGU

1

2

3

4

SANKANJE

1

2

3

5

DRSANJE

1

2

3

6

TEK NA SMUČEH

1

2

3

7

HOKEJ NA LEDU

1

2

3

8

HOKEJ NA PARKETU

1

2

3

9

ROLANJE

1

2

3

10

ROLKANJE

1

2

3

11

AEROBIKA

1

2

3

12

PLES

1

2

3

13

BADMINTON

1

2

3

14

KOŠARKA

1

2

3

15

NAMIZNI TENIS

1

2

3

16

NOGOMET

1

2

3

17

ROKOMET

1

2

3

18

ODBOJKA

1

2

3

19

ATLETIKA

1

2

3

20

GIMNASTIKA

1

2

3

21

BOKS

1

2

3

22

JUDO

1

2

3

23

KARATE

1

2

3

24

FITNES

1

2

3

25

BALINANJE

1

2

3

176

Pisek, M. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

Z aktivnostjo se Se ne ukvarjam, Nikakor se ne
ŠPORTNA AKTIVNOST

ukvarjam

a bi se, če bi bi ukvarjal/a s
imel/a možnost

to aktivnostjo

26

KEGLJANJE

1

2

3

27

GOLF

1

2

3

28

TENIS

1

2

3

29

HOJA, SPREHODI

1

2

3

30

PLANINARJENJE

1

2

3

31

KOLESARJENJE

1

2

3

32

VADBA DOMA

1

2

3

33

JOGA

1

2

3

34

SPLOŠNA VADBA

1

2

3

35

TEK V NARAVI

1

2

3

36

JAHANJE

1

2

3

37

PLAVANJE

1

2

3

38

POTAPLJANJE

1

2

3

39

RIBOLOV

1

2

3

40

JADRANJE

1

2

3

41

JADRANJE NA DESKI

1

2

3

42

VESLANJE

1

2

3

43

KAJAK, KANU

1

2

3

44

VATERPOLO

1

2

3

45

TABORNIŠTVO

1

2

3

46

DRUGO (napišite)

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Priloga I: Splošna ocena stanja

SPLOŠNA OCENA STANJA
I.

SPLOŠNI PODATKI
1. ID koda: _____________

2. Spol:
1. ženski
2. moški

3. Leto rojstva: ___ ___ ___ ___
4. Občina bivanja: _______________________

5. Živim
1. stalno z obema staršema
2. občasno z mamo in občasno z očetom
3. samo z očetom
4. samo z mamo
5. v rejniški družini
6. s skrbniki – z bratovo, sestrino ali drugo družino
7. živim v bivalni enoti

6. Dopoldne sem
1. v šoli
2. v varstveno-delovnem centru – delavnice
3. doma
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II.

TELESNA DEJAVNOST
7. Gibalna/športna aktivnost v prostem času (ne dopoldne v šoli ali
VDC-ju)
Koliko ste:

(mislite samo na tiste dejavnosti, ki ste jih

DNI V ZADNJEM TEDNU

izvajali najmanj 10 min skupaj)

(obkrožite)

bili gibalno/športno aktivni (kot npr.
pri teku, kolesarjenju, plavanju, telesni

0 1 2 3 4 5 6 7

vadbi, hoji ipd.)

8. Telesna dejavnost pri opravilih doma
Koliko ste:
(mislite samo na tiste dejavnosti, ki ste jih

DNI V ZADNJEM TEDNU

izvajali najmanj 10 min skupaj)
(obkrožite)

bili telesno dejavni (pri gospodinjskih
in vrtnih opravilih, splošnih delih doma ali
v bivalni enoti npr. pri pometanju,
grabljenju, lopatanju snega, pomivanju

0 1 2 3 4 5 6 7

oken, sesanju, nošenju lažjih bremen ipd.)
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9. Gibalno/športno aktiven sem: (obkrožite lahko več možnih odgovorov)

1. zaradi lepšega videza svoje postave
2. ker se ob gibanju in športu zabavam
3. zaradi druženja s prijatelji
4. zaradi zdravja in počutja
5. da bom v dobri telesni kondiciji
6. ne vem
10. Ocenite, koliko ur časa presedite na dan (v prostem času doma, pri
prijateljih, pred televizorjem …):
Skupaj ur _________________ za sedenje na dan.

III.

TELESNA TEŽA
11. Ali menite, da je vaša telesna teža:
1. normalna
2. prevelika
3. premajhna
4. ne vem

IV.

SKRB ZA ZDRAVJE
12. Ali menite, da za svoje zdravje skrbite
1. zelo dobro
2. kar dobro
3. bolj malo, premalo
4. skoraj nič
5. ne vem
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V.

PREHRANA
13. Kako pogosto jeste/pijete naslednje vrste jedi oz. pijač?
(označite en odgovor v vsaki vrsti)

pogosto
4–6 x na

občasno
2–3 x na

teden

teden

6

5

6

hitra prehrana
slaščice

VRSTA

vsak dan

1-krat na

1-krat na

nikoli /

teden

mesec

redko

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

ŽIVILA
ocvrte jedi
ocvrt
krompirček

brezalkoholne
sladke pijače

14. Ali imate radi zgoraj naštete jedi in bi jih radi jedli večkrat?
1. da
2. ne

VI.

KAJENJE
15. Ali kadite?
1. da
2. ne
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