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»… Tekel sem dolge in kratke proge, 

mnoge krose, olimpijske kroge, 

a zmeraj je bil nekdo pred menoj. 

Zdaj pravim takole: Važno je teči 

in si po teku izčrpan reči: 

Zmagal sem nad samim seboj.«  

(Tone Pavček: Pomladni kros) 

 

 

 

... in te strani so še ena izmed mojih zmag … 

… vendar te ne bi bilo brez  

vedno strokovno spodbudne in nasmejane mentorice dr. Martine Ozbič, 

mojih domačih, ki so me prenašali v času izpitov in skupaj z mano čakali ta veseli 

dan 

 ter mojih učencev, ki so me spustili v svoj svet. 

 

 

HVALA VSEM!! 

 

 

 



POVZETEK 

Pričujoče diplomsko delo obravnava odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih 

praksičnih in ritmičnih preizkusov. Večina otrok z učnimi težavami je namreč odkrita v 

tretjem ali četrtem razredu osnovne šole, s čimer pa zamudimo najzgodnejše 

obdobje otrokovega razvoja in izobraževanja.  

Zaradi tega je bil glavni namen diplomskega dela ugotoviti, ali je možno s pomočjo 

testa imitacije giba (Bergez – Lezine) in preizkusov reprodukcije ritmičnih vzorcev iz 

populacije izločiti učence, pri katerih se nakazujejo učne težave. Z omenjenim testom 

in preizkusom smo se izognili uporabi verbalnih testov, zaradi česar je tovrstno 

odkrivanje primerno tudi za učence, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja ali imajo 

težave na govorno jezikovnem področju.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 84 učencev (42 deklic in 42 dečkov) od 1. do 5. razreda 

OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana. Z vsakim učencem je bilo opravljenih 20 nalog Bergez–

Lezine testa, ki jih sestavljajo gibi rok in ramen in 20 nalog Bergez–Lezine testa, ki jih 

sestavljajo gibi dlani in prstov. Nato smo z učenci opravili še 20 nalog reprodukcije 

ritmičnih vzorcev. Ti so sestavljeni iz 9 vzorcev dvo-taktnih ritmov in 11 vzorcev tro-

taktnih ritmov. Testiranje ni bilo časovno omejeno, v povprečju pa je za posameznika 

bilo porabljenih 15 minut. Za vsakega učenca smo razredničarko prosili, da reši 

vprašalni list, s katerim se je pridobivalo učiteljevo mnenje o morebitnih učnih 

težavah pri učencu in tudi, ali so le-te diagnosticirane.  

 

V empiričnem delu so nas zanimale korelacije med uspešnostjo na omenjenem testu 

in preizkusu ter spolom, starostjo, učiteljevim mnenjem; ob tem pa tudi razlike med 

uspešnostjo učencev z odločbo in uspešnostjo učencev brez odločbe.  

 

Rezultati so pokazali: 

- da se sposobnost imitacije gibov dlani in prstov ter sposobnost reprodukcije ritma 

razvija skladno z otrokovim razvojem. 



- da so bile deklice statistično pomembno bolj uspešne na testu imitacije gibov; na 

testu reprodukcije ritma pa ni bilo razlik med spoloma. 

- da so učenci, ki niso usmerjeni, bolje opravili test imitacije giba, pri preizkusu 

reprodukcije ritma pa ni statistično pomembnih razlik. 

- da ima mnenje učitelja precejšnjo težo, saj so učenci, za katere učitelji menijo, da 

imajo učne težave, dosegli slabše rezultate in obratno. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: učne težave, imitacija gibov, reprodukcija ritma, zgodneje 

odkrivanje učnih težav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDICTION OF LEARNING DIFFICULTIES BY NON-

VERBAL PRAXIC AND RHYTHMIC TESTS 

 

ABSTRACT 

The thesis Prediction of Learning Difficulties by Non-verbal Praxic and Rhythmic 

Tests deals with the detection of learning difficulties by means of non-verbal praxic 

and rhythmic tests. Most children with learning difficulties are discovered in the third 

or fourth grade of primary school, thereby the earliest period of child development 

and education is missed.  

Therefore, the main purpose of this thesis is to determine whether it is possible, with 

the help of movement imitation test (Berges - Lezine) and reproduction tests of 

rhythmic patterns, to extract students who show learning difficulties. We tried to avoid 

the use of verbal tests by using Berges - Lezine test. Furthermore, such testing is 

also suitable for pupils who come from a foreign langugage enviroment or have 

difficulties with speaking skills. 

 

The study included 84 pupils (42 girls and 42 boys) from 1st to 5th grade of Spodnja 

Šiška Primary School. Each pupil carried out 20 tasks of Bergez - Lezine test, 

consisting of hand and shoulder gestures and, 20 tasks of Bergez - Lezine test, 

consisting of palm and finger movements. The pupils also completed 20 tasks of 

reproduction of rhythmic patterns. These consist of nine samples of two-stroke 

rhythms and 11 patterns of three-stroke rhythms. Testing was not limited in time. On 

average, 15 minutes were used for each individual. The class teacher was asked to 

complete the questionnaire for each pupil involved. The main aim of it was to acquire 

the teacher's opinion on potential problems in pupil's learning and, whether these 

learning difficulties are diagnosed. In the empirical part, we were interested in the 

correlation between effectiveness of performance and, gender, age and, teacher's 

opinion. We were also interested in the differences between the performance of 

pupils with individual programme plan and the performance of pupils without 

individual programme plan. 



The results showed: 

- That the ability of imitation palm and finger movements and reproductive 

patterns have developed over the years. 

- That girls were statistically significant more succesful in the imitation of 

movement test, but there was no significant difference between the sexes in 

the rhythm reproduction test. 

- That pupils without the individual program plan passed the imitation of 

movement test better. However, in the rhythm reproduction test there were no 

statistically significant differences. 

- That the teacher's opinion is of considerable importance since the pupils, for 

whom the teachers feel to have learning difficulties, achieve lower score and 

vice versa. 

 

 

KEY WORDS: learning difficulties, imitation of movements, rhythm reproduction, 

earlier detection of learning difficulties       
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1 UVOD 

 

»Every disease is a musical problem; every cure is a musical solution.« 

Novalis (Sacks, 2011) 

 

 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala povezanost učnih težav z ritmično-

neverbalnimi sposobnostmi. V teoretičnem uvodu sem se zato posvetila učnim 

težavam (vzrokom, klasifikaciji, prepoznavanju in diagnostiki ter pomoči), praksiji ter 

glasbi in predvsem ritmu. 

 

Večina učencev z učnimi težavami je, kljub napredku v zgodnji diagnostiki, še vedno 

odkrita šele proti koncu prve triade. Učne težave zaobjemajo širok spekter motenj in 

primanjkljajev ter tako predstavljajo veliko skupino oseb s posebnimi potrebami. 

Razprostirajo se od lažjih do težjih in od enostavnih do zapletenih, temu primerno pa 

se prilagaja tudi pomoč in strategije za premagovanje ovir. Grobo gledano jih delimo 

na splošne in specifične učne težave, pozabiti pa ne smemo niti na nadarjene 

učence, čeprav slednji po Beli knjigi 2011 ne spadajo med otroke s posebnimi 

potrebami. Vzroki učnih težav so različni – od okolja, v katerem posameznik odrašča, 

netipičnega razvoja možganov, pa vse do genetskih vplivov (Magajna in sod., 2008).  

 

O praksiji govorimo, kadar govorimo o hotni, intencionalni in koordinirani motorični 

akciji (Ozbič, 1995). Ta poteka cefalokavdalno in proksimodalno (Tancig, 1987) ter 

gre preko refleksne aktivnosti, senzomotorične dobe pa vse do psihomotorne 

aktivnosti, kjer se vklaplja v emocije, psihično življenje, govor in socialni kontakt 

(Ozbič, 1995). Na koncu tega poglavja sem se dotaknila še senzoričnega razvoja in   

motenj praksije. 
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V najobširnejšem poglavju teoretičnega uvoda sem se posvetila glasbi, zlasti ritmu. 

Glasba je globoko zakoreninjena v človeški kulturi (Cook, 1998) in lahko ima  močan 

emocionalni vpliv, služi pa nam tudi kot močno povezovalno in učno sredstvo. Po 

mnenju več avtorjev, ki jih navajam, je najosnovnejši element glasbe ritem in kljub 

temu, da se o njem razpravlja že vsaj od Stare Grčije dalje, še vedno nimamo enotne 

definicije, kaj točno ritem je. Zagotovo pa vemo, da sta procesiranje in zaznavanje 

ritma izredno kompleksna in zajemata več možganskih predelov (Patel, 2008 in 

Sacks, 2011). 

 

V empiričnem delu sem ugotavljala povezanost med sposobnostjo imitacije giba, 

sposobnostjo reprodukcije ritma ter učnimi težavami pri osnovnošolskih otrocih, od 

prvega do petega razreda. V raziskavo je bilo vključenih 84 otrok, s katerimi sem 

izvedla Berges-Lezine test imitacije gibov in preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev. 

Kot izhodišče sem si zastavila 4 hipoteze in jih statistično preverila s pomočjo t-testov 

in korelacijskih preizkusov. Ugotovitve sem sklenila v interpretaciji rezultatov in 

zaključku. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

 

2.1 UČNE TEŽAVE 

 

Učne težave spadajo med motnje, ki vplivajo na možganske sposobnosti 

sprejemanja, obdelovanja, analiziranja in shranjevanja podatkov in na regulacijo 

vedenja. Vsaka izmed okvar, motenj disfunkcij in/ali oviranosti vpliva na dojemanje 

sveta in na upravljanje sebe v svetu na specifičen način (Ozbič in Starc, 2011). Učne 

težave tako zavzemajo veliko skupino oseb s posebnimi potrebami.  

Učne težave so posledica načina delovanja posameznikovih možganov in kako ti 

procesirajo informacije. Proces, po katerem naši možgani predelujejo informacije, je 

namreč izredno kompleksen. Za primer vzemimo opazovanje slike. Naši možgani 

morajo najprej povezati posamezne črte v podobo, to podobo prepoznati, jo povezati 

z drugimi informacijami, ki so že shranjene v spominu in na koncu shraniti novo 

informacijo. Podobno je pri govoru. Najprej moramo prepoznati besedo, si razložiti 

njen pomen ter ugotoviti pomen celotne izjave. Mnoge od teh dejavnosti potekajo v 

ločenih delih možganov in njihova naloga je, da vse skupaj povežejo v celoto. Otroci 

z učnimi težavami imajo povprečne ali celo nadpovprečne intelektualne sposobnosti, 

težave pa nastanejo v načinu procesiranja in predelovanja informacij v možganih 

(Lyness, 2010). 

Učne težave se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po 

trajanju – od težav, ki so vezane na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, 

ki lahko trajajo celo življenje (Magajna in sod., 2008). Kot učne težave opredeljujemo 

lažje in zmerne specifične učne in jezikovne težave, učne težave zaradi motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti, učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti, učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije, čustveno pogojene učne 

težave, učne težave zaradi drugojezičnosti oz. večjezičnosti in socialno-kulturne 

drugačnosti ter učne težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in 

ogroženosti (po Magajna, 2008). 
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Globalno ločimo splošne in specifične učne težave in le redke osebe imajo učne 

težave samo ene vrste. 

 

 

2.1.1 VZROKI UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave so povečini doživljenjske, vendar pa se otroci/osebe z učnimi težavami 

lahko naučijo različnih strategij, kako jih premagovati/obvladovati. S pravo pomočjo 

se lahko tudi učenci z učnimi težavami uspešno učijo in naučijo zahtevano (ter 

želeno). 

 

Vzroki učnih težav še niso popolnoma razjasnjeni, vendar raziskovalci menijo, da 

možni vzroki tičijo v genetskem vplivu, razvoju možganov in/ali vplivih iz okolja.  

Dokazano je, da se iste učne težave mnogokrat pojavljajo znotraj družine, zaradi 

česar nekateri menijo, da bi učne težave lahko bile posledica dedovanja (genetski 

vpliv). Vseeno pa se med strokovnjaki poraja dvom, ali se učne težave resnično 

dedujejo ali so le posledica vzorcev, ki jih otroci povzamejo po starših.  

Patel (2008) npr. opisuje primer »KE družine«, ki je zagotovila prvo jasno povezavo 

med posameznim genom in razvojnimi motnjami govora in jezika. Prizadeti člani 

omenjene družine imajo širok spekter jezikovnih in govornih primanjkljajev, vštevši 

orofacialno dispraksijo (težave pri nadziranju oz. koordiniranju obraza in ust), težave 

pri prepoznavanju »pravih« besed od »nebesed« ter težave z manipulacijo 

posameznih fonemov (Patel, 2008 po Vargha-Khadem et. al, 1995; Alcock et. al., 

2000; Watkins et. al., 2002). Poleg tega se je izkazalo, da čeprav pri prizadetih 

posameznikih verbalni IQ »trpi« bolj kot neverbalni, ti posamezniki dosegajo nižje 

dosežke na neverbalnih testih v primerjavi z neprizadetimi člani družine. Pri 

raziskovalcih glasbene kognicije je posebno pozornost pritegnilo dognanje, da so 

prizadeti člani enako uspešni na testih glasbene intonacije, hkrati pa dosegajo 

signifikantno nižje rezultate pri ritmičnih testih (Patel, 2008 po Alcock et. al., 2000). S 

pomočjo slikanja možganov so pri članih »KE družine«, ki imajo težave ugotovili 
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strukturalne abnormalnosti v bazalnih ganglijih ter posledično manjšo funkcionalno 

aktivnost pri jezikovnih nalogah. Glede na primanjkljaje, ki jih imajo prizadeti člani s 

kompleksnim časovnim sekvencioniranjem (zaporedjem), nadzorovanjem ustnih 

gibov ter neverbalnimi ritmičnimi vzorci, se postavlja vprašanje ali gre v osnovi za 

težave s sekvencioniranjem in timingom. Zadnje raziskave v nevrolingvistiki 

nakazujejo, da so bazalni gangliji (subkortikalne strukture) pomembni za motorični 

razvoj, sekvencioniranje ter za višje kognitivne funkcije, kot je sintaktično 

procesiranje. Lieberman še dodatno opozarja, da se velik del funkcij bazalnih 

ganglijev odraža tudi v nemotoričnih področjih korteksa (Patel, 2008). 

 

Učne težave so lahko tudi posledica netipičnega razvoja možganov – pred in po 

rojstvu. Vzroke lahko iščemo v prenizki porodni teži otroka, v pomanjkanju kisika, 

prezgodnjem rojstvu. V ogroženo skupino, po tej teoriji, spadajo tudi mlajši otroci, ki 

so utrpeli poškodbe glave.  

Tretjo skupino vzrokov pa gre iskati v okolju otroka z učnimi težavami. K razvoju 

učnih težav lahko domnevno pripomore neprimerna prehrana dojenčkov in mlajših 

otrok, kot tudi različni toksini, ki jih najdemo v okolju. 

 

Tudi Magajna (in sod., 2008) učne težave otrok razdeli na tri osnovne tipe. Pod prvi 

tip prišteva učne težave, katerih vzroki primarno tičijo v učenčevem okolju. Sem 

spadajo težave, do katerih pride zaradi neustreznega oz. pomanjkljivega poučevanja, 

zaradi trajnejše izpostavljenosti stresnim dražljajem, kulturne in ekonomske 

prikrajšanosti. Drugo skupino težav Magajna navaja kot posledico kombinacije 

dejavnikov med posameznikom in okoljem. Pri tretjem tipu pa vzroke težav išče 

predvsem v posamezniku. Sem šteje nevrološke motnje ter razvojne ali motivacijske 

posebnosti. Meni, da je ta tip težav najbolj resen in kroničen, mnogokrat pa vključuje 

več področij.   
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2.1.2 PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTIKA UČNIH TEŽAV 

 

Prepoznavanje in diagnosticiranje učnih težav je zelo zahtevno področje. Učne 

težave navzven niso vidne, zato je potreben natančen diagnostičen postopek. 

Vseeno pa lahko pri posamezniku opazimo nekatere posebnosti, ki so značilne za 

osebe z učnimi težavami. Značilno je počasnejše usvajanje znanj, slabše vidno-

prostorske sposobnosti, slabše sposobnosti slušnega predelovanja informacij, težave 

z zaporedji, problemi avtomatizacije veščin, težave s hitrostjo izvajanja, nizka 

storilnostna motivacija, manjša samoučinkovitost. Opazne so tudi težave pri 

glasoslovju, oblikoslovju, pomenoslovju, težave pri skladni rabi jezika ter težave pri 

nebesednih oblikah komunikacije. Posledično imajo ti otroci težave pri pomnjenju 

abecede, poštevanke, težje povezujejo črke z glasom in/ali črko, težave imajo tudi z 

glasovanjem. Opazimo lahko težave pri iskanju rim, branje je lahko neritmično, s 

precej prekinitvami, ponavljanji, napakami, mnogokrat tudi brez razumevanja. Pisava 

je navadno težko berljiva, drža pisala pa nepravilna. Pojavljajo se težave pri 

organizaciji misli, opravil. Otroci z učnimi težavami prav tako mnogokrat težko sledijo 

pravilom, bontonu, težje sledijo navodilom ali se orientirajo v prostoru in/ali času 

(Magajna in sod., 2008).  

To je le nekaj značilnosti oseb s posebnimi potrebami, ki jih uvrščamo med učne 

težave. Kadar pri posamezniku opazimo več naštetih elementov, je potreben 

razmislek o posameznikovih težavah, primanjkljajih, motnjah.  

 

Pravočasno prepoznavanje in diagnosticiranje učnih težav je izziv današnje šole, saj 

je to zahteven proces, ki zahteva interdisciplinaren pristop. Potrebno je sodelovanje 

in diagnoza različnih strokovnjakov – učitelja, šolskega svetovalnega delavca, 

specialnega pedagoga, pediatra, kliničnega psihologa, v težjih primerih še drugih 

strokovnjakov – kot tudi staršev in otroka.  

Testiranje zajame kombinacijo testov inteligentnosti, akademskih dosežkov, učne 

uspešnosti ter socialne interakcije in uspešnosti. Preverijo se tudi področja 

zaznavanja, kognicije, spomina, pozornosti in jezikovnih sposobnosti. Iz pridobljenih 

rezultatov, zbranih informacij se ugotovi, ali so otrokovi učni uspehi v skladu z 



Ana TURŠIČ: Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov; 
diplomsko delo (2013) 

 

  
Stran 7 

 

  

njegovimi kognitivnimi sposobnostmi. Če pride do močnega odstopanja med 

otrokovimi kognitivnimi sposobnostmi in učnim uspehom, je otrok opredeljen kot 

učenec z učnimi težavami (Magajna in sod., 2008). 

Zaradi kompleksnosti prepoznavanja in diagnosticiranja učnih težav je večina otrok 

pri nas žal še vedno odkrita šele v 3., 4. ali celo v še višjem razredu osnovne šole. 

 

Magajna v svojem članku »Prepoznavanje in diagnostika učnih težav – problemi, 

modeli in nove usmeritve« (2009) razlaga, da je eden izmed najbolj perečih 

problemov, že več desetletij, razločevanje med specifičnimi, nevrofiziološko 

pogojenimi učnimi težavami ter splošnimi učnimi težavami. 

Kljub številnim raziskavam in številnim polemičnim raziskavam, strokovnjaki še vedno 

niso dosegli soglasja o najboljšem modelu identifikacije.  

 

 

2.1.2.1 NADARJENI UČENCI 

 

Tu je potrebno omeniti tudi nadarjene učence. Na tem področju prav tako še ni 

enotno sprejete definicije, saj se tudi nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. 

V ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih (1978) je zapisana ena izmed 

najbolj uporabljenih definicij, po kateri so nadarjeni in talentirani tisti otroci in 

mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali vsaj potenciale na intelektualnem, 

ustvarjalnem, specifično akademskem, umetniškem ali vodstvenem področju (Žagar 

in sod., 1999). Nadarjenost je lahko splošna ali specifična. Kot piše Žagar (1999), se 

izraz nadarjenost uporablja pri visoki splošni sposobnosti, ki posamezniku omogoča 

doseganje izjemnih rezultatov na različnih področjih. Visoke specifične sposobnosti, 

za katere se uporablja izraz talentiranost, pa vodijo do uspeha na posebnih 

področjih. 

Tudi ta skupina učencev je heterogena. Osebnostne značilnosti, ki so pri nadarjenih 

učencih bolj izrazite se nanašajo na miselno-spoznavno področje, učno-storilnostno 
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področje, motivacijsko področje ter na socialno-čustveno področje. Posebno 

pozornost moramo nameniti tudi učencem, ki so nadarjeni, vendar pa so – zaradi 

nekaterih lastnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu – učno neuspešni. Med te lastnosti 

uvrščamo npr. hiperaktivnost, nizko samopodobo, čustveno in socialno nezrelost, 

slabo pozornost, nesposobnost tvornega (so)delovanja pri skupinskem delu, 

nezainteresiranost za šolo, slabša motivacija oz. nezmožnost motiviranja. 

Nadarjeni in talentirani učenci tako poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi 

– glede na njihove potrebe – prilagojen pouk, da bi lahko v celoti razvijali svoje 

sposobnosti. 

 

 

2.1.3 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Tako kot se učne težave razprostirajo na kontinuumu od kratkotrajnih do vse 

življenjskih in od lažjih do težjih, se enako prilagaja tudi pomoč in podpora 

posamezniku. Pri učencih, ki imajo učne težave, v osnovni šoli ločimo pet osnovnih 

stopenj pomoči. 

Prva stopnja je pomoč učitelja pri pouku – skupnem in nivojskem, dopolnilnem pouku 

ter v okviru podaljšanega bivanja. Na drugi stopnji se v delo z učencem vključi šolska 

svetovalna služba in/ali mobilna specialno pedagoška služba. Kot tretjo stopnjo 

Magajna (in sod., 2008) navaja dodatno individualno in skupinsko pomoč, ki jo lahko 

izvajajo specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci. Na predzadnji, četrti stopnji 

se pridobi mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, kot zadnji korak pa je peta 

stopnja, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Takšna 

usmeritev je doživljenjska.  

V program pomoči morajo biti že od začetka (od prve stopnje in vse do konca) 

vključeni tudi starši ter ne nazadnje tudi sam učenec, če je dovolj zrel. Na drugi 

stopnji, ko dokumentacija izvirnega delovnega projekta pomoči postane del učenčeve 

osebne mape, uradne zbirke podatkov, mora šola od staršev nujno pridobiti pisno 

soglasje.  
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Nujno je, da se celotno delo z učencem (načini pomoči, napredovanje učenca, 

težave, ipd.) dokumentira kot kronika ali dnevnik. Ta omogoča razviden vpogled v 

potek in razvoj učenčevega učenja na vsaki posamezni stopnji v kontinuumu pomoči, 

pri vsakem posameznem izvajalcu pomoči in v skupini vseh udeleženih v projektu 

pomoči. 

Najpogostejša pomoč otrokom z učnimi težavami je specialno-pedagoška. Specialni 

pedagog otroka na podlagi ugotovitev, testiranj ter pridobljenih informacij ugotovi 

otrokova močna in šibka področja. Osnovni pristop je spodbujanje otrokovih močnih 

področij in preko le-teh popravljanje in kompenziranje šibkih področij. V otrokovo 

obravnavo so lahko vključeni tudi surdopedagog, logoped, psiholog in socialni 

pedagog. Pri učencih z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo se lahko uvede tudi 

medikamentozna terapija (po Magajna in sod., 2008). 

Tudi tu je ključnega pomena, da so starši (in otrok) aktivni člani načrtovanja pomoči. 

Pomembno je, da učenec z učnimi težavami zmore premagati tesnobo in na novo 

postavi svoje cilje. Da pa lahko to doseže, potrebuje nove dobre izkušnje v 

vsakokratnem edinstvenem delovnem odnosu – učenja in pomoči (po Magajna in 

sod., 2008).  

Projekt pomoči zahteva skrbno raziskovanje in uporabo pomembnih dejstev in 

ugotovitev v zvezi s ključnimi dejavniki, ki so povezani z učenčevim učenjem: splošne 

in posebne kognitivne sposobnosti; metakognitivne sposobnosti; jezikovno 

funkcioniranje; učna motivacija; emocionalno funkcioniranje; socialna vključenost in 

funkcioniranje; biološki dejavniki; telesno funkcioniranje in zdravje; domače in šolsko 

okolje (Magajna in sod., 2008). 

 

 

2.1.4 PODSKUPINE UČNIH TEŽAV 

 

Učne težave globalno razdelimo na splošne in specifične. 
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2.1.4.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

 

Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo 

pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več 

izobraževalnih predmetih. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih 

predmetih manj uspešni ali celo neuspešni. Lahko so posledica notranjih in/ali 

zunanjih dejavnikov (Magajna in sod., 2008). 

Sem prištevamo učne težave zaradi motnje pozornosti, učne težave zaradi slabše 

razvitih samoregulacijskih spretnosti, učne težave zaradi pomanjkljive učne 

motivacije, čustveno pogojene učne težave, učne težave zaradi 

drugojezičnosti/večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti ter učne težave zaradi 

eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti (Magajna in sod., 2008).  

 

 

2.1.4.1.1 UČNE TEŽAVE ZARADI MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 

 

ADHD zajema več področij – pozornost, aktivnost, impulzivnost. Pri posameznikih se 

lahko kaže v različnih oblikah: nezmožnost osredotočiti se na nalogo in ohranjati 

pozornost, dokler naloga ni dokončana, beganje od ene dejavnosti/interesa k 

drugemu, težave z zadrževanjem in usmerjanjem pozornosti, izgubljanje in 

pozabljanje stvari oz. na obveznosti (šolske potrebščine, domača naloga ipd.). 

Osebe z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti težko počakajo na vrsto (pri različnih 

igrah, v trgovini, … ), imajo težave z organiziranjem nalog, opravil in informacij ter pri 

prehajanju z ene aktivnosti/naloge/teme na drugo. 

Mnogokrat imajo učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ali brez nje) tudi 

specifične učne težave. Učno so manj uspešni in imajo slabšo samopodobo 

(Magajna in sod., 2008). 
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2.1.4.1.2 UČNE TEŽAVE ZARADI DRUGOJEZIČNOSTI/VEČJEZIČNOSTI IN  

SOCIALNO–KULTURNE DRUGAČNOSTI 

 

Drugojezični oz. socialno-kulturno drugačni učenci se teže sporazumevajo z okoljem, 

ker ne razumejo jezika, ne vedo, kaj morajo storiti, so pogosto osamljeni, ker ne 

poznajo pravil iger, imajo drugačne kulturne norme, kažejo občutke negotovosti in 

strahu, ki lahko preide v anksioznost, vedenjske težave ipd. (Magajna in sod., 2008). 

Vse to lahko vodi v težje sledenje pouku in šolski snovi, posledično slabšemu 

razumevanju snovi, k težji oz. slabši vključitvi v razredno klimo. Primarni vzrok težav 

je torej v okolju in ne v možganih (Magajna in sod., 2008). 

 

 

2.1.4.1.3 UČNE TEŽAVE ZARADI SOCIALNO–EKONOMSKE OVIRANOSTI IN 

OGROŽENOSTI 

 

Magajna (in sod., 2008) piše, da pri učencih z učnimi težavami, ki prihajajo iz revnih 

družin, najpogosteje zasledimo jezikovno-kulturno drugačnost, nižje izobrazbene 

dosežke in težave pri socialnem vključevanju. Pri takšnih učencih se prepletajo 

različni neugodni dejavniki, katerih posledica so izobrazbeni primanjkljaji. Ti dejavniki 

so večinoma zunanji: omejeno jezikovno funkcioniranje, različnost znanj in strategij 

pričakovanih v šoli ter znanj in strategij, ki jih otrok usvoji pred vstopom v šolo, v 

domačem okolju, nezaupanje v lastne sposobnosti in negativna samopodoba. 

Uspešnost šolanja ne vpliva le na učenčeve izobraževalne dosežke, temveč ima celo 

večji vpliv na učenčeve strategije socializacije, učne navade, vrednotenje učenja idr. 

(Magajna in sod., 2008). 
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2.1.4.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Specifične učne težave vključujejo zelo raznoliko skupino težav, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali izrazitih težavah na katerem koli od naslednjih 

področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, 

pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Primanjkljaji 

vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, 

pisanja, pravopisa, računanja). Motnje učenja, ki sodijo v to skupino, so notranje, 

nevrofiziološke narave in niso primarno posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, 

motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj ali neustreznih okoljskih dejavnikov, 

čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Specifične učne težave delimo na dve 

glavni skupini, ki vključujeta specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih 

procesov in specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov. Prvi 

povzročajo motnje branja, pravopisne težave in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika. Druga vrsta primanjkljajev pa povzroča težave pri pisanju, 

matematiki, načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti ter tudi na področju 

socialnih veščin (Magajna in sod., 2008). 

Zakon o osnovni šoli (1996; po Magajna in sod., 2008) učence s specifičnimi učnimi 

težavami razvršča v dve skupini. V prvo skupino uvršča učence z učnimi težavami 

(lažje in zmerne specifične učne težave), v drugo pa učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (hujše specifične učne težave). 

 

 

2.1.4.2.1 LAŽJE IN ZMERNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE TER JEZIKOVNE 

TEŽAVE 

 

V to skupino spadajo specifično bralno-napisovalne težave, specifične učne težave 

pri matematiki, dispraksija in specifični primanjkljaji na področju jezika.  
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Specifični primanjkljaji na področju jezika ali govorno-jezikovna motnja najbolj 

prizadene področje skladnje, glasoslovja, oblikoslovja, pomenoslovja ter 

komunikacijski vidik jezika (izražanje in razumevanje) v pisni in tudi v govorjeni obliki. 

Magajna (in sod., 2008) specifično bralno-napisovalne težave uvršča med 

najpogostejše in najbolj raziskane specifične motnje učenja. V različnih literaturah 

lahko zasledimo tudi alternativne izraze – disleksija ali legastenija (bralne težave), 

disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne težave), specifične motnje 

šolskih veščin. Večino težav pri branju predstavljajo težave v zvezi s 

prepoznavanjem besed in predelovanjem glasov, največ dolgotrajnih težav pa 

povzroča disleksija, ki je tudi najpogostejša. To je stanje, kjer je pri otrokovem 

razvoju živčnih povezav prišlo do drugačnih fizioloških poti in povezav. Posledice 

tega se izražajo kot motnje in posebnosti v nekaterih procesih spoznavanja in 

kognitivnih primanjkljajih. Osebe z disleksijo imajo bolj razvito in prednostno desno 

polovico možganov. Posamezniki imajo težave pri prepoznavanju posameznih 

glasov/fonemov, težave v kratkotrajnem ali delovnem spominu, težave s 

sintetiziranjem, analiziranjem, odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka. 

Pojavljajo se tudi težave v zaznavanju časa in počasen tempo odzivanja (Magajna in 

sod., 2008).  

Skupino specifičnih učnih težav pri matematiki razdelimo na primanjkljaje aritmetičnih 

sposobnosti in spretnosti, na diskalkulijo ter specifične aritmetične težave. 

Najpogostejše ovire, s katerimi se srečujejo osebe s specifičnimi učnimi težavami pri 

matematiki, so spominske težave in slabše razvite strategije, jezikovne in 

komunikacijske težave, primanjkljaji povezani s procesi in strategijami reševanja 

besednih problemov, nizka motivacija, slaba samopodoba in zgodovina učne 

neuspešnosti (Magajna in sod., 2008). Tu najdemo tudi učence, ki imajo težave, 

povezane z vizualno-prostorskimi spretnostmi za predstavljanje in razlago 

aritmetičnih informacij.   
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2.2 PRAKSIJA 

 

Praksija je usmerjena motorična akcija – naučeno, načrtovano in hotno zaporedje 

gibov, ki imajo nek namen in cilj. Sem so všteti le nadzorovani gibi, s katerimi 

izvršimo želen gib, nalogo; torej refleksni, nehotni in avtomatizirani gibi ne spadajo v 

praksijo. To (praksijo) označujejo hotnost, intencionalnost, koordiniranost v prostoru 

in času ter potek giba v določenem redu, ki je prilagojen cilju akcije. Je razvojni 

mejnik, saj se razvija v zgodnjem otroštvu in ni vrojena (Ozbič, 1995). Bojanin in 

Stevanović (1977) praksijo delita na štiri osnovne enote – melokinetiko, ideomotoriko, 

ideatoriko ter na sloj konstruktivnih aktivnosti. Melokinetika zajema elementarne gibe, 

sinergične aktivnosti in sinhronizacijo funkcij. Ideomotorika označuje namensko 

izvajanje osnovnih gibov ter konvencionalnost gibov. Ideatorna ali kompleksna 

praksija zajema ekspresivne in simbolične gibe, koordinirane zamisli ter izvedbe. 

Konstruktivna praksija pa označuje čisto predstavno mišljenje. Klasifikacija 

motoričnih sposobnosti temelji na treh faktorjih: kako natančen je gib, ali ima gib 

točen začetek in konec ter ali okolje vpliva na uspešnost spretnosti (Tancig, 1987). 

 

Osnovna struktura, ki je pomembna, da prepoznamo tuj in lasten gib, se nahaja v 

kortikalnem delu, v katerem se odvijajo spoznavni procesi. Najpomembnejša funkcija 

v tem predelu je funkcija prepoznavanja, ki je posrednik med nevrofiziološkimi 

strukturami in funkcijami ter psihičnimi strukturami in funkcijami, ki so pomembne za 

prepoznavanje. To pomeni, da oceno zmožnosti prepoznavanja gibov preko imitacije 

teh gledamo s področja, kjer se razvijajo spoznavni procesi, kar je zelo pomembno v 

specialno-pedagoški diagnostiki (Bojanin, 1985). 

Pomembno vlogo tu igra živčni sistem, s pomočjo katerega telo zaznava zunanji svet 

in ureja notranjega. Prek njega reagiramo in odgovarjamo na spremembe v okolju, ki 

nas obdaja. Način človekovega vedenja je naučen, nameren in nerefleksen. Tak 

način vedenja je mogoč, ker se živčni sistem lahko uči iz izkušnje in nato usmerja 

lastne dejavnosti. Kadar se zaznavano in prejšnje izkušnje skladajo, se to identificira 

v enem dejanju. V drugih primerih pa je potrebno vključiti še posebne pojave 
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(mišljenje), kjer asociativna možganska središča razčlenijo in predelajo prihajajoča 

čutna sporočila in z njimi razjasnijo čutne zaznave (Levitin, 2007). 

Intero in ekstero-receptorji pošiljajo dražljaje v centre, kjer se odvija programiranje 

obrazne, ročne in telesne motorike. Od tu izhajajo reakcije, katerih program se 

ohranja v motoričnem spominu. Piramidalna motorika in hotena gibanja se 

programirajo v možganski skorji velikih možganov, kjer se kažejo dispraksija ter 

motnje branja in pisanja. V možganskem deblu se programirajo spontana, po 

razvojnem programu določena gibanja prvega leta življenja, avtomatizirana, 

predhodno naučena gibanja, senzomotorična integracija dražljajev iz vseh 

receptorjev, uravnavanje drže, ekstrapiramidalna motorika ter uravnavanje hotenih 

gibov. V hrbtenjači pa se programirajo obrambni refleksi, spontano odzivanje brez 

razmišljanja ter uravnavanje drže (Ozbič, 1995). 

 

 

2.2.1 RAZVOJ PRAKSIJE 

 

Razvoj motoričnih spretnosti se dogaja v motoričnem korteksu na območju 

možganske skorje. Sacks (2008) piše, da nevrologi naravno spretnost gibanja 

mnogokrat opišejo z metaforo »kinetična melodija«. Piaget (Bojanin in Stevanović, 

1977) pravi, da je telo prvo sredstvo spoznanja in meni, da je »motor« ali energija 

vsake akcije emocionalne narave – potreba po zadovoljitvi, medtem ko so strukture 

kognitivne narave (sheme kot senzomotorna organizacija).  

Razvoj praksije gre preko refleksne aktivnosti, senzomotorične dobe, do 

psihomotorne aktivnosti, kjer se vklaplja psihično življenje, emocije, govor in socialni 

kontakti. Pri tem je motorika sredstvo ali periferni vidik, praksija pa centralni 

funkcionalni vidik (Ozbič, 1995). Principi motoričnega učenja temeljijo na zaporedju 

fizičnega in motoričnega razvoja. Ta poteka cefalokaudalno, torej od glave proti 

spodnjim okončinam in proksimodalno, od centra proti periferiji telesa. Gibi se tako 

razvijajo od grobih do vse bolj finih. Psihomotorični razvoj se kaže v vedno bolj 

nadzorovanem in učinkovitem gibanju, navadno pa ga razdelimo na dva vidika. V prvi 

vidik vključujemo razvoj sposobnosti, kot so na primer gibljivost, koordinacija, hitrost, 
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ravnotežje, repetitivna in eksplozivna moč, itd. Drugi vidik pa nam predstavlja gibalne 

dejavnosti, ki se razvrstijo v tri kategorije. To so lokomotorične, stabilnostne in 

manipulativne dejavnosti. Naštete tri kategorije se pojavljajo na vseh stopnjah 

človekovega razvoja – od otroštva, skozi vso odraslo dobo (Tancig, 1987). Večina 

zgodnjega motoričnega razvoja otroka je odvisna od učenja in izpopolnjevanja 

takšnih dejavnosti skozi igro, imitacijo, preizkušanje, napake in nenehno vadbo. 

Dejavnosti se začnejo razvijati preden je otrok zmožen priklicati kakršnekoli določene 

ali epizodične spomine (Sacks, 2011). 

 

 

2.2.1.1 FAZE MOTORIČNEGA RAZVOJA 

 

Piaget (Bojanin in Stevanović, 1977) razvoj praksije razume kot kontinuiran proces, 

progresivno koordinacijo shem od senzomotorne do operativne inteligentnosti. Dalje 

razlaga, da je energija za začetek akcije emocionalne narave, strukture pa 

kognitivne, pri čemer so sheme senzomotorna organizacija (Ozbič, 1995). Razvoj 

praksije Piaget deli na šest stopenj.  

Prva faza se odvija v prvem mesecu otrokovega življenja. Napetost je sprva 

emocionalna energija fiziološke narave (ko otrok čuti lakoto ali mu je kako drugače 

nelagodno). Težnja otroka je, da to napetost sprosti, kar doseže s prirojenimi 

refleksnimi aktivnostmi (Bojanin in Stevanović, 1997; Ozbič, 1995). 

Druga faza se odvija v drugem, tretjem, četrtem in prvi polovici petega meseca 

otrokovega življenja. Tu pride do celotnega razvoja živčno mišičnih struktur na 

periferiji telesa, kar otroku omogoči bolj kakovostne gibalne in otipne aferentne 

informacije iz okolja. Na tej stopnji je gib instrument, ki se osvobaja refleksnih gibov 

in se osamosvaja od samega zadovoljevanja potreb. S tem se izzove zadovoljstvo, s 

čimer otrok pridobi motivacijo za nadaljnjo dejavnost v okviru svobodnih, 

neusmerjenih gibov. Ponavljanje, prepoznavanje prijetnih občutkov in njihovo 

posploševanje so elementi prve stopnje organizirane aktivnosti. V tej fazi otrok vadi 

melodičnost giba in preko kinestetičnih ter taktilnih občutkov ozavesti vsak del 
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svojega telesa. Oblikuje se osnova melokinetične praksije (Bojanin in Stevanović, 

1997; Ozbič, 1995). 

Od druge polovice petega meseca do konca osmega poteka tretja faza. Osnovni 

dogodek te faze je vizualno motorična koordinacija, ki zahteva usklajevanje 

notranjega, subjektivnega sveta (kinestetični občutek) in zunanjega sveta (vizualna 

percepcija). Razvijajo se tudi sposobnost prijemanja (kar omogočata mielinizacija 

piramidne poti ter vaja), vzpostavljajo se prve motorične navade in prve 

senzomotorične sheme. Pojavijo se sekundarne cirkularne reakcije, ki so že 

usmerjene v izven-gestualni prostor. V tej fazi se razvije osnova ideomotorne praksije 

in elementarna čustva, občutki, ki so tesno vezani in centrirani na subjekt akcije 

(Bojanin in Stevanović, 1977; Ozbič, 1995).  

Od konca tretje faze pa do dvanajstega meseca se odvija četrta faza, v kateri se 

razvije osnova ideatorne praksije. Na tej stopnji je otrok sposoben samostojnega 

sedenja in stanja ter spretne manipulacije s predmeti. Ta faza je izrednega pomena, 

saj otrok začne odkrivati objektivni svet. Čustveni in socialni razvoj postaneta 

pomembna dejavnika motivacije gibanja. Gib, ki je tu že osmišljen in hoten, tako 

postane sredstvo za doseganje cilja (dotičnega predmeta, po katerem otrok sega). 

Ta proces se razširja in izboljšuje preko celotne otroške dobe. Način organiziranja 

dejavnosti postaja v tem času vse bolj zapleten. Piaget dejavnosti tega obdobja 

imenuje sekundarne cirkularne reakcije (Bojanin in Stevanović, 1997; Ozbič, 1995).  

Predzadnja (peta) faza razvoja praksije po Piagetu poteka v prvi polovici drugega 

leta življenja. Zanjo je značilno obvladovanje hoje ter vse bolj spretna uporaba palca. 

Otrok vstopa v svet praksije. Nekatere sheme so namenjene doseganju cilja, druge 

pa so sredstvo na poti k njemu. Pojavijo se terciarne cirkularne reakcije, pri čemer je 

otroku pomembna posledica in ne sam gib ali predmet. Predstava se še ne osvobodi 

percepcije (Bojanin in Stevanović, 1977; Ozbič, 1995). 

Zadnja, šesta faza se odvija v drugi polovici drugega leta življenja. Tekom te faze se 

odnos do realnosti osvobaja težke senzomotorične sprege. Praksija tako ni več le 

sredstvo za umirjanje emocionalne napetosti, pač pa prehaja v sredstvo za 

kreativnost. Manipulacije se vršijo na mentalnem nivoju – otrok ustvarja mentalne 

kombinacije v okviru senzomotorne in praksične inteligentnosti. Na področju 

aktivnosti se lahko udejanjijo čiste miselne aktivnosti. Istočasno se organizirajo 
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praksične ali akcijske kategorije objektov, prostora, vzročnosti in časa, kot 

predhodniki bodočih pojmovnih kategorij (Bojanin in Stevanović, 1997; Ozbič, 1995). 

V peti in šesti fazi se oblikuje osnova konstruktivne praksične aktivnosti. 

Tancig (1987) razvoj strne v 3 faze s podstopnjami. 

Prva faza motoričnega razvoja – refleksna faza, obsega prenatalno obdobje in prve 

štiri mesece otrokovega življenja ter dalje do konca prvega leta. V tem času se 

izmenjata stopnja zbiranja in stopnja obravnavanja informacij. Ta faza predstavlja 

osnovo za vse ostale faze motoričnega razvoja. Ta faza se sklada s prvo fazo 

razvoja praksije po Piagetu. 

V drugi, rudimentarni gibalni fazi (ki sovpada z drugo fazo razvoja praksije po 

Piagetu) pride do stopnje inhibicije refleksov (od rojstva do prvega leta) ter do 

predkontrolne stopnje (od prvega do drugega leta).  

Ponavljanje, vaja, timing in zaporedje so tu bistvenega pomena. Nevrofiziolog, 

Rodolfo Llinas za takšne proceduralne spomine uporablja izraz »osnovni akcijski 

vzorci«. Nekateri od teh so lahko prisotni že pred rojstvom ploda. Konji, na primer, 

lahko galopirajo že v maternici. Velik del zgodnjega motoričnega razvoja otrok je 

odvisen od učenja in izpopolnjevanja s pomočjo igre, posnemanja, poskusov in 

napak ter nenehne vaje. Vse to se začne razvijati še preden lahko otrok iz spomina 

občasno prikliče karkoli izrecnega (Sacks, 2008). 

Temeljna gibalna faza – tretja po vrsti – se razdeli na tri stopnje: začetno (od drugega 

do tretjega leta), osnovno (od četrtega do petega leta) in zrelo stopnjo (od šestega do 

sedmega leta). Med temeljna gibanja uvrščamo tista, ki jih vsebuje vsaka naša 

gibalna dejavnost. Otroci, ki razvijajo temeljne vzorce gibanja, se učijo prilagodljivo in 

okretno odgovoriti na različne dražljaje, saj so v tej fazi otroci aktivno vključeni v 

raziskovanje in preizkušanje svojih gibalnih zmožnosti. Kaže se vse večja kontrola 

gibanja v izvrševanju diskretnih, serialnih in kontinuiranih gibanj (Tancig, 1987). 

Za gibanje na osnovni stopnji temeljne gibalne faze je značilno pomanjkljivo ali 

neustrezno zaporedje posameznih gibov, opazno je tudi omejeno ali pretirano 

gibanje telesa. Prostorska in časovna integracija gibanja sta še šibki.  
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Na osnovni stopnji temeljne gibalne faze pride do večjega in boljšega nadzora ter 

ritmične usklajenosti temeljnih gibanj. Gibalni vzorci so še vedno omejeni ali pa 

pretirani (čeprav manj izrazito kot na osnovni stopnji), časovni in prostorski elementi 

so boljše koordinirani. 

Na zreli stopnji temeljne gibalne faze so običajno 6 ali 7-letni otroci. Opazna je večja 

učinkovitost, usklajenost in kontrola pri izvrševanju raznih gibalnih dejavnosti. 

Nadaljevanje temeljne gibalne faze je športna gibalna faza. Tu postane gibanje 

sredstvo, ki ga uporabljamo v različnih kompetitivnih in kooperativnih igrah, atletiki, 

plesu itd (Tancig, 1987). 

 

Kot piše Sacks (2008), je Alvaro Pascaul–Leone s pomočjo študij pretoka krvi na 

posameznih možganskih področjih ugotovil, da duševna stimulacija gibanja aktivira 

nekatere enake predele centralnih živčnih struktur, ki so potrebne za dejansko 

gibanje. Pri tem se zdi, da je (v zgodnjih fazah učenja motornih veščin) za 

spodbujanje modulacij nevronskih vezij dovolj že samo psihična vadba. Posledica 

omenjenih modulacij pa ni le opazno izboljšanje zmogljivosti, temveč tudi boljši 

temelji za učenje nadaljnjih veščin z minimalnimi fizičnimi vajami. To v praksi pomeni, 

da psihična vadba skupaj s fizično omogoča boljši napredek, kot samo fizična. 

 

 

2.2.2 SENZORIČNI RAZVOJ 

 

Že grška filozofa Sokrat in Platon sta poudarjala povezanost psihičnih in telesnih 

funkcij. Veliko zaslug ima tudi Piaget, ki je poudarjal pomen gibanja v razvoju 

psihomotoričnega in kognitivnega področja.  

Senzorični razvoj je prvi izmed treh najbolj temeljnih vidikov kognitivnega razvoja in 

ima pri tem zelo pomembno vlogo. Razvoj senzoričnih dejavnosti je proces, ki je 

odvisen od zorenja in izkušenj, zaradi česar se pri vsakem posamezniku razvija 
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nekoliko drugače. Senzorične spretnosti se najbolj razvijejo v predšolskem obdobju 

(Tancig, 1987).  

 

Otrok svet spoznava z raziskovanjem okolja ali z gibanjem. Senzorične podatke, ki 

mu jih posredujejo čutila, mora nato razložiti in analizirati. Ko otroci z gibanjem 

raziskujejo svet, se učijo razlagati senzorične vzorce tako, da ti senzorični podatki 

omogočajo vedno bolj učinkovito gibalno dejavnost. Čim več je senzoričnih in 

motoričnih izkušenj, tem bolj se ujemajo senzorični in motorični podatki ter bolj 

plastične so dejavnosti v raznih situacijah. Senzorične komponente senzo-

motoričnega razvoja vsebujejo razvoj slušnega, vidnega, tipnega in kinestetičnega 

področja zaznavanja ali občutenja (Tancig, 1987).  

Ob rojstvu je najbolj razvita možganska skorja, zunanja plast sprednjih možganov, 

primarno motorično področje – tu so celice, ki sprožajo večino telesnih gibov. 

Naslednje področje, ki se razvije, je primarno vidno področje v temenskem režnju in 

nato še primarno slušno področje v senčnem režnju. Vsa asociacijska področja pa 

zaostajajo za ustreznimi primarnimi – to so možganska področja, v katerih se prvotni 

dražljaji primerjajo in dopolnijo v celoto z drugimi dražljaji. Živčna vlakna slušnega 

sistema sprejemajo in razlagajo zvoke, do mielinizacije pa pride že v šestem mesecu 

nosečnosti. Kljub temu pa razvoj traja vse do četrtega leta starosti (kolikor je 

potrebno za razvoj govora (Barnaard, 1982)). 

Na področju slušne senzorike lahko z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi vplivamo na 

slušno diskriminacijo – sposobnost poiskati neko tonalno kakovost in frekvenco iz 

večje množice zvočnih dražljajev – in na slušni spomin – sposobnost pomnjenja 

različnih zvočnih dražljajev. 

Pri vidnem senzoričnem področju lahko z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi 

pripomoremo k razvijanju zaznavanja globine; torej k sposobnosti presojanja 

oddaljenosti predmetov v tridimenzionalnem prostoru, zaznavanju raznih oblik in 

zaznavanju »lik – podlaga«; to je sposobnost izbiranja omejene množice dražljajev, 

ki sestavljajo nek lik ali figuro iz množice dražljajev (Tancig, 1987). 

Razvoj ustreznih prostorskih in časovnih struktur je potreben za razvoj kinestetične 

zaznave. Vsako gibanje se pojavlja v prostoru in vsebuje prvino časa, zato je razvoj 
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teh struktur osnova za učinkovito gibalno dejavnost. Spoznavanje prostorske 

dimenzije otroku omogočimo tako, da ga vključimo v gibalne dejavnosti, ki 

spodbujajo zavedanje telesa, telesne sheme, spoznavanje funkcij posameznih delov 

telesa in njihovega učinkovitega gibanja. Prav tako bi naj take dejavnosti spodbujale 

zavedanje smeri – zgoraj, spodaj, levo, desno, spredaj, zadaj, itd. ter zavedanje 

prostora; torej spoznavanje obsega telesa v prostoru ter sposobnost učinkovitega 

projiciranja telesa v prostoru. Z gibalnimi dejavnostmi, ki vsebujejo sinhronost, ritem 

in zaporedna gibanja spodbujamo in razvijamo spoznavanje časovne dimenzije 

(Tancig, 1987). 

 

 

2.2.3 MOTNJE PRAKSIJE 

 

Da nezrelost praksije lahko povzroči težave tudi v razvojni dobi, je prvi izpostavil 

Wallon (1958). Opisal je niz praksičnih motenj: praksično motnjo slabega prilagajanja 

giba proti predmetu pri manipulativnih aktivnostih; motnjo izvajanja elementarnih, 

sinergičnih in izmeničnih gibov; praksično motnjo drže telesa v določenih situacijah in 

verbalno praksično motnjo, kjer je nezadostna funkcionalna povezava med govorom 

in motorično dejavnostjo oz aktivnostjo (Bojanin in Stevanović, 1977). 

Praksije, ki jih je opisal Wallon so nastajale v pogledu upočasnjenih in nezadostno 

pripravljenih odgovorov na verbalne, vizualne in posturalne dražljaje. Te praksične 

motnje je poimenoval apraksija. Ajuriaguerra (1970) je sprejel to stališče do 

praksičnih motenj, vendar je naredil nekoliko drugačno delitev kliničnih slik. 

Poimenoval jih je specializirane apraksije. Poleg njih je uvedel tri nove skupine: 

apraksijo motorne realizacije, kontruktivno apraksijo in planotopokinezijo. V to 

področje je uvedel tudi termin dispraksija in opisal posebno klinično sliko razvojne 

dispraksije (Bojanin in Stevanović, 1977). 

Apraksija pomeni izgubljeno praksično sposobnost v celoti. Ta je strogo omejena in 

predstavlja invalidnost, h kateri se postavljajo sorodne funkcije, bližnje strukture in 

organizacija dejavnosti oz. aktivnosti osebe v celoti. Navadno je zmeraj jasna okvara 

centralnega živčnega sistema. Odnos osebe do realnosti je okvarjen sorazmerno 
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izpadu funkcij. Po drugi strani motnje praksije, ki sta jih opisala Wallon in 

Ajuriaguerra, ne predstavljajo izpada funkcije, temveč le nespretno izvrševanje in 

izvedbo oz. opravljanje funkcije (Bojanin in Stevanović, 1977). 

Apraksija je nesposobnost izvajanja namenskega dejanja, čeprav ne obstaja 

motorična pomanjkljivost ali čutna motnja. Lahko je posledica okvare v mentalni sliki, 

pomanjkanju zaznavanja koncepcije samega dejanja, nesposobnosti izdelave 

potrebnega plana gibanja ali nesposobnosti motoričnega korteksa, da sproži 

primerne gibe za izvedbo dejanja. 

Ideatorna apraksija je nesposobnost bolnika, da sebi/drugim razloži/predstavi 

primeren program in medsebojno zaporedje posamičnih delov dejanja. 

Kot ideomotorična apraksija se opisuje motnja, pri kateri bolnik lahko pravilno 

oblikuje koncept dejanja, vendar ga ni zmožen izvršiti. Poskusi izvedbe dejanja so 

pogosto nepovezani in jih spremlja ponavljanje enega fragmenta dejanja (motorna 

perseveracija). 

Kontruktivna apraksija se odraža kot nesposobnost bolnika, da postavi posamezne 

elemente večje celote v primeren medsebojni odnos. 

Motorna apraksija pa je groba motnja izvedbe dejanj, ki navadno zajema samo eno 

polovico telesa, najpogosteje roko. 

 

Razumeti moramo razliko v klinični sliki dispraksije (razvojna) in apraksije 

(pridobljena). Pri dispraksiji praksija (izvajanje, delo) obstaja, a je organizirana na 

rudimentarnem – zakasnelem, neizoblikovanem nivoju. To pomeni, da je pod vprašaj 

postavljen ritem razvoja struktur in funkcij psihomotornega združenja ter kortikalne 

organiziranosti, ne pa poškodb v teh strukturah. 
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2.2.3.1 DISPRAKSIJA 

 

Problem pri dispraksiji je neskladnost v izvajanju praksičnih aktivnosti. Vzrok naj bi bil 

v neuravnovešenem razvoju lezij živčnih struktur. Najpogosteje jo povezujemo z 

nerazvitostjo oz. z nedozorelostjo pri organizaciji giba (groba in fina motorika), drže 

telesa ter odnosa psihomotorike proti prostorskim odločitvam (otrok kasneje zazna 

podrobnosti). Lahko gre tudi za primanjkljaje v zaznavanju ter miselnem in 

jezikovnem delovanju (artikuliranje, organizacija misli ipd). Če jih postavimo v 

koncept razvojnih zaostankov, jih lahko poimenujemo s terminom razvojne 

dispraksije. Poleg naštetih  težav imajo lahko otroci še težave pri poimenovanju 

prstov, disgrafijo, disleksijo, diskalkulijo, težave pri določanju leve in desne strani. 

 

Danes imamo tri razčlenjene oblike dispraksije: 

� splošna razvojna dispraksija (Wallon), 

� razvojna konstruktivna dispraksija in 

� razvojna disgrafija. 

 

Razvojna disgrafija je posledica nerazvitosti primarnega sloja, ki mu služi gibanje 

udov (roka, dlan, prsti) in visoko sestavljenega sloja, ki mu služi konstruktivna praksa. 

Razvojna konstruktivna dispraksija bazira na neuravnovešenem razvoju v sklopu 

konstruktivne prakse. 

Razvojna dispraksija vpliva na vse nivoje osebnega in (pred)šolskega življenja 

otroka. Prepleta se z veščinami osebne avtonomije, z vsakodnevnimi dejavnostmi, 

igranjem in gibanjem, komuniciranjem z okolico, socializacijo ter kasneje z vsemi 

šolskimi vsebinami, pa tudi z veščinami, ki vplivajo na uspeh v šolskem obdobju 

Bojanin in Stevanović, 1977; Ozbič, 1995).  
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2.3 RITEM 

 

2.3.1 GLASBA IN ČAS 

 

Glasba je pomemben in za večino od nas tudi prijeten del našega življenja. Glasba je 

povsod, kjer smo ljudje. Znana je Lévi Strausseva pripomba, ki pravi, da je glasba 

edini jezik z nasprotujočimi si atributi – biti hkrati razumljiv in nepredvidljiv. Podobno 

izjavo je približno 100 let pred Lévi Straussem podal Hanslick, ki pravi, da lahko v 

glasbi najdemo tako pomen kot tudi logično zaporedje, vendar v glasbenem smislu. 

Je jezik, ki ga govorimo in razumemo, a ga je nemogoče prevesti (Patel, 2008). 

Podobno mnenje lahko zasledimo tudi pri Sacksu (2011). Pravi, da smo vsi – z 

redkimi izjemami – sposobni zaznavati glasbo, tone, različne glasbene barve, 

glasbene intervale, obrise melodij, harmonij in – po vsej verjetnosti najosnovnejši 

element – ritem. Sacks razlaga, da vse naštete elemente združimo v celoto in 

»zgradimo« glasbo, pri čemer pa uporabljamo veliko predelov naših možganov. 

Posledično, ravno zaradi nezavedne strukture, ki si jo ustvarimo, glasbo mnogokrat 

doživljamo intenzivno in emocionalno.   

Eggebrecht (1991) na vprašanje kaj je glasba, odgovarja, da je vsa glasba (ki jo 

dosegajo njegove izkušnje) – katerakoli in kadarkoli – komponirani čas. Vse, kar 

sicer je in je lahko še glasba, vzame in »znosi« s seboj taisti čas. Čas pa je tisto, kar 

je za človeka najbolj eksistencialno; edino, čemur ne more ubežati; od vsega najbolj 

resnično, saj ura bije vsak trenutek. Naše življenje je postavljeno v čas, v zgodovinski 

čas, vendar veliko bolj in veliko resničneje v bivanje kot jaz, kot omejenost, kot smrt. 

Glasbeni čas je nasproti temu najbolj resničnemu najbolj kontraresničen, prototip 

izstopanja časa iz časa, »vsebovzetje« vsega, kar obstaja, v izvzetje iz časa: 

osvoboditev od časa.  

Cook (2002; po Patel, 2008) razlaga, da je »glasba« zelo kratka beseda za nekaj, kar 

ima toliko oblik, kolikor je kulturnih in subkulturnih identitet. Glasba ni samo nekaj 

prijetnega, kar poslušamo, temveč je, nasprotno, globoko zakoreninjena v človeški 

kulturi (kakor ne obstaja kultura brez jezika, prav tako ne obstaja kultura brez 

glasbe). V resnici pomeni množico različnih dejavnosti in izkušenj, ki spadajo skupaj 
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samo zato, ker jih vse imenujemo z isto besedo – glasba. Glasba se zdi naravna in je 

prežeta s človeškimi vrednotami in našim pojmovanjem dobrega in slabega. Glasba 

se ne zgodi kar tako, temveč jo oblikujemo in tolmačimo mi. Ljudje z njeno pomočjo 

razmišljamo, se odločamo, kdo smo, se izražamo. Glasbo bi pravzaprav lahko 

opredelili kot umetno ustvarjene zvoke, ki so prijetni za uho sami po sebi, ne zgolj 

zaradi svojega sporočila, pri čemer prvi del te definicije izključuje zavijanje vetra ali 

ptičje petje, drugi del pa govor.  

 

»Glasba, s tem, da se dogaja, je v času«, razlaga Eggebrecht (1991). V tem se ne 

razlikuje od vsega, kar obstaja, saj je vse v tistem času, ki ga meri ura. Toda čas, v 

katerem so umetnosti, je – poleg tega da gre za urin čas – tudi drugačen. Pogosto ga 

imenujemo doživljajski čas. »Objektivni« čas postane s tistim, kar se v njem zame 

zgodi, »subjektivni« čas. Vendar pa tudi ta, doživljajski čas ne konstituira posebnega, 

to je »biti v času« posameznih umetnosti. Kajti zmeraj (vsekakor, če smo budni) 

nekaj doživljamo, tako da urni čas za vsakega izmed nas dobi določeno vsebino, ki 

opredeljuje naš občutek ali našo zavest o času. Čas se nam zdi dolg ali kratek, 

prazen ali izpolnjen. Pravzaprav urnega časa in časa na sploh ne moremo zaznati, 

saj čas eksistira za vsakega med nami samo glede na način, kaj se s kom v njem 

dogaja. Čas, v katerem so umetnosti, je sicer urni čas (kot vse, kar se dogaja) in – 

nadgrajen kot izkustvo – doživljajski čas. Vendar pa je čas tudi nekaj, kar vstopa – na 

svoj specifičen način – v naš svet v obliki umetnosti. Gre za kalkulirano oblikovan, v 

svoji vsebinski izpolnjenosti vseskozi organiziran čas – tukaj ga imenujemo 

komponiran doživljajski čas, pri čemer naj bi besede »komponirati« ne razumeli v 

specifično glasbenem, ampak v najširšem smislu »zlaganja« oziroma »skladanja«.  

Vendar pa ima čas v glasbi bistveno pomembnejšo in kvalitativno drugačno vlogo kot 

v drugih umetnostih. Vsako glasbeno sosledje tonov, zvokov in šumov je oblikovani, 

organizirani, komponirani, igrani, glasbeni čas. Glasbeni čas je vedno osmišljen, 

zveneč čas, pri čemer zvenenje razumemo v najširšem smislu – je slišna bit. Pri 

vsem tem ne smemo pozabiti tudi na možnosti »retrovezave« glasbenega časa ne 

samo na srčni utrip, ampak tudi na »resničen«, »vsakodneven« čas, na primer na 

tempo govorjenja, plesanja ali korakanja vsakega gibanja nasploh (Eggebrecht, 

1991). 
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2.3.2 UČINKI IN DOJEMANJE GLASBE 

 

Darwin je menil, da je treba naše glasbene sposobnosti »umestiti med najbolj 

skrivnostne sposobnosti, s katerimi smo ljudje obdarjeni« (Patel, 2008). 

 

Glasba ima lahko čudovito, formalno, kvazi-matematično perfekcijo, hkrati pa ima 

lahko tudi presunljivo nežnost, ostrino in lepoto (Bach je bil seveda mojster 

kombiniranja vseh teh lastnosti). Vendar pa ni potrebno, da ima glasba kakršenkoli 

smisel ali pomen (Sacks, 2011). Naša sposobnost dojemanja glasbe je odvisna od 

izkušenj in živčnih struktur, ki se lahko učijo in spremenijo z vsako novo skladbo, ki jo 

slišimo in vsakim poslušanjem stare skladbe. Naši možgani se naučijo neke vrste 

glasbeno slovnico, ki je specifična za glasbo naše kulture, tako kot se naučimo 

govoriti jezik naše kulture. Prav tako je videti, da imamo prirojeno sposobnost učenja 

glasbe s celega sveta, čeprav se glasba različnih kultur med seboj močno razlikuje. 

Po rojstvu pride v možganih do hitrega razvoja živcev, kar se nadaljuje v prvih letih 

življenja. V tem času se nove živčne povezave tvorijo hitreje kot kdaj koli v naših 

življenjih, v srednjem otroštvu pa možgani začnejo čistiti te povezave in obdržijo le 

najpomembnejše in najpogosteje uporabljene. To postane podlaga za naše 

razumevanje glasbe in nazadnje tudi podlaga za to, kar nam je všeč v glasbi, kakšna 

glasba nas gane in na kakšen način nas gane. To ne pomeni, da se kot odrasli ne 

moremo naučiti ceniti drugo glasbo, toda osnovni strukturni elementi so zajeti v samo 

vezje naših možganov, ko poslušamo glasbo v zgodnjih letih našega življenja. Tako 

se glasba lahko dojema kot vrsta perceptualne iluzije, v katero naši možgani vsilijo 

strukturo in red za zaporedje zvokov (Levitin, 2007).  

Cross (2003 v Patel, 2008) razlaga, da ima glasba veliko vlog znotraj kultur in med 

njimi, vključno z zdravljenjem, žalovanjem, proslavljanjem, memoriziranjem, itd. Meni, 

da ima glasba pomembno vlogo pri duševnem razvoju, saj se ob njej uporabljajo in 

integrirajo različne kognitivne in motorične sposobnosti ter zagotovi varen medij za 

preučevanje socialnega vedenja. Z drugimi besedami, glasba s spodbujanjem 

kognitivne prožnosti in socialne komponente pomaga pri razvoju uma. Toda čeprav 

glasba lahko obogati razvoj uma, ni videti nujna za »normalen« duševni razvoj. 
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Podobno razlago o tem, kako dovzetni smo za glasbo, nam ponuja tudi William 

James (Sacks, 2011). Ta nas lahko pomirja, spodbuja, tolaži, navdušuje ali nam služi 

za organizacijo in sinhronizacijo pri delu ali igri. Posebno moč in vpliv ter odlične 

terapevtske učinke ima lahko predvsem pri posameznikih z različnimi nevrološkimi 

stanji, motnjami. Nekateri imajo duševne motnje, drugi motnje avtističnega spektra in 

spet tretji subkortikalne sindrome. Včasih lahko taki posamezniki posebej intenzivno 

odreagirajo predvsem na glasbo (glasbeno terapijo), četudi se ne odzivajo na nič 

drugega. Gotovo je, da lahko redna izpostavljenost glasbi, predvsem pa aktivno 

sodelovanje v glasbi, spodbuja razvoj različnih možganskih predelov – tako področij, 

ki morajo sodelovati, da glasbo poslušamo, kot tudi področij, ki nam omogočajo, da 

glasbo izvajamo. 

 

 

2.3.2.1 NEVROLOŠKI VIDIKI GLASBE 

 

Čustva, sprožena zaradi glasbe, aktivirajo podobna možganska področja kot čustva, 

ki jih sprožijo drugi dražljaji. Schmidt in Trainor (2001) sta ugotovila, da se valence 

(tako pozitivnih kot negativnih čustev) odražajo v vzorcih prednjega dela EEG 

(elektroencefalografija; t.j. merjenje možganske električne aktivnosti). Pri glasbi, ki jo 

dojemamo kot srečno in veselo, sta opazila povečanje aktivnosti v sprednjem levem 

delu EEG; pri glasbi, ki jo doživljamo kot strašno in žalostno, pa sta opazila 

povečanje aktivnosti v desnem frontalnem delu EEG. 

Blood in Zatorre (2001) sta spremljala spremembe v cerebralni prekrvavljenosti, 

medtem ko so posamezniki poslušali glasbo, ki so jo predhodno opisali kot glasbo, ki 

jim vzbudi prijetna čustva ali kakršenkoli drug prijeten odziv. Ugotovila sta, da se z 

večanjem tovrstnega užitka poveča prekrvavljenost v področjih amigdale, 

orbifrontalnega korteksa, ventral striuma, medmožganov in  ventral medial 

predfrontalnega korteksa. Mnoga od teh področij vežemo z ugodji – nagradami, 

motivacijo, emocijami in drugimi prijetnimi situacijami. Nucleus accumbens (del 

striatuma) povezujemo tako s čustvi, ki jih povzroči glasba, kot tudi z ritmom, 

timingom.  
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Ko slišimo neprijetne melodije, se aktivira cingulusni korteks, kar daje občutek 

konflikta ali čustvene bolečine. Desno hemisfero povezujemo z emocijami, ki lahko 

aktivirajo področja v cingulusnem korteksu v času čustvene bolečine, še posebej 

socialne zavrnitve (Blood in Zatorre, 2001).  

Zanimivo je, da okvare amigdale lahko selektivno prizadenejo/okvarijo sposobnost 

prepoznavanja »strašne« in/ali žalostne glasbe. Gosselin, Peretz, Johnsen in 

Adolphs (2007) so preučevali primer pacientke z bilateralno poškodbo amigdale 

(ostali deli temporalnega režnja so bili nepoškodovani). Ugotovili so, da pacientka ni 

prepoznavala strašne in žalostne glasbe; ohranila pa je sposobnost prepoznavanja 

vesele glasbe, kot tudi iztočnice tempa, na podlagi katere je ločevala med veselo in 

žalostno glasbo.  

 

Poslušanje glasbe pa ni samo zvočna in čustvena izkušnja, temveč tudi motorična. 

»Glasbo poslušamo z mišicami,« je zapisal Nietzsche (1888; po Sacks, 2011). 

Tempo glasbe občutimo in »ga držimo«, tudi če se mu ne posvečamo zavedno, naša 

obrazna mimika in telesna drža pa zrcalita zgodbo melodije, misli in občutja, ki jih 

glasba izziva. Sacks (2011) dalje razlaga, da so pri zaznavanju glasbe prisotni 

različni predeli možganov: temporalni reženj, frontalni reženj, bazalni gangliji in mali 

možgani. Ti isti predeli so aktivirani tudi, kadar posameznik doživlja »glasbeno 

halucinacijo« oz. »notranjo glasbo«, podobno je tudi z doživljanji in občutji. Zavestno, 

namerno, prostovoljno zamišljanje različnih podob (tudi glasbe) vključuje ne samo 

zvočni in motorni korteks, temveč tudi področja v predelih  frontalnega režnja, ki so 

vključena v načrtovanje in izbiranje. 

 

Strokovnjaki Univerze v Kaliforniji (Sacks, 2011) so v začetku devetdesetih let 

zasnovali serijo raziskav, da bi ugotovili, ali lahko celo kratkotrajna izpostavljenost 

klasični glasbi spodbuja izboljšanje matematičnih, verbalnih in vizualno-prostorskih 

sposobnosti pri otrocih. Objavili so več člankov, v katerih so poročali, da poslušanje 

Mozarta (v primerjavi s poslušanjem relaksacijske glasbe in tišine) začasno poveča 

sposobnosti abstraktno prostorskega razmišljanja. Posledica vsega tega za zgodnje 

izobraževanje je jasna. In čeprav zaradi nekaj taktov Mozarta otrok ne bo boljši 
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matematik, je le malo dvoma, da lahko redna izpostavljenost glasbi – predvsem pa 

aktivno sodelovanje v glasbi, spodbuja razvoj različnih predelov možganov; 

natančneje – področij, ki morajo za poslušanje ali pa (po)ustvarjanje glasbe) med 

seboj sodelovati (Sacks, 2011).  

Vse bolj se uveljavlja tudi glasbena terapija. Zametke le-te sta za otroke z motnjo 

avtističnega spektra in za otroke s težavami v komunikaciji v šestdesetih letih uvedla 

Paul Nordoff in Clove Robbins. Vse od takrat se je tovrstna terapija močno 

izpopolnila in razširila. Uporabljajo jo predvsem za zmanjšanje stresa, vznemirjenja, 

stereotipnih gibanj ter za lažje vzpostavljanje komunikacije.  

 

 

2.3.2.2 SPOMIN   

 

Repe (2012 po Šali, 1973) povzema, da izkušnje posameznika – mentalne in 

motorične, ki so njemu (po njegovi lastni presoji) pomembne, ohranimo v stanju, da 

jih lahko obnovimo in ustrezno uporabimo. Govorimo o pomembni duševni funkciji 

oz. sposobnosti, ki jo imenujemo spomin in je osnova vsem vrstam učenja, 

nepretrgani osebni zavesti ter osebnostnemu razvoju. Poleg ponavljajočih gibov hoje 

ali plesa nam glasba pomaga organizirati tudi bolj zapletena zaporedja ali pa 

zapomniti večje količine informacij. 

Glasba ima moč združevanja in zapomnitve sekvenc, tudi ko druge oblike 

organizacije (vključno z besednimi) odpovejo. Vsaka kultura ima pesmi in rime, ki 

otrokom pomagajo, da si lažje zapomnijo abecedo, števila in podobne sisteme oz. 

sezname. Tudi ko odrastemo, so naše sposobnosti pomnjenja omejene. Miller 

(Repe, 2012 in Jourdain, 2002) je določil kvoto delovnega spomina in jo omejil na 7 ± 

2 ločenih enot hkrati. Če manjše enote združimo v večje in bolj smiselne, si lahko 

zapomnimo tudi več kot devet enot informacij. Sacks (2011) piše, da si najlažje in 

najbolj uspešno zapomnimo s pomočjo ritma, metruma in pesmi; kar je za učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja uporabila tudi Carol Goldfus s 

Turnabout programom.   
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Osnove proceduralnega ali implicitnega spomina je težko definirati, vendar zagotovo 

vključuje večje in bolj primitivne predele možganov – subkortikalne strukture bazalnih 

ganglijev, male možgane ter njihove številne povezave z možgansko skorjo. Velikost 

in raznolikost teh sistemov zagotavlja stabilnost proceduralnega spomina in dejstvo, 

da za razliko od epizodičnega spomina, lahko proceduralni spomin ostane 

nedotaknjen tudi v primerih hujših poškodb hipocampusa in srednjega temporalnega 

režnja (Sacks, 2011 in Patel, 2008). 

Glasbeni spomin vključuje eksplicitni in implicitni spominski sistem. Eksplicitni spomin 

dalje razdelimo na epizodičnega (kje, kdaj in kaj se je zgodilo v glasbi) ter na 

semantični spomin. Ta nam pomaga zapomniti glasbeno znanje, teorijo – dejstva in 

emocionalne koncepte. Implicitni spomin je osredotočen na »kako« in vključuje 

avtomatično procesiranje kot proceduralni spomin in motorično učenje (za učenje 

igranja instrumenta na primer). Samson in Baird (2009) sta ugotovila, da so 

glasbeniki z Alzheimerjevo boleznijo ohranili sposobnost igranja na instrument. 

V PET (Positron Emission Tomography; Brown, Martinez & Parsons, 2006) študiji so 

preučevali nevronske povezave glasbenega semantičnega in epizodičnega spomina 

ter odkrili jasne vzorce aktivnosti. Semantični glasbeni spomin vključuje občutek 

domačnosti pesmi. Odraža se v bilateralni aktivnosti v medialnem in orbitalnem 

frontalnem korteksu, kot tudi v aktivaciji levega angular gyrus (greben na možganski 

skorji; praviloma je obdan z enim ali več sulci/brazdami) in v levi anteriorni regiji 

srednjega temporalnega gyrusa. Ti vzorci podpirajo funkcionalno asimetrijo v 

prednost leve hemisfere.  Območje levega senčnega režnja in nižjega sprednjega 

območja, ki sta bila aktivirana v nalogi  pomnjenja glasbene vsebine, sta dosegala 

največje vrednosti aktivnosti med predstavitvijo glasbenega materiala, kar bi lahko 

pomenilo, da so ta območja nekako funkcionalno specializirana za predstavo 

glasbene vsebine.  

Epizodični glasbeni spomin nam omogoča priklic informacij – vezanih na prejšnje 

izkušnje, znanje. V stanju obujanja epizodičnega spomina so odkrili bilateralne 

aktivnosti v srednjem in superiornem frontalnem girusu in prekuneusu, z aktivnostjo v 

pretežno desni hemisferi. Druge študije so ugotovile, da se je kvadratni reženj 

aktiviral v uspešnem epizodičnem spominjanju (Jourdain, 2002). 
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2.3.3 RITEM 

 

O ritmu so sicer razpravljali že v Stari Grčiji - od Pitagore, Platona, Aristotela, 

Aristoksena pa vse do danes. To dejstvo ni presenetljivo, saj je ritem stalno prisoten 

v našem življenju, je del narave in najrazličnejših življenjskih pojavov – govorni in 

glasbeni ritem, cirkadiani ritmi, dihanje, bitje srca, klici nekaterih živali. V večini teh 

kontekstov ritem pomeni neko periodičnost oziroma vzorec rednega ponavljanja v 

času. In čeprav je periodičnost pomemben vidik ritma, je potrebno razlikovati med 

dvema pojmoma. Kljub temu, da so vsi redni vzorci ritmični, ni nujno, da so vsi 

ritmični vzorci periodični. To pomeni, da je periodičnost le ena vrsta ritmične 

organizacije (Patel, 2008). 

 

Skoraj vsaka kultura in civilizacija šteje gibanje med sestavne dele ustvarjanja in 

poslušanja glasbe. Ritem je tisto, na kar plešemo, se zibamo in udarjamo z nogo. 

Levitin (2007) meni, da pojem ritma izhaja iz organizacije človeškega giba. Pri ritmu 

identificiramo časovne elemente, poudarke, opažamo pa tudi intelektualne procese 

asociativne in perceptivne narave, emotivne faktorje in spremljajoče organske ter 

motorične fenomene. Za ritmično percepcijo in izvajanje je nujno potrebna 

sposobnost usklajevanja frekvence hitrih gibov in možnosti percepcije naslednjega 

giba. Ritmično sposobnost tvorijo ritmični impulz z akcijo, kognitivna in motorična 

sposobnost. Bistvo ritmične sposobnosti je sposobnost diferenciranja figure od 

ozadja – združevanje enot v skupinice.  

 

 

2.3.4 DEFINICIJE RITMA 

 

Splošno sprejete definicije ritma ni. Kot navaja Ozbič (1995), so raziskovalci proti 

koncu 19. stoletja odkrili tri vidike ritma: perceptivnega, motoričnega in afektivnega. 

Meumann (1894) pravi, da pri ritmu identificiramo časovne elemente, poudarke, 

opažamo pa tudi intelektualne procese asociativne in perceptivne narave, emotivne 



Ana TURŠIČ: Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov; 
diplomsko delo (2013) 

 

  
Stran 32 

 

  

faktorje in spremljajoče organske ter motorične fenomene. Ruckmick (1918, 1927)  

trdi, da je ritem percepcija neke časovne oblike, čigar intelektualni elementi se 

periodično ponavljajo in pri tem variirajo na konstanten način tako kvalitativno kot 

kvantitativno. Patel (2008) ga opredeli kot sistematično vzorčenje zvoka v smislu 

časa, naglasa oziroma poudarka in združevanja.  

 

 

2.3.5 GLASBENI RITEM 

 

Gledano iz strogo glasbene perspektive, beseda ritem izhaja iz grškega »rhythmos«, 

kar pomeni gibanje, menjava poudarkov z nepoudarki (Škerjanec, 1962). J. B. 

Davies pravi, da je ritem vse tisto, kar ostane od glasbe, ko iz glasbenega toka 

odstranimo tonske višine. A žal, nam Daviesova »negativna« definicija (ki razlaga, 

kaj ritem ni, in ne, kaj je) pove le to, da za ritem niso pomembne višine tonov. Kovič 

(2000) razlaga, da je ritem potekanje različno dolgih in različno naglašenih tonov v 

času. Podobno razlago najdemo tudi pri Patelu (2008), ki pravi, da je ritem v 

zahodnoevropski glasbi organiziran hierarhično, s premenami med bolj in manj 

naglašenimi udarci/dobami. 

 

Tako Škerjanec (1962) kot Patel (2000) razlagata, da v osnovi obstajata le dva 

ritmična obrazca – dvodelni ali binarni in trodelni ali ternarni. Vsi večdelni obrazci so 

bodisi vsote ali pa zmnožki teh dveh. Ritmično gibanje štejemo od ene enote k drugi, 

lahko pa združimo več tonov v ritmično enoto ter nato štejemo od ene enote k 

naslednji (ali k dvema naslednjima enotama).   

Kovič (2000) pojasnjuje, da sta perzijska in starogrška ritmika temeljili na nedeljivih 

ritmičnih atomih. Dolžina vsakega tona pa je bila večkratnik dolžine tega ritmičnega 

atoma. Značilnosti perzijske ritmike so še hiter tempo, neenakomerno razporejeni 

naglasi, toni so le kratki in dolgi v razmerju 1:2, običajen je naglas na kratkem tonu 

ter običajno zaporedje kratkega in dolgega tona v ritmični stopici.  
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Tipična zahodna (izvzemajoč ritmiko 20. stoletja) ritmika je izoritmična – temelji na 

enakomernem utripanju dob, ki so po eni strani deljive na manjše enote, po drugi 

strani pa se združujejo v večje enote – takte. Prve dobe v taktih so praviloma 

naglašene in glede na število dob v taktu razlikujemo dvodobne, tridobne, štiridobne, 

petdobne itd. metrumske ritme. Če imajo vsi takti enako število dob, govorimo o 

izometriji, če imajo različno število dob, o heterometriji. Glede na to, na koliko delov 

se dobe v skladbi praviloma delijo, razlikujemo med metrumskimi ritmi z dvodelno in 

s trodelno delitvijo dobe. Obstajajo pa še hitri metaritmi – ritmi neenakomernega 

utripanja osnovnih dob,  ki jih srečujemo v balkanski narodni glasbi. Tu je značilno, 

da ima tovrstna glasba poudarjene udarce, toda udarci med seboj niso oddaljeni v 

rednih časovnih presledkih. Namesto tega so presledki med udarci bodisi dolgi bodisi 

kratki, pri čemer je dolgi presledek 3/2 dolžine kratkega presledka.  

 

Obstaja zmotno pojmovanje ritma kot periodičnosti ali ritma kot redne izmenjave 

krepkih in šibkih udarcev, kar se razlikuje od širšega pojmovanja ritma kot 

sistematičnega časovnega, poudarjenega in fraznega vzorčenja zvoka pa naj je to 

vzorčenje periodično ali ne. Dejansko ni treba gledati širše od področja glasbe, da 

ugotovimo, da je opredelitev ritma kot periodičnosti ali izmenjave krepkih in šibkih 

udarcev preveč poenostavljena. Mnoge močno razširjene glasbene oblike nimajo ene 

in/ali druge od teh značilnosti, vendar so vseeno ritmično organizirane (Patel, 2008). 

 

 

2.3.5.1 DOBA, RITEM, METRUM, TEMPO, TAKT, PAVZA 

 

Ritem, metrum in tempo so povezani pojmi, ki se večkrat zamenjujejo. Na kratko – 

ritem se nanaša na dolžino not, tempo na hitrost določene skladbe (hitrost naših 

udarcev z nogo), metrum pa na krepke oz. šibke udarce z nogo in kako se ti krepki in 

šibki udarci združujejo v večje enote (Levitin, 2007).  

 



Ana TURŠIČ: Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov; 
diplomsko delo (2013) 

 

  
Stran 34 

 

  

Razmerje med dolžino ene in druge note imenujemo ritem, to pa je ključni del tistega, 

kar se pretvori v glasbo. Eden najbolj znanih ritmov v naši kulturi se pogosto imenuje 

»shave-and-a-haircut, two bits,«, ki se včasih uporablja kot „skrivno trkanje na vrata« 

(Levitin, 2000).  

 

Kadar ritme organiziramo v nize not različnih dolžin in poudarkov, razvijemo metrum 

in vzpostavimo tempo. Trije najpogostejši metrumi v zahodni glasbi so 4/4, 
2/4 in 3/4. 

Obstajajo pa tudi druge ritmične skupine, kot so 5/4, 
7/4 in 9/4. Dokaj pogost metrum je 

6/8, pri katerem štejemo šest udarcev na takt z enim udarcem na vsako osmo noto. 

Podoben je valčku v 3/4 taktu. Vemo, da obstajajo živčni tokokrogi, ki so posebej 

povezani z ugotavljanjem in spremljanjem glasbenega metruma in vemo, da so mali 

možgani vpleteni v nastavljanje notranje ure ali kronometra, ki se sinhronizira z 

dogajanjem okrog nas (Levitin, 2007) –  subjektivno doživljanje časa. 

Tempo je pomemben dejavnik pri izražanju čustev. Skladbe s hitrim tempom se 

dojemajo kot vesele, skladbe s počasnim tempom pa kot žalostne. Čeprav je to 

prevelika poenostavitev pa zajema izredno velik obseg okoliščin v mnogih kulturah in 

skozi celotno življenjsko obdobje posameznika. Videti je, da ima povprečna oseba 

izjemen spomin za tempo (Levitin, 2007). 

 

Mali možgani si lahko zapomnijo „nastavitve“, ki jih uporabljajo za sinhroniziranje z 

glasbo, kot jo slišimo in lahko te nastavitve prikličejo v spomin, ko želimo zapeti 

pesem iz spomina. Omogočajo nam sinhronizacijo našega petja s spominom 

zadnjega petja te pesmi. Pri ustvarjanju in oblikovanju ritma, tempa in metruma so 

skoraj zagotovo vključeni bazalni gangliji, ki jih je Gerald Edelman imenoval „organe 

zaporedja“ (Kovič, 2000 in Levitin, 2007). Kovič (2000) razlaga, da smisel za ritem 

temelji na zmožnosti meriti čas (kar nam je vsem prirojeno). To pomeni z 

zlogovanjem, s tihim štetjem ali kako drugače deliti čas na enake dele. 

 

Kovič (2000) v Amadeusovem abecedniku razlaga, da je tempo enakomernega ritma 

definiran kot število utripov na časovno enoto. Seveda, bi bila glasba dolgočasna, če 
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bi imeli samo te redne udarce. Včasih lahko kakšnega izpustimo, da dodamo 

napetost (pavze). Pavza je torej premor ali interval tišine (Kovič, 2000). Od 

posameznika zahteva močno anticipacijo, da vzpostavi zavedanje, kdaj pavza 

nastopi in kdaj se zaključi (oz. kdaj se ponovno začne melodija). 

 

Beseda udarec pomeni osnovno mersko enoto v skladbi; ta se imenuje tudi takt. Takt 

je del ritmičnega zapisa med dvema taktnicama. Glede na število dob v njem, ločimo 

dvodobne, tridobne, štiridobne, … Takt se po definiciji začne z najmočnejšim 

poudarkom (Kovič, 2000). Kljub temu takt ni izraz ritma, temveč mere (metruma), 

lahko pa se z njim ujema (Škerjanec, 1962).  

 

 

2.3.6 SOUDELEŽENOST MOŽGANOV V RITMU 

 

Procesiranje in zaznavanje ritma je izredno kompleksno, saj poleg leve hemisfere 

vključuje tudi subkortikalne sisteme bazalnih ganglijev, male možgane in še nekatere 

druge predele možganov (Patel, 2008). 

 

Že stoletje in pol je jasno, da obstaja specializacija v delovanju obeh možganskih 

polobel (a vendar ta ni absolutna). Razvoj abstraktnih in verbalnih sposobnosti 

povezujemo predvsem z levo hemisfero (ki je dominantna pri večini ljudi), desno 

hemisfero pa povezujemo predvsem z zaznavnimi spretnostmi. Asimetrija hemisfer je 

pri človeku zelo izrazita (enako, vendar v manjši meri, lahko opazimo tudi pri primatih 

ter nekaterih drugih sesalcih) in je opazna celo že v maternici. Najprej se hitro in 

intenzivno razvija desna hemisfera, s čimer otrok razvije zaznavne funkcije v prvih 

dneh in tednih svojega življenja. Leva hemisfera se razvija počasneje in se že takoj 

»specializira« predvsem za konceptualne in jezikovne sposobnosti, hkrati pa zavre 

razvoj nekaterih zaznavnih funkcij desne hemisfere. Geshwind in Galaburda (Sacks, 

2011) sta postavila hipotezo, da je funkcionalna (in morda tudi) imunološka nezrelost 

leve poloble v maternici ali zgodnjem otroštvu (bolj) dovzetna za različne poškodbe. 
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V kolikor pride do take poškodbe, lahko v desni hemisferi pride do nadomestitve 

levohemisfernih funkcij. Glede na občutljivost leve hemisfere za poškodbe že v 

maternici, ob rojstvu ali v zgodnjem otroštvu, obstaja fiziološka korelacija med 

hemisferno asimetrijo ter izpostavljenostjo testosteronu v maternici. Ta namreč zavira 

razvoj leve hemisfere v maternici. Čeprav so mu izpostavljeni vsi zarodki, so moški 

zarodki izpostavljeni mnogo večjim odmerkom. Geschwind je predpostavljal, da lahko 

ravno ta izpostavljenost testosteronu vpliva na razvoj mnogih prirojenih sindromov 

kot so disleksija, savantske sposobnosti, Tourettov sindrom ter motnje avtističnega 

spektra. Otroci z motnjo avtističnega spektra imajo lahko izrazite težave z 

govorjenjem kot tudi s prepoznavanjem govorjene besede. Isabelle Rapin takšne 

težave navaja kot verbalno slušno agnozijo (ang; »čista besedna gluhota«, kjer je 

sluh nepoškodovan, prisotne pa so izrazite semantične težave). Tovrstne težave 

lahko v nekaterih primerih omilimo s pomočjo glasbe, da govorjeno odpojemo 

(Sacks, 2011). 

Isabell Peretz pa je skupaj s sodelavci preučevala »tonsko gluhoto« (ang. amusia) in 

leta 1990 oblikovala posebno baterijo testov za oceno nekaterih vrst tonske gluhote. 

Osebe s tovrstno okvaro so nesposobne prepoznati različne tone ali jih reproducirati. 

Amusia je lahko prisotna že ob rojstvu ali pa se razvije kot posledica poškodbe 

možganov. Prišli so do zaključkov, da obstajata dve osnovni kategoriji glasbenega 

zaznavanja – ena, ki vključuje zaznavanje melodij, in druga, ki vključuje zaznavanje 

intervalov ritma ali časa. Slabše zaznave melodije so navadno posledica lezije desne 

hemisfere. Procesiranje in zaznavanje ritma je precej bolj kompleksno, saj ne 

vključuje samo leve hemisfere, temveč tudi subkortikalne sisteme bazalnih ganglijev, 

male možgane ter še nekatere druge predele možganov. Ritmična gluhota, ki se 

razteza na kontinuumu od rahle do obsežne, je lahko prirojena ali pridobljena. 

Posebej po levo-hemisferni kapi lahko posameznik razvije pridobljeno obliko ritmične 

gluhote, brez da razvije tudi melodično oz. tonsko gluhoto. Popolna gluhota je sicer 

zelo redka ravno zato, ker je v procesiranje ritma vključenih mnogo možganskih 

predelov in funkcij. Poznamo pa tudi kulturne oblike ritmične gluhote. Kot sta poročali 

Erin Hannon in Sandra Trehub, so dojenčki pri šestih mesecih starosti sposobni 

zaznati vse ritmične spremembe in variacije, vendar pa se že pri dvanajstih mesecih 

njihova sposobnost zaznavanja zmanjša, a izostri. To pomeni, da lažje zaznajo ritme, 
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katerim so bili predhodno bolj izpostavljeni. Tako ponotranjijo nize ritmičnih vzorcev, 

ki so značilni za njihovo kulturo (Sacks, 2008 in Patel, 2011). 

 

Nevropsihološke raziskave nam že več kot stoletje omogočajo kartiranje funkcijskih 

območij možganov in lokalizacijo posebnih kognitivnih operacij. Prevladujoče mnenje 

o možganih je, da gre za računalniški sistem. Zato si jih predstavljamo kot vrsto 

računalnika. Mreže med seboj povezanih nevronov izračunavajo informacije in svoje 

izračune povezujejo na načine, ki vodijo do misli, odločitev, dojemanj in ne nazadnje 

zavesti. Različni podsistemi so odgovorni za različne kognitivne vidike. Poškodba 

območja možganov tik nad ali za levim ušesom (Wernickovo območje) povzroča 

težave pri razumevanju govorjenega jezika; poškodba območja na samem vrhu glave 

(motorični korteks) povzroča težave pri premikanju prstov; poškodba območja v 

centru možganov (hipokampalni kompleks) lahko onemogoči oblikovanje novih 

spominov, medtem ko stari spomini ostanejo nedotaknjeni. Poškodba območja tik za 

čelom lahko povzroči dramatične spremembe osebnosti – lahko odvzame določene 

vidike vaše osebnosti. Takšna lokalizacija mentalnih funkcij je močan znanstveni 

dokaz o vpletenosti možganov v misli in domnevo, da misli izhajajo iz možganov 

(Levitin, 2007). Sacks (2011) opisuje kortikalno plastičnost. Kot je bilo dokazano, se 

lahko predeli avditornega korteksa prerazporedijo za vizualno procesiranje pri ljudeh, 

ki so prirojeno gluhi. Vizualni korteks pa se pri slepih ljudeh lahko rekrutira za 

avditorne in taktilne funkcije. Še bolj izredno pa je dejstvo, da lahko desna hemisfera, 

ki  v normalnih okoliščinah opravlja le najbolj osnovne jezikovne naloge, z manj kot 

trimesečnim treningom nadgradi svoje jezikovne sposobnosti in tako – vsaj delno – 

nadomesti levo hemisferne funkcije. Kot zaključi Sacks (2011), je ključ do take 

transformacije ravno glasba. Tudi Ozbičeva (2007) pravi, da je govor izredno 

kompleksen, vendar pa je možno posamezne elemente uriti ločeno. Tako na podlagi 

rezultatov faktorske analize oz. latentnega prostora govora, pri katerem je ritmičnost 

govora izjemnega pomena, podaja modele kompleksnega in integriranega 

govornega treninga. Ta poleg poslušanja, dihanja in izgovora vključuje tudi ritem in 

glasbo. 

Govor kot tak namreč ni samo zaporedje besed v pravilnem vrstnem redu, saj ima 

intonacijo, tempo, ritem in melodijo. Tako jezik kot glasba sta odvisna od fonatornih 



Ana TURŠIČ: Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov; 
diplomsko delo (2013) 

 

  
Stran 38 

 

  

in artikulacijskih mehanizmov, posledično pa tudi od razumevanja različnih – 

izključno človeških - možganskih mehanizmov, ki so namenjeni kompleksni analizi, 

segmentiranju in hitremu spreminjanju zvokov. A vendar obstajajo velike razlike (ter 

nekatera prekrivanja) v zastopanosti govora in petja v možganih (Sacks, 2011).  

 

Ritem funkcija desne in leve hemisfere možganov.  

Natančneje – v procesiranje ritma so vključena t.i. belt in t.i. parabelt območja desne 

hemisfere. Ko se posameznik pripravlja, da bo sinhrono »tolkel po enakomernem 

ritmu« v intervalih 1:2 ali 1:3, se aktivirajo še predeli v levem frontalnem korteksu, 

levem parietalnem korteksu in desnem delu malih možganov. Pri težjih ritmih, kot je 

na primer 1:2,5, se aktivira še večje področje cerebralnega korteksa ter malih 

možganov. EEG posnetki so pokazali tudi močno povezanost med možganskimi 

električnimi aktivnostmi in percepcijo ritma. Snyder in Large (2005) sta raziskovala 

ritmično percepcijo pri ljudeh in odkrila možgansko aktivnost v gama pasu (20 – 60 

Hz) v korelaciji z metrumom v preprostih ritmih. Našla sta dva tipa gama aktivnosti – 

obujeno ter povzročeno gama aktivnost. Obujeno gama aktivnost sta zabeležila po 

začetku vsakega tona v ritmu; tovrstno aktivnost sta označilo kot »zaklenjeno«, ker je 

neposredno vezana na začetek tona in se ni pojavila ob izpuščenem udarcu (pavzi). 

Povzročena gama aktivnost pa je prav tako vezana na metrum, vendar je bila 

prisotna tudi ob izpuščenih udarcih (pavzah). Povzročena gama aktivnost nam torej 

lahko služi kot notranji metronom (mentalni model časa, anticipacija), neodvisen od 

slušnega inputa. 

 

 

2.3.6.1 MOŽGANI GLASBENIKOV 

 

Z razvojem tehnik slikanja možganov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se 

strokovnjaki lotili tudi primerjanja možganov profesionalnih glasbenikov z možgani 

ljudi, ki se poklicno ne ukvarjajo z glasbo. Raziskave o plastičnosti živcev in s 

pomočjo MRI (magnetna resonanca) so strokovnjaki s Harvarda (Gottfried, Schalug 
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in kolegi) skrbno primerjali velikosti različnih možganskih struktur. Leta 1995 so tako 

objavili dokument, ki prikazuje, da je corpus callosum (prečnik) pri profesionalnih 

glasbenikih povečan; del slušnega korteksa – planum temporale – pa je nesimetrično 

povečan pri glasbenikih z absolutnim posluhom. Dokazali so tudi povečan obseg 

sivih predelov v motoričnih, slušnih in vizualno-prostorskih predelih v korteksu, kot 

tudi v malih možganih. Anatomisti bi danes težko ločili možgane vizualnega 

umetnika, pisatelja ali matematika, z lahkoto pa bi to naredili z možgani 

profesionalnih glasbenikov. Pri glasbenikih je tudi opaziti hitrejše in večje odzive 

možganskega debla, tako na govor kot na glasbene dražljaje. Te razlike so močno 

povezane z dolžino glasbene prakse. Alvaro Pascual–Leone je raziskoval, kako hitro 

se možgani odzivajo na glasbeno izobraževanje. S pomočjo enoročnega (uporaba 

petih prstov) igranja klavirja je dokazal, da se spremembe v možganski skorji pojavijo 

že po nekaj minutah vaje. Meritve območnega pretoka krvi v različnih predelih 

možganov so pokazale povečano aktivnost v bazalnih ganglijih in malih možganih pa 

tudi na različnih področjih korteksa. Učinki so enaki ne glede na to ali gre za fizično 

ali za mentalno prakso. Dokazano je tudi, da imajo glasbeniki izrazito boljše 

sposobnosti slušne pozornosti in diskriminacije – po vsej verjetnosti zaradi nenehne 

vaje slušnih organov in možganskih področij, ki so za to odgovorni (Patel,  2008 in 

Sacks, 2011).  

Že Cowell in ostali so v študiji leta 1992 dokazali, da imajo glasbeniki bolj razvite 

sprednje dele prečnika. To je potrdila študija Schlauga in ostalih (leta 1995), ki je 

ugotovila, da imajo klasični glasbeniki med 21. in 36. letom starosti občutno večji 

sprednji corpora callosa (njegova vlakna združujejo levo in desno hemisfero in kažejo 

na prenos med obema polovicama možganov). Schlaug je ugotovil tudi močno 

povezavo med izpostavljenostjo glasbi pred sedmim letom starosti in rastjo prečnika 

v istem obdobju. 
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2.3.6.2 MOŽGANI OSEB Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Mnogo otrok z avtizmom ima težave z govorom, kot tudi s prepoznavanjem 

govorjene besede (Isabelle Rapin tovrstne težave navaja kot verbalno-slušno 

agnozijo). Vendar pa so lahko taki otroci kljub vsemu sposobni peti in/ali razumeti 

govor, če je pogojen oz. podkrepljen z glasbo. Sacks (2011) opisuje, da je prejel 

mnogo pisem staršev; mama enega izmed otrok z motnjo avtističnega spektra 

razlaga, kako je sin pel cele pesmi, na najbolj preprosta vprašanja (»Kako ti je 

ime?«) pa se je odzval z eholalijo ali ignoranco. Sčasoma je ugotovila, da se otrok 

odzove na vprašanje, če mu ga zapoje. Druga mama opisuje, kako njenemu sinu 

pomaga kitara, ob kateri poje in tako komunicira z drugimi.  

Po drugi strani pa se lahko pri osebah z Aspergerjevim sindromom pojavi popolna 

čustvena indiferenca do glasbe. Sacks (2011) opisuje tudi primer Temple Grandin, 

znanstvenice z motnjo avtističnega spektra, ki je posebej fascinirana nad glasbenimi 

formami, še prav posebej Bachovimi. Grandinova razlaga, kako se je udeležila 

koncerta, vendar doživljanje le-tega opiše kot »iznajdljivega«, hkrati pa pove, da se je 

glasba ni dotaknila tako čustveno in globoko, kot je to opazila pri drugih obiskovalcih 

koncerta.  

V nasprotju z osebami z Williamsovim sindromom, je pri osebah z Aspergerjevim 

sindromom amigdala slabše razvita, zaradi česar je po vsej verjetnosti tudi njihovo 

doživljanje glasbe manj emocionalno kot pri ostalih ljudeh (Sacks, 2011).  

 

 

2.3.6.3 MOŽGANI OSEB Z WILLIAMS SINDROMOM 

 

Možgani oseb z Williams sindromom so večinoma kar za 20% manjši od tipičnih 

možganov. Njihova oblika je precej nenavadna, razlike v teži in velikosti pa se kažejo 

izključno na zadnjem delu možganov pri okcipitalnih režnjih, medtem ko so 

temporalni režnji večinoma povprečne velikosti in teže, včasih pa celo povečani. 

Primarni slušni korteks je pri ljudeh z Williams sindromom večji in videti je, da je 
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prišlo do znatnih sprememb strukture planum temporale, za katero je znano, da je 

ključnega pomena, tako za dojemanje govora kot glasbe ter za absolutni posluh. 

Levitin, Bellugi in drugi (Sacks, 2011) so raziskovali funkcionalno vzajemnost 

glasbene nadarjenosti in Williams sindroma. Spraševali so se, ali sta glasbena 

nadarjenost in čustveni odziv na glasbo pri ljudeh z Williams sindromom podrejena 

isti vrsti nevro-funkcionalne arhitekture kot pri tipičnih ljudeh ali poklicnih glasbenikih. 

Vsem trem skupinam so predvajali različne zvrsti glasbe – od Bachovih kantat do 

Straussovih valčkov. Iz slik možganov je bilo razvidno, da ljudje z Williams 

sindromom glasbo procesirajo precej drugače kot ostali. Uporabljajo namreč mnogo 

širši sklop živčnih struktur za dojemanje glasbe in odzivanje nanjo – vključno z malimi 

možgani, možganskim deblom in amigdalo, ki pri tipičnih udeležencih skoraj niso bili 

aktivni. Videti je, da je izjemno močna dejavnost možganov, zlasti amigdale, 

povezana z njihovo skoraj nebogljeno očaranostjo nad glasbo in njihovimi – včasih 

silnimi – čustvenimi odzivi nanjo.  

 

 

2.3.7 DOJEMANJE GLASBENEGA RITMA 

 

Ritem je naprimitivnejši glasbeni element ter neogibno potreben za (ljudsko in 

umetno) glasbeno ustvarjalnost. Kot ritmiko definiramo vse ritmične pojave v glasbi. 

S pojmom aritmika pa poimenujemo odsotnost ritma ali njegovo redukcijo na 

najmanjše enote. Umetna glasba aritmike ne pozna. Ritem je enakomeren, če se isti 

ritmični obrazec (npr. poudarek – dva nepoudarka) venomer ponavlja (npr. pri plesni 

glasbi); razgiban pa, če se ritmični obrazci menjavajo (Škerjanec,1962). 

 

Najpreprostejši je enakomerni ritem, ki je ponavljanje istega v enakih časovnih 

presledkih. Seveda je tu – kot najpreprostejši ritem – izvzeta tišina, ki je negacija 

vsakega ritma. Vsakodnevni primeri enakomernega ritma so tiktakanje ure, 

pljuskanje kapljic vode iz pipe, bobnanje po bobnu, neslišno utripanje svetilnika, 

spreminjanje številk na neslišni digitalni uri … V glasbi je to ritem enako dolgih in 
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enako naglašenih tonov (zvokov ali šumov), ki utripajo v enakomernih presledkih.  

Čeprav je enakomerni ritem sam po sebi nezanimiv, je najpomembnejši ritem v glasbi 

– vsi drugi ritmi so namreč zgrajeni na njegovem temelju. Vse druge ritme dobimo iz 

enakomernega ritma tako, da nekatere njegove tone močneje naglasimo, izpustimo 

(takrat govorimo o pavzah), razdelimo na krajše ali zlijemo v daljše tone (Kovič, 

2000). 

Ritmom, ki jih dobimo iz enakomernega ritma, če v njem nekatere tone naglasimo, 

rečemo akcentuacijski ritmi. Vsi toni akcentuacijskega ritma so torej enako dolgi in se 

vrstijo v enakih časovnih presledkih, le da so nekateri naglašeni, nekateri pa ne. 

 

Ton, ki je naglašen močneje, kot to predvideva metrična shema, je odmik, ki ga 

imenujemo sinkopa. Sinkopirani ritem predstavlja poudarke z metrično težkih dob na 

lahke dobe; ritmični občutek, ki poudarke pričakuje pa se bije z njegovim dejanskim 

nastopom (Kovič, 2000 in Škerjanec 1962). Kot razlaga Patel (2000), ki povzema po 

Snyderju in Krumhanslu, je sinkopa bistvenega pomena s stališča kognitivne 

znanosti, saj zahteva trdno mentalno predstavo časa oz. enakomernega ritma. 

Naglas sinkop je ritmičen in ima funkcijo poživitve sicer monotonega utripanja 

metričnih naglasov (Kovič, 2000).  

Sredi devetdesetih let dvajsetega stoletja je Robert Zatorre skupaj s sodelavci (Chen, 

Penhue) izvedel študije slikanja možganov. Raziskovali so, kako se človeška 

sposobnost sledenja metrumu odraža na možganih. Te so pokazale, da 

predstavljanje glasbe dejansko lahko aktivira slušno skorjo skoraj enako močno, kot 

dejansko poslušanje glasbe. Presenetljivo pa je njihovo odkritje, da tudi samo 

predstavljanje/zamišljanje glasbe stimulira motorični korteks ter obratno – zamišljanje 

igranja glasbe, stimulira slušni korteks. Veliko tega, kar se zgodi med dojemanjem 

glasbe, se lahko zgodi tudi pri igranju glasbe v mislih. Zamišljanje glasbe, tudi pri 

relativno glasbeno nenadarjenih ljudeh, ni samo presenetljivo zvesto melodiji in 

občutku izvirnika, temveč tudi intonaciji in tempu. Temelj za to je izjemna zanesljivost 

glasbenega spomina, tako da je lahko večina tistega, kar slišimo v zgodnjih letih, 

vtisnjeno v možgane do konca življenja. Naši slušni sistemi, naši živčni sistemi 

dejansko imajo izbran posluh za glasbo. To torej vodi do sklepa, da je predstavljanje 

glasbe, ritma (lahko) nevrološko prav tako močno kot dejansko poslušanje ali 
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izvajanje. Sledenje ritmu – fizično in mentalno, je odvisno od interakcije med 

slušnim/avditornim in hrbtnim predmotoričnim korteksom; povezava med tema 

področjema pa je vzpostavljena samo pri ljudeh. Odločilno pri vsem je, da so 

senzorne in motorične aktivacije medsebojno natančno povezane (Sacks, 2011 in 

Patel, 2008). Ni naključje, da ustvarjanje glasbe zahteva usklajeno, ritmično uporabo 

teles in da gibanje telesa ob glasbenem instrumentu oddaja energijo. Ritem je v tem 

pomenu integracija zvoka in giba/gibanja ter lahko igra pomembno vlogo v 

koordiniranju in ponovnem vzpostavljanju osnovnih lokomotornih gibanj. Dejavnost 

živcev v beta frekvenčnem območju je povezana z motoričnim sistemom, kar vodi do 

možnega zaključka, da dojemanje metruma v možganih vključuje nekakšno 

združevanje slušnega in motoričnega sistema, tudi kadar se ne gibljemo očitno 

(Sacks, 2011 in Patel, 2008). Na ravni živcev igranje instrumenta zahteva uglasbitev 

področij v naših primitivnih reptilskih možganih – malih možganih in možganskem 

deblu – ter višjih kognitivnih sistemih, kot je motorični korteks (v temenskem režnju) 

in področja za načrtovanje v naših frontalnih režnjih, ki so najbolj napredna področja 

naših možganov (Levitin, 2007). Sacks (2011) razlaga, da je percepcija metruma za 

glasbo temeljna. Sinhronizacija z njim nam omogoča, da preučimo, kako se različni 

možganski sistemi usklajujejo pri percepciji in vedenju (v tem primeru slušni in 

motorični sistemi). Razmerje med motoričnim in slušnim sistemom so raziskovali s 

sinhronizacijo našega gibanja z glasbenim metrumom. Pri dojenčkih in živalih so 

opazovali, ali pride do spontane sinhronizacije z »zunanjim« glasbenim metrumom, 

do spontanega – z glasbo usklajenega – gibanja. Ne poznamo bolj natančnega 

procesa priklica, predstavljanja, poustvarjanja, kot kadar posameznik poskuša 

rekonstruirati ali se spomniti določenega dogodka iz preteklosti. Sacks (2011) 

razlaga, da se spomnimo vsakega posameznega tona posebej in ta v celoti zapolni 

našo zavest, hkrati pa se simultano poveže v celoto. Skoraj identičen proces 

zaznamo tudi pri hoji, teku ali plavanju – naredimo vsak korak posebej, vendar pa je 

vsak ta korak del celote kinetične melodije. Vendar pa če o posameznem koraku, noti 

(črki, besedi) razmišljamo preveč zavedno, nam grozi, da izgubimo motorično 

fluentnost. 
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2.3.8 SPOSOBNOST REPRODUKCIJE RITMA 

 

Ritem je dopolnilno-mimetična spretnost, povezana z vokalno in vizualno-motorično 

mimikrijo. Ritmična sposobnost je supermodalna; tj., ko je ritem enkrat vzpostavljen, 

je lahko prikazan z motorično modalnostjo, vključujoč dlani, stopala, usta ali celotno 

telo. Očitno je samokrepilno, kot sta samokrepilna raziskovanje percepcije in 

motorična igra. Ritem je bistvena mimetična sposobnost. Ritmične igre so popularne 

med otroci in vse človeške kulture ritem priznavajo kot sredstvo izražanja (Sacks, 

2011).  

Škerjanec (1962) piše, da je za poslušanje, izvajanje, ustvarjanje in razvijanje 

glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj potrebna določena razvitost umskih 

sposobnosti in aktivnosti. Z glasbenimi dejavnostmi vplivamo na razvoj slušne 

občutljivosti, slušnih zaznav in predstav ter na razvoj usmerjene pozornosti, na 

območje pomnjenja, na razvoj mišljenja, na razvoj ustvarjalne domišljije, na razvoj 

govora. Z glasbenimi dejavnostmi dosežena vedenja (npr. pozornost, samostojnost 

pri reševanju nalog, motiviranost) lahko prenesemo na druga področja otrokovega 

razvoja. 

Da lahko neko vedenje opredelimo kot ritmično, se mora pojaviti eno od naslednjih 

vedenj: 

� podelitev dobe; 

� izpustitev dobe, pri čemer se po pavzi otrok zopet pravilno vključi v ritmični 

tok; 

� imitacija danega ritmičnega vzorca; 

� ritmično gibanje ali udarjanje ob glasbi.  

 

Kovič (2000) piše, da je osnovni problem reprodukcije ritma anticipacija – za vsak ton 

in pavzo določiti pravi trenutek, v katerem naj se začne in pravi trenutek, v katerem 

naj se konča. Torej vsa umetnost reprodukcije ritma temelji na dveh temeljnih 

sposobnostih: na tihem enakomernem štetju v danem tempu in na delitvi danega 

časovnega intervala na enake dele.  
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Za to pa potrebujemo dobro orientacijo v času in najpreprostejši sistem orientacijskih 

točk v času, kar je enakomerni ritem. Pri reprodukciji ritma si lahko pomagamo s 

štetjem, pomaga pa tudi sistem »šifriranja ritma z vokali«, s katerim se je mogoče 

hitro naučiti najzapletenejših ritmičnih obrazcev.  

Patel (2008) razlaga, da je – gledano s perspektive poslušalca – percepcija metruma, 

pogosto povezana s sposobnostjo sinhronizacije na metrum. Za mnoge ljudi je to 

(sinhronizacija) naravni del glasbenega izkustva, ki ne zahteva posebnega napora, 

vložka. A vendar smo ljudje edina vrsta, ki se spontano sinhronizira z metrumom. Ta 

človeška specifika sinhronizacije z metrumom je privedla do raziskav na področju 

glasbene kognicije, ki so privedle do zanimivih ugotovitev: 

1. Opazno je, da je imamo ljudje preferiran obseg tempa za metrumsko percepcijo. 

To pomeni, da imamo težave slediti metrumom, ki so hitrejši od 200 ms in tistim, ki so 

počasnejši kot 1,2 sekunde. 

2. Navadno sicer težimo k enemu metrumu naenkrat, a smo sposobni sinhronizacije 

z več metrumi naenkrat, v kolikor so ti preprosti delitelji ali večkratniki njihove 

priljubljene hitrosti udarjanja z nogo. 

3. Dojemanje ritma je stabilno ob zmernem nihanju tempa. 

4. Kulturna spremenljivost v percepciji. Dejstvo je, da poslušalci lahko povzamejo 

večje strukturne lastnosti v glasbi, ki jim je znana. Te ugotovitve kažejo, da 

dojemanje ritma ni samo pasiven odziv slušnega sistema na fizično periodičnost v 

zvoku. 

5. Sinkope, ki so bistvenega pomena s stališča kognitivne znanosti so note, ki se 

začnejo na nepoudarjeni dobi ali delu dobe, v svoje trajanje pa vključujejo vsaj še 

naslednjo nepoudarjeno vrednost. 

Našteta dejstva namigujejo, da je metrumska percepcija kompleksen pojav, ki 

verjetno temelji na kompleksnih kognitivnih in živčnih sistemih. Če smo natančnejši, 

vključuje mentalni model časa, v katerem imajo ključno vlogo periodična časovna 

pričakovanja. To je mogoče tudi eden izmed razlogov, zakaj je sinhronizacija z 

metrumom značilna samo za ljudi (Sacks, 2011).  
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2.3.8.1 MENTALNI MODEL ČASA 

 

Patel izpostavlja, da v vsaki kulturi obstaja nek glasbeni vzorec z rednim metrumom, 

ki je periodičen in ki od izvajalcev zahteva časovno usklajevanje, od poslušalcev pa 

motoričen odziv. Tako tesna povezava slušnega in motoričnega sistema se zdi 

univerzalna pri  ljudeh in se spontano kaže že v zgodnjem življenju. Včasih se – bolj 

ali manj – mehanski izraz »zabava« uporablja za človeško težnjo po »vzdrževanju 

ritma« (ang. »to keep time«), težnjo po motoričnem odzivu na ritem. Raziskave so 

pokazale, da podzavestno pravzaprav ves čas pričakujemo zunanji dražljaj ritma. 

Takoj ko ritem zaslišimo, dobimo ritmične vzorce, s pomočjo katerih si ustvarimo 

notranje predloge o njih, ki so izredno natančne in precizne. Daniel Levitrin in Perry 

Cook sta dokazala, da imamo ljudje zelo precizen spomin za tempo in ritem (Sacks, 

2011). »Vzdrževanje ritma« (ang. »keeping time«) – fizično in mentalno – je odvisno 

od interakcije avditornega in dorzalnega premotornega korteksa; ta funkcijska 

povezava pa obstaja samo v človeških možganih. Te senzorne in motorične 

aktivacije so natančno integrirane ena znotraj druge. Ritem, v tem pomenu 

integracija zvoka in giba, lahko igra ključno vlogo v koordinaciji in krepitvi osnovnih 

lokomotornih gibanj (Sacks, 2011). 

Čas ne predstavlja naravne merske enote sorodne oktavi. Pri oktavi ni tiktakanja toge 

nevrološke ure, ki se razdeli v manjše enote nekakšne časovne skale. Celinsko noto 

lahko kategoriziramo v dve polovinki, polovinko kot dve četrtinki, četrtinko kot dve 

osminki. Vendar pa te hierarhije ne moremo primerjati s časovno. V eni kompoziciji 

četrtinka traja pol sekunde, v drugi desetinko sekunde. Možgani h kompoziciji torej 

ne morejo pristopati skozi običajne pojme časovne kategorizacije, temveč to počnejo 

skozi takt. V jedru takta je pulz, stalno udarjanje, na katerega apliciramo različne 

ritmične vzorce. Posplošeno pulz sestoji iz enakomerne izmenjave krčenja in 

sproščanja v vsakem udarcu. Ko možgani zaznajo zaporedje pulzov, jih začnejo 

predvidevati, tudi ko se izgubijo v tišini ali notah. Možganski zvočni centri zaporedje 

pulzov neprestano ponavljajo, tudi ko ga nadgradimo z ritmičnimi vzorci, sicer se 

razmerje poruši in poslušalec se v zaporedju pulza izgubi (Jourdaine, 2002). S 

sinkopiranjem poudarimo udarce, ki v običajnem metričnem vzorcu niso poudarjeni. 

Glasba pa je sinkopirana, ko so poudarjeni predtakti tako redni, da jih poslušalec 
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začne predvidevati. V bistvu sinkopirani udarci tvorijo sekundarno ritmično linijo, ki 

prvi nasprotuje v duhu prave poliritmije (Jourdaine, 2002). 

 

Boljše razumevanje mehanizmov, vključenih v dojemanje in sinhronizacijo ritma, je 

lahko v pomoč pri fizioterapiji, pri kateri se sinhronizacija z ritmom uporablja za 

pomoč pacientom z nevro-motoričnimi obolenji (kot npr. Parkinsonova bolezen) za 

spodbujanje in usklajevanje gibanja (Sacks, 2011). 

 

Glede na vse zapisano, lahko zaključimo, da je glasba učinkovit in načeloma prijeten 

pripomoček oz. sredstvo za spodbujanje vseh funkcij, ki nam koristijo pri komunikaciji 

ter socializaciji, spodbujanju pozornosti, spominu ter koordinaciji (Ozbič, 2007). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 PROBLEMI IN CILJI 

 

Danes ima vse več otrok odločbo o usmerjanju, vendar pa je porast teh opaziti na 

koncu prve in na začetku druge triade osnovne šole. Tako se poraja vprašanje ali gre 

pri teh otrocih res za težave, ki nastanejo šele v tem obdobju ali gre za 

motnje/primanjkljaje/ovire, ki so prisotne že prej, vendar jih nismo opazili. V 

osnovnošolskem izobraževanju se namreč vse večji poudarek daje golim učnim 

vsebinam, merilo otrokovih sposobnosti pa so osnovna šolska področja - branje, 

bralno razumevanje, pisno izražanje in matematična znanja. Pri tem vse pogosteje 

zanemarjamo otrokove neverbalne sposobnosti, ki nam lahko služijo kot presejalni 

testi že na začetku osnovne šole ali celo v vrtcu, primerni pa so tudi za otroke, ki 

izhajajo iz drugojezičnega okolja ali imajo težave na govorno-jezikovnem področju.  

Cilj raziskave diplomskega dela je zato ugotoviti povezanost med sposobnostjo 

imitacije giba, sposobnostjo reprodukcije ritma ter učnimi težavami pri 

osnovnošolskih otrocih od prvega do petega razreda. Ter dodatno, ali lahko s temi 

testi, iz populacije otrok prepoznamo tiste, pri katerih je bolj verjetno, da bodo imeli 

učne težave. 

Diplomsko delo je aplikativnega značaja, saj izhaja iz želje po pomoči in razvoju 

boljših pristopov za odkrivanje učnih težav pri osnovnošolskih otrocih. Pričakujemo, 

da bodo dobljene ugotovitve predstavljale koristen prispevek k bolj zgodnjemu 

odkrivanju otrok pri katerih se nakazujejo učne težave, posledično pa seveda tudi k 

zgodnejši obravnavi in ustrezni pomoči. 
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3.1.1 HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Sposobnost imitacije giba in sposobnost reprodukcije ritma se razvijata z 

otrokovim razvojem. 

Hipoteza 2: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v 

uspešnosti na testih imitacije giba ter reprodukcije ritma. 

Hipoteza 3: Med otroki, ki so usmerjeni in otroki, ki niso usmerjeni, obstajajo 

statistično pomembne razlike v uspešnosti na testih imitacije giba in reprodukcije 

ritma.  

Hipoteza 4: Med učenci, za katere učitelji menijo, da potrebujejo učno pomoč in 

učenci, za katere učitelji menijo, da učne pomoči ne potrebujejo, obstajajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti na testih imitacije giba in reprodukcije ritma.  
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3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.2.1 VZOREC 

 

Vzorec, ki smo ga izbrali, je neslučajnostno-namenski. Zajemal je 84 otrok, od 

prvega do petega razreda OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana (tabela 1).  

 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na usmerjanje in spol 

  DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

F % F % F % 

KONTROLNA 

SKUPINA 

27 64,3 37 88,1 64 76,2 

UČENCI Z 

ODLOČBO 

25 35,7 5 11,9 20 23,8 

SKUPAJ 

 

42 100 42 100 84 100 

Opomba: V kontrolno skupino so zajeti vsi učenci, ki nimajo odločbe. Torej učenci brez učnih težav in 

učenci, za katere učitelji menijo, da imajo učne težave, vendar pa (še) niso usmerjeni. V drugi skupini 

»učenci z odločbo«, so tako zajeti zgolj otroci, ki odločbo dejansko imajo.  

 

Povprečna starost pri dečkih je 9,2 let (SD = 1,55), najmlajši deček je bil star 6,5 let, 

najstarejši pa 11,7 let. Pri deklicah je bila povprečna starost 9,5 let (SD = 1'51), 

najmlajša deklica je bila stara 6,4 let najstarejša pa 11,4 let.  

 

Slika 1 (stran 51) prikazuje strukturo vseh učencev (N = 84), ki so sodelovali v 

raziskavi. Razvidno je, da je v višjih razredih število učencev z učnimi težavami večje 

kot v nižjih. V prvem, drugem in četrtem razredu so trije (3,6 %) učenci, ki imajo učne 

težave, v petem razredu so štirje, v tretjem razredu jih je največ, to je sedem (8,3 %) 

učencev, ki imajo učne težave. V tretjem in četrtem razredu imajo učne težave samo 
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dečki, medtem ko je v preostalih razredih število učencev z učnimi težavami glede na 

spol približno podobno. 

 

Slika 1: Struktura učencev glede na razred, spol in odločbo o usmerjanju  

 

Opombe: UT – učne težave; KS – kontrolna skupina. 

 

Od 84 učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, jih je slaba četrtina imela odločbo o 

usmerjanju. Izmed 20 učencev (štirje so imeli kombinirane motnje) jih je bilo 13 

usmerjenih zaradi lažjih in zmernih specifičnih učnih težav ter jezikovnih težav, kamor 

štejemo specifično bralno napisovalne težave, specifične učne težave pri matematiki, 

dispraksijo ter specifične primanjkljaje na področju jezika. Dva sta bila usmerjena 

zaradi učnih težav, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti, devet 

učencev pa smo uvrstili v kategorijo »drugo«. Sem smo umestili učence, ki imajo 

odločbo zaradi težav s sluhom, vidom in/ali so dolgotrajno bolni. Izmed slednjih je 

bilo 5 otrok z motnjo avtističnega spektra, trije z lažjo okvaro sluha in en učenec z 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

DEČKI UT 1 2 7 3 2

DEKLICE UT 2 1 0 0 2

DEČKI KS 7 5 4 4 7

DEKLICE KS 7 6 8 10 6
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okvaro vida.  Učencev, ki bi bili usmerjeni zaradi počasnejšega usvajanja znanj, 

slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti, pomanjkljive učne motivacije, čustveno 

pogojenih učnih težav, drugojezičnosti oz. večjezičnosti in socialno-kulturne 

drugačnosti ter eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti v vzorcu 

nismo imeli. Pri statični obdelavi podatkov smo učence zato razvrstili v tri skupine in 

sicer lažje in zmerne specifične učne težave, učne težave zaradi motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti in drugo. 

 

Glede na mnenje učiteljev je bilo kar 52 otrok takih, ki imajo učne težave in bi 

potrebovali učno pomoč (slika 2). Na vprašanje katere učne težave imajo 

posamezniki (označili so lahko več motenj), so se učitelji največkrat opredelili za lažje 

in zmerne specifične učne težave, najmanj pa za eksistenčno socialno-ekonomsko 

oviranost in ogroženost.   

 

Slika 2: Porazdelitev učencev glede na odločbo KUOPP in na učiteljevo mnenje ali ima 

učenec učne težave 
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Glasbeno šolo je obiskovalo le 13 otrok, od tega trije z odločbo o usmerjanju. 

 

Slika 3: Številčna razporeditev učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo glede na spol in letnik 

glasbene šole 

 

 

 

3.2.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENTARIJ 

 

3.2.2.1 VPRAŠALNIK ZA UČITELJA 

 

Vprašalnik za učitelja (priloga 3) smo za namen diplomskega dela sestavili sami. Prvi 

sklop vprašanj je vseboval vprašanja o spolu, starosti in razredu, ki ga učenec 

obiskuje. Drugi sklop vprašanj pa je vseboval tri vprašanja: »Ali ima učenec/ka po 

vašem mnenju učne težave?«; »Kakšne, katere težave ima učenec/ka po vašem 

mnenju?« ter »Ali je učenec/ka usmerjen/a?«.  
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3.2.2.2 OCENJEVALNI LIST ZA UČENCA 

 

Ocenjevalni list za učenca (priloga 4) je bil sestavljen iz treh delov: v prvem delu smo 

preverjali, ali učenec obiskuje glasbeno šolo, kateri letnik in predmet, v drugem delu 

smo izvedli test imitacije gibov in v tretjem preizkus reprodukcije ritma. 

 

 

3.2.2.3 TEST IMITACIJE GIBOV 

 

Za ocenjevanje gibov, ki jih izvajamo z ramenskimi in komolčnimi sklepi ter s 

pestjo/dlanjo in prsti, smo uporabili Berges-Lezine test imitacije gibov (1972; v 

nadaljevanju BL-test). Ocena imitacije gibov sicer ni dovolj natančna, da bi se lahko 

uvrščala med strogo disciplinirane metode psihološke ocene, saj so možne samo 

najmanjše, srednje ali največje vrednosti, ki se ocenijo glede na razvojno stopnjo. 

Narava testa je (tudi) taka, da se naslanja na manipulativnost zgornjih ekstremitet, pri 

katerih se predpostavlja, da niso nevrološko okvarjene in so funkcionalno razvite. 

Izvajanje testa predpostavlja tudi normalno delovanje vida in razvitost telesa ter 

gibljivost rok, dlani in prstov.  

Praksično spoznavno aktivnost delajo voljni gibi, s katerimi se imitira zahtevano 

aktivnost. Pri izvajanju se preverjajo ideomotorna in ideatorna praksija, 

prepoznavanje delov telesa, lateralnost na sebi in drugem ter prepoznavanje in 

zaznavanje prostora, ki ga zavzame oseba pri izvajanju določenih gibov oz. 

posamezen gib. Test, ki ocenjuje imitacijo giba, se uporablja tudi v klinične namene. 

Povezan je z intelektualnimi sposobnostmi in je zato primeren tudi za odkrivanje 

oteženosti psihosocialnega razvoja osebe, ki jo testiramo. Primeren je za 

interpretacijo nevropsiholoških struktur, ki razlagajo spoznanje, spoznavne procese 

in praksijo.  

Za potrebe raziskave smo uporabili 20 nalog, ki jih sestavljajo gibi rok in ramen ter 20 

nalog, ki jih sestavljajo gibi dlani/pesti in prstov. Test smo izvedli tako, da je 

testiranec (učenec) stal nasproti testatorja, ki je otroka prosil, da naredi isto kot on. V 
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tabelo je bila vpisana uspešnost imitacije giba. Za vsak uspešno imitiran gib je 

učenec dobil eno točko, za vsak neuspešen pa nič točk. Pri izvajanju testa nismo bili 

pozorni na lateralnost. Testiranje je bilo individualno in ni bilo časovno omejeno. 

Število skupnih točk na testu roka se je raztezalo od 0 do 20; prav tako na testu prsti. 

Zanesljivost testa imitacije gibov, izračunana na vzorcu, znaša α = 0,77. 

 

 

3.2.2.4 PREIZKUS REPRODUKCIJE RITMOV 

 

Za namen diplomske naloge smo sami sestavili preizkus reprodukcije ritma, ki je 

vseboval 20 ritmičnih vzorcev. Od tega je 18 vzorcev dvotaktnih, preostala dva pa 

štiritaktna. Od dvotaktnih vzorcev jih je 10 dvočetrtinskih in 8 tričetrtinskih. Pri 

štiritaktnih vzorcih pa je en dvočetrtinski in drugi tričetrtinski. Ritmični preizkusi 

zahtevajo konzervacijo, reprodukcijo, anticipacijo, sinhronizacijo in praksijo ter se po 

zahtevnosti stopnjujejo. Prvi vzorec je sestavljen iz najosnovnejšega – 

enakomernega ritma; iz tega pa se razvijejo pod-delitve osnovnih dob in nadgradnje 

s pavzami in sinkopami.  

Med preizkusom je testiranec sedel nasproti testatorja. Ta učencu pove, da bo 

zaploskal ritmični vzorec, rekel »ponovim«, ponovno zaploskal ritmični vzorec, nato 

pa bo ta ritmični vzorec poskusil zaploskati učenec. Med poslušanjem ploskanja je 

imel testiranec zaprte oči. Na ocenjevalni list smo sproti označevali uspešnost 

reprodukcije ritma, pri čemer je učenec za vsak uspešno reproduciran ritmični vzorec 

dobil eno točko in za vsak neuspešno ponovljen vzorec nič točk. Število točk na 

ritmičnem vzorcu je bilo od 0 do 20. Zanesljivost testa ritmičnosti, izračunana na 

vzorcu, znaša α = 0,89. 
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3.2.3 NAČIN IZVEDBE 

 

S privoljenjem ravnatelja OŠ Spodnja Šiška smo se najprej pogovorili z razrednimi 

učiteljicami, jim razložili namen raziskave ter jih povabili k sodelovanju. Po njihovi 

privolitvi smo jim razdelili soglasja za starše. Prosili smo jih, naj v raziskavo povabijo 

vse otroke, ki so vodeni kot otroci s posebnimi potrebami (imajo odločbo), ostala 

soglasja pa razdelijo med – po njihovem mnenju – učno različno sposobne otroke; od 

najšibkejših do najmočnejših. Po prejemu soglasij smo učiteljicam razdelili 

vprašalnike (za vsakega učenca svoj vprašalnik) ter se dogovorili za termin testiranja. 

Testiranje smo opravili v eni izmed učilnic za dodatno strokovno pomoč na OŠ 

Spodnja Šiška, junija 2011 v dopoldanskem času. 

Večina otrok je raziskovalko že poznala, saj je bila tam zaposlena za pomoč pri 

izvajanju dodatne strokovne pomoči, tako da spoznavanje in sodelovanje ni oviralo 

testiranja. Vsakemu učencu/ki se je predstavila, mu/ji obrazložila, zakaj prosi za 

njihovo sodelovanje ter jim razložila okvirni potek testiranja. Za vsakega učenca 

posebej smo na ocenjevalni list za učenca dodelili svojo šifro. Najprej smo izvedli 

naloge Bergez-Lezine testa, in sicer so enostavnim gibom ramenskega in 

komolčnega sklepa sledili še sestavljeni gibi dlani/pesti in prstov. Nato smo opravili 

preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev. Uspešnost posameznih nalog na obeh testih 

smo sproti beležili na ocenjevalni list. Nazadnje smo označili še odgovor na 

vprašanje, ali obiskuje glasbeno šolo, v katerem letniku je in kateri instrument igra.  

Vprašalnik za učitelje smo razdelili učiteljem učencev - razrednikom, ki so za vsakega 

učenca, ki je sodeloval na testiranju odgovorili na vprašanja o morebitnih in dejanskih 

učnih težavah. 

 

 

3.2.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Zbrane podatke o posameznem učencu smo vnesli in obdelali s pomočjo 

računalniškega programa SPSS (verzija 21), pri čemer smo uporabili naslednje 
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statistične metode: testiranje razlik s t-testi, korelacijske preizkuse, Pearsonovo 

korelacijo (za preverjanje prve hipoteze) in Kolmogorov – Smirnov test normalnosti 

porazdelitve (za preverjanje druge, tretje in četrte hipoteze; statistična pomembnost 

je enaka 0,05). 
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.3.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: Sposobnost imitacije giba in sposobnost reprodukcije ritma se razvijata z 

otrokovim razvojem. 

 

Tabela 2: Povezanost med starostjo in skupnimi doseženimi rezultati na testu imitacija giba 

– roka, na testu imitacije giba – prsti in ritmičnimi preizkusi 

  TEST BL – roka TEST BL - prsti RITEM 

STAROST KOEFICIENT r -,059 ,315** ,259* 

P ,595 ,004 ,017 

Opombe: p = statistična pomembnost povezave; * korelacija je pomembna na nivoju tveganja α = 

0,05; ** korelacija je pomembna na nivoju tveganja α = 0,01. 

 

Iz tabele je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezanost med starostjo in 

testom imitacije – prsti. Korelacija je pozitivna in zmerna. Prav tako obstaja statistično 

pomembna povezanost med starostjo in testom ritmičnosti. Korelacija je pozitivna in 

nizka. Med starostjo in testom imitacije gibov – roka pa nismo odkrili statistično 

pomembne povezanosti.  

 

Prvo hipotezo DELNO SPREJMEMO. 
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Hipoteza 2: Med deklicami in dečki obstajajo statistično pomembne razlike v 

uspešnosti na testih imitacije giba ter reprodukcije ritma. 

 

Tabela 3: Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov – Smirnov 

test) 

 N M SD Kolmogorov-

Smirnov test 

TEST BL – roka 84 19,71 1,18 0,000 

TEST BL – 

prsti 

84 14,77 2,91 0,101 

RITEM 84 9,65 4,66 0,405 

 

V nadaljevanju smo za test BL – roka uporabili neparametrični test, za test BL – prsti 

in preizkus reprodukcije ritma pa parametrični test. 

Da bi preverili hipotezo, smo uporabili t-test za preverjanje razlik med dvema 

skupinama. 

 

Tabela 4: Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U test) na testu imitacije giba - 

roka 

 SPOL N M SD P 

TEST BL – 

roka 

dečki 42 19,48 1,61  

0,048 deklice 42 19,95 ,309 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so deklice v povprečju dosegle višje število 

točk na testu BL-roka v primerjavi z dečki. Mann-Whitney U test za testiranje razlik 

med tema dvema skupinama nam je pokazal, da je razlika med skupinama 

statistično pomembna.  
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Tabela 5: Testiranje razlik srednjih vrednosti (t-test) na testu imitacije giba – prsti in 

preizkusu reprodukcije ritma 

 SPOL N M SD p t df 

TEST BL 

– 

Prsti 

dečki 42 14,05 3,08  

0,021 

 

-2,345 

 

82 deklice 42 15,50 2,58 

RITEM dečki 42 9,36 4,13  

0,562 

 

-,583 

 

82 deklice 42 9,95 5,18 

Opomba: p = statistična pomembnost, stopnja tveganja 

 

Levenov test je pokazal, da razlike med variancama obeh skupin na testu BL-prsti   

(p=0,298) in preizkusu ritmičnosti (p=0,214) niso statistično pomembne, zato smo 

predpostavko o homogenosti varianc obdržali. Aritmetična sredina na testu BL-prsti 

je pri deklicah nekoliko višja od aritmetične sredine pri deklicah, kar pomeni, da so v 

povprečju deklice na testu opravile več testov uspešneje kot pa dečki. Rezultat         

t-testa (t=-2,345, p=0,021) je pokazal, da je razlika statistično pomembna. Na testu 

ritmičnosti pa med dečki in deklicami nismo odkrili statistično pomembne razlike    

(t=-0,583, p=0,562). 

 

 

Drugo hipotezo DELNO SPREJMEMO. 

Sprejmemo, da so statistično pomembne razlike med deklicami in dečki na testu 

imitacije giba, pri čemer deklice dosegajo višje število točk v primerjavi z dečki. Za 

preizkus ritmičnosti pa hipotezo zavrnemo in obdržimo ničelno, ki pravi, da med 

deklicami in dečki ni statistično pomembnih razlik. 
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Hipoteza 3: Med otroki, ki so usmerjeni in otroki, ki niso usmerjeni, obstajajo 

statistično pomembne razlike v uspešnosti na testih imitacije giba in reprodukcije 

ritma.  

 

Tabela 6: Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U test) na testu imitacije 

giba – roka 

 SKUPINA N M SD P 

TEST BL – 

roka 

KS 64 19,98 ,12500  

0,000 Odločba 20 18,85 2,23077 

Opombi: KS = kontrolna skupina; p = statistična pomembnost, stopnja tveganja 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so učenci iz kontrolne skupine v povprečju 

dosegli višje število točk na testu BL-roka v primerjavi z učenci, ki imajo odločbo o 

usmerjanju. Mann-Whitney U test za testiranje razlik med tema dvema skupinama 

nam je pokazal, da je razlika med skupinama statistično pomembna.  

 

Tabela 7: Testiranje razlik srednjih vrednosti (t-testi) na testu imitacije giba – prsti in preizkus 

reprodukcije ritma 

 SKUPINA N M SD p T df 

TEST BL 

– 

prsti 

KS 64 15,61 2,12  

0,000 

 

5,456 

 

82 odločba 20 12,10 3,51 

RITEM KS 64 9,66 4,95  

0,995 

 

,006 

 

41,98 odločba 20 9,65 3,72 

Opomba: p = statistična pomembnost, stopnja tveganja 

 

Levenov test je pokazal, da so razlike med variancama obeh skupin na testu BL-prsti 

statistično pomembne (p=0,000), zato smo zavrnili predpostavko o homogenosti 

varianc. Na testu  preizkusu ritmičnosti pa razlike med variancama niso statistično 

pomembne (p=0,214), zato smo predpostavko o homogenosti varianc obdržali. 

Aritmetična sredina na testu BL-prsti je pri učencih iz kontrolne skupine precej višja 



Ana TURŠIČ: Odkrivanje učnih težav s pomočjo neverbalnih praksičnih in ritmičnih preizkusov; 
diplomsko delo (2013) 

 

  
Stran 62 

 

  

od aritmetične sredine pri učencih z odločbo, kar pomeni, da so učenci iz kontrolne 

skupine v povprečju opravili več testov uspešneje kot pa učenci, ki imajo odločbo o 

usmerjanju. Rezultat t-testa je pokazal, da je razlika statistično pomembna. Na 

preizkusu ritmičnosti pa med skupinama nismo odkrili statistično pomembne razlike 

(t=0,006, p=0,995). 

 

Slika 4 nam prikazuje povprečno število doseženih točk na posameznih testih glede 

na usmerjenost. Razvidno je, da je bil test imitacije giba – roka nediskriminanten, saj 

ga je uspešno opravila večina učencev. Najnižje rezultate sta dosegla učenca z 

ADHD, najverjetneje prav zaradi slabše pozornosti. Pri učencih z odločbo zaradi 

lažjih in zmernih specifičnih učnih težav ter pri učencih, ki niso usmerjeni, se je za 

najbolj diskriminantnega izkazal preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev. Za učence, 

ki smo jih uvrstili v kategorijo »drugo« pa se je izkazalo, da sta test imitacije gibov – 

prsti in preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev pokazala sorodne rezultate. Ti učenci 

so tudi najbolj uspešno opravili preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev. Najverjetneje 

zato, ker je za učence, ki smo jih uvrstili v to kategorijo, znano, da jim svet glasbe 

lahko predstavlja sprostitev in posledično tudi boljše dojemanje ritma. 

 

Slika 4: Število doseženih točk po posameznih testih glede na vrsto učnih težav 
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Tretjo hipotezo DELNO SPREJMEMO. 

Prvi del hipoteze, ki pravi, da med skupinama obstajajo statistično pomembne 

razlike na testu imitacije giba, na podlagi stopnje tveganja, ki je manjša od 0,01%, 

sprejmemo. Zato lahko potrdimo, da je kontrolna skupina učencev v povprečju bolje 

opravila test imitacije giba, v primerjavi s skupino učencev, ki imajo odločbo o 

usmerjanju. Na preizkusu ritmičnosti pa se skupini nista razlikovali, zato drugi del 

hipoteze zavrnemo in obdržimo ničelno, ki pravi, da med skupinama ni statistično 

pomembnih razlik. 
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Hipoteza 4: Med učenci, za katere učitelji menijo, da potrebujejo učno pomoč in 

učenci, za katere učitelji menijo, da učne pomoči ne potrebujejo, obstajajo statistično 

pomembne razlike v uspešnosti na testih imitacije giba in reprodukcije ritma.  

 

Tabela 8: Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U test) na testu imitacije giba – 

roka 

 MNENJE 

UČITELJA 

 

N 

 

M 

 

SD 

 

P 

TEST BL – 

roka 

nima UT 32 20'00 '00  

0'000 ima UT 52 19'54 1'47 

Opombi: UT – učne težave; p = statistična pomembnost, stopnja tveganja 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so učenci, za katere so učitelji ocenili, da 

nimajo učnih težav v povprečju dosegli višje število točk na testu BL-roka v primerjavi 

z učenci, za katere učitelji menijo, da imajo učne težave. Mann-Whitney U test za 

testiranje razlik med tema dvema skupinama nam je pokazal, da je razlika med 

skupinama statistično pomembna. 

 

Tabela 9: Testiranje razlik srednjih vrednosti (t-test) na testu imitacije giba – prsti in testu 

ritmičnosti 

 MNENJE 

UČITELJA 

 

N 

 

M 

 

SD 

 

p 

 

t 

 

df 

TEST BL 

– 

prsti 

nima UT 32 15,72 2,13  

0,019 

 

2,397 

 

82 ima UT 52 14,19 3,19 

RITEM nima UT 32 11,47 4,29  

0,005 

 

2,921 

 

82 ima UT 52 8,54 4,57 

Opombi: UT – učne težave; p = statistična pomembnost, stopnja tveganja 

 

Levenov test je pokazal, da razlike med variancama obeh skupin na testu BL-prsti 

(p=0,054) in testu ritmičnosti (p=0,623) niso statistično pomembne, zato smo 
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predpostavko o homogenosti varianc obdržali. Aritmetična sredina na testu BL-prsti 

je pri učencih, za katere so učitelji v povprečju ocenili, da nimajo učnih težav višja od 

aritmetične sredine pri učencih, za katere učitelji menijo, da imajo učne težave, kar 

pomeni, da so učenci iz prve skupine v povprečju opravili več testov uspešneje kot 

pa učenci iz druge skupine. Rezultat t-testa je pokazal, da je razlika statistično 

pomembna. Aritmetična sredina na testu ritmičnosti je pri učencih, za katere so 

učitelji v povprečju ocenili, da nimajo učnih težav precej višja od aritmetične sredine 

pri učencih, za katere učitelji menijo, da imajo učne težave, kar pomeni, da so učenci 

iz prve skupine v povprečju opravili več testov ritmičnosti uspešneje kot pa učenci iz 

druge skupine. 

Med skupinama obstajajo statistično pomembne razlike na testu imitacije giba in 

testu ritmičnosti. Zato lahko potrdimo, da so učenci, za katere so učitelji ocenili, da 

nimajo učnih težav, v povprečju bolje opravili tako test imitacije giba, kot tudi test 

ritmičnosti v primerjavi z učenci, za katere učitelji menijo, da imajo učne težave. 

Mnenje učitelja se tu tako izkaže za bolj zanesljivega kot odločba. 

 

Slika 5: Število povprečno doseženih točk na posameznem testu glede na vrsto učnih težav 

in učiteljevo mnenje ali ima posameznik učne težave 

 

 

Iz slike 5 lahko ponovno razberemo, da se je test imitacije gibov – roka izkazal za 

nediskriminatornega tako glede na odločbo, kot tudi glede na mnenje učitelja. Test 

imitacije gibov – prsti se je izkazal za diskriminatornega pri usmerjenih učencih ter 
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delno tudi glede na mnenje učitelja. Preizkus ritmičnih vzorcev pa je diskriminatoren 

glede na mnenje učitelja, ne pa  tudi glede na odločbo. Slednje je najverjetneje 

posledica sestave kontrolne skupine, v katero so zajeti tudi učenci z učnimi težavami, 

ki (še) niso usmerjeni.  

 

Slika 6: Povprečne vrednosti posamičnih ritmičnih vzorcev med skupinama, ločenima glede 

na učiteljevo mnenje ali ima učenec učne težave ali ne 

 
Opombi: ne potrebuje = učitelj meni, da učenec nima učnih težav, ne potrebuje odločbe; potrebuje = 

učitelj meni, da ima učenec učne težave, da potrebuje odločbo o usmerjanju 

 

Pri podrobnejši analizi reprodukcije ritmičnih vzorcev (slika 6) lahko vidimo, da so 

učenci, za katere učitelji menijo, da nimajo učnih težav, bili uspešnejši. Izjema je le 

20. vzorec, ki ga je uspešno ponovil samo en testiranec, ki pa ima odločbo o 

usmerjanju (lažje in zmerne specifične učne težave) in pri katerem tudi učitelj meni 

da ima težave na omenjenem področju.  

Vzorci 1, 2, 10, 11, 12 in 16 predstavljajo enakomerne ritme, vendar vsi – z izjemo 

prvega – zahtevajo pod-delitve osnovnih dob. Največ težav sta obe skupini imeli pri 

vzorcu številka 16. Ta je zahtevnejši, saj je tri-dobni in vključuje pod-delitve. Največja 

razlika uspešnosti med skupinama se pokaže pri vzorcu 18 – edini vzorec, ki se je 
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začel s pavzo in zato zahteval še boljšo metrumsko percepcijo. Vzorci 10 – 16, 18 in 

20 so tridobni, učencem pa so predstavljali več težav kot dvodobni, kar je iz 

razvojnega vidika percepcije ritma tudi razumljivo. Ritmični vzorci 13, 14, 15, in 20 so 

vsebovali četrtinske pavze, vzorca 17 in 18 pa osminske. Učencem, za katere učitelji 

menijo, da imajo učne težave, so vzorci od 10. do 20. predstavljali izrazito večjo 

težavo v primerjavi s prvimi devetimi, ki so dvodobni, brez pavz.  

 

 

Četrto hipotezo v celoti SPREJMEMO. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Učenci z učnimi težavami danes niso več izjema. Skoraj v vsakem razredu že lahko 

najdemo otroka z določenimi motnjami, primanjkljaji ali oviranostjo. Vendar kljub taki 

statistiki še vedno nimamo dovolj razvite zgodnje diagnostike, ki bi nam omogočala 

že (vsaj) v prvih razredih osnovne šole poiskati otroke, ki so bolj rizični za učne 

težave.  

Značilno je, da imajo učenci z učnimi težavami lahko med drugim tudi slabše vidno-

prostorske sposobnosti, slabše sposobnosti slušnega predelovanja informacij, težave 

z zaporedji, težave pri organizaciji misli in opravil ter z orientacijo v prostoru in času. 

Vse to jih ovira (ali pa jim v skrajnih primerih celo onemogoča) slediti pouku in 

zahtevam šolskega učnega načrta. Nemalokrat so odkriti prepozno, saj se njihove 

težave mnogokrat ne pokažejo jasno in odkrito, temveč jih lahko hitro zamenjamo z 

neustrezno spodbudo staršev, lenobo, nemotiviranostjo ipd. Zato so tu ključni 

presejalni testi, s pomočjo katerih bi dosegli zgodnejšo diagnostiko ter posledično 

tudi bolj učinkovito in uspešnejšo pomoč učencem. S tem bi mnogi posamezniki 

hitreje usvojili strategije za premagovanje ovir, s katerimi se soočajo; ohranili bi boljšo 

samozavest; pomoč pa bi bila dejansko lahko usmerjena v premagovanje osnovnih 

težav in ne le na odpravljanje posledic – nižjo učno storilnost, šibko samopodobo, 

pomanjkanje motivacije, slab učni uspeh. 

 

Tako kot se vsako gibanje pojavlja v prostoru in vsebuje prvino časa, tako je ritem 

sprememba prostora v času.  

Načrtovanje giba od posameznika zahteva prepoznavanje giba, potek giba v 

določenem redu ter koordiniranost v času in prostoru. Vsi ti procesi so del različnih 

možganskih predelov – od kortikalnega do možganske skorje velikih možganov, do 

možganskega debla ter hrbtenjače. Prav tako se tudi ritem procesira v različnih delih 

možganov – v levi hemisferi, v subkortikalnih sistemih bazalnih ganglijev, v malih 

možganih, v levem frontalnem korteksu. Sledenje ritmu je fizičen in mentalen proces, 

s pomočjo katerega lažje pomnimo, vzpostavljamo osnovna lokomotorna gibanja, se 

orientiramo v času.  
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Zato smo v diplomskem delu preučevali povezanost med učnimi težavami ter 

ritmično neverbalnimi sposobnostmi otrok, saj smo predvidevali, da bodo učenci z 

učnimi težavami imeli na tem področju več težav kot učenci, ki so učno bolj uspešni. 

Naša raziskava vzporeja gib, ritem, usmerjene in neusmerjene učence ter mnenje 

učitelja.  

Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 84 otrok od 1. – 5. razreda, so 

pokazali, da se tako sposobnost imitacije giba kot tudi sposobnost reprodukcije ritma 

razvija z otrokovim odraščanjem. To lahko pripišemo bolj razvitim možganom ter bolj 

utrjenim povezavam in več izkušnjam. Ker je usmerjenih manj deklic kot dečkov, nas 

je zanimala uspešno na testih glede na spol. Ugotovili smo, da so deklice v povprečju 

dosegle boljše rezultate na testu imitacije giba, medtem ko pri preizkusu reprodukcije 

ritma razlik med spoloma nismo zabeležili. Vzrok razlike pri uspešnosti na testu 

imitacije gibov gre najverjetneje iskati v raznolikosti izkušenj, ki si jih deklice in dečki 

pridobijo v zgodnjih letih. Deklice – v primerjavi z dečki – več časa namenijo igram, 

kjer urijo finomotorične spretnosti. Na testu imitacije giba so se pokazale pomembne 

razlike v uspešnosti med učenci z odločbo in kontrolno skupino; na preizkusu 

reprodukcije ritma pa teh razlik nismo odkrili. Najpomembnejša med vsemi pa se 

morda ponuja zadnja ugotovitev – učenci, za katere so učitelji menili, da imajo učne 

težave, so dosegli statistično pomembno nižje rezultate kot učenci, za katere so 

učitelji menili, da nimajo učnih težav (in obratno). Iz tega gre torej sklepati, da je 

potrebno pri usmeritvi posameznika dati večjo (veliko) težo na mnenje učitelja, 

seveda pod pogojem, da ta posameznika dobro pozna ter da je seznanjen s 

težavami, ki jih s seboj prinesejo posamezne skupine učnih težav. Pomembno vlogo 

tu igra dejstvo, da smo v eksperimentalno skupino zajeli učence, ki imajo odločbo o 

usmerjanju, v kontrolni skupini pa so bili združeni učno uspešni otroci in hkrati tudi 

učenci, ki imajo učne težave, ne pa tudi odločbe o usmerjanju. Iz tega lahko 

sklepamo, da smo s preizkusi reprodukcije ritmičnih vzorcev dobili bolj natančno sliko 

o potencialno rizičnih otrocih. 

 

Iz ugotovljenega lahko sklenemo, da: 

� je test imitacije gibov (predvsem 20 postavk testa dlani/pesti in prstov) lahko 

uspešen pokazatelj učencev, pri katerih se nakazujejo (ali pa so že 
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diagnosticirane) učne težave, vendar je manj diskriminanten kot preizkus 

reprodukcije ritmov. 

� test imitacije gibov ne ponudi dovolj diskriminantnih rezultatov pri deklicah.   

� preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev se ni izkazal kot reprezentativen 

presejalni test za učence z odločbo, vendar je tu potrebno upoštevati, da so 

bili v kontrolni skupini zajeti tudi učenci, ki imajo učne težave, niso pa 

usmerjeni. Hkrati pa tu dopuščamo tudi možnost, da uporabljeni ritmični vzorci 

niso bili ustrezno izbrani. 

� je mnenje učitelja izredno pomembno; seveda ob predpostavki, da učitelj 

pozna osnovne karakteristike otrok z učnimi težavami. 

 

Na osnovi ugotovljenega lahko zaključimo, da nam testa lahko služita kot dobro 

diagnostično sredstvo pri prepoznavanju učencev z učnimi težavami, izven strogih 

učnih zahtev, ki jih določa kurikulum. Posebno težo testoma daje dodatno učiteljevo 

mnenje, ki ga nikakor ne gre prezreti, ravno nasprotno – to bi moralo imeti eno izmed 

ključnih vlog pri diagnosticiranju učencev z učnimi težavami. Ovira, na katero 

naletimo je, da naš preizkus reprodukcije ritmičnih vzorcev ni standardiziran. Test bi 

lahko izboljšali tudi tako, da bi ritmične vzorce posneli ter jih predvajali testirancem. S 

tem bi jim zagotovili bolj enakovredne okoliščine testiranja, saj dopuščamo možnost, 

da je s strani testatorja prihajalo do razlik v tempu izvajanja ritmičnih vzorcev. 

 

Diplomsko delo lahko – glede na ugotovljeno – pripomore k ozaveščanju o 

pomembnosti otrokovih neverbalnih sposobnosti, ki ne zajemajo strogo šolskih 

področij. Hkrati smo ponovno potrdili, da je učiteljevo mnenje izrednega pomena in 

da bi to moralo igrati ključno vlogo pri postopkih usmerjanja. Nenazadnje pa se 

nadejamo, da bo diplomsko delo pripomoglo tudi k zgodnejšemu odkrivanju učencev, 

pri katerih je večja verjetnost, da se bodo v prihodnosti izrazile učne težave.   
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Raziskavo bi v prihodnosti lahko nadgradili.  

Za učence, ki smo jih s pomočjo preizkusa prepoznali kot rizične za učne težave bi 

lahko zastavili načrt urjenja ritmične percepcije in reprodukcije. Po koncu bi preizkus 

ponovili reprodukcije ritmičnih vzorcev ponovili in ponovno pridobili učiteljevo mnenje 

o otrokovih težavah. Tako bi pridobili podatke ali se da ritmično percepcijo in 

posledično reprodukcijo izboljšati z vajo ter ali se s tem zmanjšajo učenčeve težave. 

Kot druga možnost nadgradnje pa se nam ponuja ideja, da bi preizkus združili z 

WISC testom (Wechsler Intelligence Scale or Children; Wechsler, originalna verzija 

1949) ter ju izvedli na širši populaciji, v katero bi lahko vključili tudi predšolske in 

vrtčevske otroke. S tem bi pridobili bolj reprezentativne rezultate in morda tudi 

standardizacijo preizkusa reprodukcije ritmičnih vzorcev.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1 in 2: Berges-Lezine test imitacije gibov 

 

Priloga 1: Lestvica za oceno imitacije enostavnih gibov roka/dlan 

 

Priloga 2: Lestvica za oceno imitacije sestavljenih gibov dlan/prsti 
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Priloga 3: Vprašalnik za učitelja 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJA 
 

ŠIFRA UČENCA/KE: ______________ 

 

OSNOVNI PODATKI O UČENCU/KI: 

SPOL:      Ž              M 

STAROST: __________ let __________ mesecev 

RAZRED:      1.     2.     3.     4.     5. 

 

Ali ima učenec/ka po vašem mnenju učne težave? 

DA                  NE 

 

Kakšne, katere težave ima učenec/ka po vašem mnenju? 

� Lažje in zmerne specifične učne težave ter jezikovne težave. 
o Specifične bralno napisovalne težave. 
o Specifične učne težave pri matematiki. 
o Dispraksija. 
o Specifični primanjkljaji na področju jezika. 

� Učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperkativnosti. 
� Učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanja. 
� Učne težave zaradi učenčevih slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti. 
� Učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije. 
� Čustveno pogojene učne težave. 
� Učne težave zaradi drugojezičnosti oz večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti. 
� Učne težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti. 

 

Ali je učenec/ka usmerjen/a? 

DA                  NE 

 

Učenec/ka je opredeljena kot  

_________________________________________________________________________. 
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Priloga 4: Ocenjevalni list za  učenca 

OCENJEVALNI LIST 

 

ŠIFRA UČENCA/KE: ______________ 

 

OBISKUJE GŠ:     DA          NE 

LETNIK: ______________ 

PREDMET: __________________________________________________________ 

 

 

TEST IMITACIJE GIBOV 

 ROKE + DLANI DLANI + PRSTI  ROKE + DLANI DLANI + PRSTI 

1.   11.   
2.   12.   
3.   13.   
4.   14.   
5.   15.   
6.   16.   
7.   17.   
8.   18.   
9.   19.   

10.   20.   
 

RITEM 

VZOREC   VZOREC  
1 ta ta │ ta ta  11 ta titi ta │ ta titi ta  
2 titi ta │ titi ta  12 titi titi ta │ titi titi ta  
3 titi ta │ ta ta  13 ta ta ta │ ta – ta  
4 ta titi │ ta ta  14 ta titi - │ ta ta ta  
5 titi titi │ ta ta  15 ta titi ta │ ta - ta  
6 titi titi │ titi ta  16 titi ta titi │ titi ta titi  
7 ta ta │ titi ta  17 titi ta │ /ti ta  
8 ta titi │ titi ta  18 /ti /ti ti/ │ta titi ta  
9 titi ta │ ta titi  19 titi ta │ ta titi │ titi ta │ ta  
10 titi ta ta │ titi ta ta  29 ta ta - │ ta – ta │ta ta titi │ta ta ta  

 

LEGENDA: 

ta = četrtinka ti = osminka ─ = četrtinska pavza / = osminska pavza │= taktnica 
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Priloga 5: Zapis ritmičnih vzorcev z notami  
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