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Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

POVZETEK 

Dobro razvita motorika omogoča otroku dosegati dobre rezultate pri osvajanju šolskih veščin. 

Težave motorike lahko prepoznajo starši in vzgojitelji že v predšolskem obdobju. Običajno jim 

ne posvečajo pozornosti, dokler se njihovi otroci ne vključijo v obvezno šolanje. Otrok ima 

posledično težave pri osvajanju šolskih veščin (pisanje, branje), lahko pa se pojavijo specifične 

učne težave kot sta disleksija in dispraksija. 

Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti povezavo med težavami na področju motorike 

in težavo na področju grafomotorike. V raziskavo je bilo vključenih 38 otrok iz osnovnih šol v 

Zasavju. Podatki, uporabljeni v empiričnem delu diplomskega dela, so bili pridobljeni z 

Vprašalnikom razvojne motnje koordinacije s katerim smo pridobili podatke motoričnega 

funkcioniranja za skupino 6-letnih otrok in detekcijskim testom, ki odkriva težave na področju 

grafomotorike. Odgovore v vprašalniku so podale učiteljice izbranih otrok, naloge v 

detekcijskem testu pa so reševali otroci sami v sklopu zbiranja ocen njihovih sposobnosti.  

Ugotovili smo, da so učenci, ki so bili ocenjeni kot neuspešni  na Vprašalniku razvojne motnje 

koncentracije, dosegli slabše rezultate tudi pri nalogah detekcijskega testa. Spearmanov 

koeficient korelacije je pokazal, da obstaja statistično značilna korelacija med Vprašalnikom 

razvojne motnje koordinacije in nalogo 1 ter Vprašalnikom razvojne motnje koordinacije in 

nalogo 2.  Ugotovili smo tudi, da 6-letnim otrokom največ težav v grafomotoriki predstavljajo 

sledenje liniji brez prekinitev, risanje ravnih črt v liniji ter prerisovanje likov kot sta deltoid in 

romb. 

KLJUČNE BESEDE: gibalne sposobnosti in spretnosti, grafomotorika, težave na področju 
motorike 

 

 

 

 

 



Nuša Povšič 

CHILDREN WITH POOR MOTOR SKILLS 

University of Ljubljana, Faculty of education, 2014 

ABSTRACT 

A well-developed motor skill enables a child to achieve good results while conquering school 

skills. Parents and educators can recognize certain motor skill problems in the pre-school 

period. These problems are usually being dealt with after the children start their compulsory 

education. As a consequence, the child has difficulties with conquering educational skill 

(writing, reading). Specific learning disabilities may appear, such as dyslexia and dyspraxia.   

The primary purpose of this diploma thesis is to determine the connection between problems in 

the area of kinesiology and the problems in the area of graphomotor skills. There were 38 

children involved in the research. All of them attend elementary schools in Zasavje. The data 

used in the empirical part of the diploma thesis were acquired from the questionnaire, titled 

Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Questionnaire of development coordination disorder, 

op. p.), and with a detection test. With the questionnaire we have acquired data for a group of 

6-year-old children and how their motor skills function. The detection test showed us where in 

the area of graphomotor skills the children have difficulties. The answers in the questionnaire 

were submitted by the children’s teachers, whereas the tasks in the detections test were solved 

by the children themselves for the purpose of collecting the assessments of their abilities.  

We have determined that the children, who were evaluated as unsuccessful in Vprašalnik 

razvojne motnje koncentracije (Questionnaire of development coordination disorder), had 

poorer results with the tasks in detection test. Spearman correlation coefficient showed that 

there is a significant correlation between Vprašalnik razvojne motnje koncentracije 

(Questionnaire of development coordination disorder) and the task 1, and Vprašalnik razvojne 

motnje koncentracije (Questionnaire of development coordination disorder) and the task 2. We 

have also determined that the biggest problems for 6-year-old children are following a line 

without interruption, drawing straight lines in line and the tracing of different shapes, such as a 

deltoid and a rhombus. These problems appear in the field of graphomotor skills. 

 

Key words: motor skills and motor abilities, gross motor skills, graphomotor skills, motor skill 
problems     
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1 UVOD 

 

Človek se razvija celo življenje. Razvoj najhitreje napreduje v prvih treh letih življenja, nato se 

nekoliko upočasni, vendar je še vedno intenziven, in traja vse do konca adolescence. Seveda pa 

se razvojne spremembe dogajajo tudi v odraslem obdobju (Pišot in Planinšec, 2005). 

Telesni in  motorični razvoj vključujeta telesne spremembe, med katere uvrščamo spremembe 

zunanjih delov telesa in notranjih organov ter razvoj zaznavnih in gibalnih spretnosti. V 

obdobju srednjega otroštva otrok napreduje v pridobivanju mišične moči in gibalnih spretnosti. 

Enako velja tudi za razvoj drobno gibalnih spretnosti, ki vključujejo hitro napredovanje v 

grafomotoriki in spretnostih, potrebnih za šolo (Zupančič, 2009). 

Zgornji del se seveda osredotoča na normalen potek razvoja. A včasih se otrokov motorični 

razvoj ne razvija v skladu z določenimi razvojnimi mejniki. Kremžarjeva kot otroke s težavami 

motorike označuje tiste, pri katerih opazimo neskladja v vsakodnevnih gibanjih. Gibanja so 

lahko prešibka ali premočna, prepočasna ali prehitra in pomanjkljiva ali odvečna (Kremžar, 

1978). Starši so praviloma tisti, ki opazijo upočasnjeni motorični razvoj, težave pa lahko 

zaznajo vzgojitelji in učitelji v nižjih razredih OŠ ter zdravniki na rednih sistematskih pregledih. 

V splošnem so ti otroci nemirni, pasivni ali počasni pri delu, telesno neurejeni, imajo neurejene 

šolske in delovne pripomočke, so nerodni, razposajeni in igrivi. V gibanju imajo težavo pri 

izvedbi tekočega in enakomernega gibanja, moteno koordinacijo gibov ter težave orientacije v 

prostoru. Otrok je negotov pri izvedbi določene motorične naloge in ima težavo z ravnotežjem 

(Kremžar, 1979). 

Razvojna motnja koordinacija (RMK) je specifična učna težava, zaradi katere ima učenec pri 

športu, likovni umetnosti, tehniki ter šolskih predmetih, kjer je potrebno pisanje. Glavna 

značilnost motnje je gibalna nespretnost. Le-ta pomembno vpliva na druga šolska področja in 

povzroči težave pri osvajanju šolskih veščin. (Filipčič in Terčon, 2012) 

 Otroci, ki imajo težave na področju motorike, nimajo težav samo pri športu. Prikrajšani so za 

mnogo življenjskih in šolskih izkušenj. Kot posledica okvarjenega razvoja motorike lahko pride 

do učnih težav, ki se kažejo kot motnje pisanja in branja ter dispraksije. Pogoste so tudi motnje 

čustvovanja, vedenja in težave v socialni integraciji (Kremžar, 1992). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Celostni razvoj posameznika 

Katz razlaga, da pojem otroškega razvoja razumemo kot proces spreminjanja od nezrelega k zrelemu 

stanju oz.delovanju. (Katz, 1996, v Batistič-Zorec, str. 91) 

Celostni razvoj sestavljajo različne vrste razvoja, ki so med seboj povezana. Temeljna področja 

razvoja so telesni, spoznavni, čustveno-osebnostni in socialni razvoj. (Nemec in Kranjc, 2011) 

Telesni razvoj zajema telesne spremembe zunanjih delov telesa  in notranjih organov ter razvoj 

zaznavnih in motoričnih sposobnosti ter spretnosti. Spoznavni razvoj zajema spremembe v razvoju 

spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja in presojanja. Čustveno-osebnostni razvoj 

zajema spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev in temperament. In nazadnje še 

socialni razvoj h kateremu prištevamo razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih 

spretnosti, socialnega razumevanja in moralnih vidikov vedenja. (prav tam) 

Temeljna področja razvoja so medsebojno povezana. Ko otrok shodi (gibalni razvoj), začne 

spoznavati svoje okolje z novega vidika in pridobiva več izkušenj kot prej. Oblikuje nove pojme 

(miselni razvoj) in odnose med njimi ter jih prenaša v svoj govor (spoznavni razvoj). Zaradi svoje 

aktivnejše vloge razvija svoje odzive na okolje (čustveno-osebnostni razvoj). Postaja vse bolj 

samostojen ter oblikuje nova poznanstva ter posledično razvija tudi svojo komunikacijo in socialne 

spretnosti (socialni razvoj). (prav tam) 

Človekov razvoj poteka po določenih zakonitostih, ki jih lahko za posameznika naprej predvidimo. 

Te zakonitosti nam pomagajo pri odkrivanju morebitnih zaostankov v razvoju posameznih duševnih 

funkcij kot tudi pri določanju zgornjih meja posameznikovega razvoja. Opredeljen je z genskimi 

dejavniki. Ti določajo meje človekovega razvoja. Hkrati pa nanj pomembno vplivata tudi zunanja 

dejavnika, in sicer fizično in socialno okolje. (prav tam) 

Posameznikov razvoj je najhitrejši v prvih treh letih življenja. Nato se nekoliko upočasni, vendar je 

še vedno intenziven in traja vse do konca adolescence, kar pa ne pomeni, da se razvojne spremembe 

ne dogajajo tudi v odraslem obdobju. (Pišot in Planinšec, 2005) 

Kremžarjeva zgodnji razvoj opredeljuje kot napadalni razvoj. Otrok se v tem obdobju toliko nauči, 

da je sposoben reševati osnovne motorične naloge. Zato je tudi pomembno, da ne zamudimo 
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gibalnega razvoja v prvih petih letih. Kar v tem obdobju otrok zamudi, tega kasneje ne moremo 

nadomestiti. (Kremžar, 1979) 

Pri spremljanju otrokovega razvoja, moramo upoštevati tudi skladnost razvoja. Sodobne razvojne 

teorije kažejo, da poteka razvoj usklajeno in celostno na motoričnem, telesnem, čustveno-socialnem 

in kognitivnem področju. Ta razvoj poteka v značilnih stopnjah, ki se pojavijo v približnih enakih 

starostnih skupinah, za katere je značilno tipično vedenje otrok.( Gallahue in Ozmun, 1998, v Pišot 

in Planinšec, 2005) 

 

2.1.1 Motorični razvoj 

»Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje je ena od 

pomembnih otrokovih potreb, saj prek gibanja spoznava okolico in samega sebe, kar je pomembno 

za napredek duševnega razvoja.« (Nemec in Kranjc, str. 48) 

Prvi dve leti življenja je motorični razvoj močno povezan z duševnim razvojem otroka, saj se njegovi 

zaostanki (npr. zaostanek v držanju glave, sedenju, hoji) pogosto povezujejo z zaostankom v 

duševnem razvoju otroka. (Nemec in Kranjc, 2011) 

V začetnem obdobju poteka razvoj motorike v cefalo-kavdalni smeri, pri tem je otrok najprej 

sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupla in rok, šele potem nog in proksimo-distalni smeri, kar 

pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa 

tudi tistih bolj oddaljenih. Tako otrok postopoma postaja sposoben nadzirati in učinkovito izvajati vse 

zahtevnejše gibalne spretnosti. (Pišot in Planinšec, 2005) 

Razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Motorični razvoj poteka skozi različna 

obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje. V posameznih razvojnih stopnjah opazimo različne vrste 

značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. (Gallahue in Ozmun, 1998, v Pišot in Planinšec, 2005)  

Posamezne razvojne stopnje se pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako 

dolgo. Individualne razlike pa lahko vplivajo na to, da se posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v 

različnih starostnih obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak. To je 

potrebno upoštevati pri obravnavanju stopenj motoričnega razvoja. (Haywood in Getchel, 2001, v 

Pišot in Planinšec, 2005) 

Prav tako lahko v razvoju pride do odklona od načela vrstnega reda. Ta lahko vodi do zamenjave 

posameznih stopenj, kar pusti posledice v razvoju gibanja. Če izostane manjši delček razvojne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nuša Povšič; diplomsko delo 

 

11 
 

stopnje, ga je mogoče nadomestiti. Pri večjem izpadu pa pride do upočasnjenega razvoja ali pojava 

patoloških gibalnih vzorcev.  (Škof, 2007) 

Gallahue in Ozmun sta motorični razvoj razdelila na naslednje stopnje (Gallahue in Ozmun, 1998, v 

Pišot in Planinšec, 2005): 

1.  Refleksna gibalna stopnja (prenatalno obdobje - 1.leto); 

2.  Začetna gibalna stopnja (od rojstva do 2.leta); 

3.  Temeljna gibalna stopnja (od 2.leta do 7. leta) in 

4.  Specilizirana gibalna stopnja (od 7. leta naprej). 

V predšolskem in v zgodnjem šolskem obdobju je otrokov motorični razvoj v temeljni gibalni stopnji. 

V tem obdobju postaja otrokovo gibanje učinkovitejše in bolj usklajeno. Otroci aktivno preskušajo in 

raziskujejo svoje motorične sposobnosti ter zmogljivosti. Izvajanje gibalnih spretnosti postaja vse 

bolj povezano in kontinuirano. (prav tam)  

Do četrtega leta starosti je otrokovo gibanje dovolj usklajeno, da lahko ocenimo predvideno zrelost. 

Najprej opazimo usklajevanje nekaterih gibanj. Gibanje je dovolj tekoče z določenimi ponavljanji. 

Otrok postane samostojen pri vsakdanjih dejavnostih, kot so oblačenje, hranjenje umivanje in igranje. 

Otrok se hitro uči novih gibanj, ki jih sam išče in spreminja. Izpopolnjuje in utrjuje tista gibanja, ki 

se jih je naučil oziroma jih je preizkušal na prejšnji razvojni stopnji. Pri gibanju je sposoben hitrejšega 

vključevanja in izključevanja mišičnih skupin, zato je gibanje hitreje izvedeno. Tudi ročno postaja 

spretnejši in natančnejši, razvije dominantnost roke in noge. (Kremžar, 1979) 

Ob koncu obdobja zrelosti, ki traja od 6. do 7. leta, naj bi otroci obvladali večino temeljnih spretnosti. 

Če otrok ne doseže tega najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel 

težave v nadaljnjem motoričnem obdobju. (Gallahue in Ozmun, 1998, v Pišot in Planinšec, 2005) 

2.1.2 Vpliv motoričnega razvoja na celostni razvoj 

Motorični razvoj je tesno povezan z drugimi področji razvoja. Pomembno vpliva na zaznavni, 

čustveno-socialni in spoznavni razvoj. Gibanje otroku omogoči razvoj zaznavanja prostora, ponudi 

možnost za socialno interakcijo in omogoča prijemanje in upravljanje s predmeti, ki vodijo do novih 

spoznanj o zaznavnih in delovanjskih zmožnosti predmetov. (Marjanovič-Umek, Zupančič, Kavčič 

in Fekonja, 2005) 

Otroci s težavami na področju motorike imajo pogosto tudi težave na ostalih področjih razvoja. Kadar 

se z njimi učimo osnovne aktivnosti, moramo poskrbeti, da v delo vložimo veliko truda in da začnemo 
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z obravnavo dovolj zgodaj. S tem omogočimo otroku več možnosti tudi za psihični razvoj, ki naj bi 

potekal hkrati z razvojem motorike. (Kremžar, 1978) 

Otroci s težavami na področju motorike, predvsem tisti s težjimi motoričnimi težavami, so prikrajšani 

za vrsto življenjskih izkušenj. Taki otroci ne vstopajo v igro enakovredno kot njihovi zdravi vrstniki 

in si tako tudi ne pridobijo dovolj izkušenj, ki so pomembne za psihični razvoj posameznika. (prav 

tam) 

2. 2 Motorika 

»Vse človekove aktivnosti so motorične in izhajajo iz organizma na tri načine: kot gibanje celega 

telesa ali posameznih sistemov, kot ročna motorika in govor. Tako predstavlja motorika splošno in 

kompleksno sposobnost, ki je odgovorna za uspešno izvedbo različnih motoričnih nalog.« (Kremžar, 

1978, str. 56) 

2.2.1 Groba motorika 

»Groba motorika vključuje motorične spretnosti ali pa kombinacije motoričnih spretnosti različnih 

velikih telesnih mišic.« (Uther, Brar, Pieterse in Treloar, 2000, str. 1) 

Razvoj motorike pri otroku je predvidljiv. Najprej začne obvladovati glavo, potem ramena in nazadnje 

še boke. Ko ima enkrat nadzor nad velikimi mišičnimi skupinami, si pridobi moč in stabilnost, ki sta 

predpogoj za razvoj manjših mišičnih skupin. Z obvladovanjem manjših mišičnih skupin doseže otrok 

stopnjo »kakovostne« motorike, medtem ko ga večje mišične skupine držijo pokonci. (Uther, Brar, 

Pieterse in Treloar, 2000) 

Otrok do treh let usvaja vse naravne oblike gibanja, kot so plazenje, hoja, tek, dvigovanje, 

ujemanje,… Štiriletni otrok lahko že dobro lovi in meče žogo, z razdalje zadene cilje. Pri petih letih 

lahko hojo in tek uskladi z metanjem, lovljenjem ali odbijanjem predmeta. Okrog šestega leta postane 

otrokovo gibanje podobno gibanju odraslega. Giba se hitreje, bolj usklajeno, telesna moč je večja in  

ravnotežje je dobro. (Nemec in Kranjc, 2011) 
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2.2.1.1 Gibalne  sposobnosti 

»Motorične sposobnosti so naravne danosti človeka, ki so odvisne od nivoja delovanja različnih 

upravljavskih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmožnost izkoristka teh potencialov pri 

doseganju zastavljenih ciljev.« (Pistotnik, 2003, str. 15) 

Motorične sposobnosti v zadnjem času imenujemo gibalne sposobnosti, zato bomo v nadaljevanju 

uporabljali ta izraz. Gibalne sposobnosti so lahko prirejene ali pridobljene. To pomeni, da ima človek 

že ob rojstvu dano stopnjo, do katere se bodo dane sposobnosti razvile ob normalni rasti in razvoju. 

Z ustrezno gibalno aktivnostjo, pa lahko gibalne sposobnosti presežemo. (prav tam) 

Po nomotetični delitvi obstaja v osnovi šest primarnih gibalnih sposobnosti: gibljivost, moč, hitrost, 

preciznost, ravnotežje in koordinacija. (prav tam)  

Pri ocenjevanju otrokove grobe motorike opazujemo osnovne gibalne sposobnosti moč, hitrost, 

natančnost, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo. (Končar in Čuk, 1997) 

Gibljivost je gibalna sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v sklepih. Predstavlja 

pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika v športu in tudi pri vsakodnevnih 

dejavnosti. (Pistotnik, 2003) 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Brez mišičnih 

kontrakcij se človek ne more aktivno gibati. Moč je pomemben dejavnik hitrosti (eksplozivna moč), 

omogoča boljši nadzor nad mišično aktivnostjo pri koordinaciji, preciznosti in ravnotežju ter 

omogoča večjo manifestacijo gibljivosti in vpliva na boljšo vzdržljivost. (prav tam) 

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času. Pomembna 

je pri premagovanju kratkih razdalj in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega 

giba. Hitrost je močno odvisna od dednih lastnosti. (prav tam) 

Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa, proti želenemu cilju. 

Pomembna je pri tistih motoričnih akcijah, kjer se zadeva nek cilj ali kjer je potrebno izvesti gibanje 

po natančno določeni tirnici. (prav tam) 

Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog. Kaže 

se v učinkoviti realizaciji časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov gibanja. Koordinirano 

gibanje je pravilno (gibi so natančni in ustrezno izvedeni), pravočasno (gibi so časovno usklajeni), 
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racionalno (ekonomična izvedba gibov), izvirno in stabilno (zanesljivo in identično v ponavljanih). 

(prav tam) 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni 

telesa v ravnotežnem položaju. Človek ima sposobnost ohranjanja in vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja. (prav tam) 

2.2.1.2 Simptomi težav na področju grobe motorike 

Otrok s težavami na področju grobe motoriko je neroden, nespreten in okoren. Težave ima pri 

vzpenjanju in hoji navzdol po stopnicah, pri skakanju, preskakovanju ter hoji nazaj, zavezovanju 

čevljev, držanjem stvari, plezanju, plazenju, plavanju in vožnji s kolesom. Neuspešen je pri športnih 

dejavnostih, saj je neuspešen pri igrah z žogo (odbijanje, kotaljenje, ujemanje) in igrah, kjer je 

potrebno splošno telesno ravnotežje. Značilni so tudi različni tiki in grimase, pojmovanje desno-levo 

ter hoja z nenavadno držo. (Galeša, 1995) 

Otrok, ki ima težave na področju motorike, ima oslabljene gibalne sposobnosti. Otrok namreč ne 

zmore običajne hitrosti in ne more doseči hitrosti vrstnikov brez težav. Ravnotežje je pomemben 

faktor za ugotavljanje razvoja motorike. Že najmanjša motorična motnja centralnega porekla se 

odraža v težavah na področju ravnotežja. Otroci s težavami motorike so označeni kot nerodni in 

nespretni. Šibki so v naravnih oblikah gibanja, ne znajdejo se v gibalnih situacijah ter nenehno iščejo 

pomoč. Ti znaki kažejo na oslabljeno koordinacijo. (Kremžar, 1978) 

2.2.2 Fina motorika 

»Finomotorične spretnosti so spretnosti, ki vključujejo gibe ali kombinacije gibov malih mišic rok in 

oči.« (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000, str. 1) 

Zgoraj omenjeni avtorji v to področje vključujejo tudi »konceptualne« spretnosti (kot sta sposobnost 

prepoznavanja barv in oblik ter reševanje problemov) in »predšolske« spretnosti, ki kasneje 

predstavljajo osnovo za branje in številske spretnosti. (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000) 

Njen izvor je v možganski skorji, ki je hkrati tudi izvor hotenega gibanja in izoliranih gibanj. Ta del 

možganov vodi in uravnava predvsem tiste dele telesa, kjer najdemo največ živčne gmote. (Kremžar, 

1978) 
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Fina motorika sodi med bolj zapletene gibe, kar jih je človek sposoben. Skupaj z dobro razvitim 

čutom otipa je sposobnost gibanja rok in prstov motorična podlaga za vsako delovanje.  (Pauli in 

Kisch, 1996) 

Finomotorične spretnosti pomagajo otroku doseči neodvisnost in možnost, da do določene mere 

poskrbijo zase. Omogočajo mu tudi ustvarjalno izražanje svojih idej preko igre in umetniških 

dejavnosti. Pomembno lahko povečajo otrokovo samozavest in socialne spretnosti ter mu pomagajo 

pri vključitvi v igro in delo svojih sovrstnikov. (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000) 

Razvoj finomotoričnega gibanja poteka vzporedno s celostnim razvojem otroka. Odvisen pa je tudi 

od individualnih odstopanj. (Pauli in Kisch, 1996) 

 

2.2.2.1 Razvoj fine motorike 

Preproste gibe seganja lahko opazimo že pri novorojenčkih. Seganje po predmetih postane  uspešno 

pri približno 4. mesecih. V starosti med petim in sedmim mesecem dojenček že lahko pobere neko 

stvar. Sprva jo dojenček pobere s celo roko, v obdobju od petega do sedmega meseca pa že prijema 

le z blazinicami prstov. Pincetni prijem, to je prijemanje z blazinicama palca in kazalca, lahko 

opazimo pri devetih mesecih. V obdobju malčka se v razvoju drobnih gibov odraža vse večji nadzor 

in natančnost ter napredek v razvoju usklajenega giba oko-roka. Otrok v drugem letu se že samostojno 

hrani in oblači.  V obdobju med četrtim in petim letom postajajo otroci bolj spretni v oblačenju in 

zapenjanju gumbov. (Marjanovič-Umek, Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009) 

Razvojne spremembe se kažejo tudi v otrokovih spretnostih, ki so povezane s pisanjem ali risanjem. 

Dojenčki stari od osem do dvanajst mesecev drže svinčnik s celo roko na zgornji tretjini ali sredini 

pisala. V tretjem letu usvojijo držo pisala z blazinicami prstov na spodnji tretjini svinčnika. V tem 

času zmorejo tudi rezati papir po označeni liniji ali ga zgibati. V četrtem letu pa začnejo s pisanjem 

posameznih črk ali številk. Gibi pri pisanju so manj natančni in počasni. Šestletni otroci pišejo črke 

in številke hitreje in z eno potezo. (prav tam) 

 

2.2.2.2 Simptomi težav na področju fine motorike 

Galeša (1995) je zapisal, da je otrok nespreten, počasen in ima težave pri naslednjih dejavnostih fine 

motorike: 
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- prijemanje in prestavljanje majhnih predmetov; 

- sestavljanje kock, nizanje korald, prepogibanje papirja, zlaganje brisač, trganje in lepljenje 

papirja, slikanje s prsti in čopičem ter zapenjanje gumbov; 

- povezovanje pik s svinčnikom, vlečenje črte med dvema črtama, risanje ter pisanje. 

 

2.2.3  Grafomotorika 

Beseda grafomotorika je sestavljena iz dveh delov. Prvi del graf, izhaja iz grške besede graphos, kar 

pomeni pisati. Motorika pa pomeni gibanje, tudi enakomerno, nepretrgano, v ritmu potekajoče 

gibanje. Grafomotorika je torej sposobnost in spretnost pisanja in je specifični del splošne motorike. 

(Žerdin, 2003) 

Žerdin pravi, da učenje branja in pisanja zahteva od otroka, da je pozoren na še tako majhne razlike 

in podobnosti. Z rabo pisala postaneta pomembni groba in fina motorika, predvsem tisti mišično 

gibalni občutki, prijemi in gibanje, ki sodeluje pri pisanju. Sem Žerdin uvršča sposobnost občutenja 

telesa in telesnih gibov, razvitost stranskosti, primerno mišično napetost in oživčenost, dozorelost 

prostorskega doživljanja, sposobnost nadzorovanja gibanja v prostoru ter zmožnost, da roka pri 

pisanju nared tisto, kar hoče glava. (prav tam) 

 

2.2.3.1 Razvoj grafomotorike 

Otrok pri dveh letih že tolče s svinčnikom ter opazuje, kaj se dogaja. Posledica te aktivnosti so majhne 

pike, črtice. Gibi so sunkoviti in nenadzorovani. Temu sledi prehajanje na risanje spiralastih in 

okroglih črt. S ponavljajočimi se spiralastimi gibi se otrok nauči risanje kroga. Ta postaja popolnejši 

z zorenjem vidnega in miselnega nadzora, z usklajevanjem rok in oči ter same gibalne spretnosti in 

nadzorovanjem gibanja rok. Pri treh letih je otrok sposoben prerisati krog. Za vsakim letom razvoja 

mu sledijo kvadrat, trikotnik in romb v šestem letu. (prav tam) 

Z razumevanjem mediolateralne smeri razvoja, ki poteka od sredine telesa proti zunanjosti, 

ugotovimo, da mišična napetost v mišicah rok in prstov dozori šele na koncu šestega leta. Pravimo, 

da so gibi takrat čisti, saj pri delu sodelujejo le tiste mišice, ki so za to potrebne. (prav tam). 
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2.2.3.2 Motnje v razvoju grafomotorike 

»Nekateri otroci, so grafomotorično bolj spretni, drugi manj. Motnje v grafomotoričnem razvoju se 

napoveduje že pred vstopom v šolo in še preden se začne otrok učiti pisanja sistematično.« (Žerdin, 

str. 136) 

Otrok ima lahko težave v obliki razširjene neskladnosti gibov, je splošno nespreten pri obuvanju in 

oblačenju, slabo orientiran ali pa ima težave pri uskladitvi gibov in njihovi motorični izpeljavi. Kaže 

se lahko tudi v delovanju govornega mišičevja ter upočasnjenemu odzivanju na besedna in govorjena 

sporočila. Otroci, ki imajo primanjkljaje pri motoričnih spretnostih, imajo tudi pogosto motnje 

vedenja in večje težave pri učenju. (Žerdin, 2003) 

Če sumimo na motnjo v grafomotoričnem razvoju moramo otroka opazovati med nastajanjem izdelka 

in oceniti izdelek, saj se le ta kaže v pisnih izdelkih in kako otrok piše. 

Žerdin opozarja na naslednje znake: Otrok je pri pisanju napet. Glava je sklonjena, ponavadi jo 

podpira roka. Svinčnik drži na vse mogoče načine, z njim močno pritiska na podlago ali pa ga drži 

mlahavo, da mu pade iz rok. Pri pisanju se hitro utrudi. Težave ima z orientacijo. Ne piše od leve proti 

desni ter od zgoraj navzdol. Poteze črk vleče nepravilno ter jim menja smer. Črke so različno velike, 

neurejena so razmerja med njimi. Pri pisanju črk ali besed ni konstanten v velikosti. Prav tako dela 

različno velike presledke med besedami. Občasno izpušča vrstico. Posebne težave ima pri 

oblikovanju črk, z zapomnitvijo oblike ter motorično izpeljavo. Rokopis je v celoti neurejen. (prav 

tam) 

 

2.3 Učne težave 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), učence z učnimi težavami uvrščamo v 

skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Učne težave delimo na splošne in 

specifične. Razprostirajo se na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih ter od 

težav, ki se vezana na krajša oz. daljša obdobja šolanja ali življenja. (Magajna, Kavkler, Čečinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008) 
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2.3.1.1 Splošne učne težave 

Splošne učne težave so značilne za heterogeno skupino učencev. Ti imajo pomembno večje težave 

kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti v šoli. Zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih 

predmetih manj uspešni ali neuspešni. (Magajna idr., 2008) 

Splošne učne težave so posledica notranjih in zunanjih dejavnikov. Mednje štejemo motnje pozornosti 

in hiperaktivnosti, podpovprečen in mejne intelektualne sposobnosti, čustveno pogojene težave pri 

učenju, pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, drugojezičnost, 

socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomsko oviranost. Naštete dejavnike lahko tudi 

povežemo z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem. (prav tam) 

 

2.3.1.2 Specifične učne težave 

Specifične učne težave so izraz za heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo kot zaostanki v 

zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost, čustveno 

dozorevanje in koordinacija. (Magajna idr., 2008) 

Njihov izvor je nevrofiziološki, vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, 

motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov. (prav tam) 

»Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja 

zaznavnih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin: 

branja, pisanja in računanja.« (prav tam, str. 11) 

Delimo jih v dve skupini, ki vključujeta specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov 

in specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov. Primanjkljaji iz prve skupine 

povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave s 

področja jezika. Težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija) ter načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa povzročajo specifični primanjkljaji na ravni vizualno-

motoričnih procesov. (prav tam) 
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2.4 Otroci s težavami na področju motorike 

Kremžar (1975) pravi da o težavah motorike govorimo takrat, ko opazimo, da s posameznikovim 

vsakodnevnim gibanjem ni vse v redu. 

Med težave motorike uvršča težave v kvaliteti gibanja, ki se opazijo že pri senzomotoričnih 

aktivnostih. Tu gre za neprilagojene, neekonomične in neprimerne dejavnosti mišic in njihove 

reakcije glede na dinamično, časovno in prostorsko neprimerno postavljene zahteve. Gibanja so tako 

lahko prešibka ali premočna, prepočasna ali prehitra in pomanjkljiva ali odvečna. (prav tam) 

Loči lažje težave ter težje težave na področju motorike. Pri lažjih težavah gre za kvalitativno 

spremembo, ki vodi v malo ali srednje zmanjšano gibalno sposobnost. Pogojuje jo specifičen razvoj 

možganov. Mogoče jo je izboljšati že z vajami osnovne motorike. Pri težji obliki težav na področju 

motorike pa gre  za visoko stopenjsko spremembo v kvaliteti gibanja, ki vodi v zmanjšane motorične 

sposobnosti. Njen vzrok je bolezensko stanje, ki je pustilo posledice v delovanju živčnega sistema. 

Obravnava posameznika z gibalno motnjo vključuje učenje osnovne motorike in posebne  

psihomotorične vaje. (prav tam) 

 

2.4.1 Odkrivanje težav motorike 

Odkrivanja težav motorike se lahko lotimo na več načinov. Uporabimo lahko opisovanje zunanjih 

gibalnih pojavov. To je možno prosto ali po določenem vzorcu. Pri tem načinu ocenjevanja, moramo 

upoštevati faktor subjektivnosti in zato ta način ugotavljanja težav motorike ni dovolj primeren. Na 

drugi strani poznamo zanesljivejši način ocenjevanja. Pri tej metodi lahko izmerimo nekatere 

psihomotorične sposobnosti in v številkah izrazimo resnično stanje motorike. Ocena nam pove ali je 

le-ta primerna ali neprimerna za neko stopnjo razvoja. (Kremžar, 1978) 

Diagnostični materiali, ki ga uporabljamo za odkrivanje težav motorike so: 

ABC test gibanja: Avtorja testa sta Henderson in Sugen. S testom pridobimo informacije o otrokovem 

gibanju. Sestavljen je iz dveh delov, in sicer testnega preizkusa, ki se izvaja individualno ter 

vprašalnika, ki je namenjen staršem. Namenjen je otrokom od 4. do 12. leta starosti. (Center za 

psihodiagnostična sredstva, 2014) 
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Test imitacije gibov : Avtorica testa je Bergès - Lézine. Test uporabljamo pri mlajših učencih. RMK 

lahko napovemo na podlagi kompleksne imitacije gibov, posebej na nalogah bilateralne koordinacije, 

pri katerih mora otrok izvesti gib preko vertikalne telesne sredinske črte. (Terčon, 2010)   

Vprašalnik razvojne motnje koordinacije (Wilson, Kaplan, Crawford in Roberts, 2007): Vprašalnik 

vsebuje 15 trditev, ki jih starši ocenijo na 5-stopenjski lestvici. Z njim preverjajo otrokovo 

koordinacijo v vsakodnevnih aktivnostih. Namenjen je otrokom od 5. do 15. leta starosti.  

2.4.2 Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci oz. otroci z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja imajo prirojene ali pridobljene 

okvare gibalnega aparata, centralnega  ali perifernega živčevja. Težave imajo pri vključevanju v 

dejavnosti. Glede na gibalno oviranost razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno 

oviranostjo. (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj  

otrok s posebnimi potrebami, 2014)  

2.4.2.1 Otroci z lažjo gibalno oviranostjo 

Otroci, ki se po zgornjem kriteriju uvrščajo med otroke z lažjo gibalno oviranostjo, imajo podobne 

značilnosti, kot otroci z razvojno motnjo koordinacije. Otrok ima težave na področju gibanja, ki se 

kažejo kot nekoliko zmanjšane zmožnosti. Hodi samostojno tudi zunaj zaprtih prostorov, lahko ima 

težave pri teku in daljši hoji po neravnem terenu ali pri gibanju v skupini oseb. Njegovo ravnotežje 

je slabše in ima težave pri koordinaciji gibanja. Samostojen je pri vseh opravilih, razen pri tistih, ki 

zahtevajo dobro spretnost rok (fina motorika). Opazimo lahko lažje motnje zaznavanja in občutenja 

dražljajev ter senzomotorične integracije. Otrok ni odvisen od pripomočkov za gibanje, potrebuje le 

manjše prilagoditve za izvedbo nalogo ali prilagoditve okolja, v katerem izvaja dejavnost. Za 

izvajanje šolskega dela in pri športu ne potrebuje fizične pomoči, pri nekaterih oblikah dela so 

potrebne prilagoditve programa in pripomočki (npr. stol, miza, prilagojena pisala, orodje, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija). (prav tam) 

 

Kremžar (1978) pa pri ocenjevanju težav motorike razlikuje med težjo in lažjo težavo na področju 

motorike.  

2.4.2.2 Težje težave na področju motorike 

Težje težave na področju motorike se kažejo v nezmožnosti obvladati osnovno gibanje. Zunanji znaki 

so bolezenske gibalne težave in telesne okvare na okončinah, npr. podrsavanje noge po tleh, drža 
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prizadete roke pokrčeno v rami,... Pri gibanju opazimo motorični nemir, ki se kaže v brezciljnem in 

nenačrtnem gibanju in pomanjkljivo koordinacijsko sposobnost za opravljanje motoričnih nalog. 

(Kremžar, 1978) 

 

2.4.2.3 Lažje težave na področju motorike 

Lažje težave na področju motorike na zunaj niso posebno opazne. Otrok obvlada osnovno motoriko, 

težave se običajno pojavijo pri finih, drobnih gibanjih rok in pri ravnotežju telesa. (prav tam) 

Težje jo je ugotoviti pri učencih kot pri predšolskih otrocih. Šolar  je do šole in v šoli že pridobil 

veliko izkušenj in navad, s katerimi zakrije svoje težave. Prepoznamo jih lahko po tem, da so otroci 

z lažjimi težavami na področju motorike neodločni, nezaupljivi, manjka jim zaupanje v svoje 

zmožnosti, še posebej pri gibalnih nalogah, ki zahtevajo preciznost, to je pri pisanju in ročnih 

spretnostih. (prav tam) 

Otroci so pogosto označeni kot »nerodni«. V predšolskem obdobju starši tej nerodnosti običajno ne 

posvečajo pozornosti. Da je z otrokom nekaj narobe, se začnejo zavedati, ko se začne pri otroku 

nakazovati govorna motnja, bralne in pisalne motnje ter težave na socialnem področju. (prav tam) 

Kremžarjeva zato opozarja, da je potrebno nameniti veliko pozornosti prav nerodnosti v predšolski 

dobi in nižjih razredih osnovne šole. (prav tam) 

Kako prepoznati otroka z lažjimi težavami motorike 

Za te otroke, je med drugim značilno, da se vključujejo v življenje tam, kjer delo ni prezahtevno. 

Tako lažje zakrijejo svoje zmanjšane motorične sposobnosti.  

Poleg staršev je učitelj oz. vzgojitelj tisti, ki pogosto odkrije otroka s težavami na motoričnem 

področju. Najpogosteje se jih odkriva pri urah športa, tehničnem pouku ter prostih aktivnostih. 

(Kremžar, 1978) 

Kremžar (1979) navaja naslednje znake težav na področju motorike: 

- Posameznik ne zmore izvesti nekajkratnega tekočega in enakomernega gibanja, npr. udarjanje 

napihnjenega balončka. Otrok se po udarcu balončka v prostoru ne znajde.  

- Pri udarjanju žoge z eno roko vidimo, da roka s težavo sledi odbiti žogi. Učenec po žogi udari 

prezgodaj ali prepozno oziroma udari mimo. Vedno udarja izmenično. 
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- Pri pokončnem vrtenju okoli svoje osi se ne znajde v prostoru. Lahko ima vrtoglavico in gibanja 

ne izvede do konca. 

- Pri sonožnih poskokih ne zmore enakomernega ponavljanja, moten je ritem izvajanja. 

- Enonožni poskoki so slabo izraženi, velikokrat učenec z eno nogo ni sposoben poskakovati. 

Lahko opazimo neusklajeno delovanje rok in nog. 

- Doskoki z nizke ovire so trdi in negotovi. Učenec se opoteka ali pade. 

- Ima težave z ravnotežjem. Ravnotežje lahko preverjamo kot sposobnost obvladanja hoje po nizki 

gredi. Otrok, ki ima težave na tem področju, je na orodju zelo nestabilen. Hoje na orodju ne 

obvlada, zato ga je strah. Ob gibanju krili z rokami, glava je sklonjena, pogled ima usmerjen v 

stopala. Otrok kaže strah. 

 

2.4.3 Razvojna motnja koordinacije 

 

»Ne zna držati pisala; njegove šolske potrebščine so neurejene; izgublja stvari; se izgubi v besedilu; 

je neroden; risbe, so take, kot bi jih narisali mlajši otroci; se ne zna pravilno obleči; se izogiba igram 

z žogo; je razredni klovn; ima težavo z orientacijo, se izgubi v prostoru ali pa pogosto zamuja.« 

(Magajna idr. str. 47) 

Razvojno motnjo koordinacije, v nadaljevanju RMK,  uvrščamo med specifične učne težave. Otroci 

z RMKso zelo heterogena skupina otrok, ki imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne 

sposobnosti. Ti otroci nimajo splošnega razvojnega zaostanka, zato ne dosegajo nižjih dosežkov na 

vseh področjih, ampak le na nekaterih: najpogosteje na področju telesne vzgoje, tehničnega pouka, 

likovne vzgoje, pisanja, idr. (prav tam) Zaznamo jo lahko že v predšolskem obdobju in se izraža kot 

izrazita okornost, nerodnost. Otroci z RMK namreč težje osvajajo gibalne veščine kot drugi. Je 

kronično, trajno stanje pri otrocih in kasneje odraslih. Opazno je počasnejše izvajanje različnih 

gibalnih nalog, pogosto pa so pri tem prisotne tudi pridružene reakcije, kot so izplazenje jezika, 

grimase ter dodatni gibi rok in nog. (Terčon, 2010) 

RMK se kaže v nesposobnosti naučiti se in ustrezno izvajati zaporedja gibov z ustrezno koordinacijo, 

močjo in občutkom ter tudi v manjši hitrosti izvajanja. (Gregg, Colleman in Lindstrom, 2008, v 

Peklaj, 2012) 
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Najpogosteje jo opisujemo z okvaro ali nezrelo organizacijo gibanja, lahko pa so primanjkljaji tudi v 

zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju. Vzrok RMK je pogosto neznan, ker posameznik 

nima očitnih nevroloških okvar. (Magajna idr., 2008) 

Predstavlja motnjo v senzorični obdelavi prispelih dražljajev, ki otežuje k cilju usmerjeno in smotrno 

delovanje. Gre za motnjo možganskega delovanja in se pri vsakem posamezniku kaže v drugačni 

obliki. (Filipčič in Terčon, 2012) 

Prvi znaki RMK so opazni zgodaj v otroštvu. Dojenčki so navadno že takoj po rojstvu nemirnejši, 

razdražljivi in jokavi. Imajo tudi opazne težave pri hranjenju. Z zamudo dosegajo razvojne mejnike. 

Kasneje se izogibajo igram in dejavnostim, ki zahtevajo dobre enoročne spretnosti. (Kirby in Drew, 

2003, v Terčon, 2010) 

Gibalne nespretnosti kot glavno značilnost RMK lahko prepoznajo starši in vzgojitelji v predšolskem 

obdobju. A starši temu, še ne posvečajo toliko pozornosti, ker ne vedo, da je gibalna sposobnost 

pomembna tudi za uspešnost na drugih področjih učenja. Več pozornosti ji namenijo, ko se njihovi 

otroci vključijo v obvezno šolanje. (Filipčič in Terčon, 2012) 

Ameriška psihiatrična zveza je v DSM 5 podala 4 kriterije, na podlagi katerih najpogosteje 

opredelimo RMK pri otroku (APA, 2013, v Terčon, 2012):  

 kriterij A: Učenje in izvajanje koordiniranih motoričnih spretnosti sta izrazito pod pričakovanim 

glede na starost posameznika in priložnosti, ki so mu bile omogočene za pridobivanje in uporabo 

dane spretnosti. Težave se odražajo kot nerodnost (npr. padanje iz rok, zaletavanje v predmete) 

oziroma kot upočasnjenost in nenatančnost pri izvajanju motoričnih aktivnosti (npr. pri lovljenju 

predmetov, uporabi škarij in pribora, pri zapisovanju, pri učenju vožnje s kolesom ali udeležbi 

pri športu). 

 kriterij B: Motoričen primanjkljaj iz kriterija A pomembno in vztrajno vpliva na aktivnosti v 

vsakdanjem življenju, ki so značilne za določeno kronološko starost (npr. skrb zase), ter vpliva 

na akademsko oziroma šolsko produktivnost, predzaposlitvene in zaposlitvene aktivnosti, prosti 

čas in igro.  

 kriterij C: Simptomi RMK se pojavljajo že v zgodnjem razvojnem obdobju. 

 kriterij D: Primanjkljaji z vidika motoričnih spretnosti niso bolje pojasnjeni preko motnje v 

duševnem razvoju ali motnje vida in ne pripadajo nevrološkem stanju, ki vpliva na gibanje (npr. 

cerebralna paraliza, mišična distrofija ali degenerativna motnja). 
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V populaciji šolajočih otrok najdemo 8 do 10 odstotkov tistih, ki imajo določeno stopnjo razvojne 

motnje koordinacije, štirikrat več je dečkov. 2 odstotka otrok ima težjo obliko. V tem odstotku je več 

deklic kot dečkov. Polovica otrok in mladostnikov z RMK ima tudi legastenijo. (Kavkler, 2002) 

Otroci in mladostniki z RMK se na zunaj ne razlikujejo od vrstnikov, njihovi primanjkljaji so 

praviloma prikriti. Prav zato je pomembno, da se odrasli naučimo RMK prepoznati. S tem otroka 

lahko ustrezno podpremo in mu pomagamo pri odpravljanju težav. (Magajna idr., 2008) 

Učenec z RMK ima težave pri predelavi senzornih informacij ter pri načrtovanju, učenju in izvajanju 

želenih gibalnih veščin. Soočati se morajo z različnimi težavami na naslednjih področjih: groba in 

fina motorika, artikuliranje, zaznavanje ter načrtovanje in organizacija misli. (prav tam) 

Učenci RMK spadajo v skupino učencev s skritimi primanjkljaji. Pri njih je močno prisoten 

neharmoničen razvoj. V šoli lahko blestijo pri nekaterih predmetih, medtem ko so njihova šibka 

področja pisanje, športna vzgoja, tehnični pouk, likovna vzgoja in geometrija. (Filipčič in Terčon, 

2012)  

Njihova močna področja so dobre slušne in verbalne sposobnosti ter specifična znanja in interesi, 

dobro logično sklepanje pri matematiki, likovno izražanje ter računalništvo, poleg tega, hitreje in 

bolje razvijejo sposobnosti branja kot njihovi vrstniki. (Kavkler, 2003, v Filipčič in Terčon, 2012) 

Primanjkljaji na področju motoričnih dejavnosti: 

»Otrok ima težave pri učenju veščin s področja grobe in/ali fine motorike ter s pomnjenjem, 

posploševanjem in izvajanjem gibalnih dejavnosti.« (Magajna idr., 2008)  

Posamezniki z RMK imajo hude težave na področju koordinacije. Izvajanje osnovnih gibalnih 

dejavnosti je oteženo ali onemogočeno. Posameznik ima težave pri teku, skakanju, plezanje in igrah 

z žogo. Pogosto padajo. Zaradi slabše razvite vidno-prostorske orientacije se hitro izgubijo, prav tako 

se težko prilagajajo spremembam, kot so npr. zamenjava sedeža, prehodu z ene dejavnosti na drugo 

ter spremembam učiteljev. (prav tam) 

Zaradi slabših uspehov pri športu in drugih motoričnih težav otroci in mladostniki doživljajo hude 

stiske in imajo slabo samopodobo. Čeprav razumejo pravila igre, jih ne zmorejo motorično izvesti. 

Ker so nerodni, se jih vrstniki izogibajo ali jih ne povabijo k igri. Prav tako imajo pomanjkljivo 

kontrolo drže telesa, pomanjkljivo izvajanje določenih gibov in slabše zavedanje položaja telesa v 

prostoru. Ker ne oceni dobro položaja objektov ali razdalj med njimi, se zaletava v ljudi in predmete 
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in zato prihaja z njimi v konflikt. V razredu veljajo za razredne klovne, saj delujejo smešno, ko 

izvajajo določene gibe. (Kavkler, 2002) 

Dobro razvita koordinacija ima pomembno vlogo tudi pri različnih finomotoričnih dejavnostih. Dobra 

koordinacija mišic rok je pomembna pri npr. pisanju, risanju, striženju. Poleg naštetih dejavnosti so 

posamezniki z RMK neuspešni tudi pri dejavnostih, ki zahtevajo koordinacijo obeh rok. Mednje 

štejemo npr. rabo noža in vilic pri jedi. Te težave pa se še povečajo, če morajo biti dejavnosti izvedeno 

hitro. Značilno je, da za te dejavnosti in naloge, porabijo več časa in opravijo z več napakami kot 

njihovi vrstniki brez težav RMK. (Magajna idr., 2008) 

Težave z grafomotoriko so pogost vzrok, zaradi katerega ima otrok z RMK obravnave pri specialnem 

in rehabilitacijskem pedagogu. Pisanje je kompleksna spretnost, ki od otroka zahteva uspešno 

sprejete, integrirane in obdelane taktilne, proprioceptivne in vizualne informacije. Te potujejo iz 

možganov v mišice ramen, rok, dlani, zapestja in prstov. Za uspešno razvito spretnost pa so potrebne 

primerno razvite sposobnosti motoričnega načrtovanja, pravila drža telesa, vizualno-motorična 

koordinacija, sposobnost vidnega sledenja in dobro razvita prostorska orientacija. (Gamser, 2011) 

Težave artikuliranja 

» V zgodnjem otroštvu se lahko pojavijo tudi težave artikuliranja, ki se pozneje kažejo kot jezikovne, 

predvsem pri pisnem izražanju.« (Magajna idr., str. 49) 

Otroci z verbalno dispraksijo imajo težave z načrtovanjem motorike govornega aparata. Slabo jih 

razumemo, ker pogosto momljajo. Težavo imajo z nadzorom govornega aparata, zato ne morejo 

razločno artikulirati glasov, kar vpliva na razumljivost njihovega govora. Posledično imajo lahko 

težave pri učenju slovnice, oblikovanja stavkov itd. Dobro razumejo povedano, le ne zmorejo 

povedati tistega, kar želijo. (Kavkler, 2002) 

Otrok ima lahko tudi komunikacijske težave, težave pri sledenju navodil in s priklicem terminov ter 

z jezikovnimi veščinami. (prav tam) 

Težave na področju zaznavanja 

Težava na področju zaznavanja se kaže v slabšem razumevanju pomena sporočil in v slabši uporabi 

teh sporočil v ustrezni akciji. S težavo namreč razumejo nebesedne znake in zato ne izberejo pravega 

načina odziva. Posledično pridejo v spore z okoljem ali sovrstniki. (Magajna idr., 2008) 
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Težave na področju socialnih odnosov 

V situacijah, kjer je potrebno prikazati gibalne spretnosti, otroci z RMK, pogosto ostanejo izločeni, 

ali jih pri izbiranju v skupine vedno izberejo zadnje. Pogosto se zgodi, da se sošolci zaradi njihove 

nespretnosti in gibalnih težav lahko norčujejo iz njih. To privede do njihove socialne izključenosti v 

razredu. (Peklaj, 2012) 

Težave na področju organizacijskih sposobnosti in spretnosti 

Organizacijske spretnosti in sposobnosti so pri osebah z RMK slabše razvite. Osebe so zato neurejene, 

prav tako so neurejeni njihovi pisni izdelki in šolske potrebščine. Slabo tudi načrtujejo izvajanje 

dejavnosti. Tisti, ki pa nalogo lahko dobro načrtujejo, ne vedo, kako jo izvršiti. Zato so nerodni, 

počasni in težko prehajajo iz ene dejavnosti na drugo. (Kavkler, 2002) 

 

2.4.3.1 Pomoč učencem z razvojno motnjo koordinacije 

Za učenca z RMK je ključnega pomena, da se njegove težave odkrijejo pravočasno, kajti z ustrezno 

obravnavo lahko poskušamo preprečiti učni neuspeh in pojav sekundarnih težav, med katere sodijo 

slaba samopodoba, čustvene, vedenjske in socialne težave. (Gamser, 2011) 

Ozbič  (2006) poudarja, da pride do diagnoze RMK, običajno prepozno. Otroku skušamo takrat 

pomagati z razvijanjem aktualnih vsebin (npr. pisanje), osnova za delo pa je drugje, v osnovah 

praksične aktivnosti za organizacijo telesa, prostora in časa.  

Pomoč učencem z lažjimi in zmernimi oblikami RMK 

Po Zakonu o osnovni šoli (1996) so učencem z lažjimi in zmernimi oblikami RMK zagotovljene 

prilagoditve na področju metod in oblik dela, vključevanje v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne ter skupinske pomoči. Pomembno pa pripomorejo tudi manjše prilagoditve socialnega, 

fizičnega, didaktičnega in kurikularnega okolja. (Gamser, 2011) 

 

Prilagoditve socialnega okolja 

Zelo je pomembno, da ima učenec ob sebi dobrega učitelja, ki se zaveda njegovih težav in ga podpira 

pri njihovem premagovanju. Učitelj lahko tudi svetuje učencu, ga posluša in uči, kako se primerno 

odzvati on določeni situaciji. Okolje mora te otroke vzpodbujati in nagrajevati njihove uspehe. Z 

razvojem učenčevih strategij samoocenjevanja, se učenec nauči realno ocenjevati svoje znanje, uspeh 
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in napredek. Tako lahko pomembno vplivamo tudi na razvoj socialnih veščin. Te so pri otrocih z 

RMK slabše razvite in se izražajo skozi neuspešno vključevanje v razredno sredino. Z učenjem teh 

veščin je potrebno začeti zgodaj, dokler učenec še ne razvije slabe samopodobe, strahu in odpora proti 

šoli. (prav tam) 

 

Prilagoditve fizičnega okolja 

Učenec naj v razredu sedi v prvi vrsti in v bližini učitelja ter proč od okna. Njegova pozicija naj gleda 

neposredno na tablo. V svoji bližini ne sme imeti izobešenih plakatov  ali drugih vizualnih 

pripomočkov, ki bi dodatno ovirali njegovo pozornost. Če je mogoče, učencu omogočimo pisanje na 

vertikalno površino in branje na dvignjeni površini z naklonom. Ustrezna telesna drža je predpogoj, 

da smo uspešni pri pisanju. Učenec lahko usmeri pozornost, prav tako pa pomaga pri razvoju in 

kontroli očesnih gibov ter gibanju glave. Ustrezno telesno držo zagotovimo z ustrezno mizo. Višina 

stola mora ustrezati višini šolske klopi. Komolci morajo počivati na klopi, da v mišicah ne čuti 

napetosti. Na stolu naj sedi s hrbtom naslonjen na sedalo, noge naj počivajo na tleh. Če je otrok 

premajhen, lahko uporabi oporo za noge. (prav tam) 

 

Prilagoditve didaktičnega okolja (Gamser, 2011) 

- Pripomočki za boljšo držo pisala: Učenci z RMK imajo pogosto težave s prijemanjem pisala 

ter pritiskom na podlago, ki je zaradi slabše razvitega mišičnega tonusa zelo močan. Ker pisala 

tudi ne čutijo dovolj močno, ga trdneje držijo, kar posledično povzroči premočan pritisk na 

podlago. Učencu lahko pomagamo z različnimi gumijastimi nastavki, uporabo elastike, 

risanjem točk na svinčniku za ustrezen prijem. Piše naj z debelejšimi svinčniki ali voščenkami 

ter pisali, ki imajo neravno ogrodje. 

- Položaj delovnih listov: Učenci, ki se šele učijo pisanja naj liste položijo naravnost predse, 

medtem, ko starejši učenci lahko položijo list papirja rahlo postrani, da lahko sledijo loku 

pišoče roke. 

- Barve učnih listov: Zaradi senzornih težav, imajo učenci z RMK težave z bleščanjem papirja, 

na katerega pišejo. Učitelj na uporablja liste oz. fotokopije svetlo modre, sive ali bež barve. 

Pri branju lahko učenci uporabijo tudi barvna ravnila. 
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- Opore za izboljšanje prostorske orientacije na ploskvi: Učenec ne razlikuje delov črk, ne 

upošteva razmika med črkami ter prostora za pisanje in robov. Za boljšo orientacijo v lastnem 

zvezku, mu lahko pomagamo tako, da se označi smer pisanja s puščico, da označimo začetek 

pisanja, omejimo prostor za pisanje (npr. z sponkami ali manjšimi trakovi na katera piše) ter 

vzpodbujamo pisanje v zvezek s črtami. 

- Opore za izboljšanje organizacijskih spretnosti: Veliko učencev z RMK ima težave na 

področju organizacije svojih misli, idej ter urejenostjo šolskih pripomočkov. Da bi se učenec 

lažje znašel mu lahko pomagamo z uporabo vizualnega urnika učnih ur in pripomočkov, 

določitvijo mesta na katere shranjuje vedno iste pripomočke, izbiro sošolca, ki mu nudi pomoč 

ter navajanjem, naj vedno prvi zapusti razred ali telovadnico in ima tako dovolj časa, da se 

pripravi na naslednjo dejavnost. 

- Uporaba računalniške tehnologije: Z uporabo tehnologije se posamezniku olajša učni proces. 

Pomembna je zlasti za tiste učence, ki imajo nečitljivo pisavo ali pišejo prepočasi. 

- Predmeti za sproščanje napetosti: Težave povezane s senzorno integracijo povzročajo, 

konstantno potrebo po dotikanju in manipuliranju s predmeti. Učenci z RMK skušajo s tem 

uravnotežiti svoj živčni sitem in sprostiti energijo , ki se je nabrala zaradi neuspelih poskusov 

kontroliranja motoričnih dejanj. To početje je opazno takrat, ko mora biti učenec pozoren ali 

sedeti pri miru. V ta namen se učencu ponudijo proprioceptivne žogice, plastelin, žvečljive 

predmete ali sproščujoča glasba.  

Prilagoditve na področju kurikula 

Učitelj mora zagotoviti, da je učenec sposoben doseči enakovredni izobrazbeni standard. To 

dosežemo s prilagoditvami metod in oblik dela.  

 Dovolj visoka pričakovanja: Učitelj mora učenca spodbujati, hkrati pa imeti realen pogled 

na to kar učenec zmore. Zavedati se mora, da učenec, ki ima RMK potrebuje več 

potrpežljivosti, časa in utrjevanja, ko se uči nove spretnosti. 

 Navodila: Posredovana navodila naj bodo kratka in jasna iz več manjših enot. Učitelj naj 

posreduje samo eno navodila, več zaporednih navodil naj si sledijo v ustreznem vrstnem 

redu. Razumevanje navodil mora učitelj preverjati sproti. 

Posamezniki z RMK imajo težave na področju motoričnega načrtovanja. Učitelj mora zagotovit, da 

ima učenec dovolj priložnosti za utrjevanje, ki pa naj poteka po vseh senzornih poteh. Učencem z 
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dispraksijo naj se omogoči čim več priložnosti za gibanje, razvijanje telesne sheme in senzorne 

integracije. (prav tam) 

Pomoč učencem s težjimi oblikami razvojne motnje integracije 

Po Zakonu o osnovni šoli (1996), so učenci s težjo obliko RMK, deležni prilagoditve organizacije, 

načina preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovne razporeditve pouka in dodatne 

strokovne pomoči. 

Pri obravnavi teh učencev, med drugim sodeluje tudi specialni in rehabilitacijski pedagog. 

Posameznik z RMK je deležen specialno nepedagoške pomoči na področju utrjevanja funkcionalnih 

spretnosti (npr. trening grafomotoričnih veščin in utrjevanje spretnosti, ki mu povzročajo težave) in 

izvajanju sistematičnih treningov pomoči, ki temeljijo na zmanjševanju možnih fizičnih vzrokov 

otrokovih težav (npr. trening za izboljšanje motoričnega načrtovanja, krepitev mišičnega tonusa in 

drobnih gibov prstov in rok). (prav tam) 

 

2.5 Druge učne težave in težave motorike 

Otroci, katerih motorični razvoj je upočasnjen, imajo lahko tudi druge težave tekom šolanja. 

Strokovnjaki so ugotovili, da imajo otroci z učnimi težavami težave na motoričnem področju.  

Bralno-napisovalne težave: Otroci s temi težavami, med drugimi že v pred šolskem obdobju kažejo 

določene značilnosti motenj branja in pisanja. Pojavijo se težave s koordinacijo (zaletavanje v 

predmete), težave pri izvajanju spretnosti, ki vključujejo drobno motoriko (npr. zavezovanje vezalk) 

ter počasno odzivanje na določene naloge. V času opismenjevanja se te težave kažejo predvsem pri 

pisanju, saj otrok s težavo oblikuje črke, prepisuje oz. piše. (Peklaj, 2012) 

Neverbalne specifične učne težave (NSUT): NSUT so nevrološki sindrom, ki ga sestavljajo različni 

primanjkljaji in spretnosti. Primanjkljaji se kažejo na neverbalnih področjih kot so področja 

motoričnih veščin, vidno-prostorskih organizacijskih veščin in socialnih sposobnostih. Močna 

področja so verbalne veščine. (Košak Babuder, 2009) 

Učenci z NSUT so fizično nespretni, nerodni, imajo težave pri aktivnostih psihomotorične 

koordinacije, pri poskakovanju, lovljenju in metanju žoge, vožnji s kolesom in pisanju. Lahko 

delujejo okorno in nerodno. (Thompson, 1997, v Košak Babuder, 2009) 

Motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD): ADHD je čezmerna raven motorične aktivnosti. Otroci 

s hiperkinetičnim sindromom so motorično nemirni, impulzivni, imajo kratkotrajno pozornost, učne 
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težave in so čustveno nestanovitni. Razvoj je upočasnjen na področju govora in motorike. Motorična 

nespretnost se v nadaljnjem razvoju omili, težave na področju fino motoričnih spretnostih pa so 

opazna tudi v odrasli dobi. (Kos, 1985) 

Učenci z  ADHD imajo tudi težave v razvoju motorične koordinacije. Te vplivajo na težave pri 

načrtovanju in izvajanju kompleksnih, daljših in novih vzorcih vedenja, na počasnejše motorično 

reagiranje in zaznavnem procesiranju. Težave se kažejo pri športnih dejavnostih in aktivnostih, kjer 

je potrebna avtomatizacija in koordinirano gibanje (npr. izvajanje prevala, nogomet, uporaba glasbila 

risanje, drža pisala, itd…) (Barkley 2005, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011)  

 

2.6 Pomoč in podpora 

Če poznamo telesni razvoj posameznika, vemo, da se groba motorika razvije pred fino motoriko in 

grafomotoriko. Zato tudi ni nenavadno, da najdemo učence, ki kljub temu da imajo razvito grobo 

motoriko, imajo težave pri barvanju ali pisanju. V zaporednem treningu najprej poskrbimo za grobo 

motoriko in nato za fino motoriko ter grafomotoriko. Pomembno je tudi, da to zaporednost 

upoštevamo pri vseh predmetih in vseh razredih. (Galeša, 1995) 

Pri otrocih z motnjami v motoričnem razvoju je potrebno vaditi postopoma, z majhnimi koraki, tako 

da otroku omogočimo dosegati uspeh za uspehom. Učitelj mora zato poznati in ločiti vajo gibanja, ki 

jo bo otrok lahko izvajal in tudi vrsto njegovih težav ali primanjkljajev. Poleg tega mora po potrebi 

razčleniti vaje ter ponazoriti posamezne prvine, ki jih otrok težko obvlada. (Frostig, 1989) 

Pri obravnavi vsakega otroka je pomembno upoštevati tudi njihove čustvene in socialne potrebe. 

Otroci z učnimi težavami potrebujejo več spodbud kot njihovi običajni vrstniki, ker ne zaupajo v 

svoje sposobnosti in svoj uspeh. Zaradi predhodnih neuspehov doživljajo strah in dvom vase. (Prav 

tam) 

Obravnava otrok s težavami v motoriki je zelo uspešna v nižjih razredih osnovne šole, saj je v tem 

obdobju otrok še dojemljiv za sprejemanje novih gibalnih znanj. Posameznik v obdobju poznega 

otroštva ali adolescence je že toliko dozorel, da se jim zdijo nekatere vaje preotročje, četudi jih ne 

obvladajo. (Kremžar, 1979) 

Kremžar (prav tam) je še zapisala, da mora obravnava posameznika s težavami v motoriki trajati 

praviloma toliko časa, dokler otrok ne doseže tisto stopnjo motorične zrelosti, ki je potrebna za 

uspešno vključitev v družbo vrstnikov.  
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Ayres (2008) navaja naslednje nasvete za pomoč otrokom s težavami motorike:  

- Otroka pri izvedbi fizične aktivnosti podpremo z govornimi navodili in s fizično podporo pri 

gibanju; 

- Spodbujajmo izvedbe tistih aktivnosti, ki razvijajo občutke dotika, pozicije in gibanja; 

- Razdelimo aktivnost v manjše in bolj obvladljive dejavnosti (učenje po korakih); 

- Spodbujamo otroka k tistim aktivnostim, pri katerih se uči gibanja v prostoru (npr. plezanje čez, 

pod, skozi in na oviro); 

- Spodbujamo imitacijo gibov, preko katere se otrok uči načrtovanja dejavnosti preko vidnega 

zaznavanja in posnemanja; 

- Igranje iger s preprostimi verbalnimi navodili, ki pomagajo otroku načrtovati brez vizualne 

opore; 

- Razvijati zmožnost načrtovanja aktivnosti; 

- Spodbujati k aktivnostim, ki razvijajo natančno časovno izvedbo (npr. brcniti žogo med 

kotaljenjem, odbiti balon v zraku); 

- Spodbujati k novim načinom igre.  

 

Učenci, ki imajo težave na področju motorike, potrebujejo mnogo vaj za drobno motoriko rok in 

celega telesa. Učiteljice na razredni stopnji so opažale, da se pred pisanjem, niso obnesle intenzivne 

in dalj časa trajajoče vaje celega telesa. Bolj učinkovite so bile vaje razgibavanja rok in prstov.  

Razgibanje poleg tega tudi bolj ugodno vpliva na celostno razpoloženje učencev in njihovo delo, tudi 

ko so utrujeni. (Skalar, 1979) 

Za urjenje grafomotoričnih spretnosti uporabljamo različne grafomotorične vaje tipa papir-svinčnik. 

Sem spada risanje različnih okraskov (npr. geometrijski liki ter ravne, krive in valovite črke). Vaje 

lahko uporabimo takrat, ko je otrok utrujen, nemiren ali ne zmore zahtevnejših nalog ali pa kot 

sprostitev med dvema zaposlitvama. (Prav tam) 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Predmet in problem raziskave 

Groba motorika omogoča gibanje in premikanje celotnega telesa, medtem ko je fina motorika 

zadolžena za bolj specifične naloge, kot so premikanje prstov ali govoril. Grafomotorika je posebno 

področje fine motorike. Omogoča nam pisanje. V začetnih razredih osnovne šole je otrokova 

uspešnost močno odvisna tudi od njegovih grafomotoričnih spretnosti. Pri rabi pisala in pisanju 

močno sodelujeta groba in fina motorika. Kot pravi Žerdin (2003), se motnje grafomotorike lahko 

napovedo že pred vstopom otroka v šolo. Gibi otroka so neskladni, je nespreten, ima težave pri 

oblačenju in obuvanju in ima težave pri uskladitvi predstav o gibu in njegovi motorični izpeljavi. Z 

istimi izzivi se spopadajo tudi otroci z razvojno motnjo koordinacije. Ti imajo slabšo koordinacijo 

mišic celega telesa in s težavo izvajajo osnovne grobomotorične ali grafomotorične dejavnosti. 

(Kavkler, 2002) 

Dobro razvita motorika nam že od rojstva omogoča raziskovanje, učenje ter izražanje. Zato sem se 

odločila raziskati možnost, ali težave na področju motorike pomenijo, da bo otrok imel tudi težave 

pri usvajanju grafomotoričnih veščin.  

 

3.2 Cilj raziskave 

Cilj raziskave diplomskega dela je ugotoviti povezavo med težavami na področju celotne motorike 

in težavami grafomotorike. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi zastavljenega cilja smo opredelili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali imajo učenci, ki so se glede na vprašalnik DCDQ uvrstili v rizično skupino otrok za težave 

na področju celotne motorike, tudi težave na področju grafomotorike? 

2. Kakšna je povezanost med oceno otrokovega motoričnega funkcioniranja na podlagi 

rezultatov DCDQ in njegovimi rezultati na detekcijskem testu za ocenjevanje grafomotorike? 

3. Katere napake so se najpogosteje pojavljale pri reševanju nalog v detekcijskem testu? 
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3.4 Metode dela 

 

3.4.1 Vzorec oseb 

V raziskavo smo vključili 38 učencev, od tega 21 deklic in 17 dečkov iz osnovne šole v Zasavski 

regiji. Vključeni učenci so bili stari od 6 do 7 let. V raziskavo so bile vključene tudi 3 učiteljice 

razrednega pouka, ob pomoči katerih smo pridobili podatke o motoriki otrok. Učiteljice so z 

Vprašalnikom razvojne motnje koordinacije ocenile stopnjo razvitosti motorike vsakega učenca.  

 

3.4.2 Merski instrument 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili detekcijski test za 1. razred OŠ, ki so ga oblikovale mobilne 

specialne pedagoginje iz Zasavske regije ter Vprašalnik razvojne motnje koordinacije – DCDQ. 

(Wilson in Crawford, 2012)  

Vprašalnik se osredotoča na tiste gibalne sposobnosti, ki jih posameznik uporablja v gibanju ali pri 

delu s svojimi rokami. Vprašalnik zajema 3 področja motorike: nadzor nad gibanjem, fino motoriko 

in pisanje ter splošno koordinacijo. Pri reševanju vprašalnika smo učiteljice prosili, naj upoštevajo 

primerjavo posameznega otroka z njegovimi vrstniki. Ocena je bila podana na 5-stopenjski lestvici, 

kjer ocena 5 pomeni »popolnoma značilno za mojega otroka« in ocena 1 pomeni »sploh ni značilno 

za mojega otroka«. Rezultate posameznih vprašanj smo najprej sešteli in rezultat primerjali s 

kanadskimi normami za otroke stare, od 5 let, 0 mesecev do 7 let, 11 mesecev. Učence, ki so dosegli 

46 točk ali manj, smo  na podlagi razmejitvenih kriterijev izvirnika DCDQ uvrstili v skupino, ki je 

bila pri vprašalniku manj uspešna.  

Učenci so detekcijski test reševali samostojno. Test je bil sestavljen iz štirih podtestov, s katerimi smo 

ocenjevali grafomotorične sposobnosti. 

Podtesti so naslednji:  

Potegni črto s prosto roko od pike do pike (Naloga 1): Pri nalogi so morali učenci povezati pike 

med seboj. Pri tem so morali paziti, da je bila črta v ravni liniji, neprekinjena in se je dotikala pik, 

torej začetne in končne točke črte. 

Poveži z neprekinjeno črto (Naloga 2): Pri nalogi so morali učenci s svinčnikom slediti označeni 

(črtkasti) poti. Učenec postavi vrh svinčnika na zvezdico in sledi črtkasti črti. Pri ocenjevanju smo 
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upoštevali, ali je učenec sledil navodilom, ali je narisana črta neprekinjena in narisana tako, da ne 

odstopa za več kot 3 mm od označene poti.  

Poišči pot v kači (Naloga 3): Učenec s svinčnikom sledi označeni poti. Naloga se od prejšnje 

razlikuje v tem, da mora učenec narisati neravno črto znotraj poti – kače.  Pri tem se njegova črta ne 

sme dotikati ali prečkati označene linije ter mora potekati od leve proti desni. 

Nariši enak lik (Naloga 4): Pri tej nalogi so morali učenci narisati obliko, ki naj bi bila enaka že 

narisanemu liku. Morali so prerisati 9 likov. Narisani lik bi moral imeti enako obliko z zaprtimi 

linijami ter obsegati vsaj ¾ prvotnega. Upoštevamo tudi individualne lastnosti posameznih oblik. 

Kvadrat in pravokotnik morata imeti kvadratne vogale, pri križu in iksu upoštevamo pravi kot 

narisanih črt. Trikotnik mora biti enakostraničen. Pri rombu so linije križane v centru lika, deltoid ima 

daljšo vertikalno diagonalo. Zadnja oblika je skupek vseh narisanih likov. 

Pri nobeni nalogi učenci niso smeli obračati lista. 

Pri določanju kriterijev za detekcijski test smo si pomagali s kriteriji Acadia testa razvoja sposobnosti 

(Atkinson, Lindsay in Johnston, 1972) 

 

3.4.3 Postopki zbiranja podatkov 

Po predhodnem dogovoru z ravnateljico izbrane šole in njenimi strokovnimi delavci so učenci prvih 

razredov reševali naloge detekcijskega testa. Vprašalnik so izpolnile njihove razredničarke - učiteljice 

razrednega pouka. Testiranje učencev je potekalo v mesecu oktobru na redni osnovni šoli v Zasavju. 

Učenci so naloge reševali v matičnih razredih in na svojih delovnih prostorih. Vsak učenec je moral 

reševati samostojno, zato smo temu primerno razporedili šolske mize. Ker je testiranje potekalo v 

sklopu dela mobilne specialno-pedagoške službe, za izvajanje testiranje nismo potrebovali posebnega 

privoljenja staršev. Po testiranju otrok smo njihove učiteljice prosili za izpolnitev vprašalnika. 

Učiteljice so pri določanju ocen na posameznih področjih motorike upoštevale učenčevo gibalno 

razvitost ter hkrati izvedle tudi naloge, ki so vključene v vprašalnik. 

 

3.4.4 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in PASW 21.0. Povezanost 

med težavami motoričnih in grafomotoričnih sposobnosti smo ugotavljali s pomočjo Spearmanovega 
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korelacijskega koeficienta. Pri ugotavljanju najpogostejših napak smo računali frekvence in jih 

kvalitativno primerjali. 

 

3.5 Rezultati in interpretacija  

Rezultati in interpretacija le-teh so predstavljeni v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili v okviru 

diplomskega dela. 

1. Ali imajo učenci, ki so se, glede na Vprašalnik DCDQ, uvrstili v rizično skupino otrok 

za težavo v motoriki, tudi težave pri grafomotoriki? 

Podatke, ki nam bodo prikazali učence, ki so se, glede na ocene gibalnih sposobnosti, uvrstili v rizično 

skupino otrok, pri katerih se lahko pojavijo težave motorike in ocen na področju grafomotorike, smo 

pridobili z Vprašalnikom DCDQ in s skupno oceno nalog detekcijskega testa. Oceno za gibalne 

sposobnosti na vprašalniku so podale razredničarke otrok. Ocena 0 pomeni, da je bil otrok ocenjen 

kot gibalno neuspešen. Od skupnega števila 38 otrok je bilo neuspešnih otrok 9. Pri tej skupini obstaja 

tudi tveganje za razvojno motnjo koordinacije. Otroke, ki so dosegli med 47 in 75 točki, smo razvrstili 

v skupino, ki je bila ocenjena kot uspešna. Ti otroci so v tabeli ocenjeni z oceno 1. Rezultati vseh 

učencev so v prilogi na strani 65.  

Tabela 1: Učenci, ki so bili na Vprašalniku DCDQ in detekcijskem testu ocenjeni z oceno 0 

Zaporedna št. učenca 
Ocena na grobe in fine 
motorike Ocena grafomotorike 

5 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

11 0 0 

30 0 0 

32 0 0 

36 0 0 
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V nadaljevanju podajamo kvalitativni in kvantitativni pregled rezultatov učencev, ki so bili ocenjeni 

z oceno 0 tako na Vprašalniku DCDQ kot detekcijskem testu.  

Učenka 5: Na vprašalniku je učenka dosegla 30 točk od 75ih, kar jo uvršča v skupino otrok s 

tveganjem za razvojno motnjo koordinacije. Glede na vprašalnik ima učenka težave na vseh področjih 

motorike. Na področju nadzora nad gibanjem je učenka dosegla 13 točk od 30ih. Na podlagi 

vprašalnika smo ugotovili, da ima največ težav pri dejavnosti, kjer je potrebno ujeti manjše žoge z 

razdalje dveh metrov, pri metu žoge na nadzorovan in točen način ter pri teku. Z oceno 3 (delno 

značilno) je bila ovrednotena trditev, da z lahkoto preskoči ovire na dvorišču ali igrišču. Na področju 

fine motorike in pisanja je dosegla 7 točk od 20ih. Kot najslabša je bilo ocenjena trditev, da učenka 

zmore pisati oz. risati dovolj hitro, da lahko sledi ostalim učencem v skupini. Učenka ima težave tudi 

pri ostalih finomotoričnih dejavnostih, kot so berljiv in natančen zapis številk, besed in črt oz. 

koordinirano barvanje, primeren pritisk na podlago pri pisanju ali risanju ter natančno izrezane slike 

in oblike. Z 10 točkami od 25ih je bilo ovrednoteno področje splošne koordinacije. Učenka je šibka 

pri vsakdanjih dejavnostih, kot so učenje novih gibalnih spretnosti ter hitro in spretno pospravljanje 

čevljev, oblačenje, obuvanje itd. Prav tako je nerodna. Po drugi strani se rada vključuje v športne 

aktivnosti ter se nikoli ne utrudi oz. ne deluje utrujeno. Z oceno neuspešna je bila ocenjena na testu, 

kjer smo preverjali grafomotoriko. Pri prvi nalogi je imela težave pri sledenju ravni liniji 

(nenatančnost). Pri nalogi 2 je bila učenka uspešnejša, vendar je pri tej nalogi potrebovala več časa 

kot ostali otroci. Naloga 3 je bila rešena manj uspešno, risana črta se je na več mestih dotikala zunanjih 

robov. Največ težav je imela pri četrti nalogi. Od 9ih likov so trije liki ustrezali kriterijem (krog, križ 

in iks), medtem ko romb, deltoid ter sestavljeni lik niso ustrezali nobenemu od podanih kriterijev. 

Učenec 7: Na vprašalniku je učenec dosegel 46 točk. Tudi ta učenec se je uvrstil v skupino otrok, kjer 

obstaja tveganje za razvojno motnjo koordinacije. Podane ocene na vprašalniku so pokazale, da ima 

učenec težave na vseh področjih motorike, najbolj kritično je področje fine motorike. Na področju 

nadzora nad gibanjem je učenec dosegel 23 točk od skupaj 30ih. Za učenca je popolnoma   značilno 

(ocena 5), da z lahkoto preskoči ovire na dvorišču in teče enako hitro in na podoben način kot vrstniki. 

Zmore načrtovati določeno gibalno aktivnost (ocena 4). Manj uspešen (ocena 3) je pri metu, ujemanju 

in odbijanju žoge, kjer ni dovolj natančen. Na področju fine motorike in pisanja je učenec dosegel 6 

točk od 20ih. S težavo sledi svojim vrstnikom pri pisanju, risanju ali prerisovanju. Prav tako ni berljiv 

in natančen zapis črk, številk in besed oz. so njegove risbe nenatančne in nerazumljive (ocena 2). 

Največ težav (ocena 1) je imel  pri natančnem striženju oblik in slik ter uporabi primernega pritiska 

na podlago pri risanju ali pisanju. Uspešnejši je bil na področju splošne koordinacije, saj je dosegel 
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17 točk od 25ih. Učenec naj bi se rad vključeval v športne aktivnosti ali gibalne igre (ocena 5). Zanj 

je delno značilno (ocena 3), da je imel težave z učenjem novih gibalnih spretnosti, kjer potrebuje 

dodatno vadbo in več časa. Oceno 3 je dobil za  hitro in spretno pospravljanje, obuvanje ali oblačenje. 

Lahko bi ga opisali kot slona v trgovini, kar pomeni, da je neroden. Pri daljšem sedenju se lahko tudi 

utrudi oz. je videti zgrbančen.  Na detekcijskem testu je bil ocenjen z oceno neuspešno. Pri nalogi 1 

je imel težave s sledenjem ravni liniji, kar pomeni, da je narisana črta odstopala od linije za 3 mm ali 

več. Pri nalogi 2 je učenec pravilno sledil smeri risanja, vendar smo zaznali večkratno prekinitev črte. 

Prav tako je bil pri risanju nenatančen, narisana črta se je na več mestih oddaljila od linije za več kot 

3 mm. Tudi pri nalogi 3 je bil neuspešen. Z narisano črto je večkrat prečkal ali se dotikal zunanjih 

linij. Pri nalogi 4 je bil prav tako nenatančen. Pravokotnik in kvadrat nista imela popolnoma 

zaključenih linij ter pravih kotov. Tudi ta učenec je imel največ težav z rombom ali deltoidom, ki nista 

bila narisana pravilno. 

Učenka 8: Učenka je na Vprašalniku DCDQ dosegla 41 točk. Podane ocene na vprašalniku so 

pokazale, da ima težave na vseh področjih motorike. Kot bolj kritično področje se je pokazalo 

področje nadzora nad gibanjem, kjer je dosegla 13 točk od 30ih. Učenka je delno uspešna (ocena 3) 

pri metanju žoge na točen in nadzorovan način. Težave (ocena 2) ima pri tem, da ujame majhno žogo 

z določene razdalje, jo natančno udari z loparjem, preskoči ovire na dvorišču ter teče na podoben 

način kot njene vrstnice. Prav tako s težavo načrtuje neko gibalno aktivnost. Uspešnejša je bila na 

področju fine motorike in pisanja, kjer je dosegla 14 točk od 20ih. Pri pisanju in risanju dohaja svoje 

vrstnike v skupini ter natančno izreže slike in oblike (ocena 4). Delno (ocena 3) je uspešna pri zapisu 

črk, številk in črt. Niso popolnoma berljive ali natančne. Prav tako še nima ustrezno razvitega pritiska 

na podlago. Na področju splošne koordinacije je dosegla 14 točk od 25ih. Učenka je hitra in spretna 

pri vsakodnevnih aktivnostih, prav tako se ne utrudi ob daljšem sedenju (ocena 4). Občasno se rada 

vključuje v športne aktivnosti (ocena 3). Ob učenju novih gibalnih spretnosti potrebuje več časa in 

dodatne vadbe, da jo usvoji (ocena 2). V gibanju deluje nerodno (ocena 1). Pri nalogi 1 na 

detekcijskem testu ni bila natančna, črta je odstopala od namišljene linije. Pri nalogi 2 učenka ni 

zmogla narisati neprekinjene črte. Naredila je veliko popravkov, črta je bila na nekaterih mestih 

vijugasta. Pri nalogi 3 se je pri risanju večkrat dotaknila zunanjih linij, črta je bila vijugasta. Pri nalogi 

4 je imela težave pri risanju kvadrata, pravokotnika, deltoida in romba. 

Učenka 9: Učenka je na vprašalniku dosegla 44 točk. Vprašalnik je pokazal, da ima težave na obeh 

področjih motorike, kar pomeni, da sta šibki tako groba kot tudi fina motorika. Na področju nadzora 

nad gibanjem je učenka dosegla 18 točk od 30ih. Učenka teče hitro in na podoben način kot vrstnice, 
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prav tako uspešno načrtuje gibalno dejavnost in jo izvede (ocena 4). Delno je uspešna pri tem, da z 

loparjem natančno udari žogo in preskoči ovire na dvorišču (ocena 3). Težave ima pri tem, da 

natančno vrže žogo ter jo tudi ujame z razdalje dveh metrov (ocena 2). Na področju fine motorike in 

pisanja je dosegla 9 točk od 20ih. Pri pisanju ali risanju občasno sledi svojim vrstnikom, prav tako 

ima še nekaj težav z izrezovanjem slik in oblik (ocena 3). Pri pisanju in risanju nima ustreznega 

pritiska na podlago (ocena 2). Največ težav ima pri zapisu  in barvanju (ocena 1). Zapis ni natančen 

in berljiv. Na področju splošne koordinacije je dosegla 17 točk od 25ih. Glede na Vprašalnik, je 

področje splošne koordinacije dobro. Uspešna je na skoraj vseh področjih (ocena 4 in 5), a se pri 

sedenju hitro utrudi (ocena 1). Analiza detekcijskega testa je pokazala naslednje rezultate. Pri nalogi 

1 je bila učenka uspešna. Nalogi 2 in 3 sta pokazali, da so prisotne težave. Pri nalogi 2 smo opazili, 

da je bila risana črta večkrat prekinjena. Težave so bile tudi pri držanju ravne linije. Pri nalogi 3 je 

bila črta nekajkrat prekinjena, prav tako se je risana črta dotikala zunanjih linij. Največ težav je imela 

pri nalogi 4. Pri risanju likov je bila neuspešna. Kvadrat in pravokotnik nista imela ustrezne oblike, 

prav tako tudi trikotnik. Deltoid, romb in sestavljeni lik niso bili narisani ustrezno. Pri teh likih je 

narisala dodatne črte, pri vseh pa linije niso bile zaključene. 

Učenec 11: Učenec je na vprašalniku dosegel 46 točk. Vprašalnik je pokazal, da ima učenec izrazite 

težave predvsem na področju fine motorike ter splošne koordinacije. Na področju nadzora nad 

gibanjem je učenec dosegel 24 točk od 30ih. Uspešen je pri metu žoge, preskakovanju ovir in 

načrtovanju gibalnih aktivnosti, ki jih nato t uspešno izvede. Delno uspešen (ocena 3) je bil pri nalogi, 

kjer je moral ujeti majhno žogo z razdalje dveh metrov ali jo natančno udariti z loparjem. Na področju 

fine motorike in pisanja je učenec dosegel le 5 točk od 20ih. Učenec ni dovolj hiter, da bi pri pisanju, 

risanju ali prerisovanju sledil svoji skupini. Njegovi zapisi so neberljivi in nenatančni. Pri pisanju in 

risanju nima ustreznega pritiska na podlago. Nekoliko bolje, a še vedno s težavami, izreže slike in 

oblike (ocena 2). Na področju splošne koordinacije je dosegel 17 točk od 25ih. Rad se vključuje v 

gibalne (športne) aktivnosti ter se z lahkoto nauči nove gibalne spretnosti in pri tem ne zaostaja za 

vrstniki. Delno (ocena 3) je uspešen pri oblačenju, obuvanju ali pospravljanju. Je tudi nekoliko 

neroden. S težavo dalj časa sedi, saj se pogosto utrudi (ocena 2). Analize nalog detekcijskega testa so 

pokazale naslednje rezultate. Učenec je bil neuspešen pri nalogi 1. Risane črte niso bili ravne in so 

od linije odstopale za več kot 3 mm. Pri nalogi 2 črte prav tako niso bile ravne, na več mestih so 

odstopale od ravne linije. Prav tako je bila risana črta večkrat prekinjena. Narisana oblika ni ustrezala 

predlogi. Pri nalogi 3 je bila smer risanja pravilna, vendar je bila črta vmes večkrat prekinjena. Črta 

se je dotikala zunanjih linij na več mestih. Pri nalogi 4 je bil delno uspešen. Ustrezno je narisal večino 
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likov, težave je imel pri risanju kroga in trikotnika (nesklenjena oblika), romba in deltoida (neustrezna 

oblika). 

Učenka 30: Učenka je na Vprašalniku DCDQ dosegla 35 točk, kar je najmanj od vseh testirancev. 

Vprašalnik je tudi pokazal, da so prisotne težave na področju celotne motorike. Na področju nadzora 

nad gibanjem je učenka dosegla 13 točk od 30ih. Delno uspešna (ocena 3) je v teku, saj zmore teči na 

podoben način kot vrstnice. Isto oceno je dosegla tudi na področju načrtovanja gibalne aktivnosti in 

njeni izvedbi. Pri ostalih dejavnostih je neuspešna (oceni 2 in 1), največ težav ima pri preskoku ovir. 

Na področju fine motorike in pisanja je dosegla 10 točk od 20ih. Delno uspešna (ocena 3) je pri zapisu 

črk, črt in številk. Pri pisanju in risanju občasno uporablja primeren pritisk na podlago (ocena 3). 

Težave ima pri rabi škarij in pisanju, saj zaostaja za vrstniki v svoji skupini (ocena 2). Na področju 

splošne koordinacije je dosegla 12 točk od 25ih. Opazne so težave na področju vključevanja v športne 

aktivnosti (ocena 1) in učenja novih gibalnih spretnosti (ocena 2). Uspešnejša, a s težavami (ocena 

3), je na naslednjih področjih: pri daljšem sedenju se utrudi, zaletava se v stvari v prostoru in je še 

nekoliko nespretna pri vsakodnevnih aktivnostih (oblačenje, obuvanje, pospravljanje). Pri nalogi 1 

na detekcijskem testu so bile narisane črte vijugaste in so močno odstopale od namišljene linije. Pri 

nalogi 2 je učenka sledila črti v ustrezni smeri, vendar je bila črta večkrat prekinjena, pri risanju ni 

upoštevala pravih kotov. Pri risanju ni bila natančna, črte so bile za več kot 3 mm oddaljene od linije. 

Naloga 3 je bila rešena uspešno. Pri nalogi 4 so imeli  liki ustrezno obliko, a niso bili ustrezne velikosti 

(premajhni). Deltoid in romb nista bila ustrezne oblike, sestavljeni lik ni vseboval vseh delov. 

Učenka 32: Učenka je na vprašalniku dosegla 40 točk, ki jo uvrščajo v skupino s stopnjo tveganja za 

dispraksijo. Vprašalnik je pokazal, da so zaznane težave na vseh področjih motorike s poudarkom na 

grobi motoriki. Na področju nadzora nad gibanjem je učenka dosegla 13 točk od 30ih. Težave (ocena 

2) ima na področju meta žoge, ujemanja in udarjanja žoge ter na področju preskoka čez ovire. S 

težavo načrtuje gibalno aktivnost in jo izvede. Delno zmore (ocena 3) teči enako hitro in na podoben 

način kot njene vrstnice. Na področju fine motorike in pisanja je dosegla 12 točk od 20ih. Zanjo je 

delno značilno (ocena 3), da piše tako hitro, da lahko sledi učencem v svoji skupini. Prav tako občasno 

uporablja primeren pritisk na podlago in izreže slike ter oblike primernih oblik. Uspešna (ocena 4) je 

pri zapisu črk, številk in besed. So berljive in natančno zapisane. Na področju splošne koordinacije 

je učenka dosegla 15 točk od 25ih. Ima težave (ocena 2) pri učenju novih gibalnih spretnostih, kjer 

potrebuje dodatno vadbo in več časa za učenje. Zanjo je delno značilno (ocena 3), da je hitra in spretna 

pri vsakdanjih dejavnostih ter deluje nerodno, kot slon v trgovini s porcelanom. Prav tako je delno 

značilno, da se pri daljšem sedenju utrudi. Rada se vključuje v športne aktivnosti ali aktivne igre. 
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Učenka je imela pri reševanju nalog za preverjanje grafomotoričnih spretnosti hude težave, saj je 

časovno močno zaostajala za svojimi sošolci. Črte pri nalogi 1 so bile neravne, od ravne linije so 

močno odstopale. Pri nalogi 2 je bila neuspešna, saj, ni uspela povezati dveh točk z neprekinjeno črto. 

Prav tako so bila odstopanja v liniji. Naloga 3 je bila rešena uspešno. Pri nalogi 4 je s težavo narisala 

like z ustreznimi oblikami. Linije pri petih likih niso bile zaključene. Pravokotnika in kvadrat nista 

imela ustreznih oblik.  

Učenec 36: Učenec je na vprašalniku dosegel 45 točk. Vprašalnik je pokazal težave na področju 

motorike, pri tem izstopa področje fine motorike in pisanja. Na področju nadzora nad gibanjem je 

učenec dosegel 20 točk od 30ih. Zanj je delno značilno, da vrže in ujame žogico. Prav tako preskoči 

ovire na dvorišču ali igrišču. Učenec teče na podoben način kot njegovi vrstniki (ocena 5). Zanj je 

tudi značilno, da načrtuje gibalno aktivnost, se ji telesno prilagodi in jo izvede (ocena 4). Ne zmore 

oz. z loparjem s težavo udari bližajočo se žogo. Na področju fine motorike in pisanja je učenec 

dosegel 9 točk od 20ih. Težave ima z ustrezno hitrostjo pisanja, uporabo ustreznega pritiska na 

podlago in izrezovanjem slik ter oblik (ocena 2). Zanj je delno značilno (ocena 3), da so zapisi črk, 

številk in besed berljivi in natančno zapisani. Na področju splošne koordinacije je učenec dosegel 16 

točk od 25ih. Pri učenju novih gibalnih spretnosti potrebuje dodatno vadbo ali več časa za učenje. 

Zanj je delno značilno, da je hiter in spreten pri vsakdanjih spretnostih ter da se utrudi pri daljšem 

sedenju. Rad se vključuje v športne aktivnosti in nikoli ne bi bil opisan kot slon v trgovini s 

porcelanom.  Pri nalogi 1 na detekcijskem testu ni uspel povezati dveh pik, črte je risal postrani. 

Posledično je črta preveč odstopala od linije. Narisane črte niso bile ravne. Pri nalogi 2 je risal v 

ustrezni smeri. Narisane črte so bile neravne, na določenih mestih so odstopale za več kot 3 mm. Pri 

nalogi 3 je upošteval pravilno smer risanja. Črta je bila nekajkrat prekinjena, dotikala se je zunanjih 

linij. Pri risanju likov je bil delno uspešen. Oblike so ustrezale likom, vendar linije v več primerih 

niso bile sklenjene (krog, trikotnik, deltoid, sestavljeni lik). 

Učenci, ki so se, glede na Vprašalnik RMK, uvrstili v rizično skupino otrok za težave v motoriki, 

imajo težave tudi v grafomotoriki. Ker RMK uvrščamo med specifične učne težave in ker je njena 

glavna značilnost gibalna nespretnost, se lahko navežemo na težave motorike, četudi ne gre za RMK. 

Najprej smo izključili možnosti drugih težav in slabšega razumevanja oz. nerazumevanja navodil. Za 

RMK je značilno, da imajo posamezniki težave pri učenju veščin s področja grobe motorike in fine 

motorike. Na področju finomotoričnih spretnostih se težave izražajo kot težave v pisanju, torej v 

okvarjenih grafomotoričnih spretnostih. (Magajna idr., 2008) Na podlagi rezultatov naših testirancev, 
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pri katerih so bile zaznane težave tako pri celostni motorike, kot tudi grafomotoriki, lahko pozitivno 

odgovorimo na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

Iz tabele je tudi razvidno, da se ocene niso ujemale pri šestih učencih, pri katerih smo zaznali težave 

na področju grafomotorike. Pri teh učencih nismo dobili podatka, da so bile zaznane težave v 

motoriki.  

 

2.  Stopnja povezanosti med oceno otrokovega motoričnega funkcioniranja na podlagi 

rezultatov Vprašalnika razvojne motnje koordinacije in otrokovimi rezultati na detekcijskem 

testu za ocenjevanje grafomotorike 

Tabela 2: Prikaz statističnih podatkov (numerus, min. število točk, max. število točk, aritmetična 

sredina in standardna deviacija) za testirane učence na petih spremenljivkah  

 N MIN. MAX. AS SD 

spremenljivka 

Vprašalnik 

DCDQ 

38 30 71 54,9 9,4 

Naloga 1 38 0 2 1,4 0,6 

Naloga 2 38 0 2 1,2 0,7 

Naloga 3  38 0 2 1,3 0,6 

Naloga 4 38 0 2 1,2 0,6 

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je bilo testiranih 38 učencev. Minimalno število točk, ki so bile dosežene 

na Vprašalniku DCDQ ,je bilo 30. Pri nalogah 1, 2, 3 in 4 je najmanjša ocena 0, ki označuje učence, 

ki so bili na detekcijskem testu neuspešni. Maksimalno število točk, ki jih je učenec dosegel na 

Vprašalniku DCDQ, je bilo 71. Vseh  možnih točk je bilo 75. Učenci so pri nalogah 1, 2, 3 in 4 lahko 

dosegli največ 2 točki. Pri Vprašalniku DCDQ so učenci v povprečju dosegli 54,9 točk. Pri nalogi 1 

je bilo povprečje točk 1,4. Pri nalogah 2 in 4 je bilo povprečje točk 1,2. Pri nalogi 3 je bilo povprečje 

doseženih točk 1,3. Izračun standardne deviacije je na Vprašalniku DCDQ pokazal rezultat 9,4.  SD 

je bil pri nalogah 1,3 in 4 0,6. Pri nalogi 2 je bil izračunani SD 0,7. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Nuša Povšič; diplomsko delo 

 

42 
 

 

V tabeli na strani 65  je prikazano število točk, ki so jih dosegli učenci na Vprašalniku DCDQ in pri 

posameznih nalogah detekcijskega testa. Najvišje možno število točk pri vprašalniku je 75. Ker so 

bili testirani učenci v času testiranja stari 6 let, smo njihove rezultate primerjali s kanadskimi normami 

za otroke, stare od 5 let do 7 let in 11 mesecev. Otroci, ki so bili ocenjeni s 46 točkami ali manj, so 

se uvrstili v skupino otrok s tveganjem za razvojno motnjo koordinacije, torej slabše motorično 

funkcionirajo. V naši skupini je takih 8 otrok. 

 

Naloge za preverjanje grafomotorike smo ocenjevali po kriterijih oblikovanih na podlagi Acadia testa. 

Ocene smo podali na tristopenjski lestvici, kjer 0 pomeni »slabo grafomotorično funkcioniranje«, 1 

»delno dobro grafomotorično funkcioniranje« in 2 »dobro grafomotorično funkcioniranje«. Največ 

težav so imeli pri nalogi 2, kjer so morali s svinčnikom slediti narisani liniji. 5 učencev je bilo 

ocenjenih z oceno 0. Pri nalogah 1 in 4 so bili trije učenci ocenjeni z oceno 0. Najmanj težav so imeli 

pri tretji nalogi, z oceno 0 sta bila ocenjena 2 učenca. 

Sledi proučitev povezave med posameznimi dejavniki grafomotorike in oceno celostne motorike. Iz 

rezultatov v Tabeli 3 je razvidno, da sta statistično značilni samo korelacija med vprašalnikom DCDQ 

in nalogo 1 ter korelacija med vprašalnikom DCDQ in nalogo 2. Obstaja statistično značilna zmerna 

povezanost med vprašalnikom DCDQ in nalogo 1 (rn1= 0,365; α <  0,05)  ter statistično značilna 

zmerna do močna povezanost med vprašalnikom DCDQ in nalogo 2 (rn2= 0,479; α <   0,0). 

Tabela 3: Povezave med oceno celostne motorike in posameznimi nalogami (Spearmanov koeficient 

koleracije r) 

Spearmanov koeficient korelacije Vprašalnik DCDQ 

 

Naloga 1 
Correlation Coefficient ,365* 

Sig. (2-tailed) ,024 

Naloga 2 
Correlation Coefficient ,497** 

Sig. (2-tailed) ,001 

Naloga 3 
Correlation Coefficient ,167 

Sig. (2-tailed) ,317 

Naloga 4 
Correlation Coefficient ,265 

Sig. (2-tailed) ,108 
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* Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0.05. 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji p < 0.01. 

Spearmanov koeficient korelacije je pokazal, da so bili tisti učenci, ki so bili ocenjeni kot neuspešni 

na Vprašalniku razvojne motnje koordinacije, neuspešni tudi pri nalogi 1 in nalogi 2 na detekcijskem 

testu. Z nalogo 1 in 2 preverjamo vidno motorično usklajenost oz. koordinacijo (Atkinson, Johnston 

in Lindsay, 1972). Le-ta je okvarjena tudi pri otrocih z RMK. Zanje je značilno, da imajo motnjo v 

senzorični obdelavi prispelih informacij (Filipčič in Terčon, 2012) in izvedbo finomotoričnega 

dejanja. (Magajna idr., 2008) S tem lahko potrdimo, da obstaja povezanost med motoriko in 

grafomotoriko ter s tem tudi težave na obeh področjih. Koeficient ni pokazal statistično pomembne 

povezanosti med Vprašalnikom DCDQ in nalogama 3 ter 4, ki tudi preverjata vidno motorično 

usklajenost. Naloga 4 se uporablja za ugotavljanje grafomotoričnega razvoja (Žerdin, 2003). Vzrok, 

da je temu tako, lahko iščemo v tem, da so bili učenci uspešni pri reševanju naloge 3 (niso imeli 

posebnih težav). Prav tako je iz tabele razvidno, da je samo eden izmed učencev, ki je bil neuspešen 

pri nalogi 4, neuspešen tudi na Vprašalniku DCDQ.  
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3. Najpogostejše napake pri nalogah detekcijskega testa 

Podatke, ki nam bodo prikazali napake grafomotorike in njihovo pogostost, smo pridobili z nalogami 

detekcijskega testa. Ocenjevali smo štiri naloge, s katerimi smo preverjali vidno-motorično 

koordinacijo in sposobnost sledenja ter prerisovanje likov. Vse naloge od 1 do 4 so prikazane v prilogi 

na straneh 57 – 60. 

Naloga 1: Potegni črto s prosto roko od pike do pike.  

Tabela 4: Število napak in njihov delež pri nalogi 1 

 

Napaka  Absolutna 
frekvenca  

Delež (%) 

Prekinjena črta 8 23,5 

Narisana črta se ne 
dotika pik 

4 11,8 

Neravna črta 22 64,7 

Skupaj  34 100 

 

 

Graf 1: Število napak pri nalogi 1 
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Nalogo smo ocenjevali po treh kriterijih, in sicer neprekinjenost črte, povezanost od pike do pike in 

ravnost narisane črte, ki od namišljene ravne linije ni smela odstopati več kot 3 mm. Iz tabele je 

razvidno, da so imeli učenci največ težav pri doseganju kriterija ravne črte (64,7%). 23,5 % vseh 

napak je bilo v okviru kriterija neprekinjene črte. Najmanj napak so učenci  naredili, pri drugem 

kriteriju. 11, 8 % črt se je končalo nad ali pod piko. 

Naloga 2: Poveži z neprekinjeno črto.  

Tabela 5: Število napak in njihov delež pri nalogi 2 

Napaka  Absolutna 
frekvenca 

Delež (%) 

Ne sledi črtkani 
črti 

7 17,5 

Prekinjena risana 
črta 

22 55 

Risana črta je za 3 
mm ali več 
oddaljena od linije 

11 27,5 

Skupaj  40 100 

 

 

Graf 2: Število napak pri nalogi 2 
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Pri tej nalogi so morali otroci slediti narisani liniji, ki je bila označena s črtkanimi črtami. Nalogo 

smo ocenjevali po naslednjih kriterijih: sledi črtkani črti v ravni liniji, riše neprekinjeno črto in risana 

črta ne sme biti od črtkane oddaljena za več kot 3 mm. Iz tabele je razvidno, da je 55% vseh napak 

uvrščenih v kriterij neprekinjena risana črta. Največ prekinitev risane črte je bilo v zavojih. Napak, 

kjer so bile linije učencev pri risanju oddaljene za več kot tri milimetre, je bilo 27,5%. Odstotek 

danega kriterija lahko primerjamo z odstotkom istega kriterija pri prvi nalogi. Razvidno je, da so bili 

učenci pri drugi nalogi uspešnejši in so naredili za 37, 2% manj napak. Domnevamo lahko, da je 

vzrok v tem, da so imeli pri drugi nalogi linijo označeno s črtkano črto, medtem ko pri prvi nalogi 

tega ni bilo. Najbolje so se odrezali pri sledenju črtkani črti v ravni liniji. Tukaj smo upoštevali 

narisano ravno črto. Učenci so bili neuspešni, če je bila njihova narisana črta vijugasta oziroma če so 

narisali črto znotraj danega polja.  

Naloga 3: Poišči pot v kači. 

Tabela 6: Število napak in njihov delež pri nalogi 3 

 

Napaka Absolutna 
frekvenca 

Delež  (%) 

Risana linija ne 
teče od leve proti 
desni 

0 0 

Risana črta se 
dotika zunanjih 
linij 

15 37,5 

Risana črta seka 
zunanje linije 

10 23,8 

Prekinjena risana 
črta 

17 40,5 

Skupaj  42 100 
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Graf 3: Število napak pri nalogi 3 
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Naloga 4: Nariši enak lik. 

Tabela 7: Število napak in njihov delež, ki so jih otroci storili pri risanju posameznega lika 

 

 

Lik 

Napake 

 Lik ne ustreza kriterijem.  Drugačna oblika in 
nesklenjene črte 

Obseg narisanega lika 
obsega vsaj ¾ prvotnega 
lika. 

Individualni kriterij za 
vsak lik 

 Absolut. 
napaka  

Delež (%) Absolut. 
napaka 

Delež (%) Absolut. 
napaka 

Delež  (%) Absolut. 
napaka 

Delež (%) 

Krog  11 9,3 10 12,6 2 5,9 / / 
Kvadrat 7 5,9 9 11,4 3 8,8 1 2,2 
Pravokotnik 15 12,7 11 13,9 4 11,8 3 6,5 
Križ 2 1,7 0 0 2 5,9 0 0 
Iks 5 4,2 4 5,1 2 5,9 2 4,3 
Trikotnik 13 11 3 3,8 3 8,8 9 19,6 
Romb 27 22,9 20 25,3 8 23,5 14 30,4 
deltoid 25 21,2 18 22,3 7 20,6 10 21,7 
Sestavljen lik 13 11 4 5,1 3 8,8 7 15,2 

skupaj 118 100 79 100 34 100 46 100 
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Graf 4: Število napak pri posameznih likih: Narisani lik ne ustreza kriterijem. 

 

 

 

Graf 5: Število napak pri posameznih likih: Narisani lik je neustrezne oblike in nima sklenjenih linij 
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Graf 6: Število napak pri posameznih likih: Obseg narisanega lika ne obsega vsaj ¾ prvotnega lika 

 

 

Graf 7: Število napak pri posameznih likih: Število napak, glede na individualni kriterij 
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je večina otrok sposobna prerisati krog, pri štirih letih kvadrat, pri petih trikotnik in romb pri šestih 

letih. (Burnet – Lesigne, v Žerdin, 2003) V našem testu so učenci prerisovali naslednje oblike: krog, 

kvadrat, pravokotnik, križ, iks, trikotnik, romb, deltoid in sestavljeni lik. Pri ocenjevanju smo 

upoštevali dva skupna kriterija in kriterij, ustrezen za posamezno obliko. Pri risanju oblik so učenci 

morali narisati lik ustrezne oblike in sklenjenih linij ter velikosti vsaj ¾ prvotnega lika. V tabeli 

vidimo, da so imeli največ težav z rombom in deltoidom. Romb v 25,3% ni bil istih oblik ali ni imel 

sklenjenih linij, v 23,5% pa je bil narisani romb manjši od prvotnega lika. Največ napak pri rombu je 

bilo tudi v kategoriji individualnih kriterijev. 30,4% učencev, ni narisalo romba, katerega linije so 

križane v centru lika. Nekoliko manj težav je bilo pri risanju deltoida. 22,3% otrok ni narisalo deltoida 

enake oblike s sklenjenimi črtami,  20,6% otrok je narisalo lik manjšega obsega. Pri individualnih 

značilnostih smo pri deltodiu upoštevali, da je vertikalna diagonala daljša. 21,7% učencev je bilo pri 

tem neuspešnih. Splošno gledano, so imeli učenci največ težav z risanjem romba (22,9%) in deltoida 

(21,2%). Sledijo jima sestavljeni lik (11%), pravokotnik (12,7%), trikotnik (11%), krog (9,3%), 

kvadrat (5,9%), iks (4,2%) in križ (1,7%). 

In če primerjamo naše rezultate še z ugotovitvijo Burnet – Lesigne, bi lahko sklepali, da je vrstni red 

razvoja našega testiranja drugačen, kar zadeva krog in kvadrat. V testu prerisovanja likov si razvoj 

sledi v naslednjem vrstnem redu: krog, kvadrat, trikotnik in romb, do 6 leta. (Burnet –  Lesigne v 

Žerdin, 2003)  

Vrstni red, temelječ na našem testu, pa  je kvadrat, krog, trikotnik in romb. Menimo, da imajo testirani 

otroci več izkušenj s kvadratnimi oblikami in ga laže narišejo. Iz naših rezultatov ne moremo sklepati 

na razvoj risanja likov. Glede na lestvico, bi otroci morali obvladati risanje vseh likov. Podatki nam 

povedo, da ti otroci bolje narišejo kvadrat, ne pa da so ga znali narisati prej kot krog. 
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4. SKLEP 

 

Glavne ugotovitve 

Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost med težavami celostne motorike in težavami 

grafomotorike. 

Glede na rezultate osmih učencev, bi lahko rekli, da obstaja določena povezava med motoriko in 

grafomotoriko opazovanih učencev. Analiza naših rezultatov je pokazala, da so bili tisti učenci, ki so 

bili ocenjeni kot neuspešni na Vprašalniku DCDQ, neuspešni tudi pri nalogah detekcijskega testa.  

Hkrati sem ugotovila, da naloge v našem vzorcu 38ih otrok kažejo različne stopnje povezanosti med 

oceno motorike in oceno posamezne naloge grafomotorike. Medtem ko obstaja statistično pomembna 

povezanost med Vprašalnikom razvojne motnje koordinacije, ki nam je podal oceno celostne 

motorike, in nalogo 1 ter nalogo 2, pa tega ne moremo trditi za povezanost med vprašalnikom  in 

nalogo 3 ter 4, kjer ni ustrezne statistične povezanosti. 

Vsi otroci v našem vzorcu so že dopolnili 6 let. Posledično ne bi smeli imeti težav pri risanju osnovnih 

likov. Pričakovali bi tudi, da bodo imeli najmanj težav s krogom. Krog naj bi otroci znali najprej 

narisati, vendar je v našem vzorcu pristal na drugem mestu, med bolje narisanimi liki. Učenci so bili 

najbolj uspešni pri risanju kvadrata in šele nato kroga. 

S tem preizkusom lahko naredimo tudi oceno otrokove pripravljenost na branje in pisanje. Če je 

izvedba teh oblik neustrezna pri sedmih letih, je zelo verjetno, da bo otrok imel težave pri pisanju. 

Zaostanka dveh let skoraj ni mogoče nadoknaditi.  

Pomanjkljivost raziskave 

Raziskava je potekala brez večjih zapletov. Pri vključevanju otrok v vzorec ni bilo težav, saj so 

sodelovali vsi učenci prvih razredov na isti osnovni šoli. Tako sem pridobila raznolik vzorec otrok s 

težavami in brez težav. Kot večjo pomanjkljivost bi izpostavila premajhen vzorec. Skupina 38 

učencev ne more biti reprezentativna za celotno populacijo. Ugotovitev tako ne moremo posploševati. 

Kot drugo pomanjkljivost bi navedla pomanjkljivo objektivnost Vprašalnika razvojne motnje 

koordinacije. Vprašalnik so izpolnile učiteljice, ki so morale svoje ocene podati na 5-stopenjski 

lestvici. Ker kriteriji vprašalnika niso strogo določeni, je ocena subjektivna. 
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Praktična uporabnost 

 

Raziskava je praktično uporabna za naš vzorec, saj smo na podlagi rezultatov pridobili podatke o tem, 

pri katerih učencih je večja možnost za pojav učnih težav. V teoretičnem delu so zbrane informacije 

o motoričnem razvoju posameznika, motoriki in težave, s katerimi se soočajo otroci, ki imajo težave 

na področju motorike. V empiričnem delu poskušamo dokazati, da obstaja povezava med težavami 

motorike in grafomotorike. Namen vsega je predvsem opozoriti na to možnost in jo uporabiti pri 

odpravljanju težav grafomotorike in kasneje težav pisanja. Na podlagi izkušenj v praksi namreč 

ugotavljamo, da imajo tisti učenci, ki so manj spretni pri športu, težave s finomotoričnimi 

dejavnostmi, pisanjem ter branjem.  

 

Možnost nadaljnjih raziskav 

Raziskavo bi sama še nekoliko izpopolnila ter ji dodala praktične naloge za oceno grobe in fine 

motorike. Tako bi pridobili  natančne  rezultate obravnavanih učencev. Izpopolnila bi tudi kriterije za 

ocenjevanje. Tako bi dobili bolj objektivne rezultate. Menim, da je raziskava primerna za ocenjevanje 

gibalnih sposobnosti otrok. Specialni pedagogi bi jo tako lahko uporabili pri svojem vsakodnevnem 

delu. 

 

Sama sem, glede ideje diplomskega dela, dobila pozitive reakcije. Učiteljice, ki so sodelovale v naši 

raziskavi, so mi povedale, da je mnogo otrok ob vstopu v šolo motorično manj spretnih, kar se kaže 

pri športu, kjer je sprva  poudarek na grobi motoriki, in pri opismenjevanju, kjer sta v ospredju fina 

motorika in grafomotorika. Veliko je tudi otrok, ki imajo težave na obeh področjih. 

Da obstaja nekakšna povezava med vsemi področji motorike, sem opazila pri svojem delu v mobilni 

specialno-pedagoški službi. Učenci, ki so bili med drugim obravnavani tudi zaradi težav na področju 

grafomotorike, so manj spretni na področju motorike.  
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6. PRILOGE 

6.1 Naloge detekcijskega testa 

 

Naloga 1: Potegni črto s prosto roko od pike do pike 
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Naloga 2: Poveži z neprekinjeno črto 
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Naloga 3: Poišči pot, ne dotikaj se črt 
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Naloga 4: Nariši enak lik. 
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6.2 Vprašalnik za ugotavljanje razvojne motnje koordinacije   
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VPRAŠALNIK RAZVOJNE MOTNJE 
KOORDINACIJE (DCDQ - SI) 
 
 
avtorji izvirnika: Wilson, B. N. in Crawford, S. G. (2012) 
 
priredba: Terčon, J. in Filipčič, T. (2012), Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
 
 
 
Ime in priimek otroka: __________________________________________ 

Izpolnil:  ___________________________________________ 

Odnos izpolnjevalca do otroka: __________________ 

 

 LETO MESEC (št.) DAN 

 

Datum    

Datum rojstva    

Starost    

 
 
Večina gibalnih sposobnosti, po katerih sprašuje ta vprašalnik, je to, kar vaš otrok dela s svojimi 
rokami oziroma pri gibanju.  
Otrokova koordinacija se lahko izboljša tekom let, ko otrok raste in se razvija. Zato je lažje 
odgovarjati na vprašanja, kjer se primerja vašega otroka z otroki iste starosti.  
Ko izpolnjujete vprašalnik, prosimo imejte vedno v mislih primerjavo ravni koordinacije vašega 
otroka in tega, kar zmorejo otroci iste starosti. Pod vsakim vprašanjem obkrožite številko, ki 
najbolje opiše vašega otroka.  
Če si premislite, prekrižajte obkroženo številko in obkrožite tisto, ki je po vašem mnenju bolj 
primerna. 
Če katero od vprašanj ni razumljivo, se prosim obrnite na osebo, ki vam je posredovala ta 
vprašalnik. 
 
Hvala! 
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1 .  Vaš otrok vrže žogo na točen in nadzorovan način. 
   1  2  3  4  5 

2.  Vaš otrok ujame majhno žogo (npr. teniško žogico), če mu jo vržete z razdalje 2 metrov. 
   1  2  3  4  5 

3.  Vaš otrok z loparjem natančno udari bližajočo se žogo.  
   1  2  3  4  5 

4.  Vaš otrok z lahkoto preskoči ovire, ki so na dvorišču ali otroškem igrišču. 
   1  2  3  4  5 

5.  Vaš otrok teče tako hitro in na podoben način kot otroci istega spola in starosti. 
   1  2  3  4  5 

6.  Če vaš otrok načrtuje neko gibalno aktivnost, se telesno zmore prilagoditi za ustrezno 
izvedbo načrta in učinkovito dokončanje aktivnosti (npr. gradnja hiše iz blazin, premikanje 
po otroških igralih, sestavljanje hiše ali ali kaj drugega z lego kockami, ustvarjanje z 
različnimi materiali). 

   1  2  3  4  5 

7.  Prerisovanje, pisanje ali risanje vašega otroka je dovolj hitro, da lahko sledi ostalim 
učencem v skupini. 

   1  2  3  4  5 

8.  Črke, številke in besede, ki jih vaš otrok zapiše, so berljive in natančno zapisane. Če vaš 
otrok še ne piše, koordinirano barva in riše, pri čemer se da razbrati to, kar je želel narisati. 

   1  2  3  4  5 

9.  Vaš otrok pri prerisovanju, pisanju in risanju uporablja primeren pritisk na podlago (pritisk 
ni pretiran, drža pisala ni krčevita, zapis ni preveč ali premalo poudarjen).   

   1  2  3  4  5 

10.  Vaš otrok natančno in z lahkoto izreže slike in oblike.  
   1  2  3  4  5 

11.  Vaš otrok je zainteresiran in se rad vključuje v športne aktivnosti oziroma aktivne igre, kjer 
so potrebne dobre gibalne sposobnosti. 

   1  2  3  4  5 

12.  Vaš otrok se z lahkoto nauči nove gibalne spretnosti (npr. plavanje, rolanje) in ne potrebuje 
dodatne vadbe ali več časa kot drugi otroci za doseganje iste ravni spretnosti. 

   1  2  3  4  5 

13.  Vaš otrok je hiter in spreten pri pospravljanju, obuvanju čevljev, zavezovanju vezalk, 
oblačenju ipd. 

   1  2  3  4  5 

14.  Za vašega otroka ne bi nikoli rekli, da je kot slon v trgovini s porcelanom (deluje tako 
nerodno, da bi lahko razbil krhke stvari v majhnem prostoru). 

   1  2  3  4  5 

15.  Otrok pri daljšem sedenju ni nikoli videt zgrbljen ali kot da bo vsak čas zdrsnil s stola. 
   1  2  3  4  5 

1 2 3 4 5

sploh ni 

značilno za 

mojega otroka

malenkostno 

značilno 

mojega otroka

delno značilno 

za mojega 

otroka

značilno za 

mojega otroka

popolnoma 

značilno za 

mojega otroka
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DCDQ – SI  OCENJEVALNI LIST  

Ime in priimek: _________________________________________ 

Datum rojstva: ______________ 

Datum:___________ 

Starost:___________ 

 nadzor med gibanjem fina motorika / pisanje splošna koordinacija 

1. Vrže žogo    

2. Ujame žogo    

3. Udari žogo    

4. Preskoči    

5. Teče    

6. Načrtuje aktivnost    

7. Hitro pisanje    

8. Berljiva pisava    

9. Trud, pritisk na podlago    

10. Reže    

11. Ima rad/-a šport    

12. Učenje nove veščine    

13. Hiter in spreten    

14. 'Slon med porcelanom'    

15. Se ne utrudi    

 
 
 
 

Lestvica:  
Otroci od starosti do 5 let 0 mesecev do 7 let in 11 mesecev 
 

15- 46 Tveganje za pojav RMK 

47- 75 Ni RMK 
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6.3 Ocene gibalnih sposobnostih otrok 

 

Zaporedna št. učenca 
Ocena na grobe in fine 
motorike Ocena grafomotorike 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

5 0 0 

6 1 1 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 1 1 

11 0 0 

12 1 1 

13 1 1 

14 1 1 

15 1 1 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 1 

19 1 1 

20 1 0 

21 1 1 

22 1 1 

23 1 1 

24 1 1 

25 1 0 

26 1 0 
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27 1 1 

28 1 0 

29 1 1 

30 0 0 

31 1 1 

32 0 0 

33 1 1 

34 1 1 

35 1 1 

36 0 0 

37 1 1 

38 1 1 

 

6.4  Prikaz števila doseženih točk učencev na Vprašalniku DCDQ in pri 

posameznih nalogah detekcijskega testa 

 

 Vprašalnik 

DCDQ 

Naloga 1 Naloga 2 

 

Naloga 3 Naloga 4 

Zaporedna 

številka 

učenca 

1 63 2 2 1 2 

2 63 2 2 2 1 

3 65 1 1 1 1 

4 62 2 2 2 1 

5 30 1 1 1 1 

6 57 1 1 2 1 

7 46 1 0 1 1 

8 41 1 1 1 1 

9 44 2 1 1 0 
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10 52 1 1 1 2 

11 46 1 0 0 1 

12 44 2 1 2 1 

13 63 2 2 1 2 

14 62 2 2 2 2 

15 54 2 2 2 2 

16 56 1 1 1 1 

17 56 1 0 1 1 

18 56 1 1 2 1 

19 63 2 2 2 1 

20 59 1 1 2 2 

21 59 2 2 2 2 

22 56 1 1 1 2 

23 60 1 2 2 1 

24 56 2 1 2 2 

25 58 0 0 0 0 

26 58 0 0 1 0 

27 58 2 1 1 1 

28 57 2 1 1 1 

29 47 2 1 1 1 

30 35 1 1 2 1 

31 71 1 2 2 1 

32 40 1 1 1 1 

33 60 1 2 2 2 

34 49 0 1 1 1 

35 63 2 1 1 2 

36 45 1 1 1 1 

37 68 2 1 1 2 

38 68 2 2 1 1 

 


