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POVZETEK: 
 

V specialističnem delu sem se posvetil raziskavi, ki preverja, ali lahko s pomočjo glasbene 

umetnosti vplivamo na zmanjševanje vedenjskih težav oseb z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju in ali izvedeni proces z vodenimi glasbenimi dejavnostmi vpliva na izboljšanje njihove 

socialne povezanosti. Predstavil sem naslednje vsebine: pomoč z umetnostjo, mednarodno 

uveljavljene koncepte glasbene terapije, glasbene dejavnosti z ustvarjalnostjo v luči pomoči z 

umetnostjo, komunikacijo v povezavi z metodo EBL in teoretična spoznanja o nastajanju ter 

vzdrževanju vedenjskih težav, ki se pojavljajo pri otrocih, mladostnikih in odraslih z motnjo v 

duševnem razvoju. Prikazal sem glasbeno terapevtski proces in njegove učinke, razširjenost 

glasbene terapije v praksi, opredelil cilje te dejavnosti pri zmanjševanju neprimernih vedenjskih 

odzivov in opisal značilnosti vedenjskih težav. Ustvarjalnost sem predstavil ob koncu 

teoretičnega dela in ga povezal z uvodom v empirični del, kjer predstavim praktične pristope v 

povezavi z glasbeno ustvarjalnostjo. S pomočjo teoretičnih izhodišč in na osnovi zastavljenih 

ciljev sem oblikoval ter izvedel skupinski proces glasbenih dejavnosti, v katerega so bile 

vključene tri osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi težavami. Tehnike in 

pristope dela sem izbiral glede na analizo posameznih glasbenih srečanj in teoretičnih izhodišč. 

Na osnovi zbranih podatkov multiple študije primera, vključno z upoštevanjem skupinske 

dinamike in interpretacije rezultatov ocenjevanja izbranih vprašalnikov, podajam ugotovitve 

glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pomoč preko vodenih glasbenih dejavnosti 

učinkovito spodbuja nebesedno in besedno komunikacijo ter ustvarjalnost v skupini oseb z 

motnjami v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami. Raziskava potrdi tudi 

zmanjševanje vedenjskih težav, kar se je še posebej izrazilo pri fantu, ki sem ga poimenoval 

Močni. Ugotavljam tudi, da se vedenjske težave vseh treh udeležencev pri skupinski glasbeni 

dejavnosti niso izražale.   

 

Ključne besede: pomoč z umetnostjo, glasbene dejavnosti, vedenjske težave, motnje v duševnem 

razvoju, glasbena ustvarjalnost 
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ABSTRACT: 

 

In my specialist thesis I have devoted myself to a research study which examines the possibility 

of influencing on the reduction of behavioural problems of persons with moderate learning 

disabilities by using the art of music, and the possibility that implemented process with guided 

musical activities has an impact on improving their social cohesion. I presented following 

contents: assistance with art, internationally recognized concepts of musical therapy, musical 

activities with creativity in the light of assistance with art, communication in connection with the 

EBL method and theoretical insights about the formation and perseverance of behavioural 

problems that arise in children, adolescents and adults with learning disabilities. I have shown a 

musical therapeutic process and its effects; the prevalence of musical therapy in practice; defined 

the objectives of these activities in reducing inappropriate behavioural responses; and described 

the characteristics of behavioural problems. Creativity as such is explained at the end of the 

theoretical part and is connected with the empirical part which deals with practical approaches to 

musical creativity. Using theoretical premises and on the basis of set goals, I have formulated and 

carried out the collective process of musical activities in which there were included three persons 

with moderate learning disability and with behavioural problems. I have chosen the techniques 

and approaches of work with regard to the analysis of individual musical meetings and in the 

accordance with theoretical premises. On the basis of collected data of multiple case study, 

including the consideration of group dynamics and interpretation of the results of the evaluation 

of selected questionnaires, I have explained the findings regarding given research questions. 

Assistance through guided musical activities effectively encourages nonverbal and verbal 

communication and creativity in a group of people with learning disabilities and expressed 

behavioural problems. The study has also confirmed the reduction of behavioural problems, 

especially in the case of a boy, whom I named Močni. It was also established that behavioural 

problems of all three persons included in the group musical activity did not expressed themselves. 

 

Keywords: aid with art, musical activities, behavioural problems, learning disabilities, musical 
creativity.  



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

5 
 

KAZALO VSEBIN: 

POVZETEK: ......................................................................................................................................... 3 

1 UVODNE MISLI .............................................................................................................................. 8 

2 POMOČ Z UMETNOSTJO – UMETNOSTNA TERAPIJA ..................................................................... 10 

2.1 PREDSTAVITEV PODROČIJ UMETNOSTNE TERAPIJE ....................................................................... 11 

2.1.1 LIKOVNA TERAPIJA .......................................................................................................................... 11 

2.1.2 PLESNO-GIBALNA TERAPIJA ............................................................................................................... 11 

2.1.3 DRAMSKA TERAPIJA ........................................................................................................................ 12 

3 GLASBENA TERAPIJA ................................................................................................................... 13 

3.1 GLASBA, KOT TERAPIJA ALI ZDRAVILSKA TEHNIKA V LUČI PRETEKLOSTI ............................................... 14 

3.2 GLASBENA TERAPIJA V SODOBNEM ČASU .................................................................................. 15 

3.3 UPORABA GLASBENE TERAPIJE ............................................................................................... 16 

3.4 TEMELJNA PODROČJA DELOVANJA GLASBENE TERAPIJE (GT) .......................................................... 17 

3.5 PSIHOTERAPEVTSKI MODELI GT ............................................................................................. 19 

3.5.1 PSIHODINAMIČNI MODEL ................................................................................................................. 20 

3.5.2 KOGNITIVNI MODEL GLASBENE TERAPIJE .............................................................................................. 22 

3.5.3 BEHAVIORISTIČNI MODEL ................................................................................................................. 22 

3.6 GLASBENO TERAPEVTSKI PROCES ............................................................................................ 23 

3.7 GLASBENI TERAPEVT ........................................................................................................... 24 

3.7.1 VPLIV GLASBENEGA TERAPEVTA NA KLIENTA .......................................................................................... 25 

3.7.2 GLASBENO TERAPEVTSKI CILJI IN METODE ............................................................................................. 25 

3.7.3 GLASBENI ELEMENTI V TERAPEVTSKEM PROCESU .................................................................................... 26 

4 KOMUNIKACIJA .......................................................................................................................... 30 

4.1 UVOD V POGLAVJE O KOMUNIKACIJI ........................................................................................ 30 

4.2 BESEDNA KOMUNIKACIJA ..................................................................................................... 30 

4.3 NEBESEDNA KOMUNIKACIJA .................................................................................................. 31 

4.4 PORAJAJOČI SE JEZIK TELESA .................................................................................................. 32 

4.4.1 INTERAKCIJSKE STRUKTURE ............................................................................................................... 33 

5 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI ................................................................................................ 38 

5.1 OSEBE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU .............................................................................. 39 

5.2 OSEBE S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI ........................................................................ 40 



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

6 
 

5.3 KLASIFIKACIJA ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV ......................................................................... 41 

5.3.1 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU ................................................ 42 

5.3.2 OZADJA MOTEČEGA VEDENJA ............................................................................................................ 43 

6 USTVARJALNOST ......................................................................................................................... 45 

6.1 TEORIJA ŠESTIH PODROČIJ PRI USTVARJALNEM PROCESU ............................................................... 46 

7 VODENE GLASBENE DEJAVNOSTI KOT POMOČ OSEBAM Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM 
RAZVOJU IN IZRAŽENIMI VEDENJSKIMI TEŽAVAMI ............................................................................ 48 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ............................................................................... 52 

8.1 CILJI RAZISKAVE: ................................................................................................................ 52 

8.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................................................. 52 

8.3 METODOLOGIJA ................................................................................................................ 53 

8.3.1 OPIS VZORCA ................................................................................................................................. 53 

8.3.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ ................................................................................................................. 54 

8.3.3 GLASBENI INSTRUMENTARIJ .............................................................................................................. 54 

9 POSTOPEK POTEKA ŠTUDIJE PRIMERA ......................................................................................... 56 

10 OPISI SKUPNIH GLASBENIH SREČANJ IN ANALIZA PODATKOV ....................................................... 57 

10.1 KRATKA PREDSTAVITEV LESTVIC OPOZICIONALNEGA / KLJUBOVALNEGA, AGRESIVNEGA VEDENJA TER 

INTERNEGA VPRAŠALNIKA CUDV DRAGA ....................................................................................... 104 

10.2 KVANTITATIVNA ANALIZA KLAV, LZOKV IN INTERNEGA VPRAŠALNIKA CUDV DRAGA ....................... 105 

11 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .............................................................................. 116 

12 ZAKLJUČEK................................................................................................................................ 120 

13 VIRI .......................................................................................................................................... 122 

 

  



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

7 
 

KAZALO TABEL 

TABELA 1: PREGLED CILJEV IN EBL ANALIZE PROCESA (OD 1. DO 6. SREČANJA) ................................. 102 

TABELA 2: PREGLED CILJEV IN EBL ANALIZE PROCESA (OD 7. DO 12. SREČANJA) ............................... 103 

TABELA 3: ANALIZA TRENUTNE POGOSTOSTI IN OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA PO OCENJEVALNEM 
SISTEMU KLAV, LZOKV PRI LEPI. ...................................................................................................... 105 

TABELA 4: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI RAZLIČNIH OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA V 
DOLOČENEM ČASOVNEM OBDOBJU PRI LEPI. ................................................................................. 106 

TABELA 5: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI OPOZICIONALNEGA/KLJUBOVALNEGA 
VEDENJA PRI LEPI PO LZOKV. .......................................................................................................... 107 

TABELA 6: MOTEČE VEDENJE, OCENA IN OPIS PRI LEPI (INTERNI VPRAŠALNIK CUDV DRAGA). .......... 108 

TABELA 7: ANALIZA TRENUTNE POGOSTOSTI IN OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA PO OCENJEVALNEM 
SISTEMU KLAV IN LZOKV PRI UDELEŽENKI MIRNI. ............................................................................ 108 

TABELA 8: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI RAZLIČNIH OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA 
PO KLAV PRI MIRNI. ....................................................................................................................... 109 

TABELA 9: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI OPOZICIONALNEGA/KLJUBOVALNEGA 
VEDENJA PRI UDELEŽENKI MIRNI PO LZOKV. ................................................................................... 110 

TABELA 10: MOTEČE VEDENJE, OCENA IN OPIS PRI MIRNI (INTERNI VPRAŠALNIK CUDV DRAGA). ..... 111 

TABELA 11: ANALIZA TRENUTNE POGOSTOSTI IN OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA PO OCENJEVALNEM 
SISTEMU KLAV IN LZOKV PRI MOČNEM ........................................................................................... 112 

TABELA 12: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI RAZLIČNIH OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA 
PO KLAV PRI MOČNEM. .................................................................................................................. 113 

TABELA 13: PRIMERJALNA OCENA SPREMEMB POGOSTOSTI OPOZICIONALNEGA/KLJUBOVALNEGA 
VEDENJA PRI MOČNEM PO LZOKV. ................................................................................................. 114 

TABELA 14: MOTEČE VEDENJE, OCENA IN OPIS PRI MOČNEM (INTERNI VPRAŠALNIK CUDV DRAGA). 115 



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

8 

1 UVODNE MISLI 
 

»Umetnost, v kateri obstoji življenje, ne prikazuje minulega, temveč ga nadaljuje«  

 

                                                                                                        Henri B. Stendhal 

 

Če povežem uvodno misel z umetnostjo kot obliko pomoči, najdem njen smisel v navedbi 

Vogelnikove (2002), ki poudarja pomen razvoja novih potencialov umetnostnih procesov, ki 

spodbujajo spreminjanje v človekovem razvoju in življenju ter v življenju družbe. Ta način 

razmišljanja me je vodil pri preizkušanju in nadgrajevanju uvajanja glasbenih dejavnosti z 

ustvarjalnostjo ter aktualnih metod pomoči z glasbeno umetnostjo. 

 

Sem skupinski habilitator, v centru CUDV Draga. Že štirinajsto leto delujem kot glasbenik in 

opravljam različne naloge z glasbenega področja. Vsakodnevno vodim glasbene dejavnosti za 

osebe s posebnimi potrebami, poučujem igranje na inštrumente, sodelujem pri različnih projektih 

in skupinskih glasbenih nastopih ter kot soavtor pri nastajanju novih priročnikov. 

 

Delo z osebami s posebnimi potrebami mi je prineslo veliko izkušenj pri vključevanju 

posameznikov v skupino in njihovem medsebojnem povezovanju. Z glasbeno skupino, ki sem jo 

tako osnoval, smo izvajali različne glasbene dejavnosti ter občasno delovali tudi kot 

»ambasadorji« našega Centra, saj smo nastopali na različnih prireditvah po Sloveniji ter 

sodelovali z našo dramsko skupino pri ustvarjanju glasbene spremljave. Prav tako smo bili 

večkrat povabljeni k nekaterim projektom, ki so usmerjeni v integracijo otrok s posebnimi 

potrebami v nova okolja. 

 

Predpriprave na glasbene nastope pri skupinskih glasbenih srečanjih so bile zaradi izraženega 

težavnega vedenja nekaterih oseb z motnjo v duševnem razvoju večkrat otežene in delno 

onemogočene. Iskati, uvajati in preizkušati je bilo treba nove metode glasbenih dejavnosti za 

izboljšanje socialne interakcije znotraj skupine ter iskati lažjo inkluzijo omenjenih oseb v 

skupino. Ob sočasnem specialističnem študiju PZU sem pridobil teoretična znanja in tudi nove 

praktične vidike s področja glasbeno terapevtskega dela, s čimer sem lahko takoj poglabljal svoje 
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delo v Centru ter ga sidral in ozaveščal z novo pridobljenimi perspektivami in strokovnimi 

temelji.  

 

Za konec uvodnih misli naj navedem nedavni dogodek, ki osvetljuje mojo osnovno nastrojenost 

in občutke, ki jih doživljam pri svojem delu. V sklopu projekta medsebojnega povezovanja oseb s 

posebnimi potrebami iz CUDV Draga z otroki prvega razreda OŠ Kočevje sem v Kočevju vodil 

skupno glasbeno delavnico - naših uporabnikov in osnovnošolcev. Z nami je šlo tudi dekle iz 

Drage, ki je bilo vključeno v moje raziskovalno delo za specialistično nalogo (poimenoval sem jo 

z izmišljenim imenom »Mirna«). Zaradi svojega motečega vedenja še ni nikoli nastopala ali 

sodelovala pri kakšnem projektu. Njeno veselje ob tokratnem skupnem druženju z otroki iz OŠ je 

bilo nepopisno. Kljub moji predhodni zaskrbljenosti pa se je vse dobro izšlo. Ko smo se vračali 

proti avtu, sem srečal svojo znanko. Vsi smo jo lepo pozdravili. Predstavil sem ji »moje« 

glasbenike. Ob slovesu mi je potihoma priznala, da se ji smilijo. Sam pa do njih ne občutim 

pomilovanja, temveč prijateljstvo. Moj odnos do njih ni pokroviteljski, temveč jih jemljem kot 

»podpornike« na svoji življenjski poti.  

 

»Umetnik, ki ima pogum, se povsem prepusti svojim nagnjenjem. Le tisti, ki se prepusti svojim 

nagnjenjem, ima pogum, in le, kdor je pogumen, je umetnik.«  

                                                                                                                              

 Maurice Ravel 
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2 POMOČ Z UMETNOSTJO – UMETNOSTNA TERAPIJA 
 

Pomoč z umetnostjo, tudi umetnostna terapija, je metoda ustvarjalnega izražanja, ki se uporablja 

kot terapevtska tehnika ter sodi v skupino psihoterapevtskih metod (Edwards, 2004). V svetu se 

uveljavlja pod različnimi imeni: umetnostna terapija, kreativna terapija, umetnostno ekspresivna 

terapija. V slovenskem prostoru pa se uporablja izraz »pomoč z umetnostjo« (Tancig, Vogelnik, 

Kroflič, 1998). V nadaljevanju bom pri povzemanju slovenskih besedil uporabljal izraz pomoč z 

umetnostjo, pri obravnavi tuje literature pa umetnostna terapija. 

 

Iz sodobne perspektive lahko umetnostno terapijo opredelimo kot obliko zdravljenja, pri kateri 

igra ustvarjalnost osrednjo vlogo pri psihoterapevtskem procesu med terapevtom in klientom. Pri 

tem klient ne potrebuje predhodnih izkušenj ali znanj s področij umetnosti, prav tako pa za 

terapevta v prvi vrsti ni pomembna estetika pri umetniškem izražanju. Splošni cilj umetnostnega 

terapevta je, da spodbudi klienta k spremembam v smislu osebnostne rasti (Edwards, 2004). 

 

Pomoč z umetnostjo (umetnostna terapija) omogoča izbiro in uporabo umetnostnih medijev s 

področja likovnega izražanja, drame, glasbe in plesa. Na osnovi teh področij ločujemo med 

likovno, dramsko, glasbeno in gibalno-plesno terapijo. Vogelnikova (2002) med drugim navaja, 

da je krajev in ustanov, kjer danes uporabljajo ustvarjalno umetnostno terapijo, nešteto in se med 

seboj razlikujejo, kar kaže na širino terapevtskih uporabnih možnosti umetnosti. Če povzamem 

Vogelnikovo, odseva umetnostna terapija – kot mlada in hitro razvijajoča se disciplina – tudi 

raznolikost terapevtskih pristopov in teoretičnih izhodišč ter različne poklicne okoliščine, v 

katerih delajo umetnostni terapevti (Vogelnik, 2002). 
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2.1 Predstavitev področij umetnostne terapije 

2.1.1 Likovna terapija 
 

Likovna terapija združuje področje osebnega razvoja, vizualne umetnosti (risanja, slikanja, 

kiparstva in drugih umetnostnih oblik) in kreativnega procesa z mentorskim modelom in 

psihoterapijo. Likovno terapijo uporabljajo otroci, mladostniki, odrasle in starejše osebe, skupine 

ljudi in družine, da bi ocenili in obravnavali naslednje: anksioznost, depresijo in druge duševne in 

emocionalne težave in motnje; zloraba mamil in druge vrste odvisnosti; težave z družinskimi in 

medsebojnimi odnosi; zlorabe in družinsko nasilje; socialne in emocionalne težave, ki so 

posledica motnje ali bolezni; travme in izgube; fizične, kognitivne in nevrološke težave; 

psihosocialne težave povezane z boleznijo. Likovno terapijo najdemo v velikem številu ustanov, 

kot so bolnišnice, klinike, »Wellness« centri, vzgojno izobraževalne ustanove in v zasebni praksi. 

Raziskave na tem področju potrjujejo, da je kreativni proces vključen v ustvarjanje in osebno 

izražanje. Ljudem pomaga pri razreševanju konfliktov in problemov, razvijanju socialnih veščin, 

prilagoditvi obnašanja, zmanjševanju stresa, izboljšanju samopodobe in samozavedanja ter 

omogoča hitrejše opažanje in lažje razumevanje. (AATA –The American Association of Art 

Therapists – Ameriška zveza likovnih terapevtov, 2008). 

 

2.1.2 Plesno-gibalna terapija 
 

Plesno-gibalna terapija (PGT) je kreativna oblika terapije, ki uporablja gibanje in ples v povezavi 

z glasom, glasbo in ostalimi umetnostnimi mediji kot terapevtsko ali zdravilno sredstvo in skozi 

telo vpliva na duševnost. Pot verbalnih terapij je nasprotna, saj skušajo vplivati na telo in vedenje 

skozi duševnost (Payne, 2004). Paynova v knjigi »Dance Movement Therapy - Theory, Research 

and Practice« pravi, da je »plesno-gibalna terapija« psihoterapevtska metoda uporabe giba in 

plesa, preko katerega se posameznik lahko kreativno vključuje v proces svoje emocionalne, 

kognitivne, psihične in socialne integracije« (Payne, 2004, str. 14). Izvaja se v skupinah ali 

individualno v procesu vzgoje in izobraževanja, zdravljenja in socialnega skrbstva, vključno z 

zasebno prakso. Plesni terapevt nudi klientu oporo in ga spodbuja k izražanju. Po mnenju 
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Ameriškega združenja je plesna terapija »psihoterapevtska uporaba gibanja kot procesa, ki 

spodbuja čustveno in fizično integracijo posameznika (ADTA 1972)« (Levy, 1988). 

2.1.3 Dramska terapija 
 

Dramska terapija uporablja dramo za doseganje terapevtskih ciljev, kot so blaženje simptomov, 

čustvena in fizična integracija ter osebnostna rast. Temelji na sposobnosti vživljanja v nove 

situacije skozi igro oz. soočanje z realnimi problemi skozi novo uprizarjanje le-teh. Klienti so 

običajno zelo motivirani za aktivno delovanje, svobodo izražanja in celo zabavo, s tem pa se 

povišuje tudi njihova zmožnost samospoznavanja ter samopomoč. Znotraj dramske terapije se 

uporabljajo dramsko zasnovani procesi, maske, lutke, dramske igre, delo z glasom ter delo s 

predloženim tekstom. Uporaba in ustvarjanje zgodbe, mita, podobe in giba ponuja ustvarjanje 

metafore in simbolov za raziskovanje in izkušnjo določenih situacij (Warren 1993; Jones 2005, v 

Knoll, 2011). 
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3 GLASBENA TERAPIJA 
 

"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."  

 

                                                                                                         William Shakespeare 

 

»Uporaba glasbe kot pomoči z umetnostjo se zdi precej smiselna in je globoko vpletena v naše 

bivanje« (Pepelnak Arnerić, 1997, str. 99). Nadalje Pepelnak Arnerič  navaja njene pozitivne 

učinke: sproščanje, preusmerjanje agresivnosti v konstruktivno delovanje, povečanje delovne 

sposobnosti, aktiviranje obrambne sposobnosti, pomoč pri razvijanju osebnosti, razširjanje 

zavesti, pomoč pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. 

 

Juliette Alvin, ena od najbolj znanih pionirk glasbene teorije, je rekla, da nikakor ne smemo 

prezreti telesnega učinka glasbe. Menila je, da je nujno treba proučevati fiziologijo, da bi 

razumeli, kako lahko glasba vpliva na telo, in da je bil ta vidik pogosto prezrt, ker ni 

»romantičen« in se ni zdel povezan z veliko pomembnejšimi psihološkimi in psihoterapevtskimi 

procesi v glasbeni terapiji. Toda čustvenega učinka glasbe ne moremo doživeti, ne da bi doživeli 

tudi ustrezen telesni učinek, vsi fizični učinki zvoka pa neizogibno izzovejo psihološko reakcijo. 

Z romantičnega stališča je John Sloboda, vodilni glasbeni psiholog v Veliki Britaniji, omenjal 

tako imenovani učinek »DTPOTA« («Darling, They're Playing Our Tune Again« – «Draga, spet 

igrajo najin napev«), ki vzbudi «kurjo polt« kot odziv zaradi asociacije; sposobnost glasbe, da 

obudi spomine in asociacije, je res zelo močna. Na splošno je proučevanje, kako glasba fiziološko 

vpliva na nas, psihologe in zdravnike prevzelo celo bolj kot glasbene terapevte in privedlo do 

nekaj obsežnih raziskav in zelo podrobnih študij. V zadnjem času so zdravniki, terapevti in 

medicinske sestre, včlanjeni v Mednarodno družbo za glasbo (International Society for Music), 

pozorno proučevali, kako možgani dojemajo in obdelujejo glasbo, pa tudi možnosti, da bi glasbo 

uporabili pri zdravstvenih in zobozdravstvenih posegih. Tako psihologi, glasbeni terapevti in 

zdravniki, ki proučujejo telesne učinke glasbe in zvoka, dobivajo zanimive rezultate 

raziskovalnih študij o vplivih glasbe na srčni utrip, krvni tlak, dihanje, temperaturo kože, 

elektrodermalno dejavnost (vezano na stopnjo vzburjenosti) in možgansko valovanje (Wigram, 

Pederson in Bonde, 2002). 
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3.1 Glasba, kot terapija ali zdravilska tehnika v luči preteklosti 
 

Starodavni zdravilni rituali so vključevali glasbo in zvok ter so se pojavljali v mnogih kulturah. O 

zdravilni moči glasbe pripovedujejo mnogi miti in zgodbe. Zanimivo je vprašanje, ali obstaja 

neprekinjena vez med uporabo glasbe skupaj z medicino starega veka ter novodobno prakso 

glasbene terapije. Dokazi o obstoju zdravilne moči glasbe so bili pogosta tema v literaturi o 

filozofiji in glasbeni teoriji vse od Platona naprej, medtem ko se teorije o zdravilnem vplivu 

glasbe v zgodovinskih delih o medicini redko pojavljajo. Horden (2000, v Wigram, Pederson in 

Bonde, 2002) navaja, da je imela medicina vse od Hipokrata dalje skeptičen in posmehljiv odnos 

do terapevtskih učinkov glasbe, medtem ko sta bili zdravilni moči glasbe naklonjeni predvsem 

filozofija in religija. 

 

V srednjem veku Boethius v svojem delu »De Institutione Musica«, ki je del predmetnika 

študentov medicine, navede tudi poglavje o zdravilni moči glasbe. Anekdote, sestavki in izjave 

Boethiusa se v srednjeveški glasbeni literaturi pogosto pojavljajo in temeljijo na maloštevilnih 

vendar jedrnatih teoretičnih predpostavkah (Gouk 2000; Horden 2000, v Wigram, Pederson in 

Bonde, 2002).: 

 

• v neoplatonizmu, ki je filozofska smer med 3. in 6. stoletjem n.š. in obnavlja ter razvija 

Platonovo filozofijo, je zvok interpretiran kot mikrokozmični odraz vibracij iz obdobja 

nastanka planetov in nebesnih teles. 

 

• v Hipokratovi teoriji o obstoju štirih telesnih sokov (kri, sluz, rumeni in črni žolč), 

najdemo trditev, da je telesno in mentalno zdravje  odvisno od  ravnovesja med temi 

tekočinami ter, da lahko nanj vplivamo z vibracijami glasbe. 

 
• v etosu, starogrški doktrini, najdemo navedbe, da imajo različne zvrsti glasbe specifične 

lastnosti, ki vplivajo na človeški um. 

 

• v srednjeveški glasbeni literaturi najdemo tudi trditev da lahko glasba preko zavesti, ki 

spodbuja ali škoduje zdravju, vpliva na osebnostne lastnosti oz. človeške prvine.  
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V obdobju renesanse spet obudijo starodavno prepričanje, da ima glasba očiščevalno vrednost. 

Predpisovali so jo predvsem za zdravljenje melanholije, obupa in norosti. 

 

Glasba se kot element zdravljenja v smislu spekulativnosti in metafizike pogosto pojavlja tudi v 

»New Age« literaturi, čeprav temeljijo sodobne glasbenoterapevtske metode na znanstvenem 

raziskovanju in empirični dokumentaciji (Horden 2000, v Wigram, Pederson in Bonde, 2002). 

 

3.2 Glasbena terapija v sodobnem času 
 

V kontekstu sodobne glasbene terapije je glasba v primerjavi z izvornimi vsebinami  obravnavana 

kot doživetje; dovolj je  manjša organiziranost glasbenih parametrov, estetske komponente so 

manj zastopane, dodajo se neglasbeni elementi in druge umetnostne prvine itd. Glasbeno terapijo 

je zaradi njene specifičnosti težje definirati (Bunt, 1994, str. 6). Kot nadalje navede Buntova 

(prav tam), želimo pri glasbeni terapiji vzpostaviti kontakt z drugo osebo in preko medsebojne 

komunikacije zaznati njene težave.  

 

Mnogo let je v Veliki Britaniji prevladovala standardna definicija Alvinove (1975), ki opiše 

glasbeno terapijo kot nadzorovano uporabo glasbe z namenom zdravljenja, rehabilitacije in 

izobraževanja ter usposabljanja otrok ter odraslih, ki trpijo zaradi telesne, duševne ali čustvene 

motnje. Širšo verzijo definicije poda Avstralsko združenje glasbenih terapevtov (AAMT), ki 

pravi, da je glasbena terapija načrtovana uporaba glasbe za doseganje terapevtskih ciljev pri 

otrocih in odraslih, ki imajo socialne, čustvene, psihične in intelektualne težave. Ameriško 

nacionalno združenje glasbene terapije (NAMT) opredeljuje le-to kot uporabo glasbe z namenom 

obnovitve, vzpostavitve in ohranjanja ter izboljšanja mentalnega, psihičnega in fizičnega zdravja. 

(Bunt, 1994, str. 6). Glasbena terapija predstavlja dinamično kombinacijo med področjema, 

glasbe in terapije v širšem smislu. Ti dve disciplini se medsebojno prepletata, povezujeta in 

črpata druga od druge. Glasbena terapija nosi v sebi elemente umetnosti (subjektivnost, 

individualnost, ustvarjalnost, estetika), znanosti (objektivnost, univerzalnost, reproduktivnost, 

resničnost) ter interpersonalnega procesa (empatija, intimnost, komunikacija, vzajemnost, 

odnosne vloge) (Bruscia, 1998, str. 7). 
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3.3 Uporaba glasbene terapije 
 

Glasbena terapija je raznolika, zajema mnogo področij in tudi okvirov praktične aplikacije. 

Uporablja se v šolah, klinikah, psihiatričnih bolnišnicah in zdravstvenih bolnišnicah, kirurgiji, 

interni medicini, pediatriji, rehabilitacijskih centrih, zdravstvenih domovih, centrih z dnevno 

oskrbo, hospicih, zaporih, zavetiščih za brezdomce, javnih centrih in institucijah ter v privatnem 

zdravstvu (Bruscia, 1998; Celarec, 1992). Namenjena je najrazličnejšim posameznikom -  

populacija njenih klientov med drugim zajema osebe z motnjami v duševnem razvoju, avtistične 

otroke, otroke z motnjami čustvovanja, odrasle s psihičnimi motnjami, osebe z vidnimi, slušnimi, 

govornimi in motoričnimi težavami, otroke z učnimi težavami, zlorabljene otroke, otroke z 

vedenjskimi motnjami, zapornike, odvisnike, zdravstvene paciente, starejše občane, 

neozdravljivo bolne otroke in odrasle ter nevrotične osebe, osebe s travmami, poškodbami, 

komunikacijskimi težavami, motnjami v odnosih, osebe z nerazvitimi možgani in druge (Bruscia, 

1998; Kuzma, 2001). Pri tem Bruscia definira klienta kot osebo, ki potrebuje ali išče pomoč pri 

drugi osebi, zaradi dejanske, namišljene ali potencialne ogroženosti zdravja, fizične, čustvene, 

mentalne, vedenjske, socialne ali duhovne narave. Dejavnosti glasbene terapije se poleg naštetega 

uporabljajo tudi pri zdravih posameznikih za zmanjšanje stresa, pri porodu, za lažje 

spoprijemanje z bolečino, pri samo-aktualizaciji, duhovnem razvoju in so spremljevalke telesnih 

aktivnosti (Bruscia, 1998; Kuzma, 2001).  

 

Kot navajajo Bužan, Stergar, Golob in Ulaga (2002), je pomoč z glasbeno umetnostjo za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju pogosto edini način izražanja in edino področje, kjer so lahko 

enako uspešne kot osebe brez motenj, kar jim daje občutek, da so nekje enakovredne drugim. 

Pomembnost zadovoljstva v smislu varnosti, sodelovanja, uživanja ter uspešnosti je ključna za 

njihovo samozavest in izgradnjo pozitivne samopodobe.  
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3.4 Temeljna področja delovanja glasbene terapije (GT) 
 

Področij delovanja glasbene terapije je veliko, razlikujejo se glede na terapevtske cilje, metode in 

tehnike, specifičnosti vzpostavitve terapevtskega odnosa ter glede na populacijo, ki ji je glasbena 

terapija namenjena. Bruscia (1998) glede na delovanje navaja šest področij znotraj glasbene 

terapije in sicer didaktično, medicinsko, psihoterapevtsko, zdravilsko, rekreacijsko ter ekološko 

in okoljsko področje. 

 

• Didaktično področje 

 

Temelji na učenju različnih življenjskih veščin, pridobivanju znanja ter vedenja skozi glasbeno 

terapevtski proces. Namenjena je osebam, ki želijo pridobiti glasbeno terapevtsko znanje, znanje 

o glasbi nasploh, osebam s posebnimi potrebami, ki se želijo naučiti igranja na glasbeni 

instrument, ter osebam, ki si z glasbenimi aktivnostmi pomagajo pri učenju drugih življenjskih 

veščin kot so n.pr. socialna adaptacija, komunikacija ter samostojno življenje. 

 

• Medicinsko področje 

 

Medicinsko področje vključuje vse vidike glasbene terapije, kjer je osnovni cilj pomoč pri 

vzpostavitvi, izboljšanju ali ohranjanju fizičnega zdravja. To področje glasbene terapije je 

namenjeno predvsem odkrivanju stopenj človekove odzivnosti na glasbo za njeno uporabo pri 

obvladovanju kroničnih bolečin, porodnih bolečin, za izboljšanje imunske odpornosti telesa v 

preventivni kurativi, za lajšanje bolečin ob operacijah in okrevanju, m.dr. tudi pri zdravljenju 

rakavih bolnikov in oseb obolelih za aidsom.  

 

• Psihoterapevtsko področje 

 

Psihoterapevtsko področje glasbene terapije pomaga spodbujati osebe k spremembam v 

osebnostni rasti, pri iskanju življenjskega smisla in njihove duševne izpolnitve. Cilji te prakse 

temeljijo na razrešitvi notranjih konfliktov, spodbujanju emocionalnega izražanja, spremembah v 
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čustvovanju in vedenju, izboljšanju interpersonalnih sposobnosti, razvoju zdravih medsebojnih 

odnosov, izboljšanju samozavedanja, odpravljanju čustvenih travm ter delu na celostnem 

osebnostnem razvoju. Terapevtske metode, cilji in tehnike variirajo glede na izbran 

psihoterapevtski model in njegovo usmeritev. Uporablja se v psihiatričnih bolnišnicah, 

psihoterapevtskih posvetovalnicah, v zasebni praksi, šolah in dnevno varstvenih centrih. 

Psihoterapevtske modele bom podrobneje predstavil v naslednjem poglavju. 

 

• Zdravilsko področje 

 

Osnovni princip te prakse temelji na dejstvu, da sta glasba in univerzum v ravnovesju ter oba 

organizirana na podlagi zvočnih vibracij - zato glasbo uporabimo kot zdravilni zvočni medij, ki 

pomaga človeku ponovno vzpostavljati harmonijo med telesom, umom, dušo in duhom. 

Sprememba pri zdravljenju se ne zgodi zaradi različnih terapevtskih aktivnosti klienta, ali 

terapevtskega procesa - odnosa, temveč spremembo v zdravju povzroči neposredno univerzalna 

energija zvoka ali glasba sama. Uporablja se večinoma v zasebnih praksah pri alternativnem 

načinu zdravljenja ter sprostitvenih in »Wellness« centrih. 

 

• Rekreacijsko področje 

 

To področje vključuje vse oblike glasbene terapije, kjer je osnovni cilj osebno zadovoljstvo, 

razvedrilo, sprostitev ali animacija. Lahko se uporablja v obliki individualnih programov, ki 

pomagajo osebam h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa in vzpostavljanju večje socialne 

mreže v različnih institucijah in skupnostih. Ta oblika glasbene terapije lahko služi tudi kot 

dopolnilni del drugih terapij, bodisi na začetku, v sredini ali ob zaključku zdravljenja.  

 

• Ekološko ali okoljsko področje 

 

To je pretežno nova oblika glasbeno-terapevtske prakse, ki vključuje vse vidike glasbe in 

glasbene terapije, kjer je primarni namen izboljševanje zdravja v kontekstu širše socialno-

kulturne skupnosti in vzpostavljanje zdravega odnosa med skupnostjo in okoljem. Poseben 
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poudarek je na razvijanju zdravih odnosov v družini, (kot prvi matični celici družbe), odnosih na 

službenem mestu, življenju s skupnostjo  in razvoju emocionalne ter ekološke zavesti. Osnovna 

premisa te prakse je, da sprememba pri posamezniku vodi k spremembi pri drugem posamezniku 

(Bruscia, 1998). 

 

3.5 Psihoterapevtski modeli GT 
 
Na osnovi literature, ki obravnava relacije med glasbenim izražanjem, glasbeno terapijo in 

obravnavo duševnih motenj, obstaja več različnih kvalifikacij in teoretičnih koncepcij ter 

modelov, ki imajo svoj lastni glasbeno terapevtski jezik.  

Wheeler (1987, str. 39-41) opredeli glasbeno terapijo pri obravnavi duševnih motenj v tri 

kategorije: 

 

• Aktivna glasbena terapija z namenom aktivnega doživljanja sebe in glasbene izkušnje; 

• Glasbena terapija z notranjim uvidom z namenom zmanjševanja nezaželenih psihičnih 

vsebin; 

• Glasbena terapija z notranjim uvidom z namenom izgrajevanja novih psihičnih vsebin. 

 

Drugi dve kategoriji predstavljata poglobljen glasbeno-terapevtski pristop, kjer se obravnavajo 

predvsem človekove nezavedne vsebine. 

 

Glede  ciljev, metod in tehnik terapevtskega procesa je uporaba različnih psihoterapevtskih 

modelov precej raznovrstna. Glasbeni terapevt lahko uporablja več metod in tehnik hkrati ali pa 

črpa znanje iz zakonitosti posameznega teoretičnega glasbeno-terapevtskega modela. Trenutno 

najbolj aktualni in uporabljeni psihoterapevtski modeli, kot jih navajata Scovel in Gardstrom 

(2002, v Unkefer in Thaut, 2005) in se uporabljajo za zdravljenje oseb z duševnimi motnjami so: 

psihodinamični, kognitivni, humanistični, biomedicinski, behavioristični ter holistični. 
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3.5.1 Psihodinamični model 
 

Psihodinamični glasbeno terapevtski pristop temelji na teoretičnih postavkah, ki jih je razvil 

Sigmund Freud v prvi četrtini dvajsetega stoletja. Nato so njegov koncept razvijali in 

dopolnjevali njegovi učenci in somišljeniki Alfred Adler, Carl Jung, Erik Erikson ter drugi. 

Osnovna premisa psihodinamične orientacije je, da individualna duševnost funkcionira na 

različnih stopnjah zavedanja, vključujoč nezavedno (Id), zavedno (ego-jaz) in nadjaz (superego). 

Dva najbolj pomembna cilja pri psihodinamični terapiji sta prepoznati in ozavestiti potlačene 

nezavedne vsebine ter doživeti pravilno čustveno izkustvo zaradi terapevtskega procesa transfera 

in kontratransfera ter projekcije in internalizacije. V psihodinamičnem glasbeno terapevtskem 

modelu se poleg različnih tehnik in metod največkrat uporablja glasbena improvizacija. Pri tej 

metodi klient ustvarja glasbo spontano z glasbenimi instrumenti ali s svojim glasom, da bi izrazil 

svoja večplastna čustvena stanja kot so n.pr. napetost, frustracije ter vznesenost. Klient lahko 

preko zvoka prosto izrazi vse vidike svoje biti (Bruscia, 1998). Znotraj psihodinamičnega modela 

se je razvilo več usmeritev predvsem glede na uporabljeno tehniko. Med njimi sta najbolj 

razširjeni »analitično orientirana glasbena terapija« (AOM) avtorice Mary Priestly (1994) ter 

»vodeno izražanje v podobah in glasba« (GIM) avtorice Helen Bonny (1994). 

 

• Analitično orientirana glasbena terapija (AOM) 

 

Zasnova analitično orientirane glasbene terapije izhaja iz psihodinamične glasbene terapije. 

Skupaj s kreativno glasbeno terapijo, ki sta jo razvila Nordoff in Robbins, velja analitično 

orientirana glasbena terapija za najbolj razširjeno aktivno glasbeno terapijo po vsem svetu. Mary 

Priestly je svoj model analitično usmerjene glasbene terapije (AOM) razvila v dolgoletnem delu s 

psihiatričnimi bolniki sredi sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Velja za pionirko v glasbeni 

terapiji na področju psihiatričnega zdravljenja. V svojem kliničnem delu je združevala 

psihoanalizo in glasbeno terapijo. Znanstvena dognanja je povzela v knjigi Analitična glasbena 

terapija (Wigram, Pederson in Bonde, 2002). 
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Analitično usmerjeno glasbeno terapijo Priestlyjeva (1994) definira kot aktivno glasbeno terapijo, 

kjer so klienti vključeni v organizirane glasbene aktivnosti, pri čemer je osrednja metoda 

glasbena improvizacija z različnimi glasbenimi instrumenti, lahko pa se dodajajo tudi izrazni 

telesni gibi ter verbalno komuniciranje. Usmerjena je v vzpostavitev klientovega 

samozdravilnega procesa s pomočjo obnavljanja mentalnih kapacitet, v izražanje ter 

prepoznavanje čustvenega razpoloženja, ki jih glasbena improvizacija sproži na simboličen način. 

Že pred njo Alvinova (1975) opredeli prosto improvizacijo kot osnovno glasbeno sredstvo za 

vzpostavitev empatičnega odnosa med terapevtom in klientom.  

 

Druga bistvena značilnost (AOM) je glasbeno terapevtski trikotnik, ki je osnovan na dinamičnem 

odnosu med klientom in terapevtom znotraj glasbene dejavnosti. V tem procesu se največkrat 

uporablja metoda glasbene improvizacije na podlagi katere se načrtujejo analize, evalvacije, cilji 

in nadaljnje terapije (Wigram, Pederson in Bonde, 2002). 

 

• Vodeno izražanje v podobah in glasba (GIM) 

 

Drugi mednarodno uveljavljen psihodinamičen teoretični koncept avtorice Helen Bonny je 

imenovan GIM (vodeno izražanje v podobah in glasba). Le-ta je razvila receptivni glasbeno 

terapevtski pristop, pri katerem je v ospredju glasbeno poslušanje, ki klienta vodi k prebujanju in 

izražanju lastnih podob. GIM predstavlja globinski pristop h glasbeni psihoterapiji, kjer posebej 

izbrana glasba učinkuje na vse aspekte človekovega notranjega doživljanja in izkustva. Bonny 

(1994) navaja, da klienti na ta način podoživljajo svoje notranje psihične procese na slikovit 

način v obliki simboličnih podob, ki se ustvarjajo na podlagi predvajane glasbe. Globoka 

sprostitev z glasbo učinkuje na spremenjeno stanje človekove zavesti, kjer se porajajo različne 

emocionalne teme v obliki podob ter simbolov. 

 

GIM je dopolnil in razširil K. E. Bruscia (1987); glasbeno izkušnjo je opredelil kot bistveno 

sestavino glasbeno terapevtskega obravnavanja, na tej osnovi so klienti sposobni narediti ključne 

spremembe v svojem življenju. 
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3.5.2 Kognitivni model glasbene terapije 
 

Pri kognitivni glasbeni terapiji je bistvenega pomena verbalno procesiranje in racionalno 

interpretiranje glasbene izkušnje. Največkrat se uporablja vodeno glasbeno poslušanje, pri čemer 

je osrednjega pomena glasbeno besedilo. Na podlagi le-tega klient interpretira in analizira svoje 

razpoloženje ter asociacije s preteklimi dogodki. Poleg poslušanja glasbe s poudarkom na  

besedilih, se uporablja tudi metoda aktivne glasbene terapije v primeru pisanja – ustvarjanja 

klientove pesmi (songwriting). Maultsby (1977, v Unkefer in Thaut, 2005) pojasnjuje, da 

ustvarjanje glasbenega besedila spodbuja klienta k racionalnemu in logičnemu razmišljanju v 

kontekstu fizične akcije. Kognitivni model glasbene terapije uporablja m. dr. še igranje glasbenih 

vlog in odprta vprašanja, ki jih klient ob poslušanju glasbe dopolnjuje. Glasba velja poleg pisanja 

besedil za najpomembnejšo metodo, saj s pomočjo prebujanja domišljije in duševnih slik klient 

lažje razume samega sebe (Unkefer in Thaut, 2005). 

3.5.3 Behavioristični model 
 

Glasbena terapija kot metoda v behaviorističnem modelu se je najbolj uveljavila v Ameriki. V 

šestdesetih in sedemdesetih letih je predstavljala objektivno in znanstveno raziskovalno metodo, 

ki je bila v funkciji doseganja modificiranega prilagoditvenega vedenja.  

 

Da glasba vpliva na vedenje, je v svojih raziskavah dokazoval Clifford K. Madsen, eden prvih 

behaviorističnih glasbenih terapevtov, ki je deloval na raziskovalnem inštitutu za glasbeno 

terapijo na Floridi. Glasba lahko služi kot namig, časovni okvir, telesno gibalni izraz, usmeri 

pozornost, predstavlja nagrado. Madsen (1965) je utemeljil uporabo glasbe kot behavioristične 

modificirane metode za izboljšanje vedenja, komunikacijskih veščin in splošnega psihofizičnega 

počutja. S svojimi raziskavami so sledili nekateri drugi behavioristično orientirani glasbeni 

terapevti, kot so Steele (1968) (»Programmed use of Music to Alter Uncooperative Problem 

Behavior«), Jorgenson (1974) (»The Use of Contingent Music Activity to Modify Behaviours 

which Interfere with Learning«), Scot, Lathom i.dr., ki so dokazali, da glasba zmanjšuje agresijo, 

stereotipno vedenje, hiperaktivnost in neprilagojeno vedenje. Ponath in Bitcon (1972) (»A 
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Behavior Analysis of Orff-Schulwerk«) sta uspešno uvedla metode Orffovega glasbenega 

izobraževanja v kontekst vedenjske terapije (Bunt, 1994, str. 40). 

 

3.6 Glasbeno terapevtski proces 
 

Bruscia (1998; Bruscia, 1987, v Kuzma, 2001) opiše štiri nivoje izvajanja glasbene terapije, ki se 

povezujejo s klinično odgovornostjo terapevta:  

 

� pomožni nivo, kjer je uporaba glasbe namenjena za neterapevtske namene, ki so še vedno 

povezani s terapijo;  

� zvišan nivo, kjer glasbo uporabljamo za povečanje učinkov drugih načinov zdravljenja;  

�  intenzivni nivo, kjer glasbena terapija prevzema osrednjo vlogo in povzroči pri klientu 

bistvene spremembe;  

� osnovna raven, kjer glasbena terapija predstavlja edini terapevtski proces ter sproži 

pomembne spremembe v klientovem življenju.  

 

Glasbeno terapevtski proces lahko zastavimo na osnovi petih korakov, kot navaja Pepelnak-

Arnerićeva (1997). V prvem skuša terapevt definirati klientov problem ter odkriti področje 

primanjkljajev, v drugem določi terapevtske cilje, od njih in od klientovih zmožnosti pa je 

odvisna izbira glasbenih aktivnosti, ki jih terapevt določi v tretjem koraku procesa. Temu sledi 

iskanje sredstev postopka, zadnji korak pa je evalvacija klientovega odziva na terapijo. Glasbena 

terapija se izvaja s posameznikom ali v skupini, običajna seansa poteka enkrat tedensko in traja 

približno pol ure do ene ure. Potekati mora v primernem prostoru, ki zagotavlja varnost, 

prostornost in izbran instrumentarij, ki je prilagojen udeležencem terapije.  

Knollova (2011a) navaja, da je obdobje obiskovanja glasbene terapije posameznega klienta 

odvisno od dogovora med terapevtom in klientom, njegovimi potrebami, zmožnostmi in tudi od 

ustanove, kjer se terapija izvaja. 
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3.7 Glasbeni terapevt 
 

Glasbeni terapevt je oseba, ki ponudi svojo strokovnost za pomoč klientu z zdravstvenimi 

težavami in je lahko dodaten ali primarni terapevt, kar je odvisno od njegovega profesionalnega 

znanja in potreb klienta. Glasbeni terapevti se med seboj razlikujejo glede na področje 

specializacije in različno klinično usmerjenost na tem področju (Bruscia, 1998). Stili dela se 

precej razlikujejo in so pod vplivom zdravstvenega področja, na katerem glasbeni terapevt deluje 

ter od izobraževanja in kulturnega ozadja, iz katerega prihaja (Wigram, Pedersen in Bonde, 

2002). Kot navaja Knollova (2011a), mora glasbeni terapevt poznati in vrednotiti različne zvrsti 

glasbe ter njenih parametrov, v povezavi z vplivom na posameznika; s pridobljenim znanjem in 

izkušnjami pa mora biti usposobljen, da oblikuje primerno terapijo, tudi v skladu s specifičnimi 

željami klientov. Poleg tega Knollova (2011a, str. 105) pravi, da je naloga terapevta tudi ta, da »v 

sosledju terapij ne zapade v klišeje dela in razmišljanja, temveč skrbi za konstantno navdušenje 

nad vsebino dela in spoštovanje drugih, s katerimi se sreča v okviru terapije«. Navede tudi 

pomembnost, da se z glasbo aktivno ukvarja tudi izven terapije ter da je sposoben odcepitve in 

razumskega kritičnega pogleda na vsebino svojega dela (prav tam). 

 

Nekaj splošnih napotkov pri enem od načinov terapevtskega dela nam ponudi tudi teorija Carla 

Rogersa, ki na vzgojnem in terapevtskem področju poudarja brezpogojno pozitivno sprejemanje, 

empatijo ter kongruenco. Pogojno sprejemanje namreč v človeku razvije prilagojeno vedenje, ki 

ne vodi do realizacije lastnih potencialov. Empatija omogoča večje razumevanje klientovih 

problemov, kongruenca pa zagotavlja iskren ter odprt terapevtski odnos (Corsini in Wedding, 

2008; Unkefer in Thaut, 2005). Rogers je tudi avtor osebnostne nedirektivne (h klientu 

usmerjene) psihoterapije. Bistvo te psihoterapije je aktivno poslušanje. To pomeni, da 

posamezniku skušamo pokazati, da smo razumeli, kar nam je želel povedati. Terapevt je oseba, ki 

jo pacient prosi za nasvet, njun dialog pa se kaže v bolj aktivnem obojestranskem odnosu. Ker 

terapija temelji na izmenjavi med terapevtom in pacientom (in ne na postavljanju diagnoz), se 

tudi beseda pacient sedaj zamenja z besedo klient (Bunt, 1994, str. 42). 
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3.7.1 Vpliv glasbenega terapevta na klienta 
 

Katere oblike, metode in tehnike bo glasbeni terapevt uporabil, je odvisno od terapevtove 

teoretične usmeritve in od posameznih značilnosti klienta kot so: spol, starost, problem oziroma 

bolezen, osebna zgodovina klienta, kulturno in religiozno okolje klienta, vrsta glasbe, ki jo klient 

posluša. Na podlagi teh podatkov, ki jih terapevt pridobi verbalno ali z vprašalnikom, sledi 

obravnava, kjer se zastavi načrt dela, kjer so navedeni terapevtski cilji, metode in tehnike dela ter 

evalvacija. »Glasbena intervencija« pomeni za klienta glasbeno izkušnjo, ki zajame glavne 

aspekte človekovega zaznavanja in funkcioniranja. Ne glede na klientove probleme pa glasba 

vedno nosi v sebi estetsko komponento lepote in globljega pomena (Gfeller, 2005). 

 

3.7.2 Glasbeno terapevtski cilji in metode 
 

V osnovi je cilj vsake terapije doseči izboljšanje zdravstvenega stanja klienta. Posamične cilje 

lahko določata terapevt in klient skupaj, lahko pa jih oblikuje terapevt sam in se o tem posvetuje s 

klientom. Ko so cilji določeni, terapevt izbere primerno glasbeno terapevtsko metodo in znotraj 

le-te različne tehnike. Glasbeno terapevtska metoda pomeni določeno kategorijo uporabe glasbe 

za glasbeno izkušnjo pri terapevtskem procesu. Vsak glasbeno terapevtski proces vključi klienta 

v določeno glasbeno izkušnjo ali doživetje. Bruscia (1998) navaja štiri glavne kategorije glede na 

izbiro metode glasbene terapije: 

 

- improvizacija: aktivno prosto igranje na glasbene instrumente ali vokalizacija; 

- poustvarjanje: igranje ali prepevanje že napisanih instrumentalnih ali vokalnih skladb; 

- komponiranje: ustvarjanje lastnih pesmi, instrumentalnih kompozicij ter drugih 

glasbenih del; 

- poslušanje: reakcija klienta na poslušanje že posnete glasbe ali glasbe igrane v živo. 

 

Vsaka od teh kategorij glasbene izkušnje vsebuje svoje specifične lastnosti. Vsaka prebudi 

drugačna čustvena stanja, angažira določeno senzomotorično obnašanje, prebudi določene 

kognitivne in zaznavne funkcije ter vsaki kategoriji lasten interpersonalni proces.  

Glasbeno terapevtska tehnika pa pomeni manjšo operacijo ali interakcijo znotraj posamezne 
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metode. V improvizaciji lahko uporabimo na primer tehniko zrcaljenja, da dosežemo zastavljeni 

terapevtski cilj (Bruscia, 1998). 

 

3.7.3 Glasbeni elementi v terapevtskem procesu 
 

Odzivi na glasbeno izkušnjo so lahko prav tako zapleteni kot je zapletena kombinacija 

elementov, ki je prisotna v sami glasbi; zato mora terapevt pri ocenjevanju klientove reakcije 

upoštevati prav vse vidike, preden sprejme končni sklep. Značaj in učinkovanje glasbe v 

terapevtskem procesu sta odvisna od različnih elementov zvoka in njihovo povezavo (Alvin, 

1975). 

 

Elementi glasbe, ki jih moramo v terapevtskem procesu upoštevati so: frekvenca, intenziteta, 

barva tona, interval (melodija in harmonija) in ritem (Alvin, 1975, str. 61-63) 

 

• Frekvenca 

 

Frekvenca v glasbi predstavlja število nihajev zraka v sekundi in določa višino tona. Visoke 

frekvence (visoki toni) so močan živčni stimulans. Ob daljšem trajanju imajo lahko negativen 

vpliv na ljudi, zlasti, če so ti nervozni ali napeti. Počasnejše vibracije zvoka oz. nižje frekvence 

pa delujejo sproščujoče. Negativen vpliv visokih frekvenc lahko omilimo z nekaterimi 

specifikami zvoka, kot sta primerna barva ali mehkoba, ki zmanjšujeta učinek »napetosti« (Alvin, 

1975). 

 

• Intenziteta  

 

Intenziteta ali jakost zvoka je odvisna od amplitude nihanja in vpliva na naša enostavna čustva. 

Odzivi na glasbo so povečini odvisni od kulturne sredine in individualnih preferenc, na izrazito 

ojačano jakost ali tih zvok pa reagiramo bolj ali manj enako; nenadnega glasnega zvoka se 

ustrašimo, nežen zvok pa nas pomirja. Tudi tišina kot odsotnost zvoka ima fiziološki in 

psihološki vpliv na posameznika - izvablja spomin, vzbuja pričakovanje, ali pa povzroča občutke 
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negotovosti in strahu. Glasno igranje lahko sprošča fizično napetost, lahko pa izraža zaupanje, 

usmerjeno pozornost in moč. Pri glasbenem izvajanju je glasno ali tiho igranje naše prvo sredstvo 

emocionalnega izražanja (Alvin, 1975). 

 

Bunt (1994) dodaja, da je sprememba glasnosti na inštrumentu namenjena vzbujanju pozornosti 

in je slušna priprava na menjavo aktivnosti. Tudi govor vsebuje dinamiko in melodijo, ki 

posamezniku omogoča, da se izraža na različne načine. 

 

• Barva tona 

 

Barva tona je najbolj sugestiven element v glasbi in ima zaradi svoje asociativne moči velik 

psihološki pomen. Med drugim se po barvi glasu ljudje razlikujemo med seboj. Dva izvajalca 

lahko pojeta ali igrata isto glasbeno delo, vendar lahko njuna interpretacija že s samo barvo 

izvabljenega zvoka vzbudi različne čustvene odzive pri poslušalcu. Tonska barva je del 

notranjega zaznavanja zvoka in pri klientu lahko vzbudi interes, pozornost in radovednost. 

Zanimivo je, da se tako otroci kot odrasli razveselijo, ko prepoznajo izvor zvoka, n.pr. 

posameznega glasbenega inštrumenta, ki ga prepoznajo po barvi tona; to pa določajo 

konstrukcijske karakteristike glasbila (Alvin 1975; Bunt 1994). 

 

•  Interval 

 

Interval je razdalja med dvema tonoma oz. med njunima višinama. Intervali so lahko nadalje 

organizirani v akorde, na katerih je osnovana harmonija. Melodija je zaporedje tonov različnih 

višin, pogosto pa tudi različnih trajanj, ki tvorijo prepoznavno in smiselno glasbeno celoto, lahko 

pa tudi témo. Človek je organiziral zvoke v »glasbene simbole«, ki se razlikujejo glede na 

različne kulture. Kombinacija zvokov, organiziranih v različne serije intervalov, je lahko prijetna 

ali neprijetna za poslušanje. Občutek ustvarjen v smislu glasbenega zaporedja, tudi disonance, ki 

se konča v harmonični urejenosti, prinaša čustveno zadovoljstvo tako poslušalcu kot izvajalcu 

(Alvin 1975). 
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• Ritem 

 

Alvinova (1975, str. 67) definira ritem kot urejeno zaporedje trajanja tonov, ki imajo v 

kombinaciji s sozvočji ter v določenih časovnih razmikih, pomembno vlogo pri oblikovanju 

glasbenega stavka. Avtorica (prav tam) omenja vpliv ritma na nezavedne psihološke funkcije 

(npr. bitje srca, dihanje). Ob tem tudi omenja, da ritem lahko izzove različne oblike vedenja, kot 

so npr. histerija, lahko pa povzroči tudi hipnotično stanje naše zavesti. Tudi Bunt (1994) navaja, 

da je ritem osnova vseh nevroloških funkcionalnih dejavnosti ter dodaja, da je ravno ritem tisti 

element, ki ljudem z okvaro sluha nudi »razumevanje« glasbe.  

 

Navajam še nekaj novejših spoznanj o vplivu prvin (elementov) glasbe na psihološke in 

fiziološke funkcije telesa. Pri razmišljanju o telesnih učinkih glasbe se je pomembno ozreti na 

prvine v glasbi, ki lahko vplivajo na stimulacijo ali relaksacijo. Wigram (2002) je opredelil 

parametre, ki vplivajo na to, ali ima skladba takšne učinke, glede na predvidljivost v sami glasbi. 

Če so glasbene prvine stabilne in predvidljive, potem se subjekti navadno sprostijo, če pa se 

prvine v glasbi časovno znatno spreminjajo in so podvržene nenadnim in nepredvidljivim 

spremembam, subjekt ohranja visoko raven vzburjenosti in stimulacije. 

 

� Možne prvine v stimulativni glasbi: 

 

• nepredvidljive spremembe tempa; 

• nepredvidljive ali nenadne spremembe: glasnosti, ritma, zvena, višine ter harmonije; 

• obsežna nihanja v teksturi glasbe; 

• nepričakovana disonanca; 

• nepričakovani poudarki; 

• grob zven; 

• pomanjkanje zgradbe in oblike v glasbi; 

• nenadni accelerandi, ritardandi, crescendi in diminuendi; 

• nepričakovani rezi v glasbi. 
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� Možne prvine v relaksacijski glasbi: 

 

• stabilen tempo; 

• stabilnost ali postopne spremembe: glasnosti, ritma, zvena, višine in harmonije;  

• stalnost teksture; 

• predvidljive harmonske modulacije; 

• običajne kadence; 

• predvidljive melodične linije; 

• ponavljanje glasbenih delov; 

• jasna zgradba in oblika; 

• nežen zven; 

• malo poudarkov. 

 

Pri razvijanju glasbenih veščin za uporabo v klinični improvizaciji se študenti glasbene terapije in 

usposobljeni izvajalci učijo, kako je mogoče z uravnoteženo in učinkovito uporabo teh prvin na 

občutljiv in blag način pritegniti paciente in jim pomagati. Nekateri klienti potrebujejo stabilnost 

in varnost predvidljive  glasbe, na primer ljudje s psihotičnimi motnjami, katerih svet je kaotičen 

in nepovezan. Drugi, recimo pacienti z avtizmom, motnjami učenja ali anksioznimi nevrozami, 

pa morajo razviti sposobnosti za spopadanje z nepredvidljivim svetom, to pa se lahko začne z 

razvijanjem prilagodljivosti na nepredvidljiva glasbena doživetja. Zato te prvine glasbe, ki lahko 

določajo učinek pri receptivni glasbeni terapiji, igrajo tudi pomembno vlogo pri aktivnem 

glasbenem ustvarjanju s klienti (Wigram, Pederson, Bonde, 2002, str. 136-139). 
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4 KOMUNIKACIJA 

4.1 Uvod v poglavje o komunikaciji 

 

Kot uvod v poglavje o komunikaciji podajam definicijo glasbene terapije ali pomoči z 

umetnostjo, ki se navezujejo na značilnosti komunikacije.  

 

Buntova (1994) pri definiranju glasbene terapije govori o vzpostavitvi kontakta z drugo osebo in 

zaznavanju njenih težav preko medsebojne komunikacije, Bruscia (1998) pa jo opredeli kot  

interpersonalen proces (empatija, intimnost, komunikacija, vzajemnost, odnosne vloge). 

 

Pomembnost komunikacije pri glasbeni dejavnosti osvetljuje definicija (Wigram, Pedersen in 

Bonde, 2002), ki se navezuje na improvizacijo oz. aktivno muziciranje; pri sodelovanju v 

aktivnem muziciranju s klientom skuša glasbeni terapevt razumeti naravo njegovega glasbenega 

vedenja, način igranja, neverbalno in verbalno glasbeno interakcijo ter preko te metode dosega 

napredek klienta.  Če navežemo glasbeno komunikacijo z ugotovitvami Brajše (1993), ki razvoj 

in obstoj človeka utemeljuje z besedno in nebesedno komunikacijo, s tem pridobimo nov dokaz o 

pomembnosti in učinkovitosti glasbeno terapevtskega procesa.  

 

4.2 Besedna komunikacija 
 

Mnogi psihologi (med njimi tudi Trček, 1994) poudarjajo, da jemljemo govor in jezik kot nekaj 

samoumevnega in nezahtevnega, ker se ga pač naučimo brez truda v otroštvu. Trček (prav tam) 

nadalje ugotavlja, da smo nezavedno prepričani, da je govor nekaj vsakdanjega, rutinskega in da 

znamo dobro posredovati svoje misli drugim. Nadaljuje, da je od vseh vrst sporočanja 

komunikacija z govorom oziroma besedami najbolj množična in običajna, čeprav ne tudi najbolj 

točna in zanesljiva. Avtor razlaga, da se je govor razvijal skupaj z razvojem človeka, ko je 

prestopil prag komunikativnih sposobnosti preko gibov in krikov in začel zvočno oblikovati 

besede s pomočjo notranjih sposobnosti tvorbe pojmov. Besede je tvoril človek sprotno, kolikor 

jih je potreboval. Pozneje se je govor najverjetneje razvil, ko se je razvila človekova 
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ustvarjalnost. Ena od temeljnih razlikujočih lastnosti človeka je razum, ki se je razvijal vzporedno 

v povezavi z več dejavniki, ki so: evolucijske mutacije, pogoji okolja (npr. klima, hrana), način 

prehranjevanja (lov, nabiranje), socialno življenje i.t.d. Danes opredeljujemo razum kot 

pojmovno mišljenje, iz katerega izhaja govor; besede so namreč zunanji fizični označevalci enot 

mišljenja, ki se jih moramo naučiti. 

 

Musek in Pečjak (1997) jezik opredeljujeta kot sistem povezanih znakov, značilen za skupino 

ljudi, govor pa kot uporabo tega sistema z glasovnimi oblikami ali drugačnimi znaki – kretnjami 

telesa. Avtorja poudarita tri poglavitne psihološke funkcije jezika in govora: sporazumevamo se z 

drugimi ljudmi (sporočanje), razodevamo notranja stanja (izražanje) in mislimo (reprezentacija). 

Glasni govor je namenjen predvsem sporočanju in izražanju, notranji govor ali govor v sebi pa 

uporabljamo predvsem v mišljenju. 

 

4.3 Nebesedna komunikacija 
 

Kovačič (2010) navaja, da se za prevladujočim besednim jezikom v obrobju zavesti skrivajo 

druge oblike komuniciranja: spremembe v višini, jakosti in tempu glasu, izrazi obraza, pogledi, 

kretnje rok, premiki nog, gibi trupa, drža celotnega telesa, razdalja in usmerjenost v odnosu do 

drugih, dotiki, vonjave, obleka, kozmetika i.t.d. 

 

Avtor navaja tudi, da so glavne oblike ali modalnosti človekovih kanalov: vidni, slušni, vohalni, 

tipni - kinestetski in kombinirani. Človekova neposredna medosebna komunikacija se 

najpogosteje deli glede na modalnost, oddajnik (telo ali del telesa), sprejemnik (čutila) in 

kompleksnost znakov. Skladno s tem ločimo naslednje oblike komunikacije: 

(1) govor (lingvistična, verbalna), 

(2) glasovna (paralingvistična, vokalna) 

(3) telesna (kinezična, drže in gibi telesa, posebej obraza in oči) 

(4) dotikalna (taktilna, tacezična, haptična, kontaktna) 

(5) vonjalna (olfaktorna) 

(6) prostorska (spacialna, proksemična - velikost in razporeditev prostora, usmerjenost, razdalje) 
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(7) časovna (kronemična) 

(8) fizična podoba (telesna zgradba, obleka, kozmetika, dodatki). 

(9) telepatska (ekstrasenzorna, domnevna in sporna izmenjava sporočil z neznanimi znaki po 

neznanih kanalih) 

 

Vse pa so del širših individualnih, kulturnih in družbenih kodov. Ta razdelitev je uporabna, a ni 

popolnoma dosledna in nima statusa prave klasifikacije, ker ima za izhodišče več principov 

(Kovačič, 2010). 

 

V nadaljevanju se bom navezal na metodo EBL (»porajajoči se jezik telesa«), ki je zelo uporabna 

pri analizi telesne komunikacije pri skupinskih glasbenih dejavnostih in upošteva nekatere oblike 

nebesedne komunikacije, ki jih navaja Kovačič. 

 

4.4 Porajajoči se jezik telesa 
 

Porajajoči se jezik telesa, v angleščini imenovan Emerging Body Language (v nadaljevanju 

EBL), je začela razvijati nizozemska psihologinja Marijke Rutten-Saris. V več evropskih državah 

je delala z ljudmi, ki so imeli različne interakcijske probleme. Pri svojem delu je snemala 

interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi. S posnetki je nato proučevala nebesedno 

govorico in telesni jezik. 

 

Izhajala je iz predpostavke, da je za vzpostavljanje pristnega stika med ljudmi in za terapevtske 

spremembe bistvena govorica telesa, ki je manj zavajajoča kakor besede. Rezultate, ki jih je 

dobila v raziskavi in pri praktičnem delu, je strnila v metodi EBL, ki temelji na interakcijskih 

strukturah, ki jih razvije otrok med 0. in 5. letom starosti. Te razvojne faze je formuliral ameriški 

razvojni psiholog in psihoterapevt Stern (1985) in so v uporabi za diagnozo in intervencijo. 
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4.4.1 Interakcijske strukture 

 

V raziskovanju sveta medčloveške komunikacije se moramo vrniti na začetek življenja, k rojstvu. 

Če je porod normalen in se rodi zdrav novorojenček, se mati in otrok uglasita že v prvih minutah 

otrokovega življenja. Otrok doživi porajajoči se občutek sebe in navezanosti na mater. Če se 

želimo uglasiti z dojenčkom, se moramo upočasniti, delovati brez cilja, ustaviti svoj miselni tok 

in se posvetiti otroku. Pasivno obdobje je obdobje, ko otrok šele razvija neko sposobnost. 

Aktivno obdobje pa je obdobje, ko je otrok pridobil določeno sposobnost, kar mu omogoča, da to 

sposobnost svobodno uporablja v vsakodnevnih situacijah. Vsaka stopnja odraža kvalitativno 

integracijo prejšnje stopnje in odkriva kakovost pasivnega razvoja (Rutten-Saris, 1992). V 

nadaljevanju povzemamo glavne značilnosti stopenj po Rutten-Saris (prav tam). 

 

• Uglaševanje 

 

Poteka v obdobju novorojenčka od 0 do 2 mesecev, v aktivnem obdobju pa od 1. do 2. leta. 

»Uglasiti se« je sposobnost, da se ujamemo in gibamo v ritmu nekoga drugega. Novorojenček se 

rodi v svet, poln barv, oblik, zvokov in vonjev, ki ga spodbujajo,, da se giblje, deluje in nanje 

usmerja svojo pozornost. Poraja se »biti giban z«, kar pomeni pasiven odnos, nekaj kar se »nam 

zgodi«. V tem procesu je ritem najbolj pomemben, ker prinaša vzorce, ki vodijo k strukturi. 

Ritem je človeku prirojen in se odraža skozi vse čute; že dihanje je ritmično. Zdrav novorojenček 

»je giban« s svojim lastnim ritmom in z ritmom ljudi, ki skrbijo zanj, pa tudi z gibi in 

izžarevanjem predmetov. Te izkušnje mu omogočajo, da postaja vedno bolj aktiven in se lahko 

osredotoči. Giblje se avtonomno in hkrati neodvisno od okolja, ni pa še zmožen zavestno narediti 

svojih gibov. Novorojenček je inovativen v gibanju in z gibi navezuje stike, pri čemer so ritmični 

premori bistvenega pomena. 

 

V terapevtskem procesu se terapevt usklajuje s klientom preko vseh čutov in preko dihanja v 

ritmu. Usklajenost skozi »biti giban z« prinaša obema živost, čutenje preko vseh čutov in tako se 

gib pojavi pravočasno. Če svojega klienta motimo, ta stopi nazaj, počaka in spet poskusi 

vzpostaviti stik iz večje razdalje. 
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• Izmenjava 

 

V obdobju od drugega do devetega meseca poteka pasivno obdobje, od prvega do drugega  leta 

pa aktivno obdobje. Gibanje otroka postaja intenzivnejše, celotno telo je vključeno v določeno 

aktivnost in otrok je popolnoma osredotočen. Kar mu je všeč, večkrat ponovi, in opusti tisto, 

česar ne mara. Preizkuša, kaj lahko naredi s svojim telesom, telo postane orodje, s katerim 

vzpostavlja stik. »Gibanje z« je aktivno gibanje, pri katerem se gradi skupen kontakt; 

usklajujemo se z ritmom otroka in omogočimo izmenjavo. Ujamemo njegovo izžarevanje, kar 

nam omogoča, da izberemo prava sredstva. V gibanje se vključimo s celim telesom. Z 

intenzivnim ritmičnim gibanjem nastane igra tako, da ponavljamo isto stvar eno za drugo in 

delamo premore. Otrok postaja vedno bolj aktiven soigralec. Prav ta ritmična izmenjava je 

ključnega pomena za EBL, kjer terapevt spoznava, kaj želi otrok izraziti s svojim telesom. V 

terapevtskem procesu klienta vključimo v terapevtski trikotnik: klient– terapevt–umetnost. 

Dodamo posamezne materiale in ga povabimo, da postane soigralec. Klient in terapevt ponavljata 

gibanja, ki so jima všeč, in izpuščata tista, ki jih ne marata. Utečeta se v določeno strukturo, ki 

narekuje gibaje. Klientove izkušnje postajajo bolj precizne, njegovo telo postaja inštrument, ki 

ponuja strukturo, preko katere se sreča s svetom. 

 

• Izmenjava z dodajanjem novega elementa 

 

Izmenjava z dodajanjem novega elementa se pasivno kaže v obdobju od 9. do 12. meseca, 

aktivno pa poteka od 2. do 3. leta. Ko se otrok začne plaziti, gleda, posluša, tipa, vonja in okuša. 

Lahko izbira, kje in kako bo reagiral, da bo dobil, kar si želi. Spoznava razliko med željami in 

možnostmi, seznanja se z mejami. Že pridobljeno znanje mu pomaga vzpostaviti stik. Ko se 

izmenjava odvija brez težav, dodamo nov element, ki vključuje gibanje celega telesa. Otrok 

presodi, ali bo novi element sprejel ali ne. Ko delamo premore, otroka vabimo, da se vključi v 

dogajanje. Izmenjava postaja igriva, ko doseže vrh, pride do sprostitve. V terapevtskem procesu 

se podoben proces odvija pri odraslem klientu. Ko ta sprejme nov element, se vključi s celotno 

osebnostjo. Pomembno je, da upoštevamo pobudo klienta, jo prevzamemo in ji sledimo. Pojavi se 

pričakovanje in napetost, kaj bo sledilo. Tudi tukaj je v igri poudarjen intenziven vrh, napetost, ki 
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se konča s sprostitvijo. 

 

• Igrivi dialog 

 

Pasivno poteka od 13. do 24. meseca, aktivno pa od 3. do 4. leta. Otrok gleda v predmete, 

strukturo, obliko in lahko na vse to reagira. Ima že izkušnje in pričakovanja. Sposoben je izbirati, 

kje in kdaj bo sodeloval, da bo dobil tisto, kar si želi in pričakuje. Otrok daje z gesto ali z besedo 

imena prispodobam. Odrasli reagiramo z zanimanjem, besede spremljamo s telesnimi gibi, 

vključimo obrazno mimiko, geste in glasove. Besede so vezane na konkretno situacijo. Otrok 

dobi izkušnjo, da lahko z besedo komunicira s svetom. 

V terapevtskem procesu govorimo in se gibamo. Govorimo o konkretnih stvareh. Slike, vzorci in 

podobe dobijo imena. Posameznik se je sposoben izraziti skozi nalogo, govori o svojih željah in 

potrebah. Postaja bolj ustvarjalen in socialen; ve, poimenuje in se izraža. 

 

• Očesni stik 

 

Očesni stik ima odločilno vlogo v človeški komunikaciji. Začne se v prvih trenutkih človekovega 

življenja, ko se mati in otrok prvič pogledata. Med pogovorom z osebo lahko v njenih očeh 

odkrijemo odtenke, ki se v besedah niso pojavili. Z očmi se lahko naskrivaj spogledujemo z 

določeno osebo ali ji pošljemo pomenljiv pogled. Kadar želimo z nekom vzpostaviti stik, ga po 

navadi najprej poiščemo in vprašamo z očmi. Kadar se želimo nekomu izogniti, oči zapremo ali 

umaknemo pogled. Z očmi lahko potrdimo, ali zanikamo tisto, kar govorimo. Včasih se s 

posameznikom ali s skupino bolje sporazumemo s pogledi kakor z besedami. Pri slabo razvitem 

očesnem stiku se zgodi, da en del telesa prevzame kontaktno funkcijo (telo, roke, noge) in potem 

funkcionira kot samostojen »pogovorni« partner. Igra oči je sestavljena iz enot, ki v določenem 

zaporedju privedejo do koraka. Če so vse enote v pravilnem zaporedju, govorimo o fazi. Kadar 

enota potrebuje vso našo pozornost, jo opisujemo z glagolom »odpirati se«, ko pa že avtomatično 

prehaja do naslednjega koraka, jo opišemo s samostalnikom »odpiranje« (Rutten-Saris, 1992). 
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Enote igre oči (prav tam): odpirati pomeni s široko odprtimi očmi pogledati nekoga. Čutiš, da te 

nekdo vidi, da si opažen. Otrok pogosto dvigne tudi obrvi. Orientirati se: oči se obrnejo vstran, 

včasih tudi brada. Videti je, kakor bi ta gib spraševal: »Kaj je to? Kdo si? Kaj hočeš?«. 

Pozdraviti: na začetku sestavljata pozdrav dva enostavna elementa: pomežikniti in nasmehniti se. 

Elementa se pozneje združita in dojenček se s celim obrazom nasmehne. Zaključiti: Oči se 

povesijo in odmori so vse daljši. Večkrat je pogled usmerjen stran od drugega. Še enkrat pride do 

intenzivnega stika, preden oseba zares odide. Zapreti: Oči so zaprte in glava je sklonjena na prsi. 

Slovo spada k dobremu stiku. Odmor: Pogled se sprehaja po prostoru ali pa je obrnjen navznoter. 

Dojenček ni živahen. Čas je, da se vtisi predelajo. 

Ljudje, ki so dlje v stiku z drugimi, oddajajo več znakov soglasja in nakažejo zaključek srečanja. 

Dober zaključek ponuja priložnost za potrebne odmore in je potreben, da se v drugem človeku ne 

vzbudi strah, da se mu bližina vsiljuje (Rutten-Saris, 1992). 

 

Z izmenjavanjem vzpostavimo medsebojni stik in ustvarimo pomembno srečanje, ki je polno 

čustvenih, igrivih in spoznavnih elementov. Faze prijaznega srečanja se vse bolj bogatijo s 

posnemanjem (izmenjava), z novimi komponentami (dodajanje), z vedno novimi pričakovanji in 

dinamiko (igrivi dialog). Napolnjen stik nastaja, kadar med izmenjavo vsakokrat dodamo nekaj 

novega. Čim bolj ima izmenjava obliko igranja, tem večja je motivacija, več je veselja in njun 

stik je boljši. Tako dosežemo najboljši učinek, dojenček se tudi lažje zbere. Za razvoj enot, 

korakov in faz je potreben čas. Odmori so prav tako pomembni kakor trenutki dejavnosti. V njih 

se preko prijazne igre oči ustvarja osnova za zaupanje in povezovanje ter motivacija za učenje 

(Rutten-Saris, 1992). 

 

• Ritem 

 

Vsak element EBL-a se izraža v ritmu, saj je ritem najmanjši element vedenja. Novorojenček že 

takoj ob rojstvu reagira s svojim telesnim ritmom, ki postaja vedno bolj prepoznaven. Zdravi 

ljudje v aktivni komunikaciji uglasimo svoje ritme z drugimi ljudmi − uglasimo ritme dihanja, 

očesnega gibanja in srčnega utripa. Takrat pravimo, da smo »na isti valovni dolžini«, kar 

občutimo znotraj in zunaj sebe. Osebe, ki zaostajajo v razvoju, izvajajo osnovne, enostavne gibe, 
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s katerimi se odraža njihov notranji ritem. Ker se ne usklajujejo z našim ritmom, se mi 

usklajujemo z njimi. Osebe z nevrološkimi problemi svojih ritmov ne morejo spremeniti na 

ustrezen način, zato se ne morejo usklajevati z drugimi. Kadar en del telesa ne more biti v 

kontaktu z drugimi deli, moramo vložiti veliko energije v svoje komuniciranje, da lahko 

usmerimo nedeljeno pozornost na sogovornika. Ritem oz. ritmično gibanje mnoga primitivna 

plemena še danes uporabljajo v zdravilne namene (n.pr. šamani v Afriki). V terapiji je nujno 

potrebno, da prevzamemo ritem ali pa le del ritma oseb, s katerimi delamo, in tako ustvarjamo 

ritmično celoto. Oblikujemo strukturo, kar je dobra osnova za učenje. Vemo, kako bomo zgradili 

dober kontakt ob tem pa ne pričakujemo takojšnjih rezultatov (Rutten-Saris, 1992). 
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5 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V naši družbi je stanje takšno, da se ljudi s posebnimi potrebami še vedno poimenuje z vrsto 

izrazi, kot prizadeti, defektni, moteni, deviantni, otroci/osebe z motnjami v razvoju, otroci z 

učnimi težavami in otroci s posebnimi vzgojno - izobraževalnimi potrebami (Bratož, 2004). 

 

Kot navaja Irena Lesar (2010), je trditev o obstoju ene same prave definicije in pogleda na ljudi s 

posebnimi potrebami pretirana ter poda mnenje o nujnosti zavedanja, da opredelitev populacije in 

njenih potreb praviloma nastaja skozi določeno poglobljeno razpravo oz. diskurz. Avtorica 

nadalje predstavi diskurze nezmožnosti, kot so medicinski diskurz (poškodba in nezmožnost), 

diskurz usmiljenja (sočutje, skrb za odvisne v totalnih institucijah), diskurz pravic (pravice, želje 

uporabnika, gibanje za neodvisno življenje), laični diskurz (strah, predsodki, pomilovanje, ločeni 

zavodi) in korporativni oziroma upravljavski diskurz ter diskurze v integracijski politiki. Glede 

na potrebe po diferenciranih in individualiziranih oblikah vzgoje in izobraževanja uvaja 2. člen  

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredelitev otrok s posebnimi 

potrebami:  

 

• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

• slepi in slabovidni oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

• gluhi in naglušni otroci, 

• otroci z govorno – jezikovnimi  motnjami, 

• gibalno ovirani otroci, 

• dolgotrajno bolni otroci, 

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

• otroci z čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

• otroci z avtističnimi motnjami 

 

Ker se v svojem raziskovalnem delu ukvarjam z osebami z motnjami v duševnem razvoju ter 

izraženimi čustveno - vedenjskimi težavami bom predstavil ti dve kategoriji. 
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5.1 Osebe z motnjami v duševnem razvoju 
 

Glede na številne kriterije obstaja več definicij in kategorizacij motnje v duševnem razvoju. 

Kanner (1957) deli motnjo v duševnem razvoju na absolutno in relativno. Absolutna motnja je 

značilna za osebe, ki delujejo kot »motene« tako v manj kot v bolj zahtevnem okolju, relativna 

motnja pa je odvisna od norm določenega okolja oz. kulture. V manj zahtevnem okolju skupina 

oseb z relativno motnjo v duševnem razvoju nima težav pri doseganju in uresničevanju svojih 

želja in se lahko socialno prilagodi. 

 

Z vidika  medicine navedeta Tivadar in Jekovec (1995, str. 69) definicijo motnje v duševnem 

razvoju, in sicer, da je mentalna retardacija »sindrom, ki ga sestavlja vrsta posameznih znakov, 

med katerimi je pomanjkanje intelektualnih sposobnosti pogosto povezano z zmanjšano 

sposobnostjo prilagajanja socialnim situacijam«. Povzročajo jo nevrološke bolezni, oziroma 

poškodbe možganov, ki nastanejo v nosečnosti, med porodom ali v zgodnjem otroštvu. 

Nadaljujeta (prav tam), da motnjo v duševnem razvoju spremljajo še druge okvare in bolezni, 

katerih vzrok prav tako leži v prizadetosti osrednjega živčnega sistema in so potemtakem 

posledica istega dogajanja. Kot eno izmed pogostejših spremljajočih bolezni, navedeta epilepsijo 

(prav tam).  

 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih 

sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti. 

  

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljamo:  

• pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti oz. 

funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno 

apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več kot 

dve standardni deviaciji od povprečja;  
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• znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo 

glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od 

naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in praktičnem. 

Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in 

komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih 

zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za 

lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih 

splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s klinično 

evalvacijo in z individualizirano apliciranimi psihometričnimi testi. Motnje v duševnem 

razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Stopnjo motnje ne 

definiramo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč sprememb na osnovni 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij (APA, 2013). 

 

5.2 Osebe s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
 

Naj začnem z naslednjo mislijo A. Kobolt (2010, str. 155): »Ne poznamo otroka nasploh, ampak 

le konkretnega otroka in še temu se skozi optiko odraslega ne moremo približati tako, da bi se 

popolnoma vživeli v njegov položaj, da bi spoznali vse kotičke in dimenzije njegove osebnosti. 

Drugega, ne glede na to, ali je to otrok ali odrasel, lahko razumemo le kot sogovornika, kot 

interakcijskega partnerja, ki ga ocenjujemo in doživljamo skozi lastna očala in sebi lastno 

perspektivo razumevanja«. Avtorica (prav tam), navaja, da lahko otroke s posebnimi potrebami, 

predvsem tiste z izstopajočimi čustvenimi in vedenjskimi odzivi oz. čustvenimi in vedenjskimi 

težavami ter motnjami, opredelimo kot osebe, ki se težje prilagajajo pričakovanjem in zahtevam 

okolja, kar lahko posledično vodi do socialno-integracijskih težav. Ob tem zapiše naslednjo 

misel: »Kakor ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. 

Pričakovanja, norme, pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo meje med tem, kar v nekem 

trenutku, določenem socialnem in družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, težavno 

in moteno«.  
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5.3 Klasifikacija čustvenih in vedenjskih težav 
 

Pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav, ki se lahko pojavljajo ločeno ali pa skupaj, gre za 

izrazito heterogenost tako pojavnih oblik kot dejavnikov, ki vplivajo na njihovo nastajanje ter 

utrjevanje, zato so klasifikacije čustveno vedenjskih težav le približki, saj ne uspejo v zadovoljivi 

meri opisati vseh dimenzij, ki jih je potrebno zajeti. Če uporabljamo le klasifikacije, z njimi 

izgubimo konkretnega otroka z njemu lastnimi spoprijemalnimi strategijami (coping strategies), 

pričakovanji, željami in poskusi, da bi našel povezanost  tako s seboj kot z drugimi. To povezavo 

skuša razlagalni (hermenevtični) pristop v procesu ocenjevanja (diagnosticiranja) pridobiti skozi 

razumevanje posameznikove biografije, ki jo pridobi tako skozi samoprezentacijo kot na osnovi 

pogovorov z osebami v njegovem življenjskem polju. Ob zavedanju, da težave in motnje niso 

nekaj, kar je odvisno le in zgolj od posameznika, temveč je interakcijsko posredovano in 

določeno za potrebe razumevanja in ocenjevanja teh težav, le potrebujemo nekaj trdnih sidrišč. 

Za oceno, da gre pri otroku za težavo/motnjo, morajo biti prisotni naslednji kriteriji: 

 

• da se čustvena in vedenjska slika pojavlja skozi daljše časovno obdobje,  

• da je vedenjski ali čustveni problem resen,  

• da ogroža posameznikov razvoj 

• ter ga z običajnimi in razpoložljivimi spremembami okolja/ravnanja nismo  

uspeli ublažiti (Kobolt, 2010, str. 160-164). 

 

V strokovni literaturi lahko zasledimo več klasifikacij vedenjskih in čustvenih težav otrok in 

mladostnikov. Klasifikacije predstavljajo medicinsko-psihološki model iskanja simptomov za 

ustrezno diagnozo, ki bi ji naj sledilo tako imenovano zdravljenje teh težav. V nadaljevanju bom 

zaradi interdisciplinarnosti predstavil Van der Doefovo opredelitev, saj poveže v enoten, 

integriran model spoznanja o vedenjskih in čustvenih težavah različne vede (psihiatrijo, 

psihologijo, biologijo in pedagogiko). 

 

Van der Doef (1992) izpostavlja vzročnost težav otrok in mladostnikov v njihovi intencionalni in 

adaptacijski disfunkciji. Intencionalnost je psihološki koncept, ki zajema emocionalne in 

kognitivne vsebine; otrok/mladostnik je čustveno in spoznavno vpleten v svoje okolje. Adaptacija 
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pa je biološki koncept, ki govori o (uravnoteženi) izmenjavi informacij med posameznikom in 

okolico. Adaptacija je razdeljena na dva komplementarna procesa: akomodacija pomeni 

prilagajanje posameznika zahtevam okolja; pri asimilaciji pa oseba sprejema elemente zunanjega 

sveta v svojo že obstoječo psihično strukturo, ki jo glede na nove izkušnje in informacije iz 

okolja spreminja ter prilagaja. Kjerkoli na izpostavljenih področjih lahko pride do težav, kar se 

navzven odraža kot avtizem, motnje pozornosti ter čustvene ali vedenjske motnje. 

 

5.3.1 Čustvene in vedenjske težave oseb z motnjami v duševnem razvoju 
 

Klasifikacije pri obravnavi čustveno vedenjskih motenj se nanašajo tudi na osebe z motnjo v 

duševnem razvoju, zato se bom pri podajanju naslednje definicije navezal predvsem na aspekt 

vedenja, ki se pri njih pojavlja.  

 

Definicijo glede na opredelitev težavnega vedenja in izražene čustvene motnje podata Reber in 

Borcherding (2000), ki navajata, da med vedenjske težave pri osebah z motnjo v duševnem 

razvoju uvrščamo agresivno in destruktivno vedenje ter neupoštevanje pravil, ki se pojavljajo v 

ponavljajočih se in vztrajajočih vzorcih. Vzroki vedenjskih težav pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju so lahko depresija, strah, bolečina in pomanjkljive komunikacijske 

sposobnosti. Na nastanek čustveno vedenjskih težav pri osebah z motnjo v duševnem razvoju 

vplivajo enaki dejavniki tveganja, kot pri otrocih z mentalno normalnimi sposobnostmi.  

 

Za vedenja, ki jih navajata Reber in Borcherding uporablja Vec (2010) v povezavi s socialno 

interakcijo (kamor avtor uvršča celoten spekter besedne in nebesedne komunikacije) izraz moteče 

vedenje. Prav tako poudarja, da k motečemu vedenju ne spada le agresija, temveč tudi cel spekter 

vedenja, ki je socialno manj sprejemljivo oz. nesprejemljivo. »Prav zato, ker je moteče vedenje 

vezano na socialno interakcijo, je njegova temeljna značilnost, da v večini primerov ni moteče za 

tistega, ki tako vedenje izraža, temveč je moteče za samo socialno okolje, torej za tistega, ki se s 

takšnim vedenjem sooča.« (Vec, 2010). 
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5.3.2 Ozadja motečega vedenja 
 

Najpogosteje je moteče vedenje povezano z več različnimi dejavniki (tako neposrednimi kot 

posrednimi), ki šele povezani v prepleteno, sovplivajočo mrežo lahko izzovejo moteče vedenje. 

Vec (2010) navaja naslednje dejavnike kot ozadja motečega vedenja: 

 

• SKUPINA 

Na moteče vedenje lahko skupina vpliva na več različnih načinov; včasih deluje kot samostojni 

dejavnik izvora motečega vedenja, še pogosteje pa, v povezavi s povsem individualnimi 

značilnostmi članov skupine in/ali z neustreznim vodenjem moteče vedenje sooblikuje in so-

vzdržuje. 

 

• INDIVIDUUM 

Ozadja motečega vedenja, ki jih izvorno prepoznavamo v posamezniku (predvsem t. i. strukturni 

dejavniki), sestavljajo kompleksen sklop največkrat povezanih dejavnikov, ki oblikujejo 

osebnostno strukturo. Nanašajo se na polje genetskih, bioloških ipd. predispozicij ter drugih 

dejavnikov, ki lahko trajno zaznamujejo življenje in delovanje posameznika (npr. prezgodnje 

rojstvo, bolezni, poškodbe ipd.), ki pa seveda delujejo vedno v tesni soodvisnosti od socialnih 

interakcij, v katere je otrok ali mladostnik vpleten. 

 

• VODENJE 

Kadar z načinom vodenja spregledamo ravni zrelosti, sposobnosti ter različnih interesov 

posameznega otroka ali mladostnika (npr. kadar dejavnost v skupini presega zrelost in 

sposobnosti, kadar se ne upošteva pobud, ki prihajajo z njegove strani, kadar neka dejavnost traja 

dlje, kot so zmožni koncentracije, sedenja pri miru, zbranega poslušanja …), se poveča verjetnost 

za pojav motečega vedenja. 

 

• INSTITUCIJA 

Institucionalno ozadje zajema celoten sklop dejavnikov, ki tvorijo kulturo ustanove na vseh 

njenih ravneh (Vec, 2010). 
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Z institucionalnega vidika, upoštevajoč osebe z motnjami v duševnem razvoju, velikokrat 

prevladuje prepričanje, da vedenjske težave izhajajo iz družine, družina pa velikokrat vidi izvor 

težav v drugih sistemih (Bowling, 1994). 

 

Kot navaja Byrne (2008), ta prepričanja kažejo na linearno vzročnost razumevanja vedenjskih 

težav, po katerem naj bi bilo vedenje posameznika posledica vedenja nekoga drugega (največkrat 

staršev) ali posledica ravnanja zaposlenih v zavodih. Emerson (2001, v Byrne, 2008) poudarja, da 

lahko vedenjske težave oz. težavno vedenje razumemo le, če gledamo nanj kot na socialni 

konstrukt, saj je definiranje vedenja kot težavnega odvisno od socialnih in kulturnih pričakovanj, 

prepričanj in kontekstualnih faktorjev. Če bomo vedenje označili kot težavno, je med drugim 

odvisno od socialnih pravil glede tega, kaj je primerno vedenje v določenih okoliščinah; od 

prepričanj drugih o naravi motenj v duševnem razvoju in vzrokov posameznikovih vedenjskih 

težav ter od sposobnosti posameznikove okolice, da obvlada posledice težavnega vedenja.  

 

Čustvene težave in motnje so izraz šibkosti asimilacije in čustvenih procesov, vedenjske pa poleg 

nestabilnosti čustvovanja tudi težav v prilagajanju. Na klasifikacije se sicer res lahko naslonimo, 

vendar se moramo zavedati, da so to zgolj naši meta-modeli. Najbolj pomembno v procesu 

ocenjevanja – diagnosticiranja je, da skupaj s posameznikom potujemo skozi proces sodelovanja, 

soustvarjanja, okrevanja, vzpostavljanja bolj ugodnih osebnih, socialnih in odnosnih mrež. V tem 

procesu je ključna tudi refleksija posegov, ki se udejanjajo v obliki podpore, vodenja, usmerjanja, 

učenja, korekcije, svetovanja. Refleksija in evalvacija omogočata, da upoštevamo vse vidike, 

dopolnimo posege glede na to, kako jih posameznik in osebe v okolju sprejemajo, kako posegi v 

življenju delujejo in ali vodijo do dogovorjenih ciljev etično ter posamezniku koristno in 

prilagojeno (Kobolt, 2010). 
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6 USTVARJALNOST 
 

Za uvod v poglavje o ustvarjalnosti naj navedem nekaj misli dveh naših poznanih psihologov in 

avtorjev, ki sta se m.dr. ukvarjala z vidiki ustvarjalnosti Trstenjak (1981) ugotavlja, da 

ustvarjanje ni nič drugega kakor preoblikovanje obstoječe snovi v drugačno, »novo« obliko in s 

tem v »novo stvar«. 

 

Pečjak (2006) je mnenja, da ustvarjalnost lahko opredelimo na sto in več načinov in danes jo 

znani avtorji različno opredeljujejo. Pravi, da kljub temu večina od njih navaja naslednje kriterije 

ustvarjalnosti: izvirnost, koristnost, prožnost in gibljivost. Mnogi dodajajo še druge značilnosti, 

npr. odprtost, svobodnost in nekonformizem. Kot navaja Pečjak (1987), je konformizem 

posledica socializacije in razumljivo je, da imajo ljudje podobna stališča, se v mnogih pogledih 

strinjajo in se v podobnih situacijah vedejo podobno, kar nam omogoča medsebojno sodelovanje 

in komunikacijo. Nekateri se vedejo konformistično tudi takrat, ko tega razmere ne zahtevajo. 

Takšno vedenje škoduje njihovi prilagoditvi na nove okoliščine. 

 

Pečjak (2001) ustvarjalnost opredeljuje kot produciranje novih idej, ki se kaže v produktih, 

metodah, pisnih izdelkih ali dejanjih, ki pa le oblikujejo idejo, ki je bila v zavesti že pred tem. 

Včasih se zgodi tudi obratna pot, da pridemo do cilja preko poskusov in napak slučajno.  

 

Ko omenimo pojem ustvarjalnosti, večina ljudi pomisli na tiste enkratne talente, ki so s svojimi 

inovacijami oplemenitili človeško zgodovino, ne glede na to, ali je šlo za tehnološke, umetniške 

ali inovacije znanstvene narave (Srića, 1999). Tudi Trstenjak (1981) navaja tri smeri v 

ustvarjalnosti: znanstveno, tehnično in umetniško. Znanstveno ustvarjalnost pojmuje kot 

razumsko odpiranje in reševanje problemov, ki se lahko razvija tudi na praktičnem področju 

(različni izumi). Zanj je važnejše odpiranje in postavljanje problemov kakor njihovo reševanje, ki 

je največkrat manj odločilno in zato manj kreativno. Nadaljuje z mislijo, da videti problem 

zahteva večjo bistrost in samostojnost, kakor rešiti isti problem, ki so ga odkrili drugi. 
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6.1 Teorija šestih področij pri ustvarjalnem procesu 
 

J. Makarovič (2003) navaja šest posameznih področij, ki predstavljajo natančno določeno fazo in 

so pomembna za izvedbo in obstoj ustvarjalnega procesa. Ta področja so: 

 

• Prilika 

Je prvi dejavnik ob vzpostavitvi ustvarjalnega procesa, ki posamezniku nudi možnost in 

spodbudo. Od njega je odvisen potek ustvarjanja.  

 

• Posameznik 

Drugi dejavnik je postavljen v kontekst posameznika, za katerega sta značilna dispozicija in 

talent. S tem posameznik določi, koliko bodo njegova notranja motivacija in njegove zmožnosti 

vplivale na proces ustvarjalnosti. 

 

• Proces 

Tretji dejavnik je proces, ki označuje akcijo in predstavlja stopnjo dogajanja ter poteka aktivnosti 

v ustvarjalnem procesu. 

 

• Produkt 

Četrti dejavnik označuje produkt ali izdelek, ki predstavlja realizacijo in velikost izdelka ter služi 

kot nekakšen dokaz ustvarjalnega procesa. 

 

• Priznanje 

Peti dejavnik je priznanje in se nanaša na presojo institucije, sociologijo in družbeno okolje. 

 

• Premiki 

Šesti dejavnik, so premiki, ki predstavljajo širše družbene procese oziroma vpliv ustvarjalnega 

izdelka na posameznika, ki je prejel neko družbeno priznanje in s tem posledično vplival na širše 
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družbene procese, ki določajo celotno družbo. 

 

Teoretični koncept uporabe ustvarjalnih medijev poimenovano »zdravilno umetnostno 

ustvarjanje«, opisujejo Vogelnik i.dr. (1998) in sicer kot pomoč pri zdravljenju. Ta oblika 

umetnostnega ustvarjanja je primerna tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi 

težavami, saj vpliva na razvijanje in višanje kognitivnih veščin, psihični razvoj, komunikacijo, ter 

dviganje ravni delovanja in prilagajanja. 
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7 VODENE GLASBENE DEJAVNOSTI KOT POMOČ OSEBAM Z 
ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU IN IZRAŽENIMI 
VEDENJSKIMI TEŽAVAMI 

 

Kot navajajo Bužan, Stergar, Golob in Ulaga (2002), je pomoč z glasbeno umetnostjo za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju pogosto edini način izražanja in edino področje, kjer so lahko 

enako uspešne kot osebe brez motenj, kar jim daje občutek, da so nekje enakovredne drugim. 

Pomembnost zadovoljstva v smislu varnosti, sodelovanja, uživanja ter uspešnosti je ključna za 

njihovo samozavest in izgradnjo pozitivne samopodobe. 

 

V centru CUDV Draga že štirinajsto leto opravljam delo skupinskega habilitatorja na področju 

glasbe. Vsakodnevno vodim glasbene dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami, poučujem 

igranje na inštrumente, sodelujem pri različnih projektih, skupinskih glasbenih nastopih kot 

soavtor pa tudi pri nastajanju novih priročnikov. 

Delo z osebami s posebnimi potrebami mi je v dosedanjem življenju prineslo veliko izkušenj pri 

povezovanju in vključevanju posameznikov v skupino, s katero smo izvajali različne glasbene 

dejavnosti. Problem pri vključevanju v skupino pa se je pokazal predvsem pri osebah z zmerno 

motnjo v duševnem razvoju, pri katerih so se občasno pojavljali neprimerni vedenjski odzivi. 

Skupinska obravnava je bila tako otežena in delno onemogočena. Po vpisu na specialistični študij 

sem se pri svojem delu posvetil možnosti uporabe različnih metod glasbenih dejavnosti, v smislu 

motoričnega in kognitivnega razvoja, spodbujanja socialne interakcije v skupinah, inkluzije ter 

vpliva na zmanjševanje ter preprečevanje izraženih vedenjskih težav oseb z motnjami v razvoju. 

Preko opisa nekaterih primerov naših skupinskih in individualnih glasbenih srečanj bom poskušal 

prikazati različne glasbeno-ustvarjalne metode ter opazovanega vpliva.  

 

• Primer razvijanja glasbene ustvarjalnosti preko metode improvizacije 

 

Pri tej metodi sodelujočim razdelim melodične inštrumente, kot so n.pr: 

- metalofonske ploščice 

- kslilofon 
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- basovski ksilofon 

- basovski metalofon 

 

Pred samim pričetkom igranja uglasim inštrumente na način harmonske ustreznosti (izberem 

ksilofonske in metalofonske ploščice ujemajočih se tonov). Proces ustvarjalnosti se začne preko 

improviziranega igranja na omenjene inštrumente. Določitev ritmične strukture igranja prepustim 

sodelujočemu, pri katerem se pojavlja težavno vedenje. Moja vloga pri tej dejavnosti je predvsem 

spodbujanje novih ritmičnih ter melodičnih vsebin. Ko se ritem ter dinamika igranja ustalita, 

izbranemu članu popolnoma prepustim vlogo spodbujevalca ustvarjanja ritmične strukture ter 

dinamike igranja, kar mu lahko daje občutek samozavesti in skrbi za skupino ter izboljšuje 

neverbalno komunikacijo, prispeva k boljši koordinaciji v prostoru (še posebno pri slepih 

uporabnikih), krepi koncentracijo in občutek pripadnosti skupini. S tem, da vlogo mentorja oz. 

vodje skupine predam udeležencem, želim poudariti občutek enovitosti, se pravi, da imamo v 

skupini vsi enakovredno vlogo glasbenih izvajalcev. 

 

Ta metoda se navezuje m.dr.  na humanistični model glasbene terapije Boxillove (1989), ki izhaja 

iz psihologije in psihoterapije ter opredeljuje proces glasbene terapije preko uporabe petja in 

instrumentalne igre ter z glasbo spodbujenega gibanja; na ta način izboljša delovanje vseh 

področij človekovega bivanja (motoriko, kognicijo, vedenje, emocionalno in ekspresivno 

izražanje ter komunikacijske in socialne veščine).  

 

• Primer povezovanja več glasbenih metod za učinkovito uravnavanje motečega 

vedenja 

 

Kot primer povezovanja dveh metod sem pri praktičnem delu uporabil glasbila, s katerimi lahko 

imitiramo zvoke iz narave. Temu načinu glasbenega izvajanja sem dodal metodo improvizacije 

na metalofonskih ploščicah. Ta glasbena dejavnost se je izkazala kot uspešna pri izboljševanju 

odnosov med sodelujočimi, ki so prišli že v spor zaradi predhodno izraženih vedenjskih težav.  

 



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

50 

Sodelujočega, pri katerem se občasno pojavlja agresija do drugih ter občasni pobegi,  bom v 

opisu primera poimenoval z izmišljenim imenom (Bine). 

 

Bine je prišel na skupinsko vajo zelo razdražen zaradi težav s sostanovalcem v bivalni skupnosti. 

Svojo žalost in jezo je izrazil s kričanjem in agresijo do drugega uporabnika in tako izzval  

kontrareakcijo pri napadenem uporabniku. Ta ga je nato  udaril. Vse skupaj je potekalo zelo 

hitro in incidenta ni bilo možno preprečiti. Sam sem nadalje posredoval v obliki razgovora, ker 

pa pri Binetu nisem bil uspešen in se je njegovo težavno vedenje še stopnjevalo, sem kot trenutno 

rešitev uporabil glasbo - kot «metodo preusmerjanja pozornosti«. Binetu sem ponudil možnost, 

da sam izbere pesem, ki jo bomo izvedli. Ker mu je muziciranje v veliko veselje, je predlagal, da 

zaigramo ljubezensko romsko ljudsko pesem, ki smo jo že večkrat izvajali. Dal sem mu tudi 

možnost izbire inštrumenta. Izbral si je velik boben in med izvajanjem nanj glasno udarjal. 

Nadalje sem dejal, da bi lahko to pesem obogatili z glasbenim uvodom. Ker je bila tema pesmi 

ljubezenska, sem mu predlagal, da bi bilo z oceanskim bobnom lahko lepo pričaral valove na 

peščeni plaži. Rekel sem mu, da je oceanski boben res velik in težak, zato bo za igranje nanj 

potreboval še nekoga. Za soizvajalca sem  mu predlagal  uporabnika, s katerim sta prišla v 

konflikt. Moj predlog sta oba sprejela in skupaj smo preko melodične ter ritmične glasbene 

improvizacije pričarali glasbeni uvod v ljubezensko romsko pesem. Za učinkovito imitacijo valov 

sta morala Bine in soizvajalec usklajeno sodelovati in se prilagajati drug drugemu. 

 

Glasbene dejavnosti, ki so bile uporabljene v opisu primera, so po dosedanjih izkušnjah prav tako 

primerne za: 

• motorični razvoj (izboljševanje koordinacije slepih v prostoru ter finomotorike preko 

igranja na preprosta glasbila); 

• kognitivni razvoj ( poimenovanje inštrumentov, poimenovanje naravnih pojavov i.t.d.); 

• socialni razvoj (izboljšanje socialne interakcije). 

 

V opisu naslednjega primera najdem stične točke s Cassity (2006), ki med drugim navaja, da 

glasbeno udejstvovanje pripomore k pridobivanju pozitivnih izkušenj na področju sodelovanja, 

medsebojnega usklajevanja in pomoči.  
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Z nekaterimi otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami se zaradi njihovega 

izraženega težavnega vedenja srečujem individualno. Pri svojem načinu dela se izogibam temu, 

da bi glasbene dejavnosti vsiljeval s pozicije moči, težim bolj k razvoju zaupljivega 

medsebojnega odnosa, kar je po mojih dosedanjih izkušnjah tudi prvi pogoj za uspešno inkluzijo 

v skupinske glasbene dejavnosti.  

 

Uvod v empirični del naj zaključim z nekaj utrinki iz skupinskih ter individualnih glasbenih 

srečanj, ki so bila pobuda za vsebino mojega raziskovalnega dela.  

 

Lepa na začetku najinih glasbenih srečanj ni hotela sodelovati bodisi z igranjem na inštrumente 

ali s petjem, želela je le poslušati »svojo« glasbo s slušalkami. Pri tem je nisem omejeval, celo 

skupaj sva poslušala njen in tudi moj glasbeni izbor. Sčasoma sem k najinim srečanjem povabil 

še nekatere mladostnike, ki niso imeli izraženih vedenjskih težav. Z njimi smo izvajali različne 

glasbene dejavnosti, medtem ko je Lepa poslušala svojo izbrano glasbo s slušalkami. Nekega dne 

se je kar naenkrat pridružila skupinski glasbeni dejavnosti pri imitiranju različnih zvokov z 

glasbenimi inštrumenti ter nadaljnjega imitiranja gibov v povezavi z izbrano pesmijo. Od tistega 

dne dalje se je Lepa začela redno udejstvovati pri skupinskih glasbenih dejavnostih in je pri tem 

pokazala posebno sposobnost zlasti  velik talent posebej pri ustvarjanju z glasom. 
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8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Na podlagi predhodno omenjenih izkušenj pomoči z metodami glasbenih dejavnosti sem 

zasnoval svoje delo za pričujočo specialistično nalogo. Zastavil sem raziskavo, s katero sem 

ugotavljal, kako različne metode glasbenih dejavnosti v vodenem skupinskem procesu 

pripomorejo k izboljšanju socialne interakcije in komunikacije, kako spodbujajo ustvarjalnost ter 

zmanjšujejo pojav težavnega vedenja. Posebej pozoren sem bil na vključenost vseh članov, ki jih 

ovirajo poleg motenj v duševnem razvoju tudi izražene vedenjske težave v socialni interakciji.  

 

8.1 Cilji raziskave: 
 

• izboljšati neverbalno in verbalno komunikacijo v skupini, 

• spodbujati ustvarjalne procese na glasbenem področju, 

•  izboljšati psihofizično počutje oseb, 

•  izboljšati socialno interakcijo v skupini,  

•  vplivati na izboljševanje samopodobe udeleženih, 

• zmanjšati vedenjske odklone pri osebah, ki imajo ob zmerni motnji v duševnem razvoju 

izražene vedenjske težave. 

 

8.2 Raziskovalna vprašanja 
 

1. Ali različne metode glasbenih dejavnosti vplivajo na besedno in nebesedno komunikacijo 

pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ter vedenjskimi težavami? 

2. Ali s pomočjo različnih metod spodbudimo razvoj ustvarjalnosti na glasbenem področju 

pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju? 

3. Ali se s pomočjo različnih metod glasbenih dejavnosti zmanjša moteče vedenje pri osebah 

z motnjo v duševnem razvoju (MDR)? 
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8.3 Metodologija 
 

Metoda raziskovalnega dela je bila vezana na akcijsko raziskovanje z izvajanjem vodenih 

glasbenih dejavnosti, ki jo dopolnjuje multipla študija primera ob spremljanju vseh udeležencev v 

skupini. Okvirno načrtovan in glede na nastalo situacijo prilagajan skupinski proces je omogočil 

enakopravno participacijo vseh udeleženih. Med izvedbo procesa, ki ga je sestavljajo dvanajst 

srečanj, so bili beleženi različni vidiki komunikacije, socialnega vključevanja, počutja, 

sprejetosti, samozavesti ter glasbene ustvarjalnosti udeležencev. Zbrane podatke (priprave, 

dnevniške zapise, podatke na osnovi psiholoških pregledov z aplikacijo instrumentov) sem 

obdelal na osnovi kvalitativne in rekonstruktivne analize procesa vodenih glasbenih dejavnosti ter 

njegovih učinkov. Kvantitativno metodo sem vključil posredno preko psihologa, ki je z 

lestvicami LZOKV (Musek Lešnik, 2016) in KLAV (Musek Lešnik, 2016) ocenil vedenje 

raziskovanih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi težavami ter o tem podal 

poročilo. 

 

8.3.1 Opis vzorca 
 

Vzorec je bil namenski, saj so bile v raziskavo vključene tri osebe z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, pri katerih so prisotne vedenjske motnje: 

 

• Prva oseba je stara 23 let. Poleg zmerne motnje v duševnem razvoju so prisotne čustveno 

vedenjske težave. Za osebo sem uporabil izmišljeno ime Lepa. 

• Druga oseba je stara 14 let. Poleg zmerne motnje v duševnem razvoju so prisotne 

vedenjske težave. Za osebo sem uporabil izmišljeno ime Močni. 

• Tretja oseba je stara 27 let. Poleg zmerne motnje v duševnem razvoju je pri osebi prisoten 

Prader-Willi sindrom (genetska motnja), iz katerega vedenjske težave izhajajo. Za osebo 

sem uporabil izmišljeno ime Mirna. 

 

Osebe so se v proces izvedbe skupinskega dela vključile prostovoljno, zagotovljena je bila 

varnost osebnih podatkov. 
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8.3.2 Merski instrumentarij 
 

V študiji primera sem vključil uporabo naslednjih instrumentov – pripomočkov:  

 

1. načrtno, sistematično opazovanje in analiza gibanja ter vedenja po EBL-metodi (Saris 

Rutten, 1992), 

2. priprave in zapiski v terapevtskem dnevniku, 

3. pogovori z uporabniki po posameznih skupinskih glasbenih srečanjih, 

4. dva psihološka pregleda z aplikacijo instrumentov - na začetku in po zaključku skupinskih 

glasbenih srečanj. 

 

Pri testih sem apliciral naslednje instrumente: 

 

a. lestvica znakov opozicijskega vedenja – LZOKV (Musek Lešnik, 2016), 

b. kratka lestvica agresivnega vedenja – KLAV (Musek Lešnik, 2016), 

c. interni vprašalnik motečega vedenja (CUDV Draga, 2009), 

d. odprti načini zbiranja empirične evidence – odprti intervju s psihologom.  

 

8.3.3 Glasbeni instrumentarij 
 

Pri izvedbi skupinskih glasbenih srečanj sem uporabljal naslednji glasbeni instrumentarij: 

 

• bobni (bongo bobni, kongo bobni, orkestralni boben, oceanski boben) 

• basovske metalofonske plošče 

• metalofonske ploščice 

• lesene palčke 

• ropotulje 

• kahon (cajon) 

• votla lesena cev, napolnjena z železnimi krogljicami (rain-stick) 

• panova piščal 
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• tamburin 

• klavir 

• kitara 

• mikrofon 

• računalniška snemalna programska oprema 

• zvočna kartica 
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9 POSTOPEK POTEKA ŠTUDIJE PRIMERA 

 

V obdobju od februarja 2016 do aprila 2016 smo izvedli 12 skupinskih glasbenih srečanj, ki so 

potekala enkrat tedensko in so trajala po 45 minut. Program glasbenih dejavnosti sem za 

posamezna srečanja ob upoštevanju zastavljenih ciljev vsebinsko sproti dopolnjeval. Glede na 

potrebe sem izbiral in prilagajal metode ter tehnike dela. Pri zasnovi glasbenih dejavnosti sem 

izhajal iz dosedanjih izkušenj pri delu z osebami s posebnimi potrebami in pridobljenih znanj na 

podiplomskem študiju Pomoč z umetnostjo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Izvedba posameznega glasbenega srečanja je bila sestavljena iz uvodne, osrednje ter zaključne 

glasbene dejavnosti. Namen uvodne glasbene dejavnosti je bil vzpostavitev zaupljivega odnosa 

ter spodbujanje verbalne komunikacije v skupini ter med menoj in skupino. Pri osrednji glasbeni 

dejavnosti je bil poudarek predvsem na spodbujanju neverbalne komunikacije in glasbene 

ustvarjalnosti ter sproščanju. Z zaključno glasbeno dejavnostjo oz. s pesmijo Slovo, katere 

besedilo je navedeno v praktičnem delu, smo se vedno poslovili. 

 

Vsa srečanja so bila posneta v obliki avdio in video zapisa, na osnovi posnetkov pa so nastali tudi 

zapiski v terapevtskem dnevniku, EBL analiza ter introspektivno poročilo iz terapevtskega 

dnevnika. Za video zapis posameznih srečanj sem predhodno pridobil vsa potrebna dovoljenja. 

 

Pred izvedbo praktičnega dela sem imel v sklopu naših skupinskih srečanj individualne glasbene 

obravnave z Mirno in Lepo v obdobju sedmih mesecev. Individualna srečanja so temeljila na 

glasbenih dejavnostih v funkciji predpriprav na inkluzijo v skupino.  
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10 OPISI SKUPNIH GLASBENIH SREČANJ IN ANALIZA PODATKOV 

 

• Prvo srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, igranje na bobne, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije. 

Metode in 

tehnike 

Pogovor ob glasbi, petje, glasbena improvizacija na bobnih. 

 

Pripomočki Kitara, bongo bobni, orkestralni boben, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Glavni poudarek našega prvega srečanja je bil medsebojno spoznavanje in oblikovanje zaupnega 

odnosa. Kot sem omenil v prejšnjem poglavju, sem se z Lepo in Mirno predhodno srečeval v 

sklopu individualnih seans, z Močnim pa sva se v domu, kjer je nastanjen, srečala le nekajkrat. 

Za pričetek naših seans zapojemo Pozdravno pesem ob spremljavi kitare, v pesmi se med seboj 

pozdravimo.  

 

Prikaz dejavnosti ob pesmi Pozdrav: 

 

Najprej vsi pozdravimo Močnega: »Zdravo Močni, zdravo Močni, kako si kaj, kako si kaj?« 

Močni odvrne: »Ma ja, kar vredu sem!« 

Lepa je radovedna: »Kaj si kaj počel danes?« 

Močni pove: »Danes smo igrali košarko, popoldne. Potlej sem šel pa h konjem in jih pomagal 

nahraniti. Med vikendom sem bil doma, sem gledal televizijo in igral računalnik. A bo danes 

disko?«  

Jaz, Lepa in Mirna zapojemo: »Močni je v redu, hura, hura, hura! « 

Nato pozdravimo Lepo: »Zdravo Lepa,  zdravo Lepa, kako si kaj, kako si kaj?« 

Lepa odgovori: »Sem kar dobre volje!«  
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Nadaljuje kar sama: »Trebuh me boli. Pa nič mesa ne morem jesti, prav gnusi se mi. Spet sem se 

zredila. Tisti Zorko me pa stalno zasleduje. Prav tečen je. Med vikendom smo pa v domu 

palačinke pekli. Kako so bile dobre. Žiga, kaj boš pa ti doma skuhal? Ti si prijazen, ker pomagaš 

svoji ženi. Jeeee, popoldne bo pa disko, bom kakšno zapela.« 

Jaz, Močni in Mirna zapojemo: »Lepa je kar dobre volje, hura, hura, hura!« 

Nato pozdravimo še Mirno: »Zdravo Mirna, zdravo Mirna, kako si kaj, kako si kaj?« 

Mirna odgovori: «Dobro sem.« 

Nato takoj doda: »Sem bila v zelenem programu. Smo izdelovali papir. Pa kavico smo pili. Žiga, 

mi boš lahko prinesel tiste čigumije brez cukra? Saj jih lahko jem. Medicinki ne rabiš nič 

povedati! V četrtek pa spet pridem k tebi. Žiga, daj povej direktorici, naj me pusti v ART VDC! «  

Jaz, Lepa in Močni zapojemo: »Mirna je v redu, hura, hura, hura!« 

 

Petje pesmi Pozdrav sem uporabil z namenom vzpostavitve besedne in nebesedne komunikacije 

in glasbenega izražanja. 

 

Mirno, Lepo in Močnega prosim, naj si izberejo vsak svoj boben. Močni si izbere dvojni bongo 

boben, prav tako Lepa, Mirna pa si izbere orkestralni boben. Nato z bobnanjem na kongo boben 

pričnem našo glasbeno ritmično improvizacijo. Takoj se pridružijo tudi Močni, Mirna in Lepa.  

Tempo in dinamiko igranja narekujem sam. Na začetku skupina deluje še neusklajeno, nato se 

začne ritmična struktura počasi stabilizirati. Ritmična improvizacija trajala 32 min. S pojemanjem 

dinamike in upočasnitvijo tempa skupino popeljem v zaključevanje improvizacije. Naše prvo 

srečanje končamo s pesmijo Slovo. 

 

Slovo 

Pozdravljeni prijatelji, 

za danes smo končali, 

adijo vsem zdaj za slovo, 

se drugič vidimo. 
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Naše prvo srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. To je zelo 

prijeten in velik prostor, ki je preko drsnih vrat povezan s plesno 

učilnico. Ob stenah glasbene učilnice so omare s policami, kjer 

imamo tudi vsa glasbila, ki jih uporabljamo pri glasbeni dejavnosti. 

Pri našem prvem srečanju se posedemo po shemi deltoida in sicer v 

razdalji pribl. 2 metra drug od drugega. Močni, Mirna in Lepa na 

začetku hodijo po prostoru in opazujejo inštrumente. Nato se 

posedejo na stole. Mesto, kjer med glasbenimi dejavnostmi sedijo, si 

izberejo sami.   

GIBANJE 

 

 

 

 

Na začetku se udeleženci gibljejo po prostoru. Med izvajanjem 

pesmi Pozdrav se pojavlja mikrogibanje v obliki obrazne mimike in 

rahlega gibanja ob petju pesmice. Večino improvizacije je gibanje 

rok neusklajeno, po mojem spodbujanju pa proti koncu 

improvizacije le pride do zadovoljive uglasitve. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Močni, Lepa in Mirna na začetku vzpostavljajo očesni kontakt samo 

z menoj. Nekaj kratkih očesnih stikov vzpostavita samo Lepa in 

Močni. Pri njiju je zelo prisotna faza zaključevanja. Mirna ves čas 

procesa ne izpostavi očesnega stika z ostalima udeležencema, 

osredotočena je le name Zanimiva je faza od 22. – 28. min, ko ni 

nobenega očesnega kontakta. Vsi gledajo inštrumente pred seboj. 

Proti koncu srečanje je očesni kontakt vseh treh usmerjen vame.  

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Od začetka do konca našega srečanja je prisotno največ 

uglaševanja. Mirna doda nov element (nov ritmični vzorec) jaz pa 

jo zrcalim in se poskušam z njo uglasiti ter preko dodajanja novega 

elementa (močnejše dinamike igranja) vplivati na izmenjavo in 

boljšo uglašenost skupine v ritmičnosti igranja. Do kratkotrajne 

uglašenosti skupine in »biti giban z« nato pride v fazi od 22. – 28. 

minute. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Naše prvo skupinsko srečanje je bilo nekoliko zadržano. Na trenutke je bila 

prisotna neverbalna komunikacija, medtem ko je bila verbalna komunikacija redka in se je 

pojavila samo na začetku ob pozdravni pesmi. Sam sem bil najbolj usmerjen na Močnega, saj ga 

še nisem uspel bolje spoznati. Očesni stik sodelujočih je bil vezan predvsem name, kar je 

razumljivo, ker so bili udeleženci v skupini prvič skupaj. Imel sem občutek, da pri meni iščejo 

varnost oz. podporo. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pomemben trenutek se zgodi že ob 

pozdravni pesmi, ko se vzpostavi prvi medsebojni verbalni stik v skupinski situaciji. Pomembna 

je tudi krajša uglašenost skupine v smislu enakomernega ritmičnega in dinamičnega igranja, ki se 

pojavi v fazi od 22. – 28. min. Pri spodbujanju neverbalne komunikacije je bila ta faza pri našem 

prvem srečanju. Z vidika ustvarjalnosti je nastopil pomemben trenutek pri dodajanju nove 

ritmične strukture in v prilagajanju nanjo ter na dinamiko igranja. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Pomemben trenutek se zgodi že 

ob pozdravni pesmi, ko Lepa vpraša Močnega, kaj je tisti dan počel in tako vzpostavi prvi 

medsebojni verbalni stik pri našem srečanju. V smislu ustvarjalnosti je pomemben trenutek, ko 

začne Mirna s svojo novo ritmično strukturo in poudarjeno dinamiko prevzemati vodenje 

improvizacije, Lepa in Močni pa ji začneta sčasoma slediti. Njeno ritmično ustvarjanje tudi sam 

podprem s prilagajanjem na njeno ritmiko in dinamiko igranja. Pri improvizaciji Močni nekajkrat 

vzpostavi krajši očesni stik z Lepo, ona pa je s pogledom usmerjena predvsem v inštrument pred 

seboj in ne vzpostavlja očesnega stika z Močnim in Mirno. 

 

Zaključne misli: Prvi dolgotrajnejši stik z Močnim se je lepo začel in zaključil. Imam dober 

občutek glede medsebojnega sodelovanja v skupini. Tudi Lepa je kljub slabši koncentraciji 

presenetljivo lepo sodelovala, Mirna pa me je prijetno presenetila v smislu glasbenega 

ustvarjanja.  

  



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

61 

Ideje za naprej: Po analizi prvega srečanja sem se odločil, da nadaljujem z glasbenimi 

dejavnostmi z namenom spodbujanja besedne in nebesedne komunikacije ter ustvarjalnosti. 

 

• Drugo srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, imitiranje gibov (pesem o pici), igranje na bobne, ustvarjanje 

besedila na znano melodijo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, sproščanje.  

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, imitiranje, improvizacija na bobnih. 

Pripomočki Kitara, bongo boben, orkestralni boben, knjiga Priročnik glasbenih 

dejavnosti, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Pred našim drugim srečanjem sem od osebja doma, kjer je Lepa nastanjena, izvedel, da je imela 

med koncem tedna čustveni izpad. Agresivna je bila do drugih in do sebe Glede na to informacijo 

sem glasbene dejavnosti prilagodil ustvarjanju zaupljivega odnosa in sproščanju. 

 

Naše drugo srečanje smo začeli s pesmijo Pozdrav, vendar na nekoliko drugačen način. Tokrat 

smo izvedli pesem tako, da je vsak od udeležencev zaigral na boben in sočasno s petjem 

pozdravil svojega najbližjega »soseda«. S tem sem pridobil m.dr. informacijo o njihovem 

glasbenem posluhu in tonalitetah, ki jim pri petju ustrezajo. Prijetno so me presenetili, ko so na 

koncu vsi zaigrali na boben in s pesmijo pozdravili še mene. Zanimalo jih je tudi moje počutje. 

Po pravici sem jim povedal, da sem malce utrujen od vseh obveznosti, ki sem jih imel čez teden.  

Nato so vsi trije nekoliko skozi smeh zapeli: »Žiga je pa utrujen, ojoj, ojoj, ojoj«. Tudi sam sem 

se nasmejal in jih vprašal, če bi se igrali igrico Kuharji. Razložil sem jim, da ob petju  pesmice 

imitiramo različne gibe pri kuhanju. Vsi so bili takoj pripravljeni sodelovati. Vprašal sem jih, kaj 

bi danes najraje jedli za večerjo. Mirna je omenila pico, Močni in Lepa sta se strinjala. 
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Pesem Kuharji iz Glasbenega priročnika (Remškar, 2003) sem prilagodil njihovi želji in si sproti 

izmišljeval besedilo na že znano melodijo. Pesem smo izvedli tako, da smo drug drugemu na 

hrbtu izvajali različne gibe, ki jih uporabljamo pri peki pice (npr. mesimo testo-izvajamo masažo, 

tako da s prsti gnetemo mišice na zgornjem delu hrbtenice).  

 

Po omenjeni dejavnosti smo izvedli še improvizacijo na tolkalih in se poslovili ter zaključili naše 

druženje s pesmijo Slovo.  

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Tudi tokrat je naše srečanje potekalo v glasbeni učilnici. Pri drugem 

srečanju smo se posedli po shemi deltoida, vendar nekoliko bližje, 

kot pri prvem srečanju. Mirna in Lepa sta si sedeli nasproti, Močni 

pa je sedel nasproti meni. Preko pesmi Kuharji sem jih pripravil do 

tega, da so se dotikali. Tudi pri glasbeni improvizaciji smo uspeli 

ohraniti takšno razdaljo, kot je bila na začetku našega drugega 

srečanja.  

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri pesmi o peki pice je prišlo 

do usklajenega gibanja rok. Pri vseh je bila prisotna izrazita mimika 

obraza, saj so se veliko smejali. Pri ritmični improvizaciji sem na 

začetku gibanje spet spodbujal, potem pa sem se poskušal uglaševati 

z Lepo. Ta postopek je bil nekoliko dolgotrajnejši, ker so bili gibi 

Lepe neusklajeni, njeno igranje pa dokaj neritmično. Ko sem 

posebej pozorno sledil njenemu igranju, sem uspel prepoznati nov 

ritmični vzorec, se uglasil na njene gibe in z močnejšo dinamiko 

začel spodbujati novo nastalo ritmično strukturo. Tudi Mirna in 

Močni sta se uspela uglasiti in proti koncu naše improvizacije so bili 

gibi rok usklajeni. 
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OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakt so Močni, Lepa in Mirna na začetku vzpostavili spet 

samo z menoj. Pri pesmi Pozdrav so peli drug drugemu in takrat se 

je vzpostavil daljši očesni stik med vsemi udeleženimi. Pri izvajanju 

pesmi »o peki pice« je bil njihov pogled usmerjen na moje gibe rok.  

Med improvizacijo sta kot pri prvem srečanju Lepa in Močni 

izmenjala nekaj očesnih stikov, medtem ko je bil pogled Mirne 

usmerjen predvsem name.  

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem drugem srečanju je na začetku prihajalo do krajše 

izmenjave in igrivega dialoga med vsemi sodelujočimi. Pri pesmi 

Kuharji je prihajalo do zrcaljenja, izmenjave in uglaševanja. Med 

improvizacijo je prišlo do izmenjave, ko sem se »gibal z« Lepo in 

jo spodbujal pri dodajanju novega elementa (nove ritmične 

strukture). Do največje uglašenosti skupine je prišlo proti koncu 

našega srečanja. Prav tako je na tem mestu najbolj prisotna faza » 

biti giban z«. 

 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: pri drugem srečanju je bilo vzdušje v skupini spet prijetno. Sam sem bil na 

začetku nekoliko utrujen, vendar me je skupinska dinamika kmalu predramila. Prijetno sem bil 

presenečen, ko so se Močni, Lepa in Mirna iskreno zanimali za moje počutje. Drugo srečanje je 

zaznamovalo tudi precej smeha ob izvajanju pesmi o peki pice in ob improvizirani vsebini 

besedila. Tudi skupinsko ritmično improvizacijo na bobnih je spremljal smeh. Lepa in Močni sta 

vzpostavljala daljše očesne kontakte.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri novi izvedbi pesmi Pozdrav je prišlo do 

daljše komunikacije med vsemi udeleženimi in do daljšega očesnega kontakta. Prav tako je 

nastopil pomemben trenutek, ko so se udeleženci iskreno zanimali za moje počutje. Tu je lepo 

vidno, da je pri udeležencih prisotna empatija in da obstajajo možnosti za njeno spodbujanje. 
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Poudarim naj, da nobeden od udeleženih ni odklonil fizičnega medsebojnega stika pri pesmi o 

peki pice, kar nakazuje, da lahko glasbene dejavnost spodbujajo fizični kontakt tudi pri osebah, ki 

težje vzpostavljajo intimni stik. Pomembna je uglašenost skupine v smislu enakomernega 

ritmičnega in dinamičnega igranja, ki se pojavi proti koncu glasbene improvizacije. Ta faza je 

bila pri našem drugem srečanju najpomembnejša pri spodbujanju neverbalne komunikacije. V 

ustvarjalnosti je nastopil pomemben trenutek, ko sem udeležencem pokazal improvizirano 

ustvarjanje besedila na že znano melodijo pesmi. Svojo dobro voljo ob tej dejavnosti so izrazili s 

smehom.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Močni, Lepa in Mirna pri 

drugem srečanju vzpostavljajo daljše medsebojne očesne stike. Tako Lepa kot Močni sta čez 

celoten čas srečanja dobre volje, kar kažeta s smehom. Tudi Mirna se nasmeji ob izvedbi pesmi 

o peki pice in izmišljanju besedila. Za Mirno je to zelo pomemben trenutek, saj večino časa 

deluje resno in malce otožno. Pomemben trenutek pri Lepi pa sem zaznal pri njenem 

nezavednem dodajanju nove ritmične strukture, na katero sem se uglasil, jo podprl, nato pa preko 

močnejše dinamike vplival še na uglašeno igranje Močnega in Mirne.  

 

Zaključne misli: To je bilo zelo spodbudno srečanje predvsem pri  krepitvi medsebojnih vezi. V 

skupini sem za trenutek občutil domačnost, ki sem je bil vajen v otroštvu pri babici. Smeh 

sodelujočih in sproščenost sta me poživila, saj sem prišel na naše srečanje utrujen. Ob pisanju 

zapisnika se mi je utrnila naslednja misel: Nezavedno glasbeno ustvarjanje lahko ozavestimo s 

spodbujanjem in močnejšo dinamiko igranja. Dober vodja skupine oz. umetnostni terapevt je kot 

molekula kisika, ki se veže na elementarni kisik, ki obstaja zelo kratek čas. Skupaj tvorita 

obstojno strukturo-ozon. V našem primeru je ozon nezavedno ustvarjena ritmična struktura, ki 

sem jo spodbudil, jo ozavestil ter na ta način približal udeležencem enega od načinov glasbenega 

ustvarjanja.   

 

Ideja za nadaljnje delo: Glede na sproščeno vzdušje v skupini in občutek, da so dovolj zmožni in 

pripravljeni, sem se odločil, da metode glasbenih dejavnosti prilagodim predvsem ustvarjalnemu 

procesu.  
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• Tretje srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, igranje na metalofonska glasbila in palčke, ustvarjanje 

besedila in vodilne melodije za pesem Slon v šoli, petje pesmi Slon v šoli, 

pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti, sproščanje. 

Metode in 

tehnike 

 Pogovor ob glasbi, petje, glasbena improvizacija, ustvarjanje. 

 

Pripomočki Kitara, metalofonske ploščice, basovske metalofonske plošče, palčke, notni 

zvezek, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika 

 

Naše tretje srečanje je temeljilo predvsem na ustvarjalnih dejavnostih. Tokrat sem za sodelujoče 

že predhodno pripravil metalofonske ploščice in jih uglasil na tone pentatonične C lestvice (toni: 

c1, d1, e1, g1, a1, c2, d2, e2, g2, a2).  

 

Srečanje smo začeli s pesmijo Pozdrav. Tokrat je Lepa na vprašanje »kako si kaj?« odgovorila, 

da se počuti slabo, ker jo boli trebuh. Nasploh je delovala nemirno. Mirna in Močni sta 

odgovorila, da sta dobro. Sam sem bil malce zaskrbljen zaradi »dražljajev«, ki jih je oddajala 

Lepa, vendar se v razgovor o njeni slabi volji nisem spuščal. Sklenil sem, da se pogovorim z njo 

po našem srečanju, če bo želela. 

 

Izvedli smo glasbeno improvizacijo na metalofonskih ploščicah, ki so bile uglašene na 

pentatonično C lestvico. Vsakemu od udeležencev sem razdelil po tri ploščice, sam pa sem igral 

na kitaro in se prilagajal nastali glasbeni podlagi. Preko dosedanjih izkušenj sem poskušal 

ugotoviti, kako tovrstna glasbena improvizacija vpliva na sproščanje udeleženih in na njihovo 

neverbalno komunikacijo.  
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Po določenem času sem z namenom zbliževanja udeleženih postavil metalofonske ploščice v dve 

vrsti in Močnega, Lepo ter Mirno prosil, da stopijo skupaj in na njih zaigrajo. Lepa je odklonila, 

češ da bo ostala na svojem mestu in igrala na svoje metalofonske ploščice. Zopet smo izvedli 10 

minut trajajočo glasbeno improvizacijo. Po končani glasbeni dejavnosti smo se posedli v krog.  

Lepo sem vprašal: » Na kaj te spominja zvok ploščic, na katere si igrala?«. 

Lepa se zamisli in reče: »Na zvonec!«.  

»Na kaj pa tebe spominja ta zvok?« vprašam Mirno ob udarcu na basovsko metalofonsko ploščo. 

Mirna se nasmehne in reče:  »Na slona!« 

»Pa ta zvok?«, vprašam Močnega ob igranju na lesene palčke.  

Močni gleda po prostoru in počasi reče: »Na uro!« 

Vse njihove predloge si zapišem in jim povem, da bomo skupaj sestavili pesmico, ki jo bomo 

predstavili na prireditvi »Igraj se z mano«. 

Nato po njihovih besednih asociacijah in iskanju rim nastane zapis prve kitice pesmi z naslovom 

Slon v šoli.  

 

Slon v šoli 

Zvonec zvoni 

in ura tika taka, 

slonu se mudi, 

v šolo on koraka. 

 

Ker je Lepa že pri najinih preteklih individualnih srečanjih kazala veselje do petja, sem jo 

vprašal, če bi kar »po svoje« odpela prvo kitico. Čez nekaj časa in po nekaj poskusih je Lepa 

uspela zapeti nastalo kitico po svoji melodiji. Zapisal sem notni zapis prve kitice in jo ob 

spremljavi kitare odpel. Vsi so se smejali novo nastali pesmici in jo poskušali tudi odpeti. 

Naše srečanje je bilo že proti koncu, zato smo se poslovili s pesmijo Slovo. Nisem se odločil za 

pogovor z Lepo, ker je bila dobre volje in ni kazala potrebe po razgovoru glede njenih težav. Tudi 

Močni in Mirna sta bila dobro razpoložena. 
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Tudi tokrat je naše srečanje potekalo v glasbeni učilnici. Pri našem 

tretjem srečanju smo se na začetku posedli po shemi deltoida vendar 

nekoliko bližje kot pri prvem srečanju. Tokrat sta si nasproti sedela 

Močni in Lepa, Mirna pa je sedela nasproti meni. Pri glasbeni 

improvizaciji smo sedeli v medsebojni razdalji pribl. 1,5, metra. Po 

kratkem premoru pa je bila pri ponovni improvizaciji razdalja med 

Močnim in Mirno pribl. pol metra, medtem ko je Lepa ostala na 

mestu, kjer je bila na začetku. 

 

GIBANJE 

 

 

 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri glasbeno-melodični 

improvizaciji sem na začetku zopet spodbujal gibanje, dokaj hitro pa 

sta se na moje gibanje rok prilagodila tudi Mirna in Močni. Lepa je 

gibala roko v svojem ritmu in se prilagodila gibanju drugih šele proti 

koncu improvizacije. Gibala se je tudi s telesom (zibanje). Pri 

ustvarjalni dejavnosti se pri vseh udeleženih pojavlja močno 

mikrogibanje (obrazna mimika) v obliki smeha. 
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OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Tokrat je bil očesni kontakt pri pesmi Pozdrav med udeleženci 

trenuten, med menoj in udeleženci pa bolj pogost. Med glasbeno-

melodično improvizacijo Lepa in Močni izmenjata nekaj daljših 

pogledov in se ob tem nasmihata, medtem ko je Mirnin pogled 

usmerjen na metalofonske ploščice pred njo. Ob ustvarjalni 

dejavnosti so prisotni daljši očesni stiki med udeleženci. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem tretjem srečanju je na začetku prišlo do krajšega igrivega 

dialoga med menoj in sodelujočimi. Med improvizacijo je časovno 

nekje na sredi prišlo do uglašenosti in faze »biti giban z« med 

menoj ter Močnim in Mirno. Lepa se začne uglaševati z menoj in 

drugimi šele proti koncu improvizacije. Pri ustvarjanju je izrazito 

prisotna izmenjava z dodajanjem novih elementov. Prišlo je tudi do 

daljšega igrivega dialoga v celotni skupini. 

 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Pri tretjem srečanju je bilo vzdušje v skupini nekoliko manj prijetno kot pri 

drugem. Bilo je občutiti nekoliko napetosti zaradi slabšega razpoloženja pri Lepi. Na takšen način 

se navadno pričnejo njeni močni čustveni izbruhi. Improvizacija je potekala v »meditativnem« 

razpoloženju, medtem ko se je igrivo in veselo razpoloženje v skupini močno okrepilo pri 

skupnem ustvarjanju. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pomembni trenutki se zgodijo v drugem 

delu, ko začne prevladovati »meditativno« vzdušje v skupini. Močni in Mirna se zbližata v smislu 

krajše osebne razdalje. Uglašenost celotne skupine je prisotna proti koncu drugega dela 

improvizacije. Pri ustvarjalnem procesu začne prevladovati veselo vzdušje pri vseh udeležencih. 

Ta del našega srečanja zaznamuje igriv dialog, veliko dolgotrajnejših očesnih stikov in smeha.   

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Močni in Mirna se v drugem delu 

improvizacije zbližata v smislu osebne razdalje in začneta vzpostavljati daljše očesne stike. Pri 
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Lepi se začne spreminjati razpoloženje pri ustvarjanju besedila, še bolj pa pri procesu ustvarjanja 

vodilne melodije na izmišljeno besedilo. Začne intenzivno sodelovati in je boljše volje kot na 

začetku našega srečanja. Intenzivno sodelujeta tudi Mirna in Močni pri ustvarjanju besedila.  

 

Zaključne misli: Preko sproščanja in ustvarjanja nam uspe ustvariti veselo in igrivo razpoloženje. 

 

Ideje za naprej: Za prihodnje srečanje sem predvidel predvsem glasbene dejavnosti namenjene 

ustvarjanja zaupljivega odnosa, spodbujanja nebesedne in besedne komunikacije ter 

ustvarjalnosti. Udeležencem bom prikazal, kako se lahko harmonično uglasimo ob 

improviziranem igranju na klavir. 

 

• Četrto srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, igranje na klavir in boben, ustvarjanje besedila, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje glasbene in besedne ustvarjalnosti, sproščanje. 

Metode in 

tehnike 

Pogovor ob glasbi, petje, glasbena improvizacija na klavirju in bobnih, 

ustvarjanje. 

Pripomočki Kitara, klavir, bongo bobni, notni zvezek, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Naše četrto srečanje smo začeli s pesmijo Pozdrav. Tudi tokrat smo izvedli pesem tako, da je 

vsak od udeležencev zaigral na boben in sočasno s petjem pozdravil svojega najbližjega 

»soseda«. Spodbujal sem jih tudi k medsebojnemu pogovoru. Nadalje smo izvedli improvizacijo 

na klavirju in bongo bobnih. Lepa in Močni sta se po mojih navodilih skupaj usedla na klavirski 

stol, sam pa sem se usedel ob  rob klaviature. Prosil sem ju, da igrata samo po belih tipkah 

klavirja. Mirna je na lastno željo igrala na bongo bobne. Nato smo izvedli melodično-ritmično 

improvizacijo, ki je trajala 24 minut. Na začetku sem improvizacijo vodil in spodbujal s 

harmonsko spremljavo po spodnjih oktavah klavirja. Nato sem nekje na sredi improvizacije odšel 
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iz prostora in jih pustil same. Ko sem po petih minutah prišel nazaj, so bili še vedno predani 

skupinskemu muziciranju. Sam sem začel igrati na bongo bobne in počasi vodil improvizacijo k 

zaključku. Sledilo je ustvarjanje besedila druge kitice pesmi Slon v šoli. Tokrat sem udeležence 

prosil, da nadaljujejo zgodbo o slonu. V zvezek sem si zapisal njihove predloge. Po raznih 

spontano nastalih asociacijah in iskanju rim sem po njihovih predlogah  zapisal . 

 

Slon v šoli 

V šoli slon zaspi 

in sanja on o ljubici, 

potem se pa zbudi, 

pretegne se za tri. 

 

Na melodijo prve kitice smo poskusili odpeti tudi drugo kitico. Vsem je bila nova kitica zelo 

všeč. Poslovili smo se v igrivem vzdušju s pesmijo Slovo. 
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Naše srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Močni in Lepa sta se 

usedla skupaj za klavir in sta se z boki dotikala drug drugega. Jaz 

sem na začetku sedel na svojem stolu nekoliko stran od Lepe in 

Močnega nato pa sem se usedel nasproti Mirne v razdalji pribl. 

enega metra. Pri skupnem ustvarjanju besedila za drugo kitico pesmi 

smo se usedli po shemi deltoida v medsebojni razdalji 1,5 metra. 

GIBANJE 

 

 

 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri glasbeni improvizaciji sem 

na začetku gibanje spet spodbujal sam, dokaj hitro pa sta se na moje 

gibanje rok prilagodila tudi Lepa in Močni. Gibala sta se tudi s 

telesom (zibanje). Mirna je svoje gibe rok kar hitro prilagodila na 

gibanje rok Močnega in Lepe. 

Pri ustvarjalni dejavnosti se pri vseh udeleženih pojavlja močno 

mikrogibanje (obrazna mimika) v obliki smeha. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakt pri pesmi Pozdrav je med vsemi udeleženci bolj 

izrazit in polj pogost. Tudi Mirna sedaj vzpostavlja daljše očesne 

stike z Lepo in z Močnim. Med glasbeno improvizacijo Lepa in 

Močni izmenjata nekaj daljših pogledov in se ob tem nasmihata, 

medtem ko je Mirnin pogled usmerjen na boben, vendar se vseeno 

pojavljajo krajši očesni stiki med menoj in Mirno. Ustvarjalno 

dejavnost zaznamujejo iskrivi daljši očesni stiki med vsemi 

udeleženimi. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem tretjem srečanju na začetku med udeleženci prihaja do 

daljšega igrivega dialoga. Med improvizacijo pride do uglaševanja 

celotne skupine ter do izmenjave z dodajanjem novega elementa 

pri Močnem in Lepi. Pri celotni skupini je pri improvizaciji za 

določeno obdobje prisotna krajša faza »biti giban z«. Pri ustvarjanju 

smo priča intenzivne izmenjave in igrivega dialoga. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Tokratno srečanje se je spet začelo v prijetnem vzdušju. Zopet je bil prisoten 

občutek domačnosti. Za kratek čas sem moral zapustiti skupino, kar me je zaskrbelo, kako bodo 

udeleženi reagirali. Ko sem se vrnil, sem jih našel v predani skupni glasbeni improvizaciji. 

Zanimivo je, da jih moj odhod iz skupine sploh ni zmotil. Tudi ustvarjanje druge kitice za našo 

pesem je minilo v prijetnem in igrivem vzdušju. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pomembni trenutki pri našem tokratnem 

srečanju so bili na začetku predvsem iskreno medsebojno zanimanje udeležencev o trenutnem 

razpoloženju in preteklih dogodkih ter sproščeno vzdušje ob izvajanju pesmi Pozdrav. Med 

dvema udeležencema pride do nevsiljivega fizičnega kontakta ob skupnem igranju na klavir in do 

občasnih očesnih stikov, podprtih z nasmehi. Tudi ko za nekaj časa zapustim skupino, se 

improvizacija ne prekine. Ko se vrnem, udeleženci še vedno igrajo na inštrumente. Na osnovi 

video posnetka se dodatno prepričam, da so bili tudi ob moji odsotnosti predani improvizaciji. 

Zanimivo je tudi, da so kar uglašeni. Ustvarjanje besedila za drugo kitico naše pesmi zaznamuje 

živahna komunikacija ob predlogih vsebine in iskanju rime.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Udeleženci pokažejo pri pesmi 

Pozdrav iskreno medsebojno zanimanje za trenutno razpoloženje in dejavnosti, ki so jih tisti dan 

oz. v preteklosti počeli. Lepo prav tako kot Močnega ne moti fizični kontakt ob igranju na klavir. 

Prav tako ne moti Mirne, da spremlja improvizirano igranje Močnega in Lepe na boben. Mirna 

se začne tudi intenzivneje udeleževati ustvarjalnega procesa v zvezi z besedilom za drugo kitico 

nove pesmi. Večkrat se tudi sproščeno nasmeje. Prav tako intenzivneje kot na prejšnjih srečanjih 

sodeluje Močni. Čustveno se tako vživi, da v smehu pove celo nekaj predlogov, ki nakazujejo na 

bolj »intimne« vsebine. Lepa sproščeno sodeluje pri vseh aktivnostih. Opazim tudi, da jo 

improvizirano igranje na klavir sprošča. Lepa sodeluje tudi pri ustvarjalnem procesu in se 

večkrat na glas zasmeje. 

 

Zaključne misli: S samostojno improvizacijo so udeleženci pokazali napredek pri neverbalni 
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komunikaciji in krepitvi zaupljivega medsebojnega odnosa. Tudi pri ustvarjalnem procesu so 

hitreje našli besede, besedne zveze in rime za nastajajočo pesem. 

 

Ideje za naprej: Za naše peto srečanje sem se odločil za metode imitiranja zvokov, glasbeno 

improvizacijo ter glasbeno ustvarjalnost, ki bi lahko pripomogle k zaupljivejšemu odnosu med 

Lepo in Mirno ter spodbujale verbalno ter neverbalno komunikacijo v skupini. 

 

• Peto srečanje 

 

Tema Pesem pozdrav, zgodba O slonu, imitiranje zvokov iz narave, petje pesmi Slon 

v šoli, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa (predvsem med Lepo in Mirno), spodbujanje 

besedne in nebesedne komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti, spodbujanje 

koncentracije, sproščanje. 

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, petje, poslušanje, imitiranje, glasbena improvizacija, 

glasbeno ustvarjanje. 

Pripomočki Oceanski boben, votla lesena palica z železnimi kroglicami (rainstick), lesene 

žabe, trobenta, lutka slončka, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Peto srečanje smo začeli s pesmijo Pozdrav. Tudi tokrat smo izvedli pesem tako, da je vsak od 

udeležencev zaigral na boben in sočasno s petjem pozdravil svojega »soseda«. Spodbujal sem jih 

tudi k medsebojnemu pogovoru. Po uvodni pesmi sem se navezal na lik slona, ki je omenjen v 

naši novi pesmi.Povedal sem jim zgodbico o slonu, ki se zjutraj prebudi, potem pa se odpravi do 

jezera, kjer ga pozdravi šumenje valov, rahlo padanje dežja in zbor žab. Udeležencem sem 

razdelil inštrumente s katerimi lahko imitiramo zvoke iz narave. Mirno in Lepo sem prosil, če 

lahko s skupnim igranjem pričarata zvok valov, ki valijo pesek po obali jezera, Močnemu pa sem 

namenil veliko leseno žabo, namenjeno imitiranju regljanja. Sam sem z dežno palico imitiral 

rahlo padanje dežja. Nato smo na omenjenih inštrumentih imitirali zvoke iz narave. Po daljšem 
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časovnem intervalu skupinskega imitiranja sem vzel lutko slona in poskušal s trobento ponazoriti 

njegove klice radosti. Vsi so se glasno smejali. Oponašajoč slonov govor sem z globokim glasom 

dejal: »No, sedaj je pa res že skrajni čas, da se odpravim v šolo«. Nato smo skupaj poskušali 

večkrat odpeti nastajajočo pesmico »Slon v šoli«. Udeležencem to ni najbolje uspevalo, ker še 

niso osvojili celotnega besedila. Mirna se zaradi smeha ni mogla skoncentrirati na petje pesmi. 

Naše srečanje smo zaključili s pesmijo Slovo. 

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

Srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Mirna in Lepa sta si stali 

nasproti v razmiku pribl. pol metra in skupaj držali oceanski boben. 

Močni je stal nasproti mene. Skozi celoten potek srečanja smo bili 

razporejeni po shemi deltoida. 

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je pojavljalo mikrogibanje v   

obliki obrazne mimike in gibanje ob igranju na boben. Pri glasbeni 

imitaciji sta se Lepa in Mirna s telesi vzajemno gibali, Močni pa je 

pri imitiranju regljanja gibal le desno roko. Pri ustvarjalni dejavnosti 

se pri vseh udeleženih pojavlja močno mikrogibanje (obrazna 

mimika) v obliki smeha in telesno gibanje. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

Očesni stik pri pesmi Pozdrav je bil med vsemi udeleženci zelo 

dober. Mirna in Lepa sta pri skupnem imitiranju vzpostavljala daljše 

očesne stike, Močni pa se je veliko razgledoval po prostoru in 

vzpostavljal očesni kontakt z menoj. Ustvarjalno dejavnost so 

zaznamovali daljši medsebojni očesni stiki. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem petem srečanju na začetku med udeleženci prihaja do 

daljšega igrivega dialoga. Med imitacijo pride do uglaševanja med 

Mirno in Lepo ter do faze »biti giban z«. Do uglašenosti celotne 

skupine in faze »biti giban z« sčasoma pride tudi med Močnim in 

Lepo ter Mirno. V ustvarjalni fazi petja udeleženci niso uglašeni, 

prihaja pa do igrivega dialoga v celotni skupini. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Naše peto srečanje se je začelo z Mirninim tarnanjem, ker sem dejal, da bomo 

morali naslednje srečanje prestaviti. Postal sem malce napet, ker iz izkušenj vem, kam pripelje 

prerekanje z Mirno. Namesto da bi se z njo spustil v dolgo prerekanje, sem ji raje zapel 

Pozdravno pesem. Na moje presenečenje je odgovorila, da je dobro. Nekoliko sem bil zaskrbljen 

ob predlogu, da Mirna in Lepa zaigrata na skupni inštrument, vendar sta se s predlogom obe 

strinjali. Že v fazi imitiranja zvokov iz narave je prišlo do igrivega in sproščenega vzdušja, ki se 

je nadaljevalo tudi pri poskusu petja nove pesmi. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pomemben trenutek pri našem tokratnem 

srečanju je bil zaustavitev konfliktne situacije že na samem začetku. Dve udeleženki sta 

vzajemno igrali na skupen inštrument. Kasneje se je vzpostavilo igrivo vzdušje pri oponašanju 

slona s trobento ter se nadaljevalo pri poskusih skupnega petja naše nove pesmi. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Zelo pomemben je začetek 

srečanja pri Mirni, uspela je preusmeritve pozornosti. V uvodu v praktični del sem opisal, da pri 

Mirni lahko povzročijo vedenjske težave in čustvene izpade situacije, ki se ne odvijajo po 

njenem načrtu. Pri Mirni je zelo pomembno, da je bila pripravljena sodelovati z Lepo in pri 

njenem stopnjevanju dobrega razpoloženja, kar je pokazala s smehom. Pri Lepi je prav tako 

pomembna njena pripravljenost za sodelovanje z Mirno in dobra volja ob sodelovanju pri 

imitiranju in petju. Pri Močnem je zelo pomembno predvsem, da ni odreagiral na Mirnino 

začetno tarnanje, da je pokazal empatijo do drugih pri pesmi Pozdrav ter da se je prepustil 

igrivemu in veselemu skupinskemu dogajanju. 

 

Zaključne misli: Preko uvodne glasbene dejavnosti in preusmeritve pozornosti mi je »po vsej 

verjetnosti« uspelo preprečiti konfliktno situacijo, ki bi lahko pripeljala do kaotičnega stanja v 

skupini. Včasih ravnam intuitivno, kot po nareku svoje »otroške duše«. To vidim po odzivih 

udeležencev, ki se takrat iz srca nasmejijo mojim nekoliko nenavadnim idejam. 
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Ideje za naprej: Glede na zahtevnost ritmike igranja pri ustvarjalnem procesu, ki ga načrtujem, 

sem za naše šesto srečanje predvidel metodo improvizacije na tolkalih. Rad bi tudi preveril 

napredek glede ritmične ter dinamične uglašenosti skupine. 

 

• Šesto srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, igranje na bobne, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, sproščanje. 

Metode in 

tehnike 

Pogovor ob glasbi, petje, improvizacija na bobnih, ustvarjanje. 

 

Pripomočki  Kitara, bongo boni, orkestralni boben, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Pred našim ustvarjanjem glasbene podlage za pesem »Slon v šoli« sem se odločil, da naredim pri 

šestem srečanju še daljšo glasbeno-ritmično improvizacijo na bobnih, da bi se bolje uskladili pri 

oblikovanju ritmične strukture naše nove pesmi in poiskali najprimernejšo zasedbo. Srečanje smo 

začeli s pesmijo Pozdrav, enako kot pri petem srečanju. Tudi tokrat so udeleženci ob pogovoru 

pokazali iskreno zanimanje za posameznikovo počutje in dejavnosti, ki jih je počel tisti dan oz. 

nedavno. Po izvedbi improvizacije smo s pesmijo Slovo končali srečanje.  
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Naše srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Posedli smo se po 

shemi deltoida v razmiku 1,5 metra. Mirna in Močni sta si sedeli 

nasproti, Lepa pa je sedela nasproti mene. Pri glasbeni improvizaciji 

smo uspeli ohraniti takšno razdaljo, kot na začetku našega drugega 

srečanja. 

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je mikrogibanje pojavljalo v 

obliki obrazne mimike in gibanju rok ob igranju na boben. Pri 

ritmični improvizaciji sem na začetku gibanje spet spodbujal sam, 

potem pa sem se poskušal uglaševati z Močnim. Ta postopek je bil 

dolgotrajnejši. Z močnejšim dinamičnim igranjem na orkestralni 

boben sem poskušal osmisliti neki njegov ritmični vzorec, ki je 

nastal med improvizacijo. Mirna se je zelo hitro uglasila na novo 

ritmično strukturo, njeno gibanje rok je postalo skladno z mojim 

gibanjem; pri Lepi pa ni prišlo do uglašenosti. Njeni gibi rok so bili 

neenakomerni. Tudi Močni se je sčasoma uglasil na skupno ritmiko 

in dinamiko igranja ter gibanje rok Mirne in mene. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Pri pesmi Pozdrav so peli drug drugemu in takrat se je vzpostavil 

daljši očesni stik med vsemi udeleženimi. Med improvizacijo sta kot 

pri prvem srečanju Lepa in Močni izmenjala nekaj očesnih stikov, 

medtem ko je bil Mirnin pogled usmerjen v boben. Lepa je 

vzpostavljala daljše očesne stike z menoj med improvizacijo.  

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

Pri našem drugem srečanju je na začetku prišlo do daljšega igrivega 

dialoga med vsemi sodelujočimi. Med improvizacijo je prišlo do 

izmenjave ter dodajanja novega elementa s strani Močnega. 

Skupaj z Mirno in Močnim smo se uspeli uglasiti, Lepi pa to ni 

uspelo. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Pri pesmi Pozdrav je vladalo sproščeno vzdušje. Preko mimike na obrazu sem 

pri improvizaciji opazil občutek nemoči pri Lepi, ker se ji ni uspelo se uglasiti z nami. Spet se je 

pri meni pojavil občutek zaskrbljenosti, kako bo to vplivalo na njeno razpoloženje in motivacijo.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pomembni trenutki pri našem tokratnem 

srečanju so bila opažanja, da lahko glasbena improvizacija, če se nekomu ne uspe vanjo primerno 

vključiti, povzroči tudi nemoč oz. spremembo razpoloženja. V takšnem primeru je po mojih 

dosedanjih izkušnjah treba preko uglaševanja in poudarjene dinamike spodbujati osebo, ki se 

trenutno ne more prilagoditi skupinski improvizaciji. Pomemben trenutek je tudi pri dodajanju in 

spodbujanju novih ritmičnih struktur pri improvizaciji ter opažanja glede ustreznosti glasbenih 

inštrumentov pri nadaljnjem ustvarjalnem procesu. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Pomemben trenutek se zgodi pri 

Močnem, ko improvizaciji doda nov ritmični vzorec, ki s pomočjo mojega spodbujanja preide v 

vodilno ritmično strukturo. Pomemben trenutek pri Mirni se zgodi, ko se hitro prilagodi novi 

ritmični strukturi in uglašeno igra do zaključka improvizacije. Pri Lepi se zgodi pomemben 

trenutek, ko pokaže svojo nemoč pri neuspešni uglasitvi s preostalo skupino. Z iskanjem 

očesnega stika z menoj išče pri meni podporo, kar kaže na zaupljiv odnos. 

 

Zaključne misli: Na tokratno neuglašenost Lepe in njenega neubranega igranja pri improvizaciji 

ne gledam negativno. Pomembno je, da pridobi zaupanje v skupino in vame in da svobodno izrazi 

svoja čustva - jih ne potlači. 

 

Ideje za naprej: Na osnovi analize video posnetka sem se odločil, da preko improviziranega 

glasbenega ustvarjanja in avdio posnetka glasbene podlage za našo pesem, spodbudim proces 

ustvarjanja in sicer za boljše usklajevanje ritmične in melodične strukture glasbene podlage naše 

pesmi. 
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• Sedmo srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, imitiranje gibov, ustvarjanje glasbene podlage, avdio 

snemanje glasbene podlage za pesem Slon v šoli, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti, spodbujanje koncentracije, 

sproščanje. 

 

Metode  Petje, ustvarjalna glasbena improvizacija na metalofonskih glasbilih in 

bobnih, avdio snemanje igranja na metalofone, bobne in činelo. 

 

Pripomočki Kitara, kahon (cayon), činela na stojalu, basovske metalofonske plošče, dva 

kongo bobna, metalofonske ploščice, mikrofon, snemalna kartica, računalnik, 

digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Pred našim srečanjem sem dobil sporočilo, da se Lepa po vsej verjetnosti ne bo udeležila našega 

srečanja, ker se slabo počuti. Stopil sem do nje in jo povabil na krajši sprehod. Pristala je in odšla 

sva do bližnjega ribnika ter se po poti sproščeno pogovarjala. Ko sva se vračala nazaj, sem jo 

vprašal, ali bi se danes le priključila skupini, ker bomo ustvarjali glasbeno podlago za našo pesem 

ter se tudi posneli z mikrofonom. Rekla je, da si še posebej  želi posneti našo pesem in odšla z 

menoj. Mirna in Močni sta naju že čakala. Mirna me je prosila, če ji lahko priskrbim nov obesek 

za ključe, kar je njena velika zbirateljska strast. Obljubil sem ji, da bom poskušal kaj poiskati 

doma. Mirna me je začela spraševati, kakšne obeske imamo doma, Lepa pa jo je kar naenkrat 

okregala, naj bo že tiho. 

 

Mirna se je začela pritoževati: »Lepa, kaj se vtikaš, to tebe nič ne briga!« 

Močni se je nasmejal in se oglasil:  »Glej, kako se kregajo!« 
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Mirni sem rekel, da moramo pohiteti s snemanjem, sicer ne bomo mogli posneti naše pesmi. 

Mirna in Lepa sta se nato umirili. Udeležencem sem naročil, naj pripravijo stojalo, mikrofon in 

kable za priklop mikrofona. Z veseljem so to tudi naredili. Nato smo končno začeli s pesmijo 

Pozdrav. Tokrat sem sam ob kitari pozdravil vse sodelujoče in jih povprašal po njihovem počutju. 

Vsi so rekli, da se počutijo dobro. Potem me je Močni prvi vprašal, kako pa se kaj jaz počutim. 

Odvrnil sem, da »super«, kar je bilo tudi res. Bil je lep sončen dan, bil sem na prijetnem sprehodu 

z Lepo in brez kakšnega posebnega prepričevanja sem jo uspel motivirati za naše nadaljnje delo.  

Po začetnem pogovoru sem udeležencem razdelil inštrumente. Močnemu sem dal dve basovski 

metalofonski plošči, Mirni kahon in činelo na stojalu, Lepi pa metalofonske ploščice. 

Izbrani inštrumenti so bili uglašeni takole: 

- basovski metalofonski plošči v C in G,  

- metalofonske ploščice v c1, d1,e1,g1,a1, c2,d2 in e2 

 

Ob začetku ustvarjalnega procesa sem pokazal Močnemu, kako stopa naš slon. Stopil sem 

dvakrat na desno nogo in dvakrat na levo nogo. Prosil sem ga, da ponovi moje gibe.  

Nato sem dal Močnemu v roke tolkalko in mu rekel, naj udarja na metalofon, tako kot hodi naš 

slon, torej dvakrat po desni basovski metalofonski plošči (ton C) in nato dvakrat po levi 

metalofonski plošči (ton G). To vajo je hitro osvojil.  Nato sem mu dal novo nalogo in sicer, naj 

udarja s počasnimi gibi dvakrat po desni metalofonski plošči ter dvakrat po levi metalofonski 

plošči, nato pa dvakrat po levi metalofonski plošči in dvakrat po desni metalofonski plošči 

(zaporedje tonov: C/C/G/G/G/G/C/C). Celotno vajo sva preizkusila še ob spremljavi kahona in 

činele. Ta dva inštrumenta sem igral sam in s tem pokazal tudi Mirni,  na kakšen način lahko 

spremlja hojo slona. Nato sem prosil Mirno in Močnega, da skupaj zaigrata na svoje inštrumente, 

medtem pa sem ju spremljal na kitari. Na začetku je prihajalo do neskladja v ritmu igranja, potem 

sta se Mirna in Močni medsebojno kmalu uglasila.  

 

Po izvedeni vaji sem Lepi povedal, da v naši pesmi potrebujemo poseben zvonec in da je 

sestavljen iz osmih metalofonskih ploščic. Z razporeditvijo ploščic (c1, e1,d1, g1,a 1,d2,c2,e2) sem ji 

prikazal sestavo našega namišljenega zvonca. Rekel sem ji, da se zvonec lahko oglaša, kakor ona 

želi, lahko pa se oglaša tudi tako, da zaporedoma udarjamo z udarjalko po metalofonskih 
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ploščicah. Sama je poskusila z drugim predlogom. Nato smo se lotili skupnega igranja, vendar je 

prihajalo do ritmične neuglašenosti med Lepo in ostalima dvema udeležencema. Lepi sem 

predlagal, naj raje igra na način, ki sem ga najprej predlagal (improvizirano igranje) in ji prepustil 

izbiro glede zaporedja igranja na metalofonske ploščice. Vajo skupnega igranja smo večkrat 

ponovili. Ko je bila skupina dovolj uglašena, smo z mikrofonom posneli glasbeno podlago pesmi, 

ki nam je lepo uspela. Nad tem prvim posnetkom so bili sodelujoči navdušeni. Poslovili smo se s 

pesmijo Slovo. 

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Naše srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Posedli smo se po 

shemi deltoida v razmiku 1,5 metra. Mirna in Močni sta si sedeli 

nasproti, Lepa pa je sedela nasproti mene. Pri procesu ustvarjanja so 

vsi sedeli nekoliko bližje, pri snemanju pa zelo blizu, v razdalji 

pribl. enega metra. 

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je mikrogibanje pojavljalo v 

obliki obrazne mimike. Pri ustvarjalnem procesu sem na začetku 

spodbujal gibanje, potem pa sem se poskušal uglaševati z Močnim. 

Ta postopek je bil dolgotrajnejši, ob mojem močnejšem dinamičnem 

igranju pa so se najini gibi rok začeli usklajevati. Pri skupnem 

igranju je sčasoma prišlo do skupinskega gibanja rok. Pri Mirni in 

Lepi se je pojavljalo tudi gibanje celotnega telesa. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakt so Močni, Lepa in Mirna na začetku vzpostavili med 

seboj in tudi z menoj. Pri ustvarjalnem procesu so bili prisotni daljši 

očesni stiki med menoj in udeleženci. Pred snemanjem je bilo veliko 

daljših očesnih kontaktov med vsemi udeleženci, med samim 

snemanjem pa nekaj krajših med Močnim in menoj. 
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INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri tokratnem srečanju na začetku pride do krajšega igrivega 

dialoga med udeleženci. 

 

Pri ustvarjalnem procesu dodam nov element, ki ga Močni zrcali. 

Nekaj časa Močni igra sam, nato se uglasim na njegovo igranje in 

dodam nov element (močnejša dinamika). Vzpostavi se faza »biti 

giban z«. Mirna in Lepa pri ustvarjanju ne zrcalita, ampak dodata 

nov element. Skupini se uspe čez čas uglasiti. 

Tudi pri avdio zapisu se hitro uglasijo. Ob koncu je najbolj prisotna 

faza »biti giban z«.  

 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Na začetku slaba volja zaradi verbalnega obračuna. Pri pesmi Pozdrav se 

začne vzpostavljati boljša »klima« v skupini. Med ustvarjalnim procesom prevladuje sproščeno 

vzdušje, med snemanjem so obrazi sodelujočih bolj resni, po snemanju pa prevlada spet 

sproščeno in veselo vzdušje. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Prvič pri naših srečanjih pride do 

verbalnega obračunavanja med udeleženkama. Pomirita se ob opozorilu, da moramo sodelovati, 

če hočemo posneti pesem. Pri ustvarjalnem procesu skupini uspe preko ponavljanja in dodajanja 

novih melodičnih in ritmičnih struktur ustvariti glasbeno podlago za pesem Slon v šoli. Zelo 

pomembna je njihova uglašenost ob snemanju in iskreno veselje po njem. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Pri Mirni se zgodi pomemben 

trenutek že na začetku, ko se uspe ustaviti pri svoji verbalni napadalnosti. Potrdi tudi moj občutek 

glede vodilne vloge pri narekovanju ritmike igranja. V ustvarjalnem procesu in snemanju zavzeto 

sodeluje. Opažam, da je Močni napredoval v ritmiki igranja in da zna slediti preprostim 

navodilom za izvajanje na inštrumentu. Prav tako se zgodi pomemben trenutek pri Lepi, ko se ji 

uspe »ustaviti« in obvladati pri konfliktu z Mirno. Navodilom za predviden način igranja na 
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metalofonske ploščice pa ne uspe slediti. Pri improviziranem igranju na omenjeni inštrument je 

veliko bolj uspešna. Po snemanju pokaže zadovoljstvo in ponos ob poslušanju posnetka.  

 

Zaključne misli: Pri  skupni motivaciji v zvezi s snemanjem naše glasbene podlage za pesem Slon 

v šoli nam je uspelo preprečiti konflikt med udeleženkama našega srečanja. Zelo pomembno je 

tudi preizkušanje različnih načinov igranja na inštrumente z namenom izbire ustrezne glasbene 

metode, ki vodi v ustvarjalni proces. 

 

Ideje za naprej: Pred našim osmim srečanjem sem se odločil za metodi glasbene improvizacije na 

bobnih ter besednega ustvarjanja, ki spodbujata usklajevanje ritmike igranja  in ustvarjalnost  na 

področju besednega izražanja. 

 

• Osmo srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, improvizirano igranje na bobne, ustvarjanje besedila, 

poslušanje zvokov iz okolice. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjalnosti, spodbujanje koncentracije, 

sproščanje. 

Metode in 

tehnike dela 

 Pogovor ob glasbi, petje, poslušanje, improvizacija na bobnih, besedno 

ustvarjanje. 

Pripomočki Kitara, bongo bobni, orkestralni boben, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Osmo srečanje naše glasbene skupine je temeljilo na glasbeni improvizaciji in na ustvarjalnih 

dejavnostih. Pred našim ustvarjanjem tretje kitice za pesem Slon v šoli sem se odločil, da bomo 

izvedli še daljšo glasbeno-ritmično improvizacijo na bobnih, da bi se usklajevali v ritmični 

strukturi izvajanja. Naše srečanje smo začeli s pesmijo Pozdrav enako kot pri petem srečanju. 

Nato smo izvedli načrtovano glasbeno improvizacijo na bobnih.  
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Po končani glasbeni dejavnosti smo se posedli v krog. Rekel sem, da bomo nekaj časa tiho in da 

bomo poslušali zvoke iz okolice.  

Lepo sem po končanem poslušanju vprašal: »Kaj si slišala, ko smo bili tiho?« 

Lepa je nekaj časa molči, nato pa reče:  »Slišala sem kužka kako laja«.  

»Kaj pa ti, Močni?« me je zanimalo. 

Močni se zasmeji, pogleda ven in reče:  »Glej, tam sta pa dva ptička«. 

Tudi jaz pogledam ven in res vidim, kako dva ptička zobata proso v ptičji hišici. 

»Jaz jih tudi vidim!« vzklikne Mirna. 

Vsa njihova opažanja in slušne zaznave si zapišem in jim povem, da bomo skupaj sestavili  tretjo 

kitico naše pesmi.  

Vprašam jih: »Le kaj bi lahko počela skupaj slon in kuža!«. 

Mirna takoj odgovori: »Lahko bi se igrala!« 

Močni doda: »Ja, onadva se igrata!« 

Lepo vprašam: » Kaj bosta pa ptička počela?« 

Lepa odgovori: »V hiški bosta jedla drobtine!« 

Nato si zapišem njihove predloge in z skupnimi močmi nastane tretja kitica pesmi Slon v šoli. 

 

Slon v šoli 

V šolo pride kuža 

in slon se z njim igra, 

zunaj v ptičji hišici 

pa sta ptička dva. 

 

Lepo prosim, da odpoje tretjo kitico. Po nekaj poskusih ji uspe. Odloči se, da bomo obdržali 

enako melodijo petja, kot pri prvi in drugi kitici. Nato jo poskušamo zapeti še skupaj. Proti koncu 

srečanja nam uspe ob spremljavi kitare odpeti tretjo kitico. 
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

 

 

Srečanje potekalo v glasbeni učilnici. Posedemo se po shemi 

deltoida v razmiku pribl. 1,5 m. Lepa in Mirna si sedita nasproti, 

Močni pa je z obrazom obrnjen proti meni. Pri glasbeni 

improvizaciji sedimo enako kot na začetku, v  medsebojni razdalji 

pribl. 1,5, metra. Po kratkem premoru pa je pri ponovni 

improvizaciji razdalja med Močnim in Mirno pribl. pol metra, 

medtem, ko Lepa  ostane na mestu, kjer je bila na začetku srečanja.  

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri glasbeni improvizaciji sem 

na začetku gibanje spet spodbujal, dokaj hitro pa sta se na moje 

gibanje rok prilagodila tudi Mirna in Močni. Lepa je gibala roko v 

svojem ritmu, a se je prilagodila gibanju ostalih prej, kot pri 

nekaterih predhodnih srečanjih. 

Pri ustvarjalni dejavnosti se pri vseh udeleženih spet pojavlja močno 

mikrogibanje (obrazna mimika) v obliki smeha. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakti pri pesmi Pozdrav so med vsemi udeleženci daljši, 

kot pri prejšnjih srečanjih. Pri glasbeni improvizaciji na bobnih vsi 

vzpostavljajo krajše medsebojne očesne stike. Niso več orientirani le 

na inštrumente pred seboj. Ustvarjalno dejavnost so zaznamovali 

daljši medsebojni očesni stiki. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem srečanju se je že na začetku pojavil daljši igriv dialog. 

Med improvizacijo je hitreje prišlo do uglašenosti skupine in do 

faze »biti giban z«. Pri ustvarjanju vsi preko izmenjave dodajo nov 

element. V tej fazi prihaja zopet do daljšega igrivega dialoga v 

celotni skupini.  
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Pri pesmi Pozdrav je vladalo sproščeno vzdušje. Preko mimike na obrazu sem 

pri improvizaciji opazil občutke ugodja pri vseh udeležencih. Pri ustvarjalni dejavnosti je bilo 

vzdušje sproščeno in igrivo, veliko so se smejali, predvsem ob raznih »zanimivih« predlogih za 

tretjo kitico naše pesmi. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri izvedbi pesmi Pozdrav pride do daljše 

komunikacije med vsemi udeleženimi in do daljšega očesnega kontakta. Pomembna je tudi 

uglašenost skupine, kar je razvidno iz enakomernega ritmičnega in dinamičnega igranja, ki se 

pojavi že po krajšem času improvizacije. Pomemben trenutek v skupini je ohranjanje 

koncentracije pri poslušanju zvokov iz okolice. Prepoznam napredek v smislu izboljševanja 

neverbalne komunikacije med udeleženci. Pri ustvarjalnem procesu so veseli, sproščeni in igrivo 

vzdušje celotne skupine se še stopnjuje. Prepoznam napredek v smislu verbalne komunikacije. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Močni, Mirna in Lepa pokažejo pri 

pesmi Pozdrav iskreno medsebojno zanimanje za dejavnosti, ki so jih tisti dan oz. nedavno 

počeli. Tako Lepa kot Mirna začneta vzpostavljati daljše medsebojne očesne stike. Lepa se 

hitreje prilagaja ritmu improvizacije in lepo sodeluje pri ustvarjanju besedila pesmi. Zelo 

pomemben trenutek pri Mirni je, da ne prekine tišine pri poslušanju zvokov iz okolice.                                                                   

Pri Močnem je pomemben trenutek v hitrem prilagajanju in ohranjanju ritma improviziranega 

igranja na boben ter v vzpostavljanju daljšega očesnega stika z obema udeleženkama.  

 

Zaključne misli: Ohranjanje koncentracije pri vzpostavljanju dolgotrajnejše tišine in pozornega 

poslušanja zvokov iz okolice nam lahko nudi podporo pri asociativnem ustvarjanju besedila za 

pesem. Napredek pri ustvarjalnosti ter neverbalni in verbalni komunikaciji je pri tokratnem 

srečanju še bolj očiten. 

 

Ideje za naprej: Z namenom prikaza različnih oblik poustvarjanja znane pesmi bom posnel našo 

pesem v različnih glasbenih zvrsteh. Z metodo poslušanja bom preverjal stanje koncentracije 
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udeležencev ter preko njihovega igranja ob poslušanju posnetka preveril napredek v ritmični 

ubranosti skupine. Načrtujem tudi ustvarjalno dejavnost. Zanima me, kako igranje ob posnetku 

vpliva na njihovo ubranost glede na ritmiko igranja ob sočasnem petju. 

 

• Deveto srečanje 

 

Tema  Pesem Pozdrav, poslušanje različnih glasbenih zvrsti, poustvarjanje glasbene 

podlage za pesem Slon v šoli, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje koncentracije, spodbujanje ustvarjalnosti, 

sproščanje. 

Metode in 

tehnike 

Pogovor ob glasbi, petje, glasbena improvizacija na metalofonska glasbila in 

bobne ob posnetku, poustvarjanje, poslušanje. 

Pripomočki Kitara, kahon (cayon), činela na stojalu, basovski metalofonski plošči, dva 

kongo bobna, metalofonske ploščice, cd predvajalnik. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika 

 

V namen spoznavanja nekaterih ustvarjalnih pristopov sem posnel glasbeno podlago za našo 

pesem v različnih glasbenih zvrsteh. Naše srečanje smo začeli kot vedno s pesmijo Pozdrav na 

način, da je vsak sodelujoči z igranjem na boben in petjem pozdravil svojega soseda. Nato smo 

poslušali posnetke glasbene podlage za pesem Slon v šoli. Na tak način sem udeležencem hotel 

prikazati različne ustvarjalne pristope glede kompozicije pesmi. Najbolj jim je bil všeč posnetek 

naše glasbene podlage v »reggae« izvedbi. Predlagal sem, da bi ob tem posnetku tudi peli ter 

igrali na inštrumente. Mirni sem dal kahon in činelo na stojalu, Lepi ter Močnemu pa 

metalofonske ploščice. Tonalitete izbranih melodičnih inštrumentov so bile: 

- basovski metalofonski plošči v C in G 

- metalofonske ploščice v c1, d1,e1,g1,a1, c2,d2, e2 

Spodbujal sem jih, naj prosto zaigrajo skupaj s posnetkom. Mirna se je najhitreje prilagodila 

ritmu igranja, Močni pa je po določenem času uspel najti melodični vzorec, ki se je harmonično 
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uskladil s posnetkom. Lepa se je s svojo ritmiko igranja tudi hitro prilagodila ritmu posnete 

glasbene podlage. Nato smo še enkrat preizkusili igranje glasbene podlage tako, da je Močni po 

metalofonskih ploščicah udarjal s počasnimi gibi dvakrat po desni basovski metalofonski ploščici 

(C) ter dvakrat po levi basovski metalofonski ploščici (G), nato pa dvakrat po levi (G) in dvakrat 

po desni basovski metalofonski ploščici (C). Lepa je naključno udarjala na metalofonske ploščice 

tonov: c1, d1,e1,g1,a1, c2,d2, e2. Mirna je spremljala melodično podlago Mirne in Močnega na 

kahon in činelo na stojalu. Konstanten ritem igranja se je vzpostavil že po krajšem časovnem 

intervalu. Na njihovo igrano glasbeno podlago sem odpel našo pesem, potem pa smo ob 

sočasnem igranju vsi skupaj odpeli prvo kitico. Zanimivo je, da jih sočasno igranje in petje ni 

oviralo pri konstantnem vzdrževanju ritma igranja. Poslovili smo se s pesmijo Slovo. 

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Ob poslušanju različnih glasbenih zvrsti podlage za našo pesem sem 

prepustil udeležencem, da se naključno posedejo po prostoru 

glasbene učilnice. Vsi trije so se usedli v bližino cd predvajalnika, 

tako da je prišlo do fizičnega kontakta med njimi. Pri skupnem 

ustvarjanju smo se usedli po shemi deltoida v medsebojni razdalji 

pribl. 1,5 metra. 

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri glasbeni improvizaciji ob 

posnetku se je hitro vzpostavilo skupno gibanje rok. Lepa se je 

gibala tudi s telesom. Pri ustvarjalni dejavnosti se je pri vseh zopet 

vzpostavilo vzajemno gibanje rok, prav tako pa se je pojavljalo 

močno mikrogibanje (obrazna mimika). 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakti pri pesmi Pozdrav so bili dolgi. Pri poslušanju 

posnetka so se pojavljali krajši očesni stiki. Pri glasbeni 

improvizaciji ob posnetku je bilo prisotnih nekaj krajših očesnih 

stikov med vsemi udeleženci. Proti koncu so bili udeleženci v 

glavnem osredotočeni na inštrumente pred seboj. 
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INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri tokratnem srečanju je na začetku prišlo do daljšega igrivega 

dialoga med udeleženci. Med improvizacijo ob posnetku je tokrat  

najhitreje prišlo do uglašenosti skupine in do faze »biti giban z«. 

 Pri ustvarjanju so vsi preko izmenjave dodali nov element (petje 

ob sočasnem igranju). V tem procesu se je odvijala tudi izmenjava 

in igrivi dialog v celotni skupini.   

 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Pri pesmi Pozdrav je vladalo sproščeno vzdušje. Z obrazno mimiko so pri 

poslušanju in improviziranem igranju ob posnetku vsi udeleženci izrazili ugodje pri vseh 

udeležencih. Tudi sam sem delil njihovo dobro počutje, ker so udeleženci tako dobro sledili, z 

veseljem so poslušali različne glasbene načine naše podlage za pesem Slon v šoli in usklajeno 

igrali na inštrumente ob hkratnem predvajanju posnetka. Med ustvarjalnim procesom je 

prevladovalo sproščeno in igrivo vzdušje, ob tem so bili vsi osredotočeni na svoje inštrumente.   

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri izvedbi pesmi Pozdrav pride do daljše 

komunikacije med vsemi udeleženimi in do daljšega očesnega kontakta. Pomembna je tudi 

uglašenost skupine v ritmičnem in dinamičnem igranju, ki se pojavi po krajšem intervalu 

glasbene improvizacije ob hkratnem predvajanju posnetka. Pomemben trenutek v skupini je 

ohranjanje koncentracije pri poslušanju različnih glasbenih zvrsti naše glasbene podlage in ob 

petju ter sočasnem igranju na inštrumente. Od našega predhodnega srečanja se je neverbalne in 

verbalna komunikacija še izboljšala.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Močni, Mirna in Lepa pokažejo pri 

pesmi Pozdrav iskreno medsebojno zanimanje za dejavnosti, ki so jih tisti dan oz. nedavno 

počeli. Med Lepo in Mirno se pojavljajo daljši očesni stiki. Lepa se še hitreje kot pri 

predhodnem srečanju prilagaja ritmu improvizacije ob posnetku. Izboljšala se je tudi njena 

ritmika igranja ob improviziranem igranju na metalofonske ploščice. Zelo pomemben trenutek pri 

Mirni je, da ne prekinja procesa pri poslušanju posnetkov z govorjenjem in da prevzema 
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odgovornost »vodje« pri ritmični izvedbi glasbene podlage za našo pesem. Pri Močnem je 

pomemben trenutek, ko se  hitro prilagaja melodični in ritmični strukture igranja.  

 

Zaključne misli: Skupini sem uspel na zanimiv način prikazati, da lahko glasbene podlage tudi 

poustvarjamo. Poudarim naj, da v skupini glede na sicer prisotne vedenjske in čustvene težave 

treh udeležencev še ni prišlo do resnejših konfliktnih situacij. Opazil sem, da je igranje ob posneti 

podlagi vplivalo na njihovo samozavest pri izvedbi instrumentalne spremljave za našo pesem v 

nastajanju. 

 

Ideje za naprej: Za naše prihodnje srečanje sem se odločil, da uporabim metodo imitiranja in 

ustvarjanja z namenom krepitve medsebojne povezanosti v skupini. 

 

• Deseto srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, imitiranje gibov ob improvizirani pesmi o pripravi solate, 

poustvarjanje glasbene podlage in skupinsko petje pesmi Slon v šoli, pesem 

Slovo 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje glasbenega ustvarjanja, 

spodbujanje besedne komunikacije, sproščanje.  

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, imitiranje, poustvarjanje, petje. 

Pripomočki Kitara, kahon (cayon), činela na stojalu, basovski metalofonski plošči, dva 

kongo bobna, metalofonske ploščice. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Odločil sem se da našo skupino po desetem srečanju povabim k sodelovanju s skupino ART 

VDC, s katero nastopamo že osmo leto. V ta namen smo pri izvajanju sledili nekaj glasbenim 

metodam, ki spodbujajo zaupljiv odnos in ustvarjalnost.  

  



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

91 

Naše srečanje se je zopet začelo s pesmijo Pozdrav. Kot pri nekaterih drugih srečanjih, so se 

udeleženci pozdravili ob spremljavi bobna in petja ter se medsebojno pozanimali o preteklih 

dejavnostih in počutju. Nato smo izvedli pesem o pripravi solate, kjer so bili udeleženci v 

fizičnem kontaktu. Vprašal sem jih, kaj bi danes najraje jedli za večerjo. Tokrat je Lepa rekla, da 

bi jedla solato. Pesem Kuharji iz Priročnika glasbenih dejavnosti sem prilagodil njihovi želji in si 

sproti izmišljeval besedilo na že znano melodijo. Pesem smo izvedli tako, da smo drug drugemu 

po hrbtu izvajali različne gibe, ki jih uporabljamo pri pripravi solate (npr. ribanje zelja: masažo 

izvajamo tako, da s prsti drsimo po zgornjem delu hrbtenice drugega udeleženca). Mirna je 

izvajala gibe po hrbtu Lepe, Lepa pa po hrbtu Močnega, sam sem izvajal gibe po hrbtu Mirne in 

ob taktilni igri prepeval izmišljeno besedilo. Pri tem so se vsi udeleženci zabavali in se smejali.  

 

Po omenjeni dejavnosti smo ob posneti glasbeni podlagi večkrat odpeli prvo in drugo kitico naše 

nove pesmi. Nato smo ponovili ustvarjalni proces iz predhodnega srečanja, ko udeleženci igrajo 

na predvidene inštrumente. Srečanje smo zaključili s pesmijo Slovo.  

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

 

Naše srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Pri našem drugem 

srečanju smo se posedli po shemi deltoida v razmaku 1,5 metra. 

Mirna in Lepa sta si sedeli nasproti, Močni pa je sedel nasproti 

mene. Preko pesmi Kuharji sem jih pripravil do tega, da so se 

dotikali. Tudi pri poustvarjanju petja ter naše glasbene podlage smo 

uspeli ohraniti takšno razdaljo, kot je bila na začetku našega drugega 

srečanja.  

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri pesmi o pripravi solate je 

prišlo do usklajenega gibanja rok. Pri vseh je bila prisotna izrazita 

mimika obraza saj so se veliko smejali. Pri ustvarjalni dejavnosti se 

je pri vseh zopet vzpostavilo vzajemno gibanje rok. Prav tako pa se 

je pojavljalo močno mikrogibanje (obrazna mimika). 
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OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakt so Močni, Lepa in Mirna na začetku vzpostavili spet 

samo z menoj. Pri pesmi Pozdrav so peli drug drugemu in takrat se 

je vzpostavil daljši očesni stik med vsemi udeleženimi. Pri izvajanju 

pesmi o pripravi solate ni prihajalo do očesnega kontakta, ker so bili 

udeleženci obrnjeni vsak s hrbtom proti obrazu drugega. 

Osredotočeni so bili na gibe svojih rok. Pri poustvarjalni dejavnosti 

s petjem so bili prisotni krajši očesni stiki, pri muziciranju pa so bili 

usmerjeni na inštrumente pred seboj. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri desetem srečanju so bili udeleženci na začetku osredotočeni 

name, pri pesmi Pozdrav je prišlo do krajšega igrivega dialoga 

med vsemi sodelujočimi. Pri pesmi o pripravi solate je prihajalo do 

zrcaljenja in do faze »biti giban z« ter do igrivega dialoga. Do 

največje uglašenosti skupine ter izmenjave je prišlo proti koncu 

našega srečanja. Prav tako je bila na tem mestu najbolj prisotna faza 

» biti giban z«. 

 

Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini:  Kot pri pesmi Pozdrav je vladalo prijetno, igrivo in sproščeno vzdušje tudi pri 

izvajanju taktilne dejavnosti oz. masaže pri pesmici o pripravi solate. Pri procesu poustvarjanja 

naše glasbene podlage je bilo vzdušje umirjeno in sproščeno. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri novi izvedbi pesmi Pozdrav pride do 

daljše komunikacije med vsemi udeleženimi in do daljših očesnih kontaktov. Zopet sem bil 

prijetno presenečen, da nobeden od udeleženih ni odklonil medsebojnega fizičnega stika pri 

pesmi o pripravi solate. Pomembna je tudi uglašenost skupine pri enakomernem ritmičnem in 

dinamičnem igranju. Ta nastopi ob poustvarjanju naše pesmice Slon v šoli; petju in igranju  

glasbene podlage.  
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Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju pri posameznikih: Močni, Lepa in Mirna pri pesmi 

Pozdrav vzpostavljajo daljše medsebojne očesne stike. Pri Lepi je pomemben trenutek, ko 

dopusti Mirni, da izvede masažo na njenem hrbtu. Lepa je veliko samozavestnejša pri 

poustvarjalnem procesu naše glasbene podlage. Tudi pri Močnem in Mirni je pomembno, da 

dopustita fizični stik pri pesmi o pripravi solate in da sta dosegla konstantnost  pri  

poustvarjalnem  procesu. Močni pri petju pokaže napredek v dinamiki in melodiki. Pri 

poustvarjalnem procesu se hitro prilagodi na skupno ritmiko igranja. Mirna se ob taktilni igri 

veliko smeji. Pri petju nekoliko zaostaja za ostalima dvema udeležencema. Še vedno ima 

probleme glede »točnosti« petja. Pri poustvarjalnem procesu deluje samozavestno in vodi ritmiko 

glasbene podlage.   

 

Zaključna misel: Menim, da je postala skupina medsebojno povezana. Zelo zanimivo bo, kako bo 

potekalo sodelovanje s skupino ART VDC, ki že veliko nastopa in deluje zelo usklajeno. 

 

Ideje za naprej: Za prihodnje srečanje načrtujem glasbene metode, ki bi olajšale inkluzijo naše 

skupine v drugo skupino, ki že nastopa in je zelo dobro uglašena ter medsebojno povezana. Da bi 

spodbudil verbalno in neverbalno komunikacijo, bomo najprej izvedli pesem Pozdrav nato pa še 

glasbeno improvizacijo. Uporabiti nameravam tudi metodo glasbenega poustvarjanja. Rad bi 

spremljal prilagodljivost naše skupine na nepredvidljive situacije, ki jih čakajo v novih okoljih.  
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• Enajsto srečanje 

 

Tema Spoznavanje ob pesmi Pozdrav, glasbeno poustvarjanje kitajske ljudske pesmi 

»Hungsai«, poustvarjanje pesmi Slon v šoli, pesem Slovo. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje ustvarjanja, sproščanje. 

Metode in 

tehnike  

 Spoznavanje ob glasbi, glasbena improvizacija, ustvarjanje, poustvarjanje, 

petje. 

Pripomočki Kitara, bongo bobni, kongo bobni, orkestralni boben, kahon, činela na stojalu, 

dve basovski metalofonski plošči,  metalofonske ploščice, basovski ksilofon,  

panova piščal, klavir, mikrofon, ozvočenje, digitalna kamera. 

 

Zapiski iz terapevtskega dnevnika 

 

Pri enajstem srečanju so se Močni, Lepa in Mirna pridružili glasbenim dejavnostim ART VDC 

skupine, s katero se srečujemo že osmo leto ter z njo redno nastopamo. Tokrat sem naše srečanje 

podaljšal za 15 minut. Najprej smo izvedli pesem Pozdrav, pri kateri sem spodbujal komunikacijo 

med obema skupinama. Spet je vsak preko igranja in petja pozdravil sosednjega sodelujočega. 

Odpev v zvezi s počutjem pri pesmi Pozdrav smo odpeli skupaj. 

 

Po uvodni glasbeni dejavnosti sem med udeležence razdelil predhodno pripravljene inštrumente. 

Močnemu, Lepi in Mirni sem dal metalofonske ploščice uglašene na pentatonično D lestvico in 

sicer vsakemu po štiri. Glasbeniki iz skupine ART VDC so igrali na panovo piščal, klavir, 

oceanski boben, bas ksilofon ter »rain-stick«. Skupaj s skupino ART VDC smo poustvarjali 

kitajsko ljudsko pesem z naslovom »Hung sai« iz knjige Pesmi različnih narodov. Močni, Lepa in 

Mirna so z improviziranim igranjem na metalofonske ploščice spremljali igranje in petje ART 

VDC skupine. Sam sem jih spremljal s kitaro. Po skupni glasbeni dejavnosti sem Lepo, Močnega 

in Mirno prosil, ali lahko s petjem predstavijo našo avtorsko pesem Slon v šoli. Njihovo petje 

sem spremljal na kitari. Glasbeno podlago in vodilno melodijo naše pesmi sem predhodno naučil 

zaigrati na inštrumente (basovski ksilofon, klavir, panova piščal, metalofonske ploščice, 
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orkestralni boben, kongo boben) tudi skupino ART VDC. Ob njihovi spremljavi so Močni, Lepa 

in Mirna še enkrat odpeli prvo in drugo kitico naše pesmi. Ob skorajšnjem zaključku našega 

skupnega srečanja so ob spremljavi ART VDC skupine in ob igranju na predvidene inštrumente, 

Močni, Lepa in Mirna še enkrat odpeli pesem Slon v šoli. Naše tokratno srečanje smo zaključili s 

pesmijo Slovo. 

 

Analiza po EBL: 

 

PROSTOR 

 

 

 

Naše srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Pri našem srečanju z 

ART VDC skupino smo se posedli po shemi kroga v razmiku 1 

metra. Pri poustvarjanju glasbene podlage smo uspeli ohraniti takšno 

razdaljo, kot je bila na začetku. 

GIBANJE 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri poustvarjanju glasbenih 

podlag je po krajšem časovnem intervalu prišlo do usklajenega 

gibanja rok. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

 

Očesni kontakt so Močni, Lepa in Mirna na začetku vzpostavili spet 

samo z menoj. Pri pesmi Pozdrav so peli drug drugemu in takrat so 

se pojavljali krajši očesni stiki med vsemi udeleženimi. Pri 

poustvarjalni dejavnosti so bili prisotni krajši očesni stiki. 

Udeleženci so bili v glavnem osredotočeni na inštrumente. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri desetem srečanju so bili vsi udeleženci usmerjeni predvse name. 

Igriv dialog je bil kratek. Pri poustvarjalni dejavnosti tako Lepa, kot 

Močni in Mirna preko izmenjave dodajo nov element. Z igranjem 

skupine ART VDC se uglasijo šele proti koncu poustvarjalnega 

procesa. Do največje uglašenosti celotne skupine pride proti koncu 

našega srečanja, ob predstavitvi pesmi Slon v šoli. Prav tako je na 

tem mestu najbolj prisotna faza » biti giban z «. 
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009): 

 

Občutja v skupini: Na začetku je bilo občutiti zadržanost in tremo s strani Močnega, Lepe in 

Mirne. Pri pesmi Pozdrav se postopoma vzpostavi prijetno in sproščeno ter krajše igrivo vzdušje 

z nekaj besedne komunikacije. Pri pesmi »Hung sai« se lepo izrazi spodbujena nebesedna 

komunikacija med Mirno, Lepo in Močnim ter sodelujočimi iz skupine ART VDC. Konec našega 

skupnega srečanja z ART VDC skupino mine v igrivem in sproščenem vzdušju. 

 

 Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri izvedbi pesmi Pozdrav pride do krajše 

komunikacije med vsemi udeleženimi tokratnega srečanja. Pomembno je tudi, da se uspe vsem 

udeležencem tokratnega srečanja medsebojno uglasiti v ritmičnem in dinamičnem igranju, ki se 

pojavi ob poustvarjanju glasbene podlage za pesem »Hung sai« in pesem Slon v šoli. Zelo 

pomembna faza tega srečanja je tudi predstavitev avtorskega dela naše skupine ART VDC 

skupini. Ob predstavitvi pesmi Slon v šoli je bila zelo lepo izražena nebesedna komunikacija med 

Močnim, Mirno in Lepo. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznikov: Močni, Lepa in Mirna pri pesmi 

Pozdrav vzpostavljajo krajše očesne stike z nekaterimi udeleženci skupine ART VDC. Pri 

pozdravu udeležencev iz skupine ART VDC Močni vzpostavlja daljše očesne stike z menoj in 

krajše z drugimi. Pri glasbeni improvizaciji se orientira na inštrument pred seboj in na prostor 

okoli sebe. Tudi pri petju lepo sodeluje in vzpostavlja daljše stike z Lepo. Proti koncu srečanja se 

veliko smeji, njegova verbalna komunikacija pa je bolj pogosta kot na začetku. Lepa na začetku 

kaže znake nemirnosti ob pesmi Pozdrav pa se razživi. Ob komunikaciji z nekaterimi udeleženci 

skupine ART se večkrat iskreno nasmeji ter me pogleda. Pri improviziranem igranju je ves čas 

osredotočena na metalofonske ploščice pred seboj, pri petju pesmi Slon v šoli pa vzpostavlja 

daljše očesne stike z Močnim in menoj. Ob koncu srečanja tudi ona veselo komunicira z 

nekaterimi udeleženci ART VDC skupine. Mirna lepo sodeluje že na začetku. Ob pesmi Pozdrav 

tudi ona veselo komunicira in ob tem ne prekinja drugih. Med improviziranim igranjem na 

metalofonske pločice je krajši čas orientirana na inštrument pred seboj nato pa daljši čas name. 

Pri izvedbi petja in igranja pesmi Slon v šoli je orientirana na nekatere udeležence ART VDC 
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skupine. Večkrat se med srečanjem tudi nasmeji. Ob koncu srečanja komunicira z menoj in 

nekaterimi udeleženci iz skupine ART VDC. 

 

Zaključna misel: Po vseh mojih dosedanjih srečanjih z različnimi skupinami lahko rečem, da 

skupinska dinamika ter povezanost pri glasbenem ustvarjanju in poustvarjanju pozitivno vpliva 

na vključevanje posameznikov oz. skupine v skupno glasbeno dejavnost. 

 

Ideje za naprej: Za predpripravo na snemanje načrtujem izvajanje po metodi improvizacije za 

usklajevanje ritmike in dinamike igranja ter tudi sproščanja. Po improvizaciji bom Mirni, 

Močnemu in Lepi prikazal tudi način snemanja in sicer tako, da bomo najprej posneli glasbeno 

podlago, nato pa še pevski del  naše avtorske pesmi. 

 

• Dvanajsto srečanje 

 

Tema Pesem Pozdrav, improvizirano igranje na metalofonska glasbila in bobne, 

kahon ter činelo, poustvarjanje glasbene podlage za pesem Slon v šoli, 

posamično in skupinsko petje pesmi Slon v šoli, avdio snemanje. 

Cilji Ustvarjanje zaupljivega odnosa, spodbujanje besedne in nebesedne 

komunikacije, spodbujanje glasbenega ustvarjanja, sproščanje.  

Metode in 

tehnike dela 

Pogovor ob glasbi, glasbena improvizacija, ustvarjanje, snemanje, petje, 

poslušanje. 

Pripomočki Kitara, bongo bobni, kongo bobni, orkestralni boben, kahon, činela na stojalu, 

dve basovski metalofonski plošči,  metalofonske ploščice, snemalna kartica, 

računalnik, trije studijski mikrofoni, digitalna kamera. 
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Zapiski iz terapevtskega dnevnika: 

 

Naše srečanje se je začelo z pesmijo Pozdrav – zopet so zapeli ob spremljavi bobna in se ob tem 

pozanimali o počutju in nedavnih dogodkih. Nato smo izvedli glasbeno improvizacijo na bobnih 

ter metalofonskih ploščicah, uglašenih na pentatonično C- lestvico. Po improvizaciji smo ob 

spremljavi kitare, basovskih metalofonskih plošč, metalofonskih ploščic ter kahona in činele 

večkrat preigrali in odpeli pesem Slon v šoli. Nato sem udeležencem naznanil, da bomo našo 

pesem posneli. Vprašal sem jih, če bi bili pripravljeni narisati tudi kakšno lepo ilustracijo k pesmi 

Slon v šoli. Ob tem so pokazali navdušenje in mi obljubili, da mi bodo že naslednji dan prinesli 

svoje risbe. Povedal sem jim, da bodo njihove risbe krasile naslovnico naše zgoščenke, nato pa 

smo skupaj pripravili vse potrebne pripomočke za snemanje naše pesmi. Glasbeno podlago smo 

po večkratnih poskusih končno posneli. Sledil je še pevski del pesmi. Predlagal sem, da bi vsak 

od skupine posnel petje ene kitice pesmi. Medsebojno so se dogovorili, da bo prvo kitico odpela 

Lepa, drugo kitico Mirna in tretjo Močni. Postopek snemanja vokalov je potekal kot v pravem 

glasbenem studiu. Vsak je pred svojim delom snemanja vokala dobil slušalke, preko katerih sem 

predvajal glasbeno podlago, na katero je odpel svojo kitico. Za konec naše pesmi smo vsi skupaj 

posneli še petje  prve kitice naše pesmi. Po snemanju smo se posedli k računalniku, kjer sem jim 

prikazal tudi tehniko obdelave posnetka. Naše dvanajsto srečanje je zaradi snemanja trajalo 

skoraj dve uri in pol, vendar nihče od udeležencev ni kazal znakov utrujenosti. Poslovili smo se s 

pesmijo Slovo. 
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Analiza po EBL: 

 

PROSTOR Srečanje je potekalo v glasbeni učilnici. Posedemo se po shemi 

deltoida v razmiku pribl. 1,5 m. Lepa in Mirna si sedita nasproti, 

Močni pa je z obrazom obrnjen proti meni. Pri glasbeni 

improvizaciji in poustvarjanju pesmi Slon v šoli smo sedeli nekoliko 

bližje kot na začetku. Pri skupnem snemanju petja je prišlo do 

fizičnega kontakta med vsemi udeleženci.  

 

GIBANJE 

 

 

 

 

Med izvajanjem pesmi Pozdrav se je gibanje pojavljalo v obliki 

obrazne mimike in igranja na boben. Pri glasbeni improvizaciji sem 

na začetku gibanje spet spodbujal, dokaj hitro pa sta se na moje 

gibanje rok prilagodila tudi Mirna in Močni. Lepa je gibala roko v 

svojem ritmu, nato se je prilagodila gibanju ostalih, in sicer prej, kot 

pri predhodnih srečanjih. Pri ustvarjalni dejavnosti ter snemanju 

petja se pri vseh udeleženih pojavlja močno mikrogibanje (obrazna 

mimika) v obliki smeha. 

OČESNI KONTAKT 

 

 

 

Očesni kontakt je bil pri pesmi Pozdrav med vsemi udeleženci 

skoraj konstanten. Vsi so pri glasbeni improvizaciji na bobnih 

vzpostavljali krajše očesne stike. Ustvarjalno dejavnost in snemanje 

skupinskega petja so zaznamovali daljši medsebojni očesni stiki. 

INTERAKCIJSKA  

STRUKTURA 

 

 

 

Pri našem srečanju je na začetku prišlo do daljšega igrivega 

dialoga. Med improvizacijo so hitreje kot pri drugih srečanjih 

dosegli uglašenostskupine in fazo »biti giban z«. Vsi dodajo nov 

element, na trenutke je prisoten celo igriv dialog. Prav tako je 

prisotno krajše odpiranje in zapiranje. Pri poustvarjanju je skupina 

uglašena, lepo je vidna faza »biti giban z«. V procesu snemanja 

posameznih glasov prihaja do igrivega dialoga v celotni skupini; pri 

snemanju skupinskega petja pa pride po nekaj poskusih do 

uglašenosti.   
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Introspektivno poročilo iz terapevtskega dnevnika (Knoll, Knoll, 2009) 

 

Občutja v skupini: Pri pesmi Pozdrav se postopoma vzpostavi prijetno in sproščeno ter igrivo 

vzdušje z veliko besedne komunikacije. Pri improvizaciji in poustvarjanju je močneje prisoten 

občutek povezanosti skupine v dinamiki in ritmiki igranja. Začetek snemanja glasbene podlage za 

pesem Slon v šoli zaznamuje nekoliko resnobno vzdušje, ki proti koncu preide v igrivost in 

spontanost. Pri poslušanju in obdelavi našega prvega posnetka je v celotni skupini čutiti 

sproščeno in igrivo vzdušje. 

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju skupine: Pri izvedbi pesmi Pozdrav pride do daljše 

komunikacije med vsemi udeleženimi tokratnega srečanja. Pomembno je tudi, da se uspe vsem 

udeležencem medsebojno uglasiti v ritmičnem in dinamičnem igranju, ki se pojavi ob 

improvizaciji in poustvarjanju glasbene podlage za pesem Slon v šoli. Vsi dodajajo nove ritmične 

»ideje« pri improvizaciji. Izrazito prisotna je bila motivacija, tudi vztrajnost in sproščenost 

udeležencev pri snemanju in obdelavi posnetka pesmi.  

 

Pomembni trenutki v terapevtskem srečanju posameznika: Lepa komunicira z Mirno ob pesmi 

Pozdrav dlje kot na prejšnjih srečanjih. Pri improvizaciji in poustvarjalnem procesu se hitro 

prilagaja ritmiki in dinamiki igranja celotne skupine. Pri snemanju petja je sproščena in že v 

drugem poskusu lepo odpoje svojo kitico pesmi. Nad idejo o skupnem oblikovanju naslovnice 

zgoščenke je navdušena. Mirna se pri pesmi Pozdrav lepo odziva na komunikacijo z Lepo in 

pokaže tudi več zanimanja za njene odgovore. Pri improvizaciji in poustvarjanju je v ritmiki 

»najmočnejši člen«  skupine. Opažam tudi, da ni več osredotočena samo na inštrument pred 

seboj, temveč da vzpostavlja daljše očesne stike z Močnim in Lepo ter menoj. Pri snemanju ima 

več težav v smislu točnega petja in za snemanje svoje kitice porabi več časa kot Lepa in Močni, 

vendar je med snemanjem sproščena in dobrovoljna. Močni se ob pesmi Pozdrav in ob 

komunikaciji z ostalima dvema udeleženkama sproščeno nasmiha. Z udeleženkama vzpostavlja 

daljše očesne stike. Pri improvizaciji in poustvarjanju se že na začetku prilagodi ritmiki in 

dinamiki igranja. On je »najmočnejši člen« v smislu dodajanja novih ritmičnih vzorcev pri 

improvizaciji. Pri snemanju vokala me zopet prijetno preseneti. Dokaj hitro mu uspe posneti 
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svojo kitico. Ob tem je na začetku nekoliko nesproščen, izda ga rahlo tresenje rok in beganje oči 

po prostoru, vendar se kmalu sprosti. Ob poslušanju in obdelavi posnetka se že sproščeno smeji 

in izraža razne dovtipe. 

 

Zaključna misel: Skoraj vsa skupinska glasbena srečanja so minila v prijetnem vzdušju in 

občutku povezanosti s skupino. Podrobnejša analiza video posnetkov je pokazala napredek tako 

pri besedni in nebesedni komunikaciji kot pri ustvarjalnosti.  
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Tabela 1: Pregled ciljev in EBL analize procesa (od 1. do 6. srečanja) 
 

 
  

POSAMEZNA 
SREČANJA 

CILJI EBL ANALIZA 

1. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
 

Očesni stik:  
krajši očesni stiki, orientiranje name in na 
inštrumente, zapiranje, odmor. 
 
 Interakcijska struktura:  
uglaševanje in izmenjava, dodajanje novega elementa, 
pojav  krajše faze »biti giban z«. 

2. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
daljši očesni stiki na začetku, , orientiranje name in na 
inštrumente, krajši očesni stik na koncu. 
 
Interakcijska struktura:  
Izmenjava s krajšimi  igrivimi dialogi, uglaševanje, 
zrcaljenje,  dodajanje novega elementa, krajša faza 
«biti giban z«  proti koncu improvizacije. 

3. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
na začetku med udeleženci krajši očesni stiki -
večinoma so orientirani name, nekoliko daljši očesni 
stiki med improvizacijo in na koncu. 
 
Interakcijska struktura:  
uglaševanje, izmenjava z dodajanjem novega 
elementa, igriv dialog. 

4. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Spodbujanje besedne ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
daljši in bolj izraziti očesni stiki na začetku, krajši med 
improvizacijo, daljši pri ustvarjalni dejavnosti.  
 
Interakcijska struktura: 
uglaševanje, izmenjava z dodajanjem novih elementov, 
igriv dialog, krajša faza »biti giban z«. 

5. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje koncentracije. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
daljši očesni stiki skozi celotno srečanje. 
 
Interakcijska struktura:  
daljši igriv dialog, daljša faza »biti giban z«, 
uglaševanje. 

6. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
daljši očesni stiki na začetku, krajši pri improvizaciji 
in na koncu. 
 
Interakcijska struktura:  
daljši igriv dialog, uglaševanje, izmenjava z 
dodajanjem  novega elementa.  
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Tabela 2: Pregled ciljev in EBL analize procesa (od 7. do 12. srečanja) 
 

POSAMEZNA  
SREČANJA 

CILJI EBL ANALIZA 

7. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje koncentracije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
krajši očesni stiki na začetku, večinoma so orientirani 
name, daljši očesni stiki pri ustvarjalni dejavnosti. 
Interakcijska struktura:  
igrivi dialog, uglaševanje, dodajanje novega elementa, 
izmenjava, zrcaljenje, »biti giban z«. 

8. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje koncentracije 
Sproščanje. 

Očesni stik:  
daljši očesni stiki na začetku, krajši pri improvizaciji, 
manj orientiranja na inštrumente pred seboj, daljši 
očesni stiki pri ustvarjanju. 
Interakcijska struktura:  
Uglaševanje, izmenjava z  dodajanjem  novega 
elementa, »biti giban z«. 

9. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje koncentracije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 
 

Očesni stik: 
daljši očesni stiki na začetku, krajši  pri  poslušanju in  
improvizacij, proti koncu so udeleženci večinoma 
orientirani na inštrumente pred seboj. 
Interakcijska struktura:  
daljši igrivi dialog na začetku, uglaševanje, dodajanje 
novega elementa, izmenjava, daljša faza »biti giban z«. 

10. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 
 
 

Očesni stik: 
daljši očesni stiki na začetku, pri imitaciji so 
orientirani roke pred seboj, krajši očesni kontakti pri 
petju in poustvarjalni dejavnosti. 
Interakcijska struktura:  
krajši igrivi dialog na začetku, zrcaljenje, uglaševanje, 
daljša faza »biti giban z«. 

11. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 
 
 
 

Očesni stik: 
krajši  očesni stiki na začetku, orientiranost na 
inštrumente pri poustvarjalnem procesu, daljši očesni 
stiki na koncu. 
Interakcijska struktura:  
krajši igrivi dialog na začetku, uglaševanje, izmenjava 
z dodajanjem novega elementa, daljša faza »biti giban 
z«. 

12. srečanje Ustvarjanje zaupljivega odnosa. 
Spodbujanje verbalne komunikacije. 
Spodbujanje neverbalne komunikacije. 
Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti. 
Sproščanje. 
 
 
 

Očesni stik: 
krajši  očesni stiki na začetku in improvizaciji, manj 
orientiranja  na inštrumente, daljši očesni stiki na 
koncu. 
Interakcijska struktura:  
daljši igrivi dialog na začetku, uglaševanje, izmenjava 
z dodajanjem novega elementa in krajši igrivi dialog 
pri improvizaciji, daljša faza »biti giban z« pri 
improvizaciji in poustvarjanju. 
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10.1 Kratka predstavitev lestvic opozicionalnega / kljubovalnega, agresivnega 
vedenja ter internega vprašalnika CUDV Draga 

 

• Lestvica znakov opozicionalnega/kljubovalnega vedenja LZOKV 

 

Lestvica LZOKV je namenjena oceni znakov opozicionalnega oziroma kljubovalnega vedenja in 

ni psihodiagnostični inštrument za merjenje morebitne opozicionalne oz. kljubovalne motnje 

vedenja. Če rezultati posameznega otroka ali mladostnika na LZOKV opozorijo na težave na 

področju vedenja, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih 

vzrokov in posledic. Prisotnost posameznih znakov opozicionalnega oz. kljubovalnega vedenja še 

ne pomeni, da gre pri otroku ali mladostniku za tovrstno motnjo vedenja. Če psiholog, svetovalni 

delavec ali drug strokovnjak na podlagi rezultatov na LZOKV meni, da bi lahko pri otroku oz. 

mladostniku šlo za resnejše težave ali za opozicionalno oz. kljubovalno motnjo vedenja, je za 

njeno ugotavljanje potreben nadaljnji podrobnejši in poglobljen diagnostični postopek. 

Lestvica LZOKV daje dva pomembna podatka: 

a) oceno pogostosti vedenj, ki opozarjajo na morebitne znake pretirano 

opozicionalnega oziroma kljubovalnega vedenja, 

b) oceno spreminjanja izraženosti vedenj, ki opozarjajo na morebitne znake pretirano 

opozicionalnega oz. kljubovalnega vedenja (Musek Lešnik, 2016, str. 5). 

 

• Kratka lestvica agresivnega vedenja (KLAV) 

 

Lestvica KLAV je namenjena ugotavljanju pogostosti nekaterih oblik vedenja pri otrocih in 

mladostnikih in ni psihodinamični instrument. Če podatki posameznega otroka ali mladostnika na 

lestvici KLAV opozorijo na težave na področju agresivnega vedenja, je potrebno razmisliti o 

poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic. 

Lestvica KLAV daje dva pomembna podatka: 

a) oceno trenutne pogostosti in oblik agresivnega vedenja 

b) primerjalno oceno sprememb pogostosti različnih oblik agresivnih vedenj v 

določenem časovnem obdobju (Musek Lešnik, 2016, str. 4). 
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• Interni vprašalnik motečega vedenja (CUDV Draga, 2009) 

 

Pri tej lestvici se moteče vedenje ocenjuje v intervalu od 1 do 5 ( 1 pomeni odsotnost, 5 pa 

intenzivno oz. vsakodnevno moteče vedenje). Ker vprašalnik ni standardiziran, lahko 

uporabljamo le opisni rezultat.   

 

Pri analizi vprašalnikov in lestvic sem upošteval psihologovo analizo rezultatov psiholoških 

testov ter ocenjevalnih pripomočkov. 

 

10.2 Kvantitativna analiza KLAV, LZOKV in internega vprašalnika CUDV 
Draga 

 
Tabela 3: Analiza trenutne pogostosti in oblik agresivnega vedenja po ocenjevalnem 
sistemu KLAV, LZOKV pri Lepi. 
 
Lestvica Prva ocena 

 (16.3.2016) 
Kategorija Druga ocena 

(6.5. 2016) 
Kategorija 

KLAV 32 redka agr. vedenja 30 redka agr. vedenja 

LZOKV  34 zelo visoka pogostost 
znakov opozicionalnega 
vedenja 

32 zelo visoka pogostost 
znakov opozicionalnega 
vedenja 

 

Primerjava pogostosti agresivnega vedenja glede na prvo in drugo ocenjevanje  po lestvici 

KLAV pri Lepi (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri KLAV ni večjih sprememb v agresivnosti; pri obeh ocenah so prisotna redka agresivna 

vedenja. Pri prvi oceni (6. 3. 2016) se pogosto pojavlja, da se na koga razjezi, koga zmerja, koga 

draži, jo drugi spravijo ob živce, ponori. Občasno se pojavlja, da komu grozi in koga spodbuja k 

pretepu. Malokrat se pojavi, da se stepe, da se iz koga norčuje ali koga udari. Pri drugi oceni (6. 

5. 2016) so se bolj intenzivna vedenja zmanjšala, pogosto se pojavlja le to, da jo drugi spravijo 

ob živce in da »ponori«. Včasih se na koga razjezi, zmerja, draži, grozi, udari druge in spodbuja 

druge k pretepu. Malokrat se pojavi, da udari koga nazaj, se stepe in se iz koga norčuje. 
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Tabela 4: Primerjalna ocena sprememb pogostosti različnih oblik agresivnega vedenja v 
določenem časovnem obdobju pri Lepi. 
 
Agresivno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Pogosto • se razjezi na koga 
• jo drugi spravijo ob 

živce, ponori 
• draži koga 
• zmerja koga 

 

• drugi spravijo ob živce, 
ponori 

Občasno • koga spodbuja k 
pretepu 

• komu grozi  
 

• se razjezi na koga 
• komu grozi  
• draži koga 
• zmerja koga 
• spodbuja koga k pretepu 

 
Redko 
 

• se stepe 
• koga udari 
• se iz koga norčuje  
 

• se stepe 
• koga udari 
• se iz koga norčuje  

 

 
Rezultati po analizi KLAV lestvice pri Lepi: 

V obdobju naših srečanj se je agresivno vedenje glede na prvo ocenjevanje po lestvici KLAV 

zmanjšalo v smislu izzivanja, zmerjanja in jeze na drugo osebo. Glede na oceno agresivnega 

vedenja pri KLAV ni večjih sprememb. Pri obeh analizah so prisotna redka agresivna vedenja. 

 

Primerjava pogostosti opozicionalnega/kljubovalnega vedenja glede na prvo in drugo 

ocenjevanje po lestvici LZOKV pri Lepi (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri LZOKV ni večjih sprememb glede opozicionalnega oz. kljubovalnega vedenja, pri obeh 

ocenjevanjih je zelo visoka pogostost znakov. Pri prvi oceni se pogosto pojavlja kljubovalnost in 

maščevalnost, prepiranje z odraslimi, upiranje navodilom, kršenje pravil, vsa ostala vedenja pa 

občasno (hitro se razburi, je jezna, zamerljiva, razdražljiva, krivi druge za svoje vedenje, 

namerno draži druge in se prepira z vrstniki). Vedenje je podobno kot v preteklosti.  Pri drugi 

oceni se pogosto pojavlja razdražljivost, prepiranje z odraslimi, upiranje navodilom in kršenje 

pravil. Občasno se pojavlja, da se hitro razburi, je jezna, kljubovalna in se prepira z vrstniki. 
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Namerno izzivanje drugih in to, da krivi druge, se je pojavilo le enkrat. Vedenje je podobno kot v 

preteklosti.  

 

Tabela 5: Primerjalna ocena sprememb pogostosti opozicionalnega/kljubovalnega vedenja 
pri Lepi po LZOKV. 
 
Ocena 
opozicionalno/ 
kljubovalno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Pogosto • krši pravila 
• prepira se z odraslimi 
• upira se navodilom  
• je kljubovalna in 

maščevalna 
 

• krši pravila 
• prepira se z odraslimi 
• upira se navodilom  
• je razdražljiva 

 

Občasno • prepira se z vrstniki 
• je jezna in zamerljiva  
• je razdražljiva 
• krivi druge za svoje 

vedenje 
• namerno draži druge 
• hitro se razburi 

 

• prepira se z vrstniki 
• je jezna in zamerljiva  
• hitro se razburi 
• je kljubovalna in 

maščevalna 
 

Enkrat  
 

 
 
 
 
 
 
 

• namerno draži druge 
• krivi druge za svoje 

vedenje 
 

 

Rezultati po analizi LZOKV lestvice pri Lepi: 

V obdobju naših srečanj se je opozicionalno / kljubovalno vedenje v primerjavi s  prvim 

ocenjevanjem po LZOKV zmanjšalo v kljubovalnosti in maščevalnosti, namernem izzivanju 

drugih ter pripisovanju krivde drugim za svoje vedenje.  

Glede na skupno oceno opozicionalnega / kljubovalnega vedenja pri LZOKV ni večjih 

sprememb, pri obeh analizah je prisotna visoka pogostost znakov opozicionalnega vedenja.  

  



Ž. Bižal (2016). Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi 
težavami 

 

108 

Tabela 6: Moteče vedenje, ocena in opis pri Lepi (interni vprašalnik CUDV Draga). 
 
Oblike motečega vedenja in prikaz 

intervala ocene (min.-max.)  
 

Opis motečega vedenja  

FIZIČNA AGRESIVNOST DO 
DRUGIH (min. 12, max. 60) 
 

Tepe druge, praska druge, jih grize, se jih 
dotika. 

FIZIČNA AGRESIVNOST DO 
SEBE (min. 7, max. 35) 

Tolče z glavo, se spraska do krvi,lasa, si trga 
kožico s prstov. 

FIZIČNA    AGRESIVNOST    DO 
PREDMETOV IN OKOLJA  
(min. 8, max. 40) 
 

Loputa z vrati, meče predmete, uničuje 
inventar,  razbija okna in razstavlja inventar. 

VERBALNA IN NEVERBALNA 
AGRESIJA (min.7, max. 35) 

Z grimasami izziva druge, preklinja , zmerja 
druge, grozi s samopoškodbami in ima 
izbruhe jeze. 

KRIČANJE (min. 3, max.15) Kriči brez vidnega vzroka, ob usmerjanju, ali 
če ne doseže, kar želi. 

ZNAKI DEPRESIVNOSTI 
(min. 4, max. 20) 

Ima obdobja, ko veliko joka, je brez volje, je 
brez motivacije, ima brezizrazen obraz. 
 

 
Rezultati ocenjevanja zmanjšanja motečega vedenja pri Lepi v obdobju od 16. 3. do 6. 5. 

2016 (Interni vprašalnik CUDV Draga : 

• zmanjšala se je fizična agresivnost do sebe, 

• nekatera vedenja (občasno tolče z glavo, se spraska do krvi) se pri drugi analizi ne 
pojavljajo več, 

• zmanjšala se je fizična agresivnost do predmetov,  

• verbalna in neverbalna agresija, kričanje in znaki depresivnosti so pribl. na istem nivoju, 
kot so bili pred drugo analizo. 
 

Tabela 7: Analiza trenutne pogostosti in oblik agresivnega vedenja po ocenjevalnem 
sistemu KLAV in LZOKV pri udeleženki Mirni. 
 
Lestvica Prva ocena 

 (16.3.2016) 
Kategorija Druga ocena 

(6.5. 2016) 
Kategorija 

KLAV 31 redka agr. vedenja 32 redka agr. vedenja 

LZOKV  30 zelo visoka pogostost 
znakov opozicionalnega 
vedenja 

36 zelo visoka pogostost 
znakov opozicionalnega 
vedenja 
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Primerjava pogostosti agresivnega vedenja glede na prvo in drugo ocenjevanje  po lestvici 

KLAV pri Mirni (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri KLAV ni sprememb v agresivnosti, pri obeh ocenah so prisotna redka agresivna vedenja. Pri 

prvi oceni se pogosto pojavlja, da se razjezi na koga in norčuje, včasih se pojavlja, da jo drugi 

spravijo ob živce, draži, zmerja druge in udari nazaj. Malokrat se pojavi, da udari, porine koga in 

grozi. Pri drugi oceni se vsakodnevno pojavlja, da se razjezi na koga, pogosto zmerja druge, 

včasih porine, udari nazaj, grozi, draži druge in jo drugi spravijo ob živce, da ponori. Malokrat se 

pojavi, da se norčuje in udari druge. 

 

Tabela 8: Primerjalna ocena sprememb pogostosti različnih oblik agresivnega vedenja po 
KLAV pri Mirni. 
 
Agresivno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Vsakodnevno  • se razjezi na koga  
 

Pogosto • se iz koga norčuje  
• se razjezi na koga  

 

• zmerja koga 
 

Občasno • jo drugi spravijo ob 
živce, da ponori  

• draži koga 
• zmerja koga 
• udari nazaj 

 

• porine koga 
• se stepe 
• grozi komu 
• draži koga 
• jo drugi spravijo ob 

živce, da ponori 
 

Redko 
 

• udari koga 
• porine koga 
• grozi komu 

• udari koga 
• se iz koga norčuje  

 
 

 

Rezultati po analizi KLAV lestvice pri Lepi: 

V obdobju naših srečanj se je agresivno vedenje glede na prvo ocenjevanje po lestvici KLAV 

zmanjšalo v smislu norčevanja iz drugih. Glede na seštevek ocen in analizo agresivnega vedenja 

pri KLAV ni večjih sprememb. Pri obeh analizah so prisotna redka agresivna vedenja. 
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Primerjava pogostosti opozicionalnega/kljubovalnega vedenja glede na prvo in drugo 

ocenjevanje po lestvici LZOKV pri Mirni (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri LZOKV ni večjih sprememb v znakih opozicionalnega oz. kljubovalnega vedenja, pri obeh 

ocenjevanjih je zelo visoka pogostost znakov, ki je pri drugi oceni nekoliko višja. Pri prvi oceni 

se pogosto pojavlja, da se hitro razburi,  je razdražljiva, krivi druge za svoje neprimerno vedenje, 

se prepira z odraslimi in vrstniki. Občasno se pojavlja, da se upira navodilom in krši pravila, 

redko pa je kljubovalna in maščevalna. Pri drugi oceni se vsakodnevno pojavlja razdražljivost in 

pripisovanje krivde drugim, pogosto se pojavi, da se hitro razburi, se prepira z odraslimi, upira 

navodilom in ne upošteva pravil. Občasno se pojavlja, da je jezna ali zamerljiva, kljubovalna in 

se prepira z vrstniki. 

 

Tabela 9: Primerjalna ocena sprememb pogostosti opozicionalnega/kljubovalnega vedenja 
pri udeleženki Mirni po LZOKV. 
 

Ocena 
opozicionalno/ 
kljubovalno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Vsakodnevno  • je razdražljiva 
• krivi druge za svoje 

vedenje 
 

Pogosto • prepira se z  odraslimi  
• prepira se z vrstniki 
• hitro se razburi 
• je razdražljiva 
• krivi druge za svoje 

vedenje 
 

• hitro se razburi 
• prepira se z odraslimi 
• upira se navodilom  
• krši pravila 

 

Občasno • upira se navodilom  
• krši pravila 

 
 

• prepira se z vrstniki 
• je kljubovalna in 

maščevalna 
 

Redko 
 

• je kljubovalna in 
maščevalna 
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Rezultati po analizi LZOKV lestvice pri Mirni: 

V obdobju naših srečanj se je opozicionalno/kljubovalno vedenje, glede na prvo ocenjevanje po 

LZOKV, zmanjšalo pri  prepiranju z vrstniki. Glede na skupno oceno opozicionalnega / 

kljubovalnega vedenja pri LZOKV ni večjih sprememb, pri obeh analizah je prisotna zelo visoka 

pogostost znakov opozicionalnega  vedenja.  

 

Tabela 10: Moteče vedenje, ocena in opis pri Mirni (interni vprašalnik CUDV Draga). 
 
Oblike motečega vedenja in 

prikaz intervala ocene  
(min.-max.)  

 

Opisna ocena motečega 
vedenja 

16.3.2016 

Opisna ocena motečega 
vedenja 
7.5.2016 

FIZIČNA AGRESIVNOST 
DO DRUGIH  
(min. 12, max. 60) 
 

Občasno odriva stanovalce in se 
jih dotika, redko tepe, praska, 
brca ali spolno nadleguje druge. 

Občasno odriva stanovalce, 
redko tepe druge, se jih dotika. 

FIZIČNA AGRESIVNOST 
DO SEBE  
(min. 7, max. 35) 

Ni znakov Ni znakov 

FIZIČNA   AGRESIVNOST    
DO PREDMETOV IN 
OKOLJA  
(min. 8, max. 40) 

Občasno meče predmete, redko 
kaj razbije, razstavlja predmete, 
uničuje inventar, loputa z vrati. 
 

Občasno meče predmete, loputa 
z vrati, uničuje inventar, redko 
kaj razbije. 

VERBALNA IN 
NEVERBALNA 
AGRESIJA  
(min.7, max. 35) 

Prisotni so pogosti izbruhi jeze, 
občasno preklinja in zmerja 
druge, redko grozi z 
agresivnostjo do drugih in sebe, 
izziva z grimasami druge in 
poskakuje pred njimi. 

Prisotni so zelo pogosti izbruhi 
jeze, pogosto preklinja in 
zmerja druge, občasno grozi z 
agresivnimi dejanji. 

KRIČANJE  
(min. 3, max.15) 

Pogosto kriči, če česa ne doseže, 
občasno ob usmerjanju, redko 
brez vidnega vzroka. 

Zelo pogosto kriči, če česa ne 
doseže, redko ob usmerjanju ali 
brez vidnega vzroka. 

ZNAKI DEPRESIVNOSTI 
(min. 4, max. 20) 

Občasno ima obdobja, ko veliko 
joka, redko je brez volje, se je ne 
da motivirati, ima brezizrazen 
obraz. 

Redko ima obdobja, ko veliko 
joka. 

DRUGE NEUSTREZNE 
OBLIKE VEDENJA 

Zelo pogosto oz. vsakodnevno 
krade drugim hrano in si jo tlači 
v usta, pogosto bega iz skupine, 
občasno se ne drži pravil, redko 
hitro menjava razpoloženje in 
izsiljuje. 

Zelo pogosto oz. vsakodnevno 
krade drugim hrano pogosto se 
ne drži pravil, hitro menjava 
razpoloženje, redko si tlači 
hrano v usta. 
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Rezultati  ocenjevanja zmanjšanja oz. povečanja motečega vedenja pri udeleženki Mirni v 
obdobju od 16.3. do 6.5.2016) : 
 

• nekoliko se je zmanjšala fizična agresivnost; nekatera vedenja (praska, brca ali spolno 

nadleguje druge, razstavlja predmete) se pri drugi analizi ne pojavljajo več 

• zmanjšanje v znakih depresivnosti; redko so prisotna samo še obdobja, ko veliko joka 

• verbalna in neverbalna agresija in kričanje so pribl. na istem nivoju, kot so bili pred drugo 

analizo 

 

Tabela 11: Analiza trenutne pogostosti in oblik agresivnega vedenja po ocenjevalnem 
sistemu KLAV in LZOKV pri Močnem 
 

Lestvica Prva ocena 
 (16.3.2016) 

Kategorija Druga ocena 
(6.5. 2016) 

Kategorija 

KLAV 32 redka agr. vedenja 19 odsotnost agr. vedenja 

LZOKV  34 zelo visoka pogostost 
znakov opozicionalnega 
vedenja 

30 visoka pogostost znakov 
opozicionalnega vedenja 

 

Primerjava pogostosti agresivnega vedenja glede na prvo in drugo ocenjevanje  po lestvici 

KLAV pri Močnem (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri KLAV so spremembe v agresivnosti, pri prvi oceni so prisotna redka agresivna vedenja, pri 

drugi pa agresivna vedenja niso več prisotna. Pri prvi oceni se pogosto pojavlja, da ga drugi 

spravijo ob živce, včasih se pojavlja, da porine koga, se razjezi, udari nazaj, zmerja, draži, se 

norčuje iz drugih in grozi drugim. Malokrat se pojavi, da se stepe, in norčuje iz drugih. Pri drugi 

oceni se včasih pojavi, da porine koga in zmerja koga, malokrat se razjezi na koga in ga drugi 

spravijo ob živce, da ponori. Ostala vedenja se ne pojavljajo. 
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Tabela 12: Primerjalna ocena sprememb pogostosti različnih oblik agresivnega vedenja po 
KLAV pri Močnem. 
 
Agresivno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Vsakodnevno   

Pogosto • drugi ga spravijo ob 
živce, da ponori  

 

 

Občasno • draži koga 
• zmerja koga 
• udari nazaj 
• porine koga 
• se razjezi na koga 

• se iz koga norčuje  
• grozi komu 

 

• porine koga 
• zmerja koga 

 

Redko 
 

• udari koga 
• se iz koga norčuje  

 

• se razjezi na koga  
• drugi ga spravijo ob 

živce, da ponori  
 
 

 

Rezultati po analizi KLAV lestvice pri Močnemu 

V obdobju naših srečanj se je agresivno vedenje glede na prvo ocenjevanje po lestvici KLAV 

zmanjšalo v tem, da se na koga razjezi in da ga drugi spravijo ob živce da ponori. Glede na 

seštevek ocen in analizo agresivnega vedenja pri KLAV so prisotne velike spremembe. Pri prvem 

so prisotna redka agresivna vedenja, pri drugem seštevku ocen pa agresivna vedenja niso več 

prisotna. 

 

Primerjava pogostosti opozicionalnega / kljubovalnega vedenja glede na prvo in drugo 

ocenjevanje po lestvici LZOKV pri Močnem (interpretacija po analizi psihologinje): 

Pri LZOKV se opaža upad znakov opozicionalnega oz.kljubovalnega vedenja, pri prvi oceni je 

prisotna zelo visoka pogostost, pri drugi pa visoka pogostost znakov. Pri obeh merjenjih navajajo 

občuten upad znakov glede na preteklost. Pri prvi oceni se pogosto pojavlja, da se hitro razburi, je 

jezen ali zamerljiv, se prepira z odraslimi in se upira navodilom odraslih. Občasno se pojavljajo 

vsa ostala vedenja (je kljubovalen, razdražljiv, krivi druge, namerno draži druge, se prepira z 
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vrstniki in ne upošteva pravil). Pri drugi oceni se pogosto pojavlja le, da se upira navodilom 

zaposlenih, ostala vedenja se pojavljajo občasno, le to, da krivi druge za svoje neprimerno 

vedenje, se je pojavilo le enkrat.  

 

Tabela 13: Primerjalna ocena sprememb pogostosti opozicionalnega/kljubovalnega vedenja 
pri Močnem po LZOKV. 
 

Ocena 
opozicionalno/ 
kljubovalno 
vedenje 

Prva ocena 
(16.3.2016) 

Druga ocena 
(6.5.2016) 

Pogosto • prepira se z odraslimi  
• hitro se razburi 
• je jezen ali zamerljiv 
• upira se navodilom 

odraslih 
 

• upira se navodilom 
odraslih 
 

Občasno • krši pravila 
• prepira se z vrstniki 
• krivi druge za svoje 

vedenje 
• je kljubovalen in 

maščevalen 

• je razdražljiv 
 

• prepira se z  odraslimi  
• hitro se razburi 
• je jezen ali zamerljiv 
• krši pravila 
• prepira se z vrstniki 
• je kljubovalen in 

maščevalen 

• je razdražljiv 
 

Enkrat 
 

 • krivi druge za svoje 
vedenje 
 

 

Rezultati po analizi LZOKV lestvice pri Močnem: 

V obdobju naših srečanj se je opozicionalno/kljubovalno vedenje, glede na prvo ocenjevanje po 

LZOKV, zmanjšalo v smislu prepiranja z vrstniki, hitrega razburjenja, zamerljivosti in jeze, 

kršenja pravil, prepiranja z vrstniki, kljubovalnosti in maščevalnosti ter razdražljivosti.  

 

Glede na skupno oceno opozicionalnega / kljubovalnega vedenja pri LZOKV se opaža upad 

znakov opozicionalnega oz. kljubovalnega vedenja. Pri prvi oceni je prisotna zelo visoka 

pogostost, pri drugi pa visoka pogostost znakov.  
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Tabela 14: Moteče vedenje, ocena in opis pri Močnem (interni vprašalnik CUDV Draga). 
 

Oblike motečega vedenja in 
prikaz intervala ocene  

(min.-max.)  

Opisna ocena motečega 
vedenja 

16.3.2016 

Opisna ocena motečega 
vedenja 
7.5.2016 

FIZIČNA AGRESIVNOST 
DO DRUGIH  
(min. 12, max. 60) 

Redko se pojavlja, da tepe druge, 
jih brca in odriva. 

Občasno tepe druge, redko brca 
in odriva druge. 

FIZIČNA AGRESIVNOST 
DO SEBE  
(min. 7, max. 35) 

Ni znakov Ni znakov 

FIZIČNA   AGRESIVNOST    
DO PREDMETOV IN 
OKOLJA  
(min. 8, max. 40) 

Občasno loputa z vrati, redko 
meče predmete na tla. 

Redko meče predmete na tla. 

VERBALNA IN 
NEVERBALNA 
AGRESIJA  
(min.7, max. 35) 

Pogosto preklinja, grozi z 
agresivnimi dejanji, občasno 
zmerja in nadira druge in ima 
izbruhe jeze. 

Občasno preklinja in zmerja 
druge, redko grozi z 
agresivnostjo in ima izbruhe 
jeze. 

KRIČANJE  
(min. 3, max.15) 

Včasih kriči, če česa ne doseže. Redko kriči, če česa ne doseže. 

ZNAKI DEPRESIVNOSTI 
(min. 4, max. 20) 

Ni znakov 
 

Ni znakov 

DRUGE NEUSTREZNE 
OBLIKE VEDENJA 

Občasno se drugih dotika na 
intimnih mestih v neprimernih 
okoliščinah, redko se ne drži 
pravil 

Redko se pojavlja, da se ne drži 
pravil. 

 

Rezultati ocenjevanja zmanjšanja oz. povečanja motečega vedenja pri udeležencu 

Močnemu v obdobju od 16.3. do 6.5.2016) : 

• nekoliko se je zmanjšala fizična agresivnost; nekatera vedenja (loputanje z vrati) se pri 

drugi analizi ne pojavljajo več 

• zmanjšala se je verbalna in neverbalna agresija; vedenje, ki se je pojavljalo pogosto, se 

pojavlja občasno (preklinjanje) ali redko (grozi z agresivnimi dejanji), tudi izbruhi jeze so 

manj pogosti  

• nekoliko se je zmanjšalo vedenje, povezano s kričanjem 

• pri drugih neustreznih oblikah vedenja se pri drugi oceni ne pojavlja več dotikanje drugih 

na intimnih mestih.  
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11 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavil pri specialističnem delu, so bila preverjena in 

ovrednotena: 

 

• neposredno z načrtnim, sistematičnim opazovanjem in analizo gibanja ter vedenja po 

metodi Porajajoči se jezik telesa (EBL). Pri tem sem uporabljal zapiske iz terapevtskega 

dnevnika, introspektivna poročila (na osnovi terapevtskih zapiskov) ter videoposnetke 

posameznih srečanj. 

• posredno preko univ. dipl. psihologinje, ki je z lestvicami LZOKV in KLAV ocenila 

vedenje raziskovanih oseb na začetku in po koncu skupinskih srečanj in je v obliki 

poročila podala svoje mnenje. 

 

1. Ali različne metode glasbenih dejavnosti vplivajo na besedno in nebesedno 

komunikacijo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju ter vedenjskimi težavami? 

 

Raziskava je potrdila, da različne metode vodenih glasbenih dejavnosti izrazito spodbujajo 

besedno in nebesedno komunikacijo oseb z motnjo v duševnem razvoju in vedenjskimi težavami. 

Že na začetnem srečanju se je preko uvodne glasbene dejavnosti (pesem Pozdrav) vzpostavil prvi 

verbalni stik znotraj skupine ter med skupino in menoj. Verbalna komunikacija je bila najbolj 

prisotna pri ustvarjalni glasbeni dejavnosti ob »asociativnem« izmišljevanju besedila in pri 

glasbeni dejavnosti, ki temelji na imitiranju različnih gibov ter zvokov iz okolja. Glede na očesni 

stik, uglašenost skupine in prostora v smislu »varne razdalje« je bila telesna (neverbalna) 

komunikacija med udeleženci na začetku neizrazita. Njihovi pogledi so bili »orientirani« 

predvsem name in na prostor. Med njimi je bilo prisotnih le nekaj krajših očesnih stikov. Tudi pri 

prvi glasbeni improvizaciji se je pokazala neuglašenost skupine v smislu neubranega igranja na 

tolkala. Tekom nadaljnjih srečanj so bili očesni stiki med udeleženci vse pogostejši in daljši. 

Ugotovil sem tudi, da nekatere metode glasbenih dejavnosti vplivajo na medsebojno zaupanje v 

smislu fizičnega kontakta med udeleženci (glej 2. in 4. srečanje). Spodbujena telesna 

komunikacija je bila najbolj zaznavna pri glasbenih improvizacijah ob koncu naših glasbenih 

srečanj in predstavitvi naše avtorske pesmi »Slon v šoli« (glej 11. srečanje). Pri omenjenih 
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srečanjih je skupina delovala najbolj uglašeno – predvsem pri ubranem ritmičnem igranju na 

tolkala – kar kaže velik napredek pri telesni komunikaciji. 

 

2. Ali s pomočjo različnih metod spodbudimo razvoj ustvarjalnosti na glasbenem 

področju pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju? 

 

Raziskava je pokazala, da lahko pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju z uporabo 

različnih glasbenih metod spodbudimo razvoj ustvarjalnosti na glasbenem področju. 

Najprej sem napredku sledil pri metodi improvizacije, kjer so vsi udeleženci dodajali nove 

ritmične vzorce in melodične strukture. Moja vloga pri tej dejavnosti je bila podpreti 

posameznike, ki so tekom improvizacije ustvarili »nov element« (novo ritmično strukturo) in 

preko močnejše dinamike igranja spodbuditi tudi ostale udeležence k prilagoditvi na novo 

ritmično strukturo.  

 

Spontana ustvarjalnost se je pokazala pri pisanju besedila za avtorsko pesem »Slon v šoli«, kjer 

so udeleženci preko »spodbujenih asociacij« ustvarili vse tri kitice pesmi. Ta način ustvarjanja se 

sicer veže na kreativno pisanje pesmi, vendar lahko spodbudi tudi glasbeno ustvarjalnost pri 

ustvarjanju melodične linije za glas in glasbene podlage (spremljave) za novo nastalo pesem. Pri 

ustvarjanju glasbene podlage preko glasbene improvizacije so sodelovali vsi udeleženci.  Nadalje 

smo melodijo naše pesmi ustvarili tako, da je Lepa večkrat odpela pesem, katere melodija je bila 

vedno drugačna. Tudi tu se je pokazal njen ustvarjalni potencial. Za melodijo, ki je bila vsem 

najbolj všečna, sem nato pripravil notni zapis in preko skupne pevske improvizacije udeležencev 

poiskal začetno tonaliteto pesmi, prilagojeno njihovemu glasovnemu razponu. Udeleženec Močni 

je na basovskih metalofonskih ploščah ustvaril zanimivo melodično strukturo, ki sem jo tudi 

zapisal (glej 7. srečanje). Mirna je  za podlago naše pesmi ustvarila ritmično strukturo. 

 

Glasbena ustvarjalnost se je pri vseh treh udeležencih pokazala tudi pri poustvarjanju nekaterih 

tujih ljudskih pesmi (glej 11. srečanje). 
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3.  Ali se s pomočjo različnih metod glasbenih dejavnosti zmanjša težavno vedenje pri 

osebah z motnjo v duševnem razvoju (MDR)? 

 

Na osnovi poročila psihologinje se je pokazalo, da se je s pomočjo različnih glasbenih dejavnosti 

občutno zmanjšalo težavno (agresivno in opozicionalno) vedenje pri udeležencu z MDR, pri obeh 

udeleženkah pa nekatere oblike težavnega vedenja. Pomemben je podatek, da sta pri udeleženkah 

obe lestvici (KLAV in LZOKV) izpolnjevali defektologinji, ki ju imata v obravnavah najdaljše 

časovno obdobje. Razlog je bil v nezmožnosti samoocenitve obeh udeleženk. Udeleženec je 

vprašalnike po KLAV in LZOKV izpolnjeval sam, kar po mnenju psihologinje pripomore k 

realnejši ocenitvi težavnega vedenja. Po ocenjevalni lestvici KLAV so bila pri prvi oceni prisotna 

redka agresivna vedenja, pri drugi pa agresivna vedenja niso več prisotna. Po ocenjevalni lestvici 

LZOKV je bila pri prvi oceni prisotna zelo visoka pogostost znakov opozicijskega vedenja, pri 

drugi pa visoka pogostost, kar kaže na upad znakov opozicionalnega vedenja.  

 

Glede na oceno agresivnega vedenja in opozicionalnega vedenja po lestvicah KLAV in LZOKV 

pri udeleženki Lepi ni bilo večjih sprememb. Njena agresivnost se je nekoliko zmanjšala le pri 

izzivanju, zmerjanju in jezi na drugo osebo, njeno opozicionalno vedenje pa v kljubovalnosti in 

maščevalnosti, namernem izzivanju drugih ter pripisovanju krivde drugim za njeno vedenje. 

Glede na ocene internega vprašalnika CUDV Draga se je pri Lepi zmanjšala fizična agresivnost 

do sebe in do predmetov, nekatera vedenja (občasno tolčenje z glavo, praskanje do krvi) pa se pri 

drugi oceni motečega vedenja niso več pojavljala.  

 

Tudi pri udeleženki Mirni po lestvicah KLAV in LZOKV ni bilo zaznati sprememb pri 

agresivnem in opozicionalnem vedenju. Njeno agresivno vedenje se je nekoliko zmanjšalo pri 

obliki norčevanja iz drugih oseb, njeno kljubovalno vedenje pa tako, da se je redkeje prepirala z 

vrstniki. Po ocenah internega vprašalnika CUDV Draga se je pri Mirni nekoliko zmanjšala 

fizična agresivnost, nekatera moteča vedenja (praskanje, brcanje, spolno nadlegovanje drugih, 

razstavljanje predmetov) se po analizi druge ocene niso več pojavljala. Zaznati je bilo tudi 

zmanjšanje v znakih depresivnosti (redko je prisotno samo še obdobje, ko veliko joka). 
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Na osnovi videoposnetkov in zapiskov iz terapevtskega dnevnika je razvidno, da se je pri 

glasbenih dejavnostih težavno vedenje pojavilo le dvakrat v obliki verbalne agresivnosti med 

obema udeleženkama. Udeleženec Močni je bil skozi celotno obdobje naših srečanj dobre volje 

in je lepo ter zavzeto sodeloval pri vseh aktivnostih glasbenih dejavnosti. 
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12 ZAKLJUČEK 
 

V specialističnem delu sem se posvetil raziskavi, ali lahko s pomočjo glasbene umetnosti 

vplivamo na zmanjševanje vedenjskih težav oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju in ali 

izvedeni proces z vodenimi glasbenimi dejavnostmi vpliva na izboljšanje njihove socialne 

povezanosti v medsebojni komunikaciji Prav tako me je zanimal vpliv vodenih glasbenih 

dejavnosti na razvoj ustvarjalnosti na glasbenem področju, na psihofizično počutje in 

izboljševanje samopodobe udeležencev. 

 

Ob zaključku raziskave ugotavljam, da so vodene glasbene dejavnosti ob uporabi različnih 

opisanih metod glasbenega dela izboljšale medsebojno komunikacijo, spodbujale ustvarjalno 

izražanje in vplivale na zmanjšanje težavnega vedenja pri izbranih osebah z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

Že nekatere predhodne raziskave so potrdile vpliv pomoči preko različnih glasbenih dejavnosti na 

znižanje težavnega vedenja in boljšo socialno interakcijo. M. Pepelnak (1993) ugotavlja, da pri 

mladostnikih z vedenjskimi težavami glasbene dejavnosti vplivajo na izboljšanje koncentracije, 

socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije ter njihove samopodobe. Tudi I. 

Remškar (2002) navaja pozitiven vpliv glasbenih dejavnosti na znižanje motečega vedenja pri 

osebah z motnjo v duševnem razvoju. Wigram (1999) navede dokaze o vplivu aktivne glasbene 

terapije na zmanjšanje agresivnega in avtoagresivnega vedenja. 

 

Sam sem uporabnost različnih vodenih glasbenih dejavnosti in metod preučeval m.dr. z namenom 

lažje inkluzije ter izboljšanja socialne povezanosti oseb s posebnimi potrebami, pri katerih je 

lahko zaradi prisotnosti neprimernih odzivov skupinsko delo oteženo. Pri svojem delu v Centru 

Draga se trudim, da bi se novi člani naših glasbenih srečanj počutili varno in sproščeno in da bi 

ob moji in pomoči že »uigrane ekipe« našli svoje načine glasbenega izražanja, ki bi jim pomagali 

pri izoblikovanju pozitivne samopodobe ter jih pripravili na situacije, ko bodo prihajali v stik s 

širšo okolico. Mnoge naše uporabnike se namreč vključuje v razne projekte in s tem v različne 

socialne kroge. Socialne veščine, pridobljene tudi preko pomoči z glasbeno umetnostjo, jim pri 

tem lahko zelo koristijo.  
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Naše skupno delo v okviru raziskovalne naloge je obrodilo sadove. 

 

Po naših srečanjih, namenjenih raziskavi, se s temi mladostniki še pogosteje videvam. Lepo sem 

na njeno željo priključil skupini, ki ima za sabo že veliko glasbenih nastopov. Z Močnim 

pripravljava prvo pesem, za katero je sam napisal besedilo. Skupaj jo bova tudi posnela. Mirna je 

bila pred kratkim z mano in skupino drugih oseb s posebnimi potrebami na obisku v šoli s 

prilagojenim programom (OŠ Ljubo Šercer) v Kočevju. Še vedno se mi zahvaljuje, izrazila pa je 

tudi prošnjo, da bi se priključila skupini ART VDC.  

 

Vedno bolj opažam, da ima večina oseb s posebnimi potrebami veliko željo po udejstvovanju pri 

glasbenih dejavnostih in nastopanju. To jim omogoči tudi druženje z vrstniki izven centra CUDV 

in spoznavanje novih okolij. Prav tako jim veliko pomeni priznanje s strani občinstva, ki njihove 

nastope spremlja in pohvali. Osebe s posebnimi potrebami pa preko umetniškega izražanja 

pripomorejo k sprejemanju drugačnosti, kar je v prvi vrsti pomembno za njih same, poleg tega pa 

je  poglavitnega pomena za vzdrževanje in spodbujanje strpnosti v naši družbi.  
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