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»It is possible for a person, strong in other capacities, but with relatively  

low intellectual power, to assume fairly important roles in music within restricted fields 
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 Seashore (1919) 
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Povzetek 

Savantski sindrom je prirojeno ali pridobljeno stanje, ki soobstaja z določeno nezmožnostjo 

osebe, pogosto je to oseba z motnjami v duševnem razvoju ali oseba s kognitivno ali z 

razvojno motnjo, obenem pa izkazuje nadpovprečne, izjemne ali celo genialne sposobnosti 

na določenem področju. Poznamo tri nivoje savantskega sindroma: savantje z izrazito 

izstopajočimi sposobnostmi, talentirani savantje in savantje z nekoliko izraženimi 

sposobnostmi.  

Tudi pri osebah z motnjami v duševnem razvoju najdemo osebe s povprečnimi in celo 

nadpovprečnimi sposobnostmi na glasbenem področju, v Sloveniji pa še ni bilo prepoznanih 

oseb s savantskim sindromom na glasbenem področju. Prepoznavanje glasbenih savantov je 

posebej oteženo, saj so potrebna znanja specialne in rehabilitacijske pedagogike ter znanja z 

glasbenega področja, ob vsem tem pa še nimamo standardiziranega ocenjevalnega 

pripomočka za identifikacijo glasbenih savantov.  

Na vzorcu 70 otrok oziroma mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju in različnimi 

pridruženimi motnjami, ki so vključeni v slovenske vzgojno-izobraževalne ter socialno-

varstvene ustanove, smo dobili vpogled v prisotnost le-teh, ki nakazujejo na prisotnost 

posameznih elementov savantskega sindroma na glasbenem področju.  Ugotovili smo delež 

otrok oziroma mladostnikov, ki izražajo nekaj elementov glasbenih savantskih sposobnosti in 

določili mejo za prepoznavanje izjemno nadpovprečnega funkcioniranja na glasbenem 

področju oziroma izražanja veliko elementov glasbenih savantskih sposobnosti ter določili 

pomembnejše kriterije za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki izražajo glasbene 

savantske sposobnosti. Podatke smo zbirali s pomočjo v ta namen na novo  sestavljene 

Ocenjevalne lestvice za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju. 

Ugotovili smo, da so tudi v Sloveniji prisotni otroci in mladostniki z motnjo v duševnem 

razvoju, ki izražajo nekatere elemente savantskega sindroma na glasbenem področju. 

Približno polovica vzorca je bila prepoznanih, da nadpovprečno funkcionira na glasbenem 

področju oziroma izraža posamezne elemente glasbenih savantskih sposobnosti. Za enega je 

bilo ugotovljeno, da izjemno nadpovprečno funkcionira na glasbenem področju oziroma 

izraža več elementov glasbenih savantskih sposobnosti. S sestavljeno Ocenjevalno lestvico za 

prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju smo naredili prvi korak k 
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detekciji glasbenih savantov v Sloveniji. Da bi lahko zagotovo potrdili izražanje in določili 

nivoje savantskih sposobnosti na glasbenem področju, bi bilo potrebno otroke in 

mladostnike z motnjo v duševnem razvoju, ki so dosegli nadpovprečen rezultat na 

ocenjevalni lestvici, dodatno testirati s prilagojenimi testi glasbenega talenta oziroma oceniti 

glasbeni talent in/ali glasbene savantske sposobnosti na njim ustrezen način. 

Ugotovili smo tudi, da so nekateri kriteriji posebej odločilni pri prepoznavanju savantskih 

sposobnosti na glasbenem področju, ti so bili zaobseženi v  sedmih postavkah  iz ocenjevalne 

lestvice. Poleg značilnosti prisotnega glasbenega talenta ti kriteriji posegajo na področje 

specifike oseb z motnjo v duševnem razvoju z izraženim glasbenim savantskim sindromom. Z 

vidika celostnega razvoja oseb z motnjo v duševnem razvoju in višje kvalitete njihovega 

življenja pa tudi njihovega morebitnega  prispevka k umetniško kulturnem življenju v ožjem 

in širšem prostoru je nadvse pomembno, da osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki 

izražajo posamezne elemente savantskih sposobnosti na glasbenem področju prepoznamo in 

jih spodbujamo pri nadaljnjem razvoju njihovih glasbenih sposobnosti, znanja in pridobivanju 

potrebnih izkušenj preko primernega izobraževanja in možnosti nastopanja.   

Ključne besede: motnje v duševnem razvoju, savantski sindrom, glasba, glasbeni savant, 

glasbeni talent  
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Abstract 

 
Savant syndrome is a congenital or acquired condition that combines certain inabilities of a 

person; often a person with intellectual disability, or a person with a cognitive or 

developmental disorder, but also above-average, outstanding or even brilliant abilities in a 

particular area are demonstrated. There are three levels of savant syndrome: savants with 

splinter skills, talented savants and prodigious savants.  

Even in people with intellectual disability, we can find people with average and even above 

average abilities in the musical field. However, in Slovenia we have not yet identified 

children with savant syndrome in the musical field. Identification of musical savants is 

particularly difficult, because special and rehabilitation pedagogy, as well as knowledge of 

the music is needed, and above all we still do not have an standardized assessing tool for the 

identification of musical savants. 

On a sample of 70 children or adolescents with intellectual disability, and a variety of 

associated disorders who are included in the Slovene educational and social-care 

institutions, we got an insight into the presence of savant's skills in the musical field. We 

found the proportion of persons who display savant skills in music, we identified persons 

who display exceptional musical savant skills and determined the most important criteria for 

the identification of persons who display musical savant skills. Data were collected with the 

help of structured Evaluation Scale for the Identification savant skills in the music field.  

We have found that some slovenian children or adolescent with intellectual disability display 

some elements of musical savant syndomeare serving above average in the music field, are 

also present in Slovenia. Approximately half of the sample were identified as children or 

adolescent who display different levels of musical savant skills, only one was regonized as 

person who display exceptional musical savant skills. We made the first step towards the 

detection of music savants with the compiled Evaluation Scale for recognizing savant skills in 

the music field in Slovenia. To confirm the presence and determine the levels of musical 

savant syndrome we have to further test children and adolescents with intellectual disability 

who have reached an above-average score on assesment scale for musical talent or musical 

savant skills. 
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We discovered that some criteria are more important at recognizing musical savant skills, 

and we found seven criteria from evaluation Scale which are linked to musical talent and 

specificity of persons with intellectual disability who display characteristics of musical savant 

syndrome.  It is very important that we recognize and encurage further development of 

musical savant skills, knowledge and acquisition of necessary experiences through 

appropriate education and musical preformance  in terms of the holistic development of 

persons with intellectual disability, higher life quality and their possible contribution to the 

artistic cultural life in narrow and wider enviroment. 

 

Keywords: intellectual disability, savant syndrome, music, musical savant, musical talent 
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UVOD 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju so si med seboj različne, prav tako so različne njihove 

sposobnosti. Vsak izmed njih ima svoja močnejša področja, interese, želje, potrebe itd., zato 

je potrebno vsakemu nuditi individualno obravnavo ter oblikovati strokovno in tehtno 

oblikovan individualiziran program. 

V sklopu osebnostnih zmožnosti in lastnosti soobstajajo močnejša in šibkejša področja. V 

razvoju usposabljanja je potrebno to celovitost upoštevati. Pri izraženem savantskem 

sindromu pa je razkorak med nadpovprečnimi sposobnostmi in primanjkljaji posebej očiten 

in vznemirljiv.  Primanjkljaji pri osebah z motnjo v duševnem razvoju so lahko prisotni zaradi 

obstoja motenj v duševnem razvoju ali drugih kognitivnih ali razvojnih motenj, poleg 

primanjkljajev pa se včasih pojavljajo posebne savantske sposobnosti. Znani so primeri 

glasbenih savantov, iz zgodovine in današnjega časa, ki kljub hudim primanjkljajem veljajo za 

izjemne glasbenike. Še danes nas navdihuje n.pr. Derek Paravicini, oseba z motnjo v 

duševnem razvoju, motnjo avtističnega spektra in okvaro vida, ki je znan glasbeni savant z 

izrazito izstopajočimi sposobnostmi in javno deluje z nastopanjem ter s snemanjem 

zgoščenk. Čeprav je savantski sindrom na glasbenem področju prepoznaven in raziskan, pa 

do sedaj ni bilo na voljo ocenjevalnega pripomočka, s katerim bi mogli identificirati in meriti 

nivoje glasbenih  savantskih sposobnosti. 

Ob uporabi izrazov »savantski sindrom na glasbenem področju«  in »glasbeni savant« naj 

poudarim navezovanje na vseživljenjsko delo na tem področju ameriškega psihiatra Darolda 

Treferta, ki je pod temi pojmi združil celovit pristop do dela z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju, ki posedujejo že samo nekoliko nadpovprečne glasbene sposobnosti. Kot 

je razvidno iz kasnejšega zapisa (str. 18) je kot glasbene  savante označil kar vse tri kategorije 

oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki izražajo povišane sposobnosti na področju glasbe. 

Tako smo si po vzoru D. Trefferta tudi v pričujočem delu izraz savant in savantski sindrom 

razširili na osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki posedujejo že nekoliko povišane 

sposobnosti na glasbenem področju.      

Poznavanje močnih področij in zmožnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju je ključno za 

oblikovanje ustreznega načrta  pomoči in podpore ter za spodbujanje celostnega razvoja 
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vsakega posameznika. Tovrstna skrb  lahko v določeni meri pripomore k  večji samostojnosti 

in kvaliteti  življenja posameznika. 

Naštete razlogi in poseben interes za to področje so narekovali odločitev  za  raziskavo o 

pojavnosti savantskega sindroma na glasbenem področju pri otrocih in mladostnikih z 

motnjami v duševnem razvoju. Želeli smo dobiti vpogled v sam pojem savantskega sindroma, 

raziskati v kolikšni meri se pojavljajo glasbene savantske sposobnosti v Sloveniji in okvirno 

razmejiti nivoje glasbenih savantov ter izpostaviti pomembnejše kriterije. ki kažejo na 

izraženost  savantskega sindroma na glasbenem področju. 
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1. TEORETIČNI DEL  

1. 1. MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU (MDR) 

1. 1. 1. Poimenovanje MDR 

Ob tem, da pojmovanje izraza, ki opisuje stanje motnje v duševnem razvoju, še vedno ni 

popolnoma izoblikovano in v svetovnem merilu še vedno potekajo o tej temi razprave, je 

zgodovina poimenovanja ravno tako pestra. Obstaja splošni konsenz, da je IQ (»Intelligence 

Quotient« oziroma količnik inteligentnosti uporabljamo za opis ravni inteligentnosti) manjši 

kot  70 odločilen za določitev MDR.  V zgodovini so te osebe poimenovali z različnimi izrazi. 

Tako najprej srečamo izraz oligofrenija, kar pomeni manjrazvitost. Uporabljali so ga  v 

psihiatriji in psihologiji. Kasneje se je uveljavil izraz podnormalnost, ki naj bi zajemal duševno 

zaostalost in duševno nerazvitost. Nazadnje pa je obveljalo prepričanje, da uporaba teh in 

podobnih  pojmov (podnormalen, duševno zaostal, nerazvit itd.)  ljudi stigmatizira ter da 

okolica posledično  te osebe dojema  ne le kot drugačne, ampak tudi kot manjvredne. Zato je 

sedaj  v veljavi,  da se teh pojmov ne uporablja več. Zaenkrat  je najbolj ustrezen izraz, ki je 

tudi zakonsko uveljavljen, motnja v duševnem razvoju (Mrevlje, 2009). Od leta 2007 

namesto zastarelih, neustreznih izrazov uporabljamo tudi izraz intelektualna manjzmožnost 

(»intellectual disability«), ki označuje posameznikove zmanjšane intelektualne zmožnosti, ki 

učinkujejo na funkcioniranje v vsakdanjem življenju, pri tem pa ne gre za motnjo 

posameznikovega duševnega delovanja v celoti (Omerzel Vujid, Kržišnik in Anderluh, 2014). 

Mi bomo v magistrskem delu uporabljali izraz motnja v duševnem razvoju.  

1. 1. 2. Definicija MDR 

Ustrezna definicija motnje v duševnem razvoju je ključnega pomena za vse vpletene osebe. 

Definicija namreč osebam z določeno motnjo pripiše dano kategorijo, opredeli pa tudi 

klinične, znanstvene in socialne pristope njihove obravnave in dela z njimi. Prav tako 

specialistom in drugim, ki delajo s to populacijo,  priskrbi ustrezno terminologijo oziroma 

uporabo skupnega jezika (Pantaleoni, Bulgheroni in Riva, 2014).  

MDR je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim 

letom starosti in se kaže v pomembnih nižjih intelektualnih sposobnostih in pomembnih 
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odstopanjih prilagoditvenega vedenja. Motnjo lahko opišemo z znižanjem splošnega 

intelektualnega funkcioniranja, z znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja, reševanja 

problemov, abstraktnega mišljenja in presojanja ter z znižanimi prilagoditvenimi funkcijami, 

ki segajo na konceptualno, socialno in praktično področje. MDR se lahko pa pojavlja tudi z 

drugimi razvojnimi motnjami (Marinč idr., 2015).  

Po Ameriškem združenju za intelektualne in razvojne primanjkljaje (American Association of 

Intellectual and Developintellectual disabilities, v nadaljevanju AAIDD) je MDR motnja, ki se 

pojavi pred osemnajstim letom starosti, s pomembnimi omejitvami na intelektualnem 

delovanju in prilagoditvenem vedenju (American Association of Intellectual and 

Developintellectual disabilities, 2013). Po AAIDD je za diagnozo oseb z motnjo v duševnem 

razvoju (skrajšano OMDR) potrebno upoštevati pet pogojev, in sicer: trenutni primanjkljaji v 

intelektualnem funkcioniranju morajo biti obravnavani v okviru značilnosti okolja, tipičnega 

za določeno starost in kulturo posameznika; treba je upoštevati kulturne, jezikovne in 

komunikacijske razlike, zaznavno-motorične ter vedenjske dejavnike; soobstajati morajo 

tako močna kot šibka področja posameznika; omogočena mora biti priprava poročila za 

razvoj profila stopnje pomoči in podpore; intelektualno funkcioniranje posameznika se 

izboljša v nekem časovnem obdobju ob nudenju ustrezne podpore in pomoči (Pantaleoni 

idr., 2014).  

1. 1. 3. Vzroki MDR 

Motnje v duševnem razvoju ali psihomotorični razvojni zaostanek pri mlajših otrocih je 

skupni imenovalec večine pediatričnih nevroloških bolezni. Vzroki za nastanek MDR so lahko 

genetski, lahko se pojavijo kot posledica malformacije centralnega živčnega sistema ali pa so 

vzroki za nastanek MDR nastali v prenatalnem, perinatalnem oziroma postnatalnem obdobju 

kot zunanje poškodbe (van Karnebeek idr., 2005, v Pantaleoni idr., 2014). Ocena verjetnosti 

za postavitev etiologije motenj v duševnem razvoju se razlikuje od 10 % pa vse do 81 % 

(Shevell idr., 2003, v Pantaleoni idr., 2014). 

Poznamo različne vzroke za MDR, v večini primerov so prenatalni, najpogosteje genetski 

(Omerzel Vujid idr., 2014). E. Novljan (1997) pravi, da so prenatalni vzroki tisti, ki škodljivo 

vplivajo na plod tekom nosečnosti, ti pa so: različne infekcije ploda preko okužbe matere 

(virusne infekcije so na primer rdečke, mumps, ošpice itd.), bakterijske infekcije ploda, 
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parazitna obolenja (malarija, toksoplazmoza), rentgenski žarki, pomanjkanje vitaminov v 

prehrani nosečnice, jemanje kemičnih substanc in gestoza (bolezen v zadnjem trimesečju). E. 

Novljan (1997) našteva naslednje perinatalne vzroke, ki nastanejo v času poroda: 

pomanjkanje kisika, zlatenica, rhesusna nezdružljivost, nedonošenost itd. Postnatalni vzroki 

pa nastanejo po rojstvu, to pa so: encefalitis, meningitis, zastrupitve, pomanjkanje hrane v 

prvih dveh letih, imunološke reakcije na cepivo (Novljan, 1997). Omerzel Vujič idr. (2014) so 

ugotovili, da sta najpogostejša perinatalna vzroka asfiksija in obporodna poškodba, 

najpogostejši postnatalni vzroki pa so okužbe, poškodbe in podhranjenost. V zadnjem času 

se opisuje tudi okoljske dejavnike, ki so lahko vzrok za MDR, in sicer so to teratogeni 

dejavniki v obdobju nosečnosti ter okoljska prikrajšanost po rojstvu kot so na primer 

neugodne psihosocialne okoliščine, zanemarjanje in zlorabe otroka, kronična čutna in/ali 

socialna prikrajšanost (Omerzel Vujid idr., 2014). 

1. 1. 4. Stopnje MDR 

Motnje v duševnem razvoju delimo na različne stopnje na osnovi skupnega IQ rezultata in na 

osnovi ugotovljenih adaptivnih funkcij. Poznamo lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju. V nadaljevanju bomo opisali posamezne stopnje, kot so opisane v 

Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Marinč idr., 2015). 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju lahko ob ustreznem individualnem pristopu 

usvojijo temeljna šolska znanja in se usposobijo za manj zahtevna poklicna dela. Pogosto so 

socialno samostojni, se pa pogosto nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v različnih 

socialnih okoliščinah. Znižane so sposobnosti učenja, usvajanja znanj, senzomotoričnega 

delovanja, miselno skladnega delovanja, načrtovanja, organizacije, odločanja in izvedbe 

dejavnosti. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko s prilagoditvami učenja in 

poučevanja usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, posebno podporo in pomoč pa 

potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Bolj uspešni pa so lahko na gibalnem, 

likovnem in glasbenem področju. Zmožni so  sporočanja svojih potreb in želja, a lahko pri 

tem potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. Te osebe se lahko usposobijo za 

enostavna in nezahtevna opravila, za zahtevnejša opravila pa potrebujejo pomoč in podporo, 

stopnje potrebne pomoči in podpore pa se pri posameznikih razlikujejo. Osebe s težjo 
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motnjo v duševnem razvoju se lahko usposobijo za enostavna sporočila in navodila, se 

ustrezno odzivajo na navodila, zmorejo sporočati svoje potrebe in želje (lahko tudi ob 

uporabi podporne ali nadomestne komunikacije), lahko se orientirajo v ožjem okolju, vendar 

pa pri tem potrebujejo vodenje in varstvo, naučene veščine lahko avtomatizirajo, pri skrbi 

zase potrebujejo pomoč drugih. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju se usposobijo le 

za sodelovanje pri določenih aktivnostih, zelo je omejeno razumevanje in upoštevanje 

navodil, redkeje razvijejo osnove govora in sporazumevanja, potrebujejo stalno nego, 

varstvo, vodenje in pomoč. Pri obeh zadnjih opisanih stopnjah se pojavljajo težave pri 

gibanju in soobstoj drugih razvojnih motenj in bolezni (Marinč idr., 2015). 

1. 2. Glasba in osebe s posebnimi potrebami  

O glasbi je v zgodovini nastala množica različnih definicij,  saj vsak pristopa do glasbe na 

svojstven način. Wood (1983) pravi, da je glasba proizvedena z urejanjem in s sestavljanjem 

različnih zvokov, tako da se oblikuje nekaj ne nujno lepega, kar pa izraža naša čustva. Glasba 

igra vidno vlogo v zgodovini človeštva. Kljub temu da se inštrumentalna glasba in vokalni stili 

spreminjajo skozi stoletja, lahko rečemo, da vsaka generacija in narod oblikuje svojo glasbo. 

Skoraj vsak posameznik najde svoj užitek in  izraz v glasbi ter si poišče glasbeni stil, ki mu pri 

tem ustreza (Wood, 1983). 

Osebe s posebnimi potrebami lahko veliko pridobijo od uvajanja  glasbenih programov, ki jim 

morajo biti prilagojeni. Delo  z OMDR je tudi težavno zaradi drugih značilnosti, ki se večkrat 

manifestirajo ob intelektualnih primanjkljajih, kot so na primer hiperaktivnost, agresivnost, 

pomanjkljiva pozornost itd. Slepe in slabovidne osebe se lahko izkažejo v glasbi, saj je 

poslušanje zvokov del njihovega vsakodnevnega življenja. Gluhe in naglušne osebe ne smejo 

biti izključene iz glasbenih dejavnosti, saj lahko namesto zvokov čutijo vibracije, ki jih 

ustvarjajo toni. Gibalno ovirane osebe imajo korist od glasbenih dejavnosti, ki so jim 

prilagojene, na primer lahko igrajo prilagojene inštrumente in pojejo. Za osebe z motnjo 

avtističnega spektra pa lahko glasba ustvari neverbalno neogrožujoče okolje, v katerem se 

lahko izražajo (Wood, 1983). 
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1. 2. 1. Glasba in OMDR 

Clark in Chadwick (1982) trdita, da osebe z MDR pri glasbenih dejavnostih pogosto 

funkcionirajo na višjem nivoju kot na drugih področjih, torej so pri glasbenih dejavnostih 

uspešnejše kot na drugih področjih, kot so na primer sporazumevanje, fizična aktivnost itd. 

Čeprav so osebe z MDR prikrajšane na področju intelektualnega funkcioniranja in se pogosto 

ne zmorejo verbalno izražati, zmorejo raziskovati in izražati cel spekter čustev prek glasbenih 

dejavnosti. Z uporabo instrumentov lahko razvijajo sposobnost manipulacije in kontrole rok, 

ki se lahko prenese tudi na druga življenjska področja (kot so skrb zase, osebna higiena, 

samostojnost itd.). Skozi glasbene dejavnosti doživljajo uspeh in zadovoljstvo, vse to pa 

pripomore k večjemu samozaupanju. Nadalje z glasbenimi dejavnostmi pripomoremo k 

razvoju koncentracije in lažjemu vključevanju v skupino, izboljša se zavest o telesu, 

komunikacija in razvoj govora. Ob tem pa udeleženci v skupini z glasbenimi dejavnostmi 

pridobijo izkušnje skupinske interakcije in izboljšajo socialne kompetence. Avtorja nadalje 

ugotavljata, da pa za osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju mnogo glasbenih 

programov daje prednost pasivnemu poslušanju glasbe pred aktivnim pristopom z igranjem 

na glasbene inštrumente ipd. (Clark in Chadwick, 1982). 

Podobno ugotavlja M. Zanjkovič (2012), ki pravi, da je glasbeno področje tisto, kjer so lahko 

osebe z MDR uspešne prav tako kot osebe nevrotipičnega razvoja, saj se glasbene dejavnosti 

lahko prilagodi načinu funkcioniranja posameznika. Glasba je za osebe z MDR pogosto 

edinstven način za izražanje sebe in svojih čustev. Avtorica nadaljuje, da je glasba lahko 

močan element za spodbujanje celostnega razvoja oseb z MDR, prav tako pa spodbuja in 

nudi motivacijo za sprejemanje ter odpravljanje primanjkljajev preko aktivnega izvajanja 

glasbenih dejavnosti (Zanjkovič, 2012). 

Za našo tematiko je zanimiva trditev,  da tudi  v populaciji oseb z MDR obstajajo 

posamezniki, ki imajo enkratne glasbene sposobnosti, ki jih je potrebno odkriti in izraziti z 

glasbenimi dejavnostmi (Stergar, 2002). 
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1. 3. Savantski sindrom 

1. 3. 1. Definicija 

Prvi zapiše izraz »idiot savant« v letu 1870 francoski zdravnik in vzgojitelj Edouard, zgodnji 

teoretik motenj v duševnem razvoju (Straus, 2014). Leta 1887 je J. L. Down opisal »idiotski 

savantski sindrom« (»idiot savant syndrome«) kot določeno stanje. Treffert je leta 1988 

uvedel izraz   »savant syndrome«, ki opisuje stanje, v katerem oseba z razvojnimi 

primanjkljaji ali boleznimi in s poškodbami centralnega živčnega sistema poseduje na 

določenem področju izjemne »otoke genialnosti«, ki pa delujejo kot neskladen kontrast 

splošnim omejitvam osebe (Treffert, 2010). Večina savantov (v nadaljevanju bom uporabljala 

besedo savant kot poenostavljeno rabo besedne zveze oseba s savantskim sindromom) ima 

IQ med 40 in 70 (Miller, 1999).  

Pomen spornega oziroma kontroverznega pojma »idiot savant syndrome« lahko razdelimo 

na dva pojma, in sicer na pojem »idiot« ter pojem »savant«. Tredgold  (1952, v Miller, 1989) 

pravi, da je idiot slabšalen in zastarel pojem, ki je bil zasnovan za opis določene stopnje 

mentalnega funkcioniranja. Miler (1989) nadaljuje, da čeprav je določena stopnja 

mentalnega funkcioniranja nujna ter bistvena karakteristika vedenja savanta, ni popolnoma 

ustrezna. Ta del pojma bolj nakazuje na splošno sliko MDR  ali razvojnega zaostanka kot del 

tega sindroma. Avtor opozarja na to, da je sodba o motnji v duševnem razvoju lahko samo 

tako dobra kot so dobri obstajajoči merilni pripomočki. Ker tradicionalni merilni pripomočki 

za IQ ne vključujejo merjenja glasbenih sposobnosti, mogoče ti pripomočki niso ustrezni za 

merjenje oseb, ki bi jih lahko prepoznali kot »savante«. Drugi del pojma, »savant«, pa naj bi 

pomenil učenega  človeka (Miller, 1989).  

Beseda »savant« izvira iz francoskega jezika, in sicer iz glagola »savoir«, kar pomeni vedeti. 

Savant je v prvotnem pomenu  oseba, ki poseduje poglobljeno znanje, učenjak (Webster 

Comprehensive Dictionary, 1977).  

 Kasneje pa se pojem »savant« prenese: »Savant je oseba z izjemnimi sposobnostmi na enem 

ali več področjih, ki hkrati soobstaja z neko nezmožnostjo, telesno ali duševno motnjo 

oziroma podpovprečnimi sposobnostmi na drugih področjih« (po Treffert, 2014, v Filipovid, 

2014, str. 3). Savantski sindrom je torej soobstoj MDR, kognitivne ali razvojne motnje (npr. 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

20 

 

motnja avtističnega spektra) ter nadpovprečnih sposobnosti na določenem področju 

(Treffert, 2014). 

Savantski sindrom je lahko prirojen ali pridobljen, t. j., ko se razvije kasneje v življenju, kot 

posledica poškodbe centralnega živčnega sistema (kap, poškodba glave, itn.) ali bolezni, kot 

je na primer meningitis (Treffert, 2014).  

Savantski sindrom je pogosteje opisan pri moškem spolu z razliko kar šest proti ena (Treffert, 

2010). 

Konkretno mišljenje oziroma nezmožnost abstraktnega mišljenja lahko razloži stanje, saj je 

prav ta osrednja motnja oziroma fenomen, ki lahko definira savantski sindrom. Omejitev na 

konkretno mišljenje ustvari repertoar neprestano ponavljajočih ozkih sposobnosti, saj se 

lahko OMDR le tako sprijazni s svetom izven svojega dosega. Pravzaprav OMDR postane 

uspešna v izjemnih savantskih sposobnostih ne kljub specifičnim primanjkljajem, ampak 

ravno zaradi teh (Treffert, 2010). 

Savantski sindrom se pogosto pojavlja skupaj z motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju 

MAS) v razmerju ene osebe brez MAS na deset oseb z MAS (Treffert, 2010). Ker je šibka 

centralna koherenca središče MAS in ob tem tipična tudi pri savantskem sindromu, bi to 

lahko bil razlog, zakaj je velik del savantov opredeljenih tudi z MAS (Hermelin, 2001, v 

Treffert, 2010, str. 43).  

1. 3. 2. Izjemne savantske sposobnosti in njihove ravni 

Savantski sindrom spremljajo izjemne sposobnosti na nekem področju. Izjemne sposobnosti, 

povezane s savanstkim sindromom, lahko poimenujemo kar savantske sposobnosti.  Treffert 

(2010) pravi, da so savantske sposobnosti povezane z desno hemisfero oziroma desno 

možgansko specializacijo, socialna izolacija pa je lahko faktor, ki prispeva k razvoju nekaterih 

savantskih sposobnosti. Navadno je pri osebah s savantskih sindromom prisotna ena 

savantska sposobnost, poznani pa so tudi primeri savantov z večimi  (Treffert, 2009). Ključno 

vlogo pri prepoznavanju in spodbujanju savantskih sposobnosti imajo starši, skrbniki, 

terapevti in prijatelji (Treffert, 2010). 

Savantske sposobnosti se izkazujejo na različnih področjih. Najpogosteje se pojavljajo na 

področju glasbe (absoluten posluh, glasbeni spomin itd.), likovne umetnosti (risanje, slikanje, 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

21 

 

kiparjenje itd.), matematike in števil (hitrostno računanje), prostora (sposobnosti 

konstruiranja kompleksnih modelov in struktur, razstavljanje in sestavljanje mehanskih 

naprav itd.) (Treffert, 2010). Treffert (2014) nadaljuje, da se redkeje pojavljajo tudi izjemne 

jezikovne sposobnosti (savantje poligloti), sposobnosti nenavadne senzorne diskriminacije, 

atletske sposobnosti ali sposobnosti izjemnega znanja na določenem področju (na primer 

statistika, nevropsihologija, računalniško znanje itd.).  

Kljub definiciji, da savante označujejo izjemne sposobnosti na določenem področju, Treffert 

uveljavlja pojem savant tudi v primeru vsaj izraženih sposobnosti, ki presegajo povprečje, pri 

čemer pa jih opredeljujejo lastnosti, ki pri nevrotipični populaciji niso karakteristične. 

Treffert  (2010) je razdelil sposobnosti savantov na tri ravni, le-te pa so subjektivne narave, 

saj zaenkrat še ne poznamo objektivne in standardizirane formalne klasifikacije savantskih 

sposobnosti. Te tri ravni so: savantje z nekoliko izraženimi sposobnostmi (»savants with 

splinter skills«), talentirani savantje (»talented savants«) in savantje z izrazito izstopajočimi 

sposobnostmi (»prodigious savants«). Te veščine se lahko razvijejo v prisotnosti MDR brez 

treniranja ali inštrukcij, lahko so podedovane, pogosto pa se pojavljajo tudi pri sorodnikih 

savantov (Treffert, 2010). 

Najpogostejši so »savantje z nekoliko izraženimi sposobnostmi«, ki zajemajo obsesivno 

preokupacijo z  zapomnitvijo glasbenih ali športnih podrobnosti, številk, registrskih tablic, 

zgodovinskih dejstev itd.  »Talentirani savantje« so tisti, kjer so posebne sposobnosti bolj 

izrazite, obetajoče in prepoznavne kot drobne veščine in se ponavadi pojavijo na enem 

samem strokovnem področju. Glede na splošne omejitve so njihove savantske sposobnosti 

osupljive in pomembne. V zadnjo kategorijo sodijo »savantje z izrazito izstopajočimi 

sposobnostmi«, to so izjemni posamezniki, katerih veščine so tako visoko razvite, da so 

izredne, tudi ko jih primerjamo z veščinami nevrotipične populacije (Treffert, 2010).  

Na svetu živi približno sto savantov z izrazito izstopajočimi sposobnostmi (prepoznanih do 

leta 2010), dejanske številke pa ne moremo vedeti, a verjetno je višja, saj jih mnogo še ni 

prepoznanih (Treffert, 2010). 

Savantje so večkrat deležni dodatne pozornosti in odobravanja drugih ljudi, kar pa nudi 

dodatno motivacijo in krepi razvoj savantskih sposobnosti. Te pozitivne okrepitve 

predstavljajo motivacijo za vajo in razvoj sposobnosti (po LaFontaine, 1974, v Treffert, 2010). 
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Duckett (1976, prav tam) opozarja na slavo savantov v institucijah, Hoffman in Reeeves 

(1979, prav tam) pa govorita o socialnih ojačitvah, ki jih spodbujata pozornost in 

prepoznavnost savantov. 

1. 3. 3. Savantski sindrom in spomin 

Savantske sposobnosti vedno spremlja izjemen spomin. Ta spomin je lahko takojšen, 

absoluten, avtomatski, globok in/ali obsežen, vendar omejen le na področje, iz katerega 

izhajajo določene sposobnosti (Treffert, 2010). Treffert (prav tam) opiše savantski spomin 

kot izredno globok (»exceedingly deep«), a zelo ozek znotraj določene savantske sposobnosti 

(»very narrow within the confines of the particular skill«). 

Poznamo tudi druga poimenovanja izjemnega spomina pri savantih, kot na primer 

nepredstavljiv, neomadeževan, računalniški ali celo nadčloveški spomin. Savantski spomin je 

pogosto razumljen kot spomin, ki deluje mehanično kot magnetofon, kamera ali računalnik. 

Ta analogija z mehanskimi napravami je ne samo neprimerna, saj razčloveči savanta, ampak 

tudi neresnična. Spomin savantov ni kot kamera ali magnetofon, temveč deluje fleksibilno, 

ustvarjalno in inteligentno (Straus, 2014).  

J. Goodman (1972) pravi, da savantje ne morejo pozabiti tistega, kar so doživeli in da pri njih 

pravzaprav ne gre toliko za zapomnitev stvari, ampak se vse informacije shranijo v 

dolgoročni spomin, ta pa onemogoča pozabljanje vsebine. Goodmanova nadaljuje, da bi to 

lahko bil razlog za zapomnitev velike količine nepomembnih informacij pri savantih (vozni 

redi avtobusov, registrske tablice avtomobilov itd.). 

Treffert (2010) govori o podedovanem znanju oziroma spominu predhodnikov (»ancestral 

memory«), ki ga sam poimenuje genetski spomin (»genetic memory«). Poznamo tudi druge 

izraze za ti. genetski spomin: Jung (1936) temu pojavu pravi kolektivno nezavedno 

(»collective unconscious«), Bill (1940) ga poimenuje intuicija (»intuition«) in Penfield (1978) 

ga poimenuje rasni spomin (»racial memory«). Treffert (prav tam) poda enostavno definicijo 

genetskega spomina, in sicer je to prenos znanja z ostalimi fizičnimi karakteristikami, 

lastnostmi, nagoni, s talenti, z dispozicijami in vedenjem, ki jih naši geni prenašajo naprej v 

vsakega od nas od spočetja do rojstva. V vsakem od nas je velika količina »genetsko 
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podedovane, tovarniško nameščene programske opreme določnih veščin in sposobnosti, kot 

tudi genetsko prenesenega znanja nezavedno zapomnjenega« (Treffert, 2010, str. 56).  

1. 3. 4. Razvijanje talenta in uspešni edukacijski pristopi v tujini 

Kakšen je pravzaprav najboljši način obravnave oseb s savantskim sindromom? Vsak pristop 

je drugačen in je odvisen od vrste in ravni savantskih sposobnosti ter od intelektualnih 

omejitev in značilnosti posameznika. Treffert (2010) trdi, da spodbujanje razvoja savantskih 

sposobnosti lahko pripomore k višji stopnji normalizacije savantov z izboljšanjem drugih 

sposobnosti (npr. razvoj jezika, socialne veščine in vsakodnevne veščine). Spodbujanje in 

razvijanje talenta lahko razumemo tudi kot neke vrste eliminacijo motnje, saj ob razvoju 

savantskih sposobnosti vsaj del motnje postane manj intenziven  (Treffert, 2010). 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere uspešne edukacijske pristope, ki se uporabljajo v 

tujini. 

Clark je razvil kurikulum za savante (»Savant Skill Curriculum«), in sicer je uporabil uspešne 

strategije za poučevanje oziroma edukacijo nadarjenih otrok (obogatitev, pospeševanje in 

mentorstvo) ter poučevanje otrok z MAS (vizualne opore in socialne zgodbe). Program je 

uporaben za usmerjanje pogosto nefunkcionalnih obsesivnih savantov in savantov z nekoliko 

izraženimi sposobnosti z MAS. Ta poseben kurikulum se je pokazal za uspešnega v 

funkcionalni uporabi savantskih sposobnosti in vsesplošnem znižanju neustreznih vedenj, 

povezanih z MAS. Opisane so izboljšave v vedenju in socialnih spretnostih, pri nekaterih 

primerih pa tudi izboljšane komunikacijske spretnosti (Treffert, 2009). 

Donnelly in Altman trdita, da narašča število nadarjenih otrok z MAS, ki so vključeni v 

razrede nadarjenih nevrotipičnih otrok. Poleg take inkluzije pa uporabljajo tudi posebne 

pristope, ki so uspešni pri delu z nadarjenimi otroki z MAS, vključno s skupinskim treniranjem 

socialnih veščin z odraslim mentorjem na področju njihovega talenta, ta mentor pa jim 

individualno svetuje (Treffert, 2009). 

Leta 2003 je bila ustanovljena Akademija za savante (»The Savant Academy«), prva tovrstna 

neprofitna ustanova v Združenih državah Amerike. Podpira izobraževanje savantov na 

različnih področjih (jezikovno, glasbeno, matematično in umetniško področje) ter 

raziskovanje savantskega sindroma (Treffert, 2009). 
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1. 3. 5. Glasbeni savantski sindrom 

Med najbolj pogoste  izmed savantskih sposobnosti sodijo  glasbene sposobnosti. 

Karakteristično za glasbene savante je n.pr., da so sposobni imitacije različnih glasbenih 

zvrsti, razlikovanja tonov in igranja na različne inštrumente (Pring, 2005).  

Po Treffertu (2010) se glasbene sposobnosti savantov nanašajo na več elementov;  prisoten 

je absoluten posluh, pojavljajo pa se tudi sposobnosti skladanja in igranja večih inštrumentov 

(tudi več kot 22) ter sposobnost uspešnega glasbenega nastopa. Skoraj vsi glasbeni savantje 

imajo izjemen, dobeseden/popoln spomin, ki jim omogoča, da ko slišijo skladbo, jo lahko v 

celoti zaigrajo, nekateri celo od konca do začetka – v obratni smeri. Nekateri glasbeni 

savantje so tudi ustvarjalni, zmožni so ustvarjalnosti in improvizacije (Treffert, 2010). 

Absolutni posluh je zmožnost s sluhom ugotoviti točno višino tonov. Nekatere osebe z 

absolutnim posluhom pa lahko ob poslušanju glasbe  določijo tudi pravilno  tonaliteto, 

razpoznajo  akorde, intervale itn. Prevalenca oseb z absolutnim posluhom nevrotipične 

populacije je 1 : 10000, med osebami z MAS pa se pojavlja veliko pogosteje, v razmerju   1 : 

20 (Fabricius, 2010). V definiciji savantskega sindroma smo omenili, da so med savanti 

pogosto osebe z MAS in ker je med njimi  pogosto prisoten absolutni posluh, to lahko tudi 

vpliva na pogostost pojava savantskega sindroma na glasbenem področju. Young (1995, v 

Nettelbeck in Young, 1996) je pri raziskavi enajstih glasbenih savantov ugotovil,  da so vsi 

imeli absoluten posluh. Miller (1989) pravi, da glasbene sposobnosti, še posebej absoluten 

posluh, lahko pomenijo spodbudo  za začetek  zanimanje za glasbo. Da pa se razvije visoka 

stopnja strokovnosti, so bistvene priložnosti iz okolja. 

Raziskovalci spomina glasbenih savantov se strinjajo, da si nihče izmed glasbenih savantov 

glasbe ne zapomni mehansko, pač pa preko na pravilih temelječega hierarhičnega členjenja. 

(Hermelin in O'Connor, 1986: Hermelin idr., 1987; Charness, Clifton in MacDonald, 1988; 

Young and Nettelbeck, 1995; Spitz, 1995; Miller, 1995; Nettelbeck in Young 1999; Miller 

1999).  Torej ne govorimo o nadčloveških spominskih zmožnostih, pač pa glasbeni savantje 

počnejo to, kar dobri glasbeniki vedno počnejo – zapomnijo si glasbene informacije na 

strukturiran, odziven, ustvarjalen in inteligenten način. Izjemen spomin glasbenih savantov 

se pravzaprav ne razlikuje od spomina »mentalno normalnih« izjemnih glasbenikov (Straus, 

2014). 
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Po mnenju Younga in Nettlebecka (1995) se izjemne glasbene sposobnosti ne razvijejo zaradi 

vaje ali inštrukcij, ampak se razvijejo naenkrat. Večinoma glasbeni savantje na inštrumente 

igrajo po posluhu, le redko berejo notne zapise. Kasnejše psihološke študije (Straus, 2014) pa 

dokazujejo nasprotno, in sicer, da se savantske sposobnosti razvijajo skozi vajo. Savantske 

sposobnosti torej niso čudež, pač pa ljudje postanejo boljši na področju njihovega talenta z 

vajo oziroma treningom. Nekateri bi trajanje in intenzivnost vaje glasbenih savantov ter vseh 

dobrih glasbenikov označili za zaskrbljujočo in škodljivo, saj bi jo lahko dojeli kot obsedenost. 

Večinoma pa glasbeniki tekom vaje izboljšajo svoje spretnosti in v njej tudi uživajo, zato je 

vaja za njih neke vrste nagrada (Straus, 2014). 

Senzorna deprivacija (zaradi bioloških razlogov kot npr. slepota, gluhost, MAS) ali senzorna 

izolacija (t. j. popolna osamitev, pomanjkanje socialnih stikov) lahko pripomore k razvoju 

glasbenih savantskih sposobnosti (Treffert, 2010). Viscott (1969, v Treffert, 2010) je 

obravnaval primer deklice Harriet. Z obravnavo deklice je prišel do zaključka, da odsotnost 

matere in socialna izolacija pripomoreta k razvoju nekaterih savantskih sposobnosti. 

Glasbena triada (»Musical triad«) se je skozi stoletja večkrat pojavila znotraj savantskega 

sindroma, pojavila se je prevečkrat, da bi bila zgolj naključje. Glasbena triada vključuje 

slepoto, MDR in/ali MAS in glasbeno genialnost. Savantski sindrom (mišljeni so savanti z 

izjemnimi sposobnostmi)  je redko stanje, še redkeje pa se pojavlja glasbena triada (Treffert, 

2010). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj opisanih glasbenih savantov iz različnih študij 

primerov, opisala pa bom tudi nekaj primerov glasbenih savantov s prisotnostjo glasbene 

triade.  

1. 3. 5. 1. Opisi znanih glasbenih savantov 

Najbolj znan primer glasbenega savanta v literaturi je Eddie Bonafe. Eddie se je rodil 1980 z 

resno okvaro vida. Takrat je bil diagnosticiran kot otrok s težjo MDR, danes pa bi ga 

diagnosticirali kot otroka z MAS (Straus, 2014). Pri desetih letih je začel izkazovati glasbene 

sposobnosti, kot so sposobnost igrati težka in tehnično zahteva glasbena dela (Mozartove 

sonate), dober dolgoročen glasbeni spomin, sposobnost odigranja skladbe po prvem ali 

drugem poslušanju le-te (Miller, 1989). Straus (2014) pravi, da je imel Eddie srečo, da ga je 

poučevala izkušena in vešča učiteljica Nancy Newman. Čeprav je pritegnil nekaj pozornosti 
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novinarjev, ne obstaja javnih zapisov o njegovem sedanjem življenju in o glasbeni dejavnosti 

Eddieja. 

Noel Patterson je bil negovoreči otrok z MAS, ki pa je imel tudi nizke rezultate na testih 

inteligentnosti. Imel je nenavadno sposobnost, da si je zapomnil in v nasprotni smeri zaigral 

glasbeno delo (Sloboda, Hermelin, and O'Connor, 1985). 

Treffert (2010) opisuje primer mednarodno prepoznanega glasbenega savanta v drugi 

polovici devetnajstega stoletja po imenu Thomas Greene Bethune (poznan kot »Blind Tom« 

oziroma slepi Tom). Bil naj bi največji glasbeni genij tistega časa. Glede na opise, bi lahko 

rekli, da je bil savant z izrazito izstopajočimi sposobnostmi, s prisotno glasbeno triado. Sin 

sužnje, rojen 1849, je bil skupaj z materjo prodan za sužnja brez vrednosti, pri novem 

gospodarju pa je dobil svoje sedaj tako poznano ime. Gospodar mu je dovolil, da se je 

sprehajal po dvorcu, Tom pa je pogosto poslušal zvoke narave, najbolj navdušeno pa je 

poslušal gospodarjevo hči, ko je vadila igranje klavirja. Tom se ni šolal in do njegovega petega 

leta je bilo opaziti močno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki je kazalo na to, da 

se ga ne bo dalo nič naučiti. Imel pa je večno žejo po glasbi. Pri petih letih je skladal svojo 

prvo skladbo »The Rainstorm«. Zelo rad je bil v naravi in bil je navdušen nad vsemi zvoki. 

Toma je vleklo za klavir in brez poučevanja klavirja je lahko brez napak zaigral slišano 

skladbo. Gospodar je zato najel profesionalne glasbenike, ki so Tomu igrali in tako si je 

zapomnil še več glasbenih del. Pri osmih letih je imel svoj prvi koncert, ki je bil razprodan, 

nato pa ga je gospodar peljal na turnejo. Pri enajstih letih je Tom igral v Beli hiši za 

predsednika Jamesa Buchanana, pri šestnajstih letih pa je bil na svetovni turneji. Njegov 

glasbeni repertoar je obsegal 7000 glasbenih del (dela avtorjev kot so Beethoven, 

Mendelssohn, Bach, Verdi, Chopin itn.), njegov besednjak pa je obsegal manj kot 100 besed. 

Tom je imel tako dober glasbeni spomin, da je lahko odigral vsako slišano skladbo in si jo je v 

celoti zapomnil, posnemal pa je tudi stil, poudarke, dinamiko itn. Mnogi so mislili, da je Tom 

prevarant in so ga preizkušali tako, da so mu zaigrali popolnoma novo skladbo, ki jo je nato 

moral ponoviti, pri čemer je bil vedno uspešen. Znal je igrati na klavir tudi takrat, ko je bil 

obrnjen s hrbtom proti klavirju (zrcalno). Najbolj znano delo Toma je »The Battle of 

Manassas«.  Marc Twain je npr. izjavil, da je Tom nadangel (Treffert, 2010). 
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Približno stoletje kasneje se rodi Leslie Lemke, ki ima s Slepim Tomom veliko skupnega in 

sicer zelo podobne fizične in mentalne omejitve, podobno glasbeno genialnost in življenjsko 

zgodbo (Treffert, 2010). Leslie Lemke je bil dan v skrbništvo May Lemke. Ogromno vlogo pri 

razvoju glasbenih sposobnosti ima njegova skrbnica May, ki ga je ves čas spodbujala, bila je 

zelo sočutna, odločna in vztrajna, kar je Leslieju močno pomagalo pri razvoju svojih 

sposobnosti. May ga je naučila hoditi tako, da ga je privezala nase in hodila z njim. Pri 

dvanajstih letih je komaj stal ob ograji, kasneje je le shodil. Leslie Lemke je bil slep, imel je 

cerebralno paralizo in je bil savant z izrazito izstopajočimi sposobnostmi. Skrbnica mu je 

kupila klavir, ko je bil star šestnajst let. Neke noči se je zgodil čudež. Leslie je stopil iz 

postelje, sedel za klavir in zaigral koncert, ki ga je do sedaj samo enkrat slišal. Čeprav Leslie ni 

govoril, je znal peti ob igranju klavirja (Discipleshipdir84, 2013). Hermelin in drugi (1989, v 

Treffert 2014) so raziskali improvizacije Leslieja  v primerjavi s profesionalnim nevrotipičnim 

glasbenikom brez savantskega sindroma, tako da sta vsak improvizirala ista glasbena dela. 

Improvizacije Lesieja so bile opisane kot virtuozne olepšave z veliko mero glasbene 

inventivnosti in klavirske virtuoznosti. Zaključki raziskave so bili, da oba subjekta kažeta 

veliko mero glasbene sposobnosti, razlika med njima pa je v glasbenih preferencah in 

osebnih karakteristikah. Velikih razlik glasbenih sposobnosti pa ni bilo razvidnih (Treffert, 

2014). 

Derek Paravicini se je rodil v petindvajsetem tednu nosečnosti s težo komaj pol kilograma 

(leta 1980). Zaradi prekomerne doze kisika pri neonatalni terapiji   je izgubil vid, terapija je 

tudi povzročila spremembe v možganih.  Kmalu po rojstvu je kazal interes za glasbo, sam pa 

se je naučil kar nekaj glasbenih del. Njegov talent je prepoznal glasbeni učitelj Adam 

Ockelford, ki ga je naučil osnov in tehnik, da je lahko glasbeni talent razvijal naprej. Prvi 

koncert je izvedel že pri devetih letih. Kasneje je imel koncerte v ZDA, Veliki Britaniji in po 

celi Evropi. Derek ima unikaten stil igranja s fenomenalno tehniko, ki mu omogoča 

kompleksno igranje in improviziranje. Njegovi ljubši stili glasbe so jazz, pop in lahka klasična 

glasba. Ima izjemen spomin in lahko v trenutku prikliče več tisoč glasbenih del, ki jih lahko 

zaigra v različnih tonalitetah in stilih. Adam Ockelford je opisal  neverjetno zgodbo Dereka v 

svoji knjigi »In The Key Of Genius« (Paravicini, 2013). Derek je po mnenju Ockelforda najbolj 

poseben zaradi glasbene ustvarjalnosti, saj je zmožen mešati tonalitete in stile ter ustvariti 

izjemno glasbeno delo. Derek na koncertih igra tudi naključne glasbene želje občinstva v 
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želenih tonalitetah, ki jih tudi izbere nekdo izmed poslušalcev (WalrusRider, 2017). Ker je 

Dereka učil vešč učitelj (Adam), je postal glasbeni izvajalec, improvizator in zanimiv ter 

izviren skladatelj, ki se še vedno razvija in raste kot glasbenik. Ustvaril si je javno kariero 

zrelega glasbenika (Straus, 2014). 

1. 3. 5. 2. Učenje glasbe, treniranje talenta glasbenega savanta  

S. Rancer (v Treffert, 2009) trdi, da najbolj ustrezno poučevanje glasbenega savanta temelji 

na pristopih, ki se uporabljajo pri  glasbeni terapiji. Obstaja kar nekaj splošnih principov pri 

učenju glasbe oseb s posebnimi potrebami. Ti principi so uporabni tudi pri treniranju in 

poučevanju glasbenih savantov. Mnogo oseb s posebnimi potrebami (vključno z glasbenimi 

savanti) imajo absoluten ali relativen posluh, ki zahteva specialne poučevalne tehnike. 

Tradicionalne glasbene metode poučevanja so za osebe s popolnim ali z relativnim posluhom 

frustrirajoče in kontraproduktivne, otroka lahko tudi odvrnejo od glasbene edukacije. 

Glasbeni terapevt poučuje tako, da se prilagaja otrokovemu stilu učenja (Treffert, 2009).  

1. 4. Glasbeni talent 

M. Kukanja Gabrijelčič in S. Čotar Konrad (2013) pravita, da naj se izraza nadarjenost in 

talentiranost ne navaja ločeno, temveč integrirano v skupno terminologijo. Po Piirtu (prav 

tam) naj bi bili nadarjeni učenci tisti, ki imajo visok inteligenčni kvocient, talentirani pa tisti, 

ki imajo razvite specifične lastnosti (na določenem področju, kot je npr. tudi glasba). Različni 

avtorji vidijo kot ključno terminološko problematiko dejstvo, da še vedno ni zakonskih 

terminoloških opredelitev, ki bi ločile nadarjene in talentirane. Nekateri avtorji opredeljujejo 

nadarjenost kot višjo stopnjo talentiranosti, nekateri pa kot nasprotje še nedokončno 

razvitih talentov (Barnes, 2007; Bates in Munday, 2005; Gagné, 1985; 1991; 2003; 2005; v 

Kukanja Gabrijelčič in Čotar Konrad, 2013). Po Feldhusen (2003 v Kukanja Gabrijelčič in Čotar 

Konrad, 2013) bi morali v ospredje postaviti definicijo talentiranosti, ki bo izhajala iz tipičnih 

značilnosti talentiranih na različnih področjih.  

1. 4. 1. Definicija glasbenega talenta 

J. Haroutionian (2009) pravi, da glasbeni talent v ožjem smislu pomeni sposobnost globokega 

zavedanja zvokov (»to be keenly aware of sounds«), obstoj notranjega občutka in zmožnost 
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manipulacije z zvoki (»to inwardly sense and manipulate sounds«) ter komuniciranja z 

drugimi z osebno interpretacijo (»to communicate sounds to others with personal 

interpretation«). Večplastna narava glasbenega talenta vključuje: usklajeno diskriminacijo 

zvokov (glasbena sposobnost), spreten kognitivno-razvojni proces učenja skozi glasbo 

(glasbena inteligentnost), fizične sposobnosti za uspešno nastopanje ter ustvarjalnost 

oziroma interpretacijo v izražanju idej in čustev skozi glasbo (Haroutounian, 2009). 

Področja glasbenega talenta po Blažič idr. (Blažič, Črčinovič Rozman, Kovačič, 2009) so 

glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene 

aktivnosti in druge značilnosti ter lastnosti. 

Glasbeni talent je kompleksen pojem, ki ga je potrebno raziskati, identificirati glasbeno 

talentirane učence in jih testirati ter jim nuditi ustrezno obravnavo za razvijanje tega talenta. 

Po mnenju Blažič idr. (Blažič, Črčinovič Rozman, Kovačič, 2009) je v slovenskih šolah 

potrebno na področju glasbene talentiranosti še veliko postoriti – glasbeno talentiranost je 

potrebno ustrezno definirati, izdelati instrument za ocenjevanje značilnosti učencev z 

glasbenih talentom in preučiti značilnosti populacije glasbeno talentiranih. Vse to so pogoji 

za razvoj didaktike dela in uspešnega dela v pedagoški praksi z glasbeno talentiranimi učenci.  

1. 4. 2. Muzikalnost 

Za muzikalnost lahko uporabljamo tudi sinonime: glasbena nadarjenost, glasbena 

sposobnost, glasbeni talent in glasbeni posluh. Eventuelne razlike med temi pojmi so le v 

konotaciji, različnem prizvoku in širini semantičnega polja (Rojko, 2013). Za muzikalnost 

poznamo mnogo definicij, druga od druge pa se med seboj razlikujejo. Rojko (prav tam) 

pravi, da je definiranje muzikalnosti podobno kot definiranje inteligentnosti, in sicer, da 

obstaja toliko definicij inteligentnosti kot je psihologov, ki so se ukvarjali z raziskovanjem le-

te. 

Za nadaljnje delo je potrebno dodati še stališče z vidika glasbenikov in glasbene publike, ki ga 

je podala B. Jež Brezavšček iz svojih privatnih zapiskov: »Muzikalnost se kaže v celoviti 

sposobnosti ustvarjanja izrazito močnega umetniške podoživljanja glasbe in predajanja tega 

doživetja publiki z izostrenim občutkom za tehnično dovršenost in slogovno izbrušenost« (B. 

Jež Brezavšček, ustno). 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

30 

 

1. 4. 3. Kriteriji glasbenega talenta  

Kriteriji glasbenega talenta, ki so jih razvili skozi raziskavo Talent Beyond Words, so razdeljeni 

v tri kategorije, ki se nato razdelijo na različne vsebine (Haroutounian, 2002): 

 Veščine – ritem, dojemanje/percepcija zvoka in koordinacija; 

 Motivacija – navdušenje, pozornost in vztrajnost; 

 Ustvarjalnost – ekspresivnost, skladanje in improvizacija. 

Po sintezi literature, raziskav in dognanj iz knjige J. Haroutounian (2002) avtorica navaja 

nekatere skupne značilnosti oziroma osnovne deskriptorje talenta, ki jih lahko uporabimo za 

identifikacijo glasbenega talenta pri nevrotipični populaciji: 

 Glasbene sposobnosti (music aptitude): 

o občutek za ritem in diskriminacijo, 

o občutek za intonacijo (posluh) in diskriminacijo, 

o zaznavno zavedanje in občutljivost za zvoke. 

 Drugo: 

o fizična lahkotnost in naravna lahkotnost v nastopanju, 

o kreativna interpretacija in kompozicija (skladanje), improvizacija, nastop in 

zmožnost kritične presoje, 

o predanost in notranja motivacija. 

Avtorica je na podlagi zbranih kriterijev naredila raziskavo, in sicer je poslala te kriterije 

glasbenikom, pedagogom, raziskovalcem in specialistom na področju glasbe in nadarjenosti. 

Ugotovila je, da ti strokovnjaki pripisujejo pomembnejšo vlogo naslednjim vedenjskim 

kriterijem za glasbeni talent (večja pomembnost kot glasbene sposobnosti), dodali pa so tudi 

nekatere druge kriterije: 

 Vedenjski kriteriji: 

o trajen interes za glasbene dejavnosti, 

o samozavestnost med nastopanjem, 

o predanost na umetniškem področju, 

o visoka ustvarjalnost, kreativnost, 

o diskriminativni pristop do ritma, melodije, harmonije. 
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 Kriteriji glasbenega nastopa: 

o intonančna  natančnost, 

o ritmična natančnost, 

o podrobna artikulacija, 

o tonska  barva, 

o primeren tempo, 

o kreativnost in interpretacija. 

J. Haroutounian (2002) je kriterije razdelila na osnovna področja glasbenega talenta. Te 

podatke je pridobila od strokovnjakov, ki se ukvarjajo z mladimi glasbeno talentiranimi 

posamezniki. 

 Zaznavno zavedanje in diskriminacija: 

o pazljivo poslušanje in zavedanje zvoka, 

o notranji občutek za ritem in melodijo, 

o notranji odziv na ritem, 

o tonalna natančnost (ni dober kriterij za »skrining« (angleško »screening«), kar 

je v kontradikciji s prej naštetimi kriteriji iz raziskave – strokovnjaki pravijo, da 

se glasbene spretnosti da naučiti in razviti, zato ne smejo biti del identifikacije 

talentiranega posameznika oz. skrining testov). 

o Kreativnoat in ustvarjalna interpretacija, razširjanje in manipuliranje z 

glasbenimi idejami, 

o izražanje in želja po izražanju sebe preko glasbe (skozi naravno spontanost 

spreminjanja fraze ali improvizacijo ritmičnega vzorca), 

o naravna zmožnost »razmišljanja v zvoku in oblikovanja ter projiciranja 

glasbenega pomena«, 

o popolna vključenost v »komuniciranju osebnih namenov« preko glasbe. 

Ta kriterij je cenjen kot najbolj odločilen pri prepoznavi glasbeno talentiranega        

posameznika. 

 Metapercepcija oziroma »iskra« (ki jo intuitivno opazimo v otrokovem nastopu): 

o osredotočena manipulacija zvokov (dodajanje zvočnih efektov, spremembe v 

tonu, itn.), 
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o estetska povezava s kreativno interpretacijo nastopajočega, 

o notranje občutenje zvoka, zapomnitev, predelava in komunikacija z 

občinstvom, 

o vnema po izražanju sebe preko glasbe. 

 Dinamika nastopa: 

o predpogoji za igranje določenega instrumenta (fina motorika, kinestetična 

inteligentnost), 

o drža in samozavest v nastopu (se lahko priuči, ni nujno, da s tem 

identificiramo talentiranost), 

o udobnost in naravnost pri  nastopanju, 

o naučena tehnika lahko zamaskira nastop (dober nastop, ki ni nastop 

talentiranega glasbenika), 

o metaperceptivnost in komunikacija osebnih idej skozi glasbo. 

 Predanost in motivacija,: 

o trajno zanimanje za glasbo, glasbene aktivnosti, 

o notranja motivacija med izvajanje glasbenih nalog, aktivnosti (še bolj 

pomembna kot interes), 

o postavljanje visokih standardov in ciljev (kvaliteta pa se nauči preko navodil 

in vaje), 

o preferenca za oblikovanje ter občutenje kompleksnosti in izdelave 

podrobnosti glasbenega dela, 

o vztrajnost, notranja motivacija, 

o upoštevanje kritik drugih in samokritika. 

 To sta pomembna kriterija, ki omogočata nadaljnji obsežnejši razvoj glasbenega talenta in 

uspešnost v poklicu.  

1. 4. 4. Značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

Po analizi različnih raziskav in terminologije Blažič idr. (2009) opisujejo nekaj splošnih 

značilnosti glasbeno talentiranih učencev, ki pa predstavljajo le splošen oris in niso nujno 

značilne za vsakega glasbeno talentiranega učenca. Ti učenci po navadi: 

 glasbeni talent zgodaj izražajo in je le-ta zgodaj opažen, 
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 živijo v spodbudnem socialnem okolju, 

 imajo dobro razvite glasbene sposobnosti 

 so glasbeno ustvarjalni, 

 so uspešni pri glasbeni izvedbi, 

 imajo veliko glasbeno-teoretičnega znanja, 

 so vključeni v različne glasbene aktivnosti in veliko vadijo, 

 izražajo  pozitivne osebnostne lastnosti in značilnosti. 

Področja ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta so glasbene sposobnosti, glasbena 

ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene aktivnosti ter druge značilnosti in 

aktivnosti (Blažič idr., 2009).   

1. 4. 5. Identifikacija glasbenega talenta 

Po J. Haroutounian (2002) je proces identifikacije nadarjenih in talentiranih učencev 

uveljavljen že desetletja. Proces je večplasten, in sicer začetna identifikacija vključuje 

nominiranje in opazovanje (ter ocena) učitelja, starša, vrstnikov, učenec pa se lahko nominira 

tudi sam. Pri identifikaciji nadarjenih učencev se pogosto uporabljajo nominacije učiteljev, 

saj so le-ti v edinstvenem položaju, ker lahko opazujejo učence v različnih situacijah, pod 

različnimi pogoji in so v interakciji z njimi v daljšem časovnem obdobju (Siegle, 2001, v 

Kovačič, 2016). Po nominiranju in opazovanju sledi pregled učenčevih ocen, rezultatov na 

testih, dosežkov in IQ test, po pregledu le-teh pa se oceni še ustvarjalnost (kreativnost) 

preko testiranja ali opazovanja učenca med  kreativnim reševanjem problemov v razredu 

(Haroutounian, 2002). Avtorica (prav tam) trdi, da bi lahko za identifikacijo glasbenega 

talenta uporabili enak pristop za zbiranje podatkov iz različnih virov in tako zgradili profil 

učenčevega talenta. Opazovanje učenca med reševanjem glasbenih nalog lahko 

kombiniramo z oceno glasbenega nastopanja, uporabimo  pa lahko tudi teste za glasbeno 

ustvarjalnost oziroma teste glasbenih sposobnosti. 

Ocenjevanje glasbene uspešnosti (»Musical Performance Assessment«) se lahko ocenjuje  

med glasbeno dejavnostjo in na nastopih posameznika. V osnovnih šolah se lahko za 

ocenjevanje uporablja različne sezname oziroma »ček-liste« (»checklist«) ali ocenjevalne 

lestvice, ki jih naredijo učitelji in/ali glasbeni pedagogi. To ocenjevanje lahko nadgradimo z 

individualno oceno nastopa, nastop pa naj raje ocenjujejo zunanji specialisti (strokovnjaki na 
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področju prepoznavanja glasbenega potenciala oziroma glasbenega talenta). Specialisti naj 

bodo podučeni o inkluzivni naravi identifikacijskega procesa, ki je drugačen od ocene 

nastopa na tekmovanjih. Ocenjevalni obrazci se lahko razlikujejo od kategoriziranih 

ocenjevalnih lestvic, možno je uporabiti zgolj prazen list za zapis kritične 

ocene(Haroutounian, 2002).  

Za identifikacijo talenta na glasbenem področju je J. Haroutounian (2009) uporabila deset 

bistvenih kriterijev glasbenega talenta razdeljenih v tri osnovne kategorije in sicer glasbena 

nadarjenost in sposobnost, kreativna interpretacija in predano delo. Spodnja slika prikazuje 

zapisane indikatorje potencialnega glasbenega talenta. 

 

SLIKA 1: INDIKATORJI GLASBENEGA TALENTA (HAROUTOUNIAN, 2009 V KOVAČIČ, 2016, STR. 104)  

1. 4. 6. Ocenjevanje glasbenega talenta 

Po Haroutounian (2009)  se lahko glasbeni talent ocenjuje na naslednjih štirih področjih: 

 Glasbena inteligentnost, 

 Glasbene sposobnosti (»music aptitude«), 

 Sposobnost glasbenega nastopanja (»musical performance ability«), 

 Glasbena ustvarjalnost, ustvarjalna interpretacija. 
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1. 4. 6. 1. Glasbena inteligentnost  

Raziskovanje inteligentnosti ima dolgo zgodovino. Pogosto središče polemik je, da pojem 

splošne inteligentnosti tolmačimo za veljavnega napovedovalca dosežkov. Cox (1926, v 

Ruthsatz in Detterman, 2003) opiše trenutno teorijo elitne izvedbe (»elite performance«), ki 

predpostavlja, da imajo najverjetneje posamezni izjemni glasbeniki, kot so Mozart, Bach in 

Beethoven, tudi višjo stopnjo splošne inteligentnosti (med 125 in 155). Raven splošne 

inteligentnost naj bi bila povezana z glasbenimi sposobnostmi. Obstoj glasbenih savantov, ki 

kljub nizki ravni splošne inteligentnosti izkazujejo višje glasbene sposobnosti, pa je dokaz, da 

na razvoj glasbenih sposobnosti in glasbenega talenta vplivajo tud drugi faktorji, ne le 

inteligentnost (Ruthsatz in Detterman, 2003). 

Leta 1987 je Howard Gardner predstavil teorijo mnogoterih inteligentnosti. Gardner meni, 

da ima poleg bioloških dejavnikov tudi kultura pomembno vlogo pri razvoju inteligentnosti. 

Gardner opisuje osem mnogoterih inteligentnosti: jezikovna, glasbena, logično-matematična, 

prostorska, telesno-gibalna, interpersonalna, intrapersonalna in naturalistična (Gardner, 

1995). 

Po Gardnerju obstaja torej več različnih inteligentnosti, ena izmed njih pa je tudi glasbena 

inteligentnost. Po Gardnerju glasbena inteligentnost vključuje skladanje, izvedbo oz. 

nastopanje in razumevanje glasbe, s posluhom in z ritmom kot ključnima elementoma 

glasbe. Posamezniki, ki posedujejo večjo mero glasbene inteligentnosti, naj bi posedovali 

večjo senzitivnost za prej omenjene elemente. Glasbena inteligentnost opisuje kognitivno-

razvojni proces učenja skozi glasbo z oceno glasbenega talenta v odvisnosti od tega, kako 

učenec dokazuje konceptualno razumevanje med reševanjem problemov znotraj glasbenih 

dejavnosti. Ocena glasbene inteligentnosti, ki temelji na kurikulumu, vključuje zapisovanje 

portfolia in pripravo glasbenih projektov, ki razširjajo glasbeni nastop z vključevanjem 

produkcije, zaznave in refleksije. Ocena le-te pa naj poudarja učenčevo ustvarjalno 

funkcioniranje med opravljanjem glasbenih nalog (Haroutounian, 2009). 

Razvoj glasbene inteligentnosti 

Še danes med študenti in glasbenimi pedagogi velja prepričanje, da je malo verjetno, da bo 

otrok brez naravnega glasbenega talenta dosegal glasbeno odličnost/izvrstnost. Po novejših 

raziskavah pa so priložnosti in ure vaje bolj pomembne za oblikovanje izurjenega glasbenika. 
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Nekateri pa spet pravijo, da samo poučevanje in vaja nista dovolj za odličnost v glasbi, saj 

brez nekega nivoja glasbenih sposobnosti, priložnosti in trdega dela ni možno doseči visokih 

glasbenih dosežkov (Haroutounian, 2009). 

Ocenjevanje glasbene inteligentnosti 

Do sedaj še ni enotnega pripomočka za merjenje glasbene inteligentnosti. Gardner je 

predlagal, da bi za merjenje glasbene inteligentnosti posamezniku predvajali neznano 

melodijo, ta pa bi bil ocenjen glede na to, kako dobro bi jo prepoznal, preoblikoval in 

prepeval. Problem tega merjenja je, da bi s tem merili tako glasbeni talent kot tudi naučene 

spretnosti, ki so se razvile z vajo (Haroutounian, 2009). Različne raziskave glasbene inteligenc 

po Jeanne Bamberger, Lyle Davidson in Larryu Scrippu kažejo na to, da so talentirani učenci 

bolj spretni v prehodu med različnimi glasbenimi nalogami (nastopanje, poslušanje itd.), in 

so bolj iznajdljivi v načinih reševanja različnih glasbenih problemov (Haroutounian, 2009). 

1. 4. 6. 2. Glasbene sposobnosti 

Glasbene sposobnosti so definirane kot zmožnost slušne diskriminacije, ta pa se pojavi že 

pred rojstvom in v zgodnjem otroštvu. Vodilna glasbena psihologa C. Seashore in E. Gordon 

trdita, da se glasbene sposobnosti izražajo zgodaj, še pred glasbenim treningom, niso 

odvisne od inteligentnosti in da se jih lahko meri do desetega leta. Dilema ostaja, ali je 

glasbeni talent produkt razvoja veščin in dosežkov ali je prirojen. Uporaba ocene glasbenih 

sposobnosti kot ene izmed komponent ocenjevanja glasbenega talenta nudi objektivno 

mero, saj so ostale komponente v večji meri subjektivno ocenjene (Haroutounian, 2009). 

Razvoj glasbenih sposobnosti 

Smolej (1996) pravi, da se glasbene sposobnosti izražajo že zelo zgodaj. Že v 1. mesecu 

otrokovega življenja se pojavlja inhibicija aktivnosti kot odgovor na avditivne dražljaje. V 3. 

mesecu se otroci začnejo obračati k izvoru zvoka, zatem pa reagirajo z znaki zadovoljstva in z 

gibanjem telesa. Otrokove zgodnje  motorične reakcije še niso usklajene z glasbo (Smolej, 

1996). Različne raziskave podajajo nekatera dejstva o razvoju glasbenih sposobnosti, in sicer: 

nekateri otroci so med tretjim in šestim mesecem starosti že sposobni imitirati ton (Kessen, 

Levine in Wendrich, 1979 v Smolej, 1996); petmesečni otroci že zaznavajo spremembe v 

ritmičnih sekvencah, pri nekaterih pa so zaznali tudi spremembo bitja srca (Melson in McCall, 

1970 v Smolej, 1996); pri otrocih, starih sedem mesecev, so ugotovili, da dojenčki reagirajo 
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na melodične spremembe, ne pa na transpozicijo melodije (Kinney in Kagan, 1976 v Smolej, 

1996); okoli devetega meseca naj bi otroci reagirali na njim prijetno ali neprijetno glasbo, 

pojavi pa se tudi vokalizacija ob glasbi (vsi otroci se po devetem mesecu z vokalizacijo 

odzivajo na glasbo) in glasbeno čebljanje, to je reakcija na slišano glasbo ter zajema zvoke 

različnih višin, ki so grajeni na enem zlogu ali samoglasniku (Hargreaves, 1986 v Smolej, 

1996); pred prvim letom starosti ne zasledimo ritmičnega vedenja (Sloboda, 1987 v Smolej, 

1996). Po Radoš (1983, v Smolej, 1996) se kasneje, v drugem letu otrokovega življenja 

poveča kvaliteta reakcij na glasbo, pojavljajo se spontane atonalne in ritmično 

neorganizirane pesmi. V tem obdobju se pojavljajo pavze (tam, kjer mora otrok vdihniti), 

melodije, ki so sestavljene iz krajših ponavljajočih sekvenc, tonski prehodi so v obliki 

glisandov, intervali pa so večinoma sekunde in male terce. V tem obdobju začnejo imitirati 

pesmi (najprej reprodukcija teksta, šele kasneje imitira melodijo). V tretjem letu otrokovega 

življenja lahko otroci že zbrano poslušajo glasbo, pojavlja se več spontanih pesmi, 

sinhronizacija med gibom in glasbo je vsakič boljša, melodija in ritmična struktura postajata 

podobna pravi pesmi. Kasneje med tretjim in četrtim letom se pojavi imaginativna pesem, tj. 

nova pesem, ki jo sestavi otrok iz več pesmi, ki jih pozna (Radoš, 1983 v Smolej, 1996). 

Smolej (1996) nadaljuje, da otrok med petim in šestim letom starosti napreduje na področju 

ohranjanja ritma, pri hoji in ploskanju. Otroci pa še niso sposobni prilagoditi svojega gibanja 

spremembam v ritmu in interpretirati vseh intervalov znotraj melodije, bolj redko pa se 

pojavljajo napake v ritmu. Med 6. in 9. letom se nadalje razvijajo melodične in ritmične 

sposobnosti, otroci pričnejo tudi osvajati nekatere glasbene pojme, kot so na primer trajanje, 

tempo itd. Pri sedemnajstih letih naj bi mladostnik dosegel glasbeno zrelost, ki pa je ne 

doseže vsak. Glasbena zrelost se kaže v kompleksnih oblikah glasbenih sposobnosti, npr. 

zmožnosti harmonske analize (Smolej, 1996). 

V nadaljevanju bomo predstavili kratek pregled normalnega razvoja glasbenih sposobnosti 

(po Haroutounian, 2002): 

V obdobju pred rojstvom zmožnost diskriminacije: 

 materinega glasu, 

 določenih okoljskih zvokov, 

 ponavljajoče se glasba. 
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V obdobju po rojstvu pa do petega meseca starosti se pojavi sposobnosti in zaznavna 

diskriminacija: 

 materinega glasu med govorjenjem in petjem, 

 melodičnega loka,  

 individualnega glasu in intonacije, 

 ritmičnih vzorcev, 

 šepetanja. 

Od šestega meseca do enega leta zaznavna diskriminacija in sposobnosti zajemajo: 

 vokalno igro, 

 ponavljajoče bebljanje, 

 kanonsko bebljanje, 

 kimanje in premikanje kot odziv na glasbo, 

 obračanje glave proti izvoru glasbe,  

 izkazovanje izražanja in pozornosti. 

Od prvega do šestega leta starosti zaznavna diskriminacija in sposobnosti zajemajo: 

 enobesedno bebljanje, 

 spontano petje in prepevanje, 

 interes za ustvarjanje zvokov z instrumenti (zvončki, piščali), 

 imitiranje dela pesmi, ponavljanje le ene besede, 

 ujemanje gibanja drugih kot odziv na glasbo, 

 začetek predšolske glasbene šole, 

 petje pesmi z relativno pravilno intonacijo in strukturo, 

 ploskanje ob ustaljenem ritmu (Haroutounian, 2002). 

1. 4. 6. 3. Sposobnost glasbenega nastopanja 

Avdicije so še vedno tradicionalni temelj za prepoznavo in oceno glasbenega talenta na 

področju glasbene edukacije. Glasbeni nastop je neločljivo povezan s predanostjo in z 

dosežki in zgodnjo prepoznavo talenta, ta pa je pogosto odvisna od hitrega razvoja 
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sposobnosti nastopanja. Ocena glasbenega talenta preko avdicije pa je še vedno 

problematična, saj taka ocena temelji na subjektivnosti ocenjevalca (Haroutounian, 2009). 

 

SLIKA 2: OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI GLASBENEGA NASTOPANJA (HAROUTOUNIAN, 2009, STR. 615:  

HAROUTOUNIAN, J.: INDICATORS OF POTENTIAL TALENT MUSIC PERFORMANCE ASSESSMENT FORM)  

Zgornja slika prikazuje enega izmed obrazcev za ocenjevanje sposobnosti nastopanja. Zgornji 

del vključuje osebne podatke (ime, priimek, razred, starost, ime šole) in informacije o 

nastopu (avtor in ime skladbe). Z obrazcem se ocenjuje na petstopenjski lestvici od dokaj 

dobro (»fair«) do izjemno dobro (»outstanding«). Ocenjuje se štiri področja glasbenega 

nastopa, in sicer: 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

40 

 

o Veščine nastopanja: natančnost, ritem, premori, uporaba prstov (igranje na 

inštrumente), artikulacija, spomin, lahkotnost izvedbe in drža med nastopom.  

o Tehnika igranja: spretnost in lahkotnost igranja, čistost, kvaliteta tona, kontrola 

dihanja/pihanja. 

o Interpretacija: stilistična primernost, fraziranje, tempo, razpoloženje. 

o Umetnostni čut: intenziteta in osredotočenost, ustvarjalna udeležba. 

1. 4. 6. 4. Glasbena ustvarjalnost  

Glasbeno ustvarjalni proces vključuje notranje zavedanje in interpretacijo manipuliranja z 

zvoki in edinstveno komunikacijo z drugimi preko glasbe. Opazimo jo lahko že v zgodnjih 

fazah glasbenega učenja skozi glasbeno improvizacijo ali igro, v kasnejših fazah pa je po 

navadi vidna v glasbeni improvizaciji, pri skladanju, kreativnem poslušanju in kritiki. J. 

Haroutounian (2002) pri glasbeni ustvarjalnosti vplete tudi pojem metapercepcijo, ki je ena 

izmed zaznavno-kognitivnih funkcij ustvarjalnega interpretativnega odločanja (podobno kot 

metakognicija na akademskem področju). A. Padula (2009 v Kovačič, 2016) definira glasbeno 

ustvarjalnost kot sposobnost »preko katere osebe lahko izražajo njihov lasten, oseben odnos 

s področjem zvoka, uporabljajo sposobnosti mišljenja, telesa in duše« (Kovačič, 2016, str. 

61). Najdemo jo lahko pri vseh dejavnostih, povezanih z glasbo: pri poslušanju, nastopanju, 

improviziranju, skladanju, prirejanju in dirigiranju. Glasbena ustvarjalnost je del glasbene 

inteligentnosti, ta pa je del oseb, ki so glasbeno talentirane (Kovačič, 2016). 

Večina raziskovalcev trdi, da je ustvarjalno mišljenje in glasbeno izvajanje v glavnem 

pridobljeno vedenje, torej je glasbeno ustvarjalnost možno spodbujati in negovati. 

Raziskovalci verjamejo, da ima vsak potencial za ustvarjanje  glasbe, saj so zmožnosti 

povezane z ustvarjanjem in izvajanjem glasbe bolj povezane s priložnostmi iz okolja kot pa z 

glasbenim talentom. Prav zaradi teh spoznanj bi morali vsem otrokom in odraslim nuditi 

izobraževanje  za spodbujanje nadarjenosti, saj bi tako izboljšali njihovo glasbeno znanje, 

glasbene sposobnosti ter spodbujali njihove izkušnje sebe in drugih. Ker pa lahko ljudje 

preko glasbe izražajo svoje misli, spomine, čustva in želje na socialno sprejemljiv način, je 

prav spodbujanje glasbene ustvarjalnosti eden izmed najpomembnejših ciljev glasbene 

edukacije (prav tam). 
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Glasbena ustvarjalnost se ne izraža le skozi skladanje in improvizacijo, pač pa je središče  

vseh glasbenih dejavnosti. V ustvarjalnem poslušanju, analiziranju in vrednotenju glasbe so 

osebe aktivno vključene v identifikacijo, primerjanje in ocenjevanje melodičnih, ritmičnih in 

harmoničnih elementov, glasbene strukture, stilov itn. Med nastopanjem osebe izražajo 

svojo ustvarjalnost s svojimi odločitvami glede dinamike, ritma, agogike (tempa različnih 

delov skladbe), barve (ustrezna barva igranja za določeno frazo), okraskov itn. Pri 

improvizaciji in skladanju posameznik izraža svojo ustvarjalnost z izbiro elementov v okviru 

svojega teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj ter združuje te elementov na nov način 

(glasbena oblika in stil, melodični in ritmični vzorci, ponavljanje, variacije …). Seveda bo 

posameznik zadržal neke tradicionalne karakteristike, nekatere pa bo spreminjal zato, da bo 

to glasbeno delo  izražalo njegova čustva, misli in preference (Haroutounian, 2009). 

Komplementarne metode spodbujanja glasbene ustvarjalnosti: 

 razvijanje glasbene zavesti učencev, 

 prikaz del glasbenih kreacij in analiziranje ustvarjalnega procesa, ki je privedel do teh 

glasbenih del, 

 aktivno učenje učencev in vključenost v proces učenja, 

 nudenje priložnosti, da učenci doživljajo glasbo kot svojo, 

 spodbujanje analiziranja glasbenih proizvodov, 

 izboljšanje sposobnosti učencev za kritično razmišljanje, 

 spodbujanje domišljije učencev, 

 spodbujanje študentov, da bi našli analogije in razlike med osnovnimi elementi v 

glasbi in umetnosti (na primer kot so pike, črte, barve, oblike, tekstura, ritem, 

ravnotežje, ponavljajoči se moduli, okrasni elementi itd.), 

 omogočanje študentom iskati analogije in razlike med glasbenimi motivi in telesnimi 

gibi, 

 vzpostavitev primerjave med glasbenimi deli in slikami, kipi, arhitekturo, poezijo, 

plesi itd., 

 vrednotenje in spodbujanje samoizražanja prek glasbenih del (Haroutounian, 2009, 

609). 
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1. 4. 7. Pripomočki in testi za ocenjevanje glasbenega talenta 

Začetnik testiranja v glasbi je C. E. Seashore, poleg njega pa je za razvoj testov glasbenega 

talenta poznan G. Révész. Slednji je med prvimi pokazal na mnoge elemente glasbenega 

talenta in možnosti merjenja le- teh. Na osnovi analize sposobnosti je našel osem akustično- 

glasbenih sposobnosti, in sicer smisel za ritem, glasbeni posluh, relativni posluh, analizo 

dvoglasja in večglasja, smisel za harmonijo, muzikalno razumevanje in zmožnosti ponovitve 

melodije, igranje po posluhu in ustvarjalnost (Rojko, 2013). 

Obstaja kar nekaj testov, s katerimi lahko merimo glasbeni talent. V nadaljevanju bom 

zapisala nekaj testov in področja, na katera posegajo ti testi glasbenega talenta. 

Poznamo različne teste glasbenega talenta (Rojko, 2013): 

 Révészov postopek testiranja muzikalnosti je prvo eksperimentalno testiranje 

glasbenega talenta, ki ga je testiral na podlagi osmih akustično-glasbenih 

sposobnosti. 

 Merjenje glasbenega talenta (»Measures Of Musical Talent«), ki ga je sestavil 

Seashore, ki je tudi prvi standardizirani test glasbenega talenta. 

 Kwalwasser in Dykema sta sestavila K-D glasbeni test (»The K-D Music Tests«). 

 Drakeov test glasbenih sposobnosti (»Drake Musical Aptitude Tests«).  

 Tilson-Gretschev test glasbenih sposobnosti (»Tilson-Gretsch Musical Aptitude Test«).  

 Whistler-Thorpeov test glasbene sposobnosti (»Whistler-Thorpe Musical Aptitude 

Test«). 

 Gastonov Test muzikalnosti (»Gaston Test of Musicality«).  

 Kwalwasserov test glasbenega talenta (»Kwalwasser Music Talent Test«). 

 Wingovi standardizirani testi glasbene inteligence (»Wing Standardized Tests of 

Musical Inteligence«). 

 Gordonov profil glasbene sposobnosti (»Musical Aptitude Profile – MAP«). 

 Bentleyjev test Mere glasbene sposobnosti (»Measures of Musical Ability«). 

 Lundinovi Testi glasbene sposobnosti (»Tests of Musical Ability«). 

 Testi H. Lowerya. 

 Schoenovi Testi čutenja in razumevanja glasbe (»Tests of Musical Feeling and 

Understanding«). 
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 Ortmannovi testi glasbenega talenta (»Tests of Musical Talent«). 

 Wagnerjev test glasbene moči (»Musikleistungstest«). 

Spodnja tabela prikazuje, kateri testi za merjenje muzikalnosti merijo določeno področje. 

Opazimo, da so najbolj merjene glasbene sposobnosti, nekateri avtorji pa merijo tudi interes 

in glasbeni nastop. 

TABELA 1: TESTI ZA MERJENJE DOLOČENEGA PODROČJA MUZIKALNOSTI (ROJKO, 2013)  

Področje testiranja Avtor testa 

Višina tonov Whistler-Thorpe, Kwalwasser, Bentley 

Seashore, Kwalwasser-Dykema, Wing, 

Ortman 

Trajanje tonov Seashore, Kwalwasser-Dykema, Ortmann 

Jakost tonov Seashore, Kwalwasser-Dykema, Kwalwasser, 

Wing 

Barve tonov Seashore, Kwalwasser-Dykema 

Interval Lundin, Schoen 

Tempo Kwalwasser, Gordon, Drak 

Ritem Seashore, Kwalwasser-Dykema, Drake, 

Whistler-Thorpe, Kwalwasser, Gordon, 

Bentley, Lundin, Wing, Schoen, Ortmann 

Harmonija Wing, Bentley, Ortmann, Lundin, Gaston, 

Gordon 

Konsonanca Seashore 

Transpozicija Lundin 
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Glasbeno znanje Kwalwasser-Dykema, Gaston 

Estetsko izražanje (fraziranje, glasbena 

občutljivost itd.) 

Kwalwasser-Dykema, Gaston, Wing, Gordon, 

Schoen, Lundin, Lowery 

Pomnenje Seashore, Kwalwasser-Dykema, Drake, 

Whistler-Thorpe, Gaston, Gordon, Wing, 

Bentley, Lowery, Ortmann, Lundin 

Interes Gaston 

Opazimo nekatere podobnosti med testi, in sicer večinoma preverjajo glasbene sposobnosti 

in glasbeno inteligentnost, le eden izmed navedenih testov pa preverja tudi interes za 

glasbo. Pojavljajo se različni izzivi in naloge za testiranje, nobeden izmed testov pa ne testira 

veščin nastopanja ali testiranje glasbene ustvarjalnosti. Obstajajo tudi testi, s katerimi 

ocenjujemo igranje na inštrumente (avdicijski testi za trobentače, avdicijski test za vse 

inštrumente). 

Kovačič (2016) pravi, da »v Sloveniji nimamo nobenega glasbenega testa, ki bi bil 

standardiziran na populaciji slovenskih osnovnošolcev. Tudi v globalnem raziskovalnem polju 

vse do danes ni bil generiran univerzalni test glasbenih sposobnosti, ki bi bil splošno sprejet 

in uporaben. Terminološka pestrost ter pomanjkanje jasnih, splošno sprejetih opredelitev in 

definicij predstavlja velik problem, predvsem z vidika vsebinske veljavnosti testov oz. 

merskih inštrumentov. Pojavlja se vprašanje, kaj s katerim testom merimo ter ali sploh 

merimo to, kar mislimo, da merimo« (Kovačič, 2016, str. 101-102). 

Naslednja tabela prikazuje sposobnosti, povzete iz testov muzikalnosti, urejene pa so v štiri 

glavna področja glasbenega talenta, čeprav se ta področja med seboj močno prepletajo. 

TABELA 2: SPOSOBNOSTI GLASBENEGA TALENTA (PO ROJKO, 2013 IN HAROUTOUNIAN, 2002).  

PODROČJE  PODPODROČJE SPOSOBNOSTI 

Glasbene 

sposobnosti 

Ritem  razlikovanje trajanja, 

 razlikovanje ritma, ritmičnih sklopov, 

 ritmični poudarki, 
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 reprodukcija ritma (s ploskanjem, trkanjem itd.) … 

Melodija  razlikovanje melodije, 

 reprodukcija melodije, 

 razpoznanje melodične sekvence. 

Harmonija   prepoznavanje in razlikovanje durove in molove 

tonalitete, 

 prepoznavanje sprememb v zaigrani melodiji, 

 prepoznavanje disonantnosti in konsonantnost, 

 analiza kadence, intervalov, akordov, 

 transponiranje, 

 analize dvoglasja, večglasja. 

Poslušanje  razlikovanje višine, barve, kvalitete, trajanja, 

intenzitete  tonov, 

 razlikovanje intervalov. 

Pomnenje  pomnjenje ritma, 

 pomnjenje melodije, 

 pomnjenje tona, 

 pomnjenje harmonije. 

Branje notnega 

zapisa 

 prepoznavanje razlik slišanega in  notnega zapisa. 

Posluh  absolutni posluh, 

 relativni posluh (transponiranje intervalov), 

 glasbeni posluh (poišče slišani ton na klavirju). 

 Poslušanje  razlikovanje višine, intenzitete, barve tonov, 

 razlikovanje intervalov, 

 predstavljanje višine tonov. 

Glasbena Razumevanje 

glasbe (ritem in 
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inteligentnost posluh) 

Glasbena 

občutljivost 

 fraziranje, 

 gibanje melodije, 

 okus, 

 stil. 

Razširjanje 

glasbenega 

nastopa  

 

Glasbeno 

nastopanje 

Igranje, petje po 

posluhu 

 posluh, 

 igranje inštrumenta, petje. 

Improvizacija 

ritma, melodije 

 

Petje, igranje 

inštrumenta 

 pevske sposobnosti,  

 posluh (relativen, absoluten), 

 glasno ponavljanje melodije. 

Glasbena 

ustvarjalnost 

Ustvarjalnost 

 

 razširjanje in manipuliranje z glasbenimi idejami, 

 izražanje sebe preko glasbe, 

 razmišljanje v zvoku in oblikovanja ter projiciranja 

glasbenega pomena, 

 imaginacija melodije, ritma. 

 

Metapercepcija  osredotočena manipulacija zvokov  

 estetska povezava s kreativno interpretacijo 

nastopajočega, 

 notranje občutenje zvoka, zapomnitev, predelava in 

komunikacija z občinstvom, 
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 vnema po izražanju samega sebe skozi glasbo. 

 

Skladanje  

Drugo Interes družine 

za glasbo 

 

 Želja po igranju 

instrumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

48 

 

2. EMPIRIČNI DEL  

2. 1. Opredelitev raziskovalnega problema 

V literaturi lahko zasledimo starejše teste glasbenega talenta (Rojko, 2013), v zadnjem času 

pa so se začeli pojavljati identifikacijski pripomočki za prepoznavanje glasbenega talenta 

otrok značilnega razvoja. O glasbenem talentu v nevrotipični populaciji vemo že veliko, in 

sicer: poznamo značilnosti glasbeno talentiranih otrok nevrotipične populacije (Blažič idr., 

2009), kriterije glasbenega talenta (Haroutounian, 2002) in načine ocenjevanja glasbenega 

talenta (Haroutounian, 2009). Menimo, da bi bilo smiselno, vse, kar že vemo o glasbenem 

talentu v nevrotipični populaciji, raziskati tudi v populaciji oseb z MDR.  

Savantski sindrom se kot stanje v tuji literaturi pojavlja že od začetka 19. stoletja, v Sloveniji 

pa se je o tem začelo govoriti šele v zadnjem času. Poznamo definicijo in značilnosti 

glasbenih savantov (Treffert, 2010), nejasno pa so določene meje med savantskimi in 

nesavantskimi sposobnostmi. Prav tako po Treffertu (2010) obstajajo tri ravni savantov (od 

malo nadpovprečnih pa vse do izjemnih glasbenih savantskih sposobnostih), meje le-teh pa 

ne moremo objektivno določiti, saj ne poznamo objektivne in standardizirane formalne 

klasifikacije savantskih sposobnosti. Menimo, da je potrebno raziskati savantski sindrom na 

glasbenem področju pri slovenskih otrocih in mladostnikih z MDR, ustvariti ustrezen 

instrumentarij, s katerim bi lahko prepoznali posamezne elemente glasbenega savantskega 

sindroma in izražanje glasbenih savantskih sposobnosti ter določili mejo med nivoji glasbenih 

savantskih sposobnosti (kot jih opiše Treffert, 2010, stran 19). 

Identifikacija močnih področij je zelo pomembna za celostno obravnavo in razvoj oseb z 

MDR. Prav zato bomo literaturo in raziskave glasbenega talenta ter savantskega sindroma 

uporabili kot izhodišče za prepoznavanje znakov savantskega sindroma na glasbenem 

področju pri osebah z MDR.  Naša raziskava zajema otroke in mladostnike z različnimi 

stopnjami MDR, ki so vključeni v prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom ali v posebni program vzgoje in izobraževanja.  
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2. 2. CILJI RAZISKAVE  

Zastavili smo si dva cilja, in sicer: 

 Na osnovi opisov in analize vprašalnikov ter testov za ocenjevanje glasbenega talenta 

pri otrocih tipičnega razvoja ustvariti ustrezen ocenjevalni pripomoček za 

prepoznavanje glasbenih savantov. 

 Oceniti številčnost in spekter glasbenih savantov v vzgojno-izobraževalnih ter 

socialno-varstvenih ustanovah s pomočjo na novo sestavljenega ocenjevalnega 

pripomočka. 

 

2. 3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi ciljev smo si postavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Ali lahko postavimo meje med tremi nivoji savantskih sposobnosti (savantje z 

nekoliko izraženimi sposobnostmi, talentirani savantje in savantje z izrazito 

izstopajočimi sposobnostmi) s pomočjo Ocenjevalne lestvice za prepoznavanje 

savantskih sposobnosti na glasbenem področju v slovenskih vzgojno-izobraževalnih in 

socialno-varstvenih ustanovah? 

 Ali so v slovenskih socialno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah prisotni 

glasbeni savantje z izrazito izstopajočimi sposobnostmi in kolikšen je okviren delež le-

teh? 

 Kateri kriteriji so relevantni za prepoznavanje glasbenih savantov in kateri elementi 

glasbenih sposobnosti z Ocenjevalne lestvice za prepoznavanje savantskih 

sposobnosti na glasbenem področju so največkrat povišani pri prepoznanih glasbenih 

savantih? 

2. 4. Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Obe metodi temeljita na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. 
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2. 4. 1. Vzorec 

Vzorec za raziskavo je bil namenski. V vzorec je vključenih 70 otrok in mladostnikov z 

različnimi stopnjami MDR, starih od 6 do 26 let. Instrumentarij smo poslali vsem slovenskim 

ustanovam, kamor so vključeni otroci z MDR. Specialni in rehabilitacijski pedagogi in glasbeni 

pedagogi so nato izbrali otroke oziroma mladostnike z MDR, za katere so menili, da bi lahko 

bili bolj sposobni na glasbenem področju in jih ocenili s pomočjo sestavljene ocenjevalne 

lestvice. V raziskavo so bili vključeni otroci in mladostniki iz sedmih vzgojno-izobraževalnih in 

iz ene socialno-varstvene ustanove. 

Kriterija za vključitev v vzorec sta bila: prepoznane MDR ter vključenost v prilagojeni 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom v ali posebni program 

vzgoje in izobraževanja. Poleg MDR so lahko prisotne tudi pridružene motnje, npr. govorno- 

jezikovne motnje, MAS, izguba vida itd. 

 

TABELA 3: FREKVENČNA PORAZDELITEV UČENCEV PO STOPNJI MDR  

 

 f % Kumulativni % 

 LMDR 30 42,9 42,9 

ZMDR 32 45,7 88,6 

TMDR 8 11,4 100,0 

Skupaj 70 100,0  

Opombe: LMDR – lažja MDR; ZMDR – zmerna MDR; TMDR – težja ter težka MDR). 

 

 

TABELA 4: STOPNJA MDR V POVEZANOSTI Z PRIDRUŽENIMI MOTNJAMI  

 

Pridružene 

Skupaj Brez MAS Slepota in MAS GJM DB 

Stopnja MDR LMDR 20 8 0 2 0 30 

ZMDR 20 7 1 2 2 32 

TMDR 7 1 0 0 0 8 

Skupaj 47 16 1 4 2 70 

Opombe: MAS – motnja avtističnega spektra; GJM – govorno-jezikovne motnje; DB – dolgotrajno bolni. 

 

Vzorec sestavlja 30 otrok oz. mladostnikov z lažjo MDR, 32 z zmerno MDR in 8 otrok oz. 

mladostnikov s težjo in težko MDR. V skupini otrok oz. mladostnikov z lažjo MDR ima 8 otrok 
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oz. mladostnikov pridruženo MAS in 2 otroka pridružene govorno-jezikovne motnje. V 

skupini otrok oz. mladostnikov z zmerno MDR jih ima 8 pridruženo MAS (eden izmed njih ima 

še pridruženo slepoto), 2 pridružena imata govorno-jezikovne motnje, 2 otroka oz. 

mladostnika sta dolgotrajno bolna. V skupini težje in težke MDR pa ima le en MAS. 

2. 4. 2. Instrumentarij 

Cilje magistrskega dela smo preverjali na podlagi izdelane ocenjevalne lestvice. Izdelan je bil 

s pomočjo literature (Rojko, 2013; Treffert, 2009 in 2010; Haroutounian, 2002) in ob 

strokovni pomoči mentorice B. Jež Brezavšček. Lestvica zajema avtorsko sestavljene 

postavke, vezane na: opisane sposobnosti in značilnosti glasbenih savantov po Treffertu 

(Treffert, 2010; Treffert, 2014), značilnosti glasbenega talenta po J. Haroutounian 

(Haroutounian 2002, Haroutounian 2009) in značilnostih glasbeno talentiranih oseb po Blažič 

idr. (2009), ter sposobnosti povezane s posameznimi nalogami, ki jih preverjajo različni testi 

glasbenega talenta (Rojko, 2013). 

Ocenjevalna lestvica za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju je 

sestavljena iz sedemindvajsetih trditev. Trditve od 1 do vključno 17 se ocenjuje z ocenami od 

1 do 5 (pri čemer je 1 zelo podpovprečno in 5 zelo nadpovprečno). Trditve od 18 do vključno 

27 pa se ocenjuje z ocenami od 2 do 10 (pri čemer je 2 zelo podpovprečno in 10 zelo 

nadpovprečno), saj nosijo večjo težo pri prepoznavanju elementov savantskega sindroma na 

glasbenem področju. Najnižji rezultat na ocenjevalni lestvici je lahko 37, najvišji pa 185. 

Postavke opisujejo sposobnosti otrok in mladostnikov z MDR na različnih področjih 

glasbenega savantskega sindroma (glasbenega talenta in savantskega sindroma): glasbene 

sposobnosti, glasbena inteligentnost, glasbeno nastopanje, glasbena ustvarjalnost, interes in 

motivacija ter glasbeni savantski sindrom. Otroka oziroma mladostnika so ocenjevali 

specialni in rehabilitacijski pedagogi ali glasbeni pedagogi glede na njegove zmožnosti, v 

primerjavi s populacijo podobno starih otrok in mladostnikov z MDR in z nevrotipično 

populacijo. 

Lestvica je enaka za ocenjevanje vseh otrok in mladostnikov z MDR. Objektivnost ocenjevalne 

lestvice je bila dosežena tako, da so navodila in kriteriji zastavljeni jasno in nedvoumno. 

Preverjena je bila vsebinska veljavnost ocenjevalne lestvice, tako da so jo preverili trije 

strokovnjaki na glasbenem področju (mag. prof. glas. Igor Krivokapič, prof. glas. Katalin Peter 
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Krivokapič in akad. glasbenica – komponistka, doc. Brina Jež Brezavšček) ter potrdili, da 

trditve na ocenjevalni lestvici res preverjajo glasbene sposobnosti. Zanesljivost ocenjevalne 

lestvice je bila preverjena s Cronbachovim alfa koeficientom, ki meri notranjo konsistentnost 

vprašalnika. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo od 0 do 1, čim višja je vrednost (proti ena), 

tem boljša je zanesljivost testa. V našem primeru je vrednost Cronbach alfe: 0,953, kar 

pomeni, da je zanesljivost testa zelo visoka oziroma odlična.  

TABELA 5: CRONBACHOV ALFA KOEFICIENT ZANESLJIVOSTI TESTA 

Cronbach alfa 

koeficient 

,953 

 

Tabela 6 prikazuje vrednost aritmetične sredine, variance in Cronbachovega alfa koeficienta, 

če iz Ocenjevalne lestvice za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju 

izločimo določeno trditev. Prikazuje nam tudi popravljene indekse diskriminativnosti in  

multiplo korelacijo. Opazimo, da je vrednost Cronbachovega alfa koeficienta enaka, če 

izločimo trditve V1, V12 in V15. To pomeni, da moramo ohraniti vse trditve za enako visoko 

zanesljivost testa, medtem ko enaka zanesljivost testa ostane (Cronbachov alfa koeficient = 

0,953), v primeru ostranitve trditev V1, V12 ali V15 iz ocenjevalne lestvice. Popravljeni 

indeksi diskriminativnosti nam pokažejo korelacijo med dosežkom na določeni postavki in 

skupnim številom točk na ostalih postavkah ocenjevalne lestvice, dosežek postavke pri 

celotnem izračunu ni upoštevan. V našem primeru to pomeni, da sta nižji korelaciji pri 

postavkah V1, V12 in V15 in rezultatom na testu (0,489, 0,456 in 0,454). Najvišje korelacije 

pa so 0,916 pri postavki V7 in 0,906 pri postavkah V8 in V9. To pomeni, da imajo postavke 

V1, V12 in V15 manjšo moč pri določanju višjega rezultata, V7, V8 in V9 pa kar precejšno 

Z ocenjevalno lestvico za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju so 

otroke in mladostnike ocenjevali specialni in rehabilitacijski pedagogi ali glasbeni pedagogi z 

znanjem v obsegu nižje glasbene šole (zahtevano razumevanje terminov z glasbenega 

področja).  
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TABELA 6: VREDNOSTI OCENJEVALNE LESTVICE IN CRONBACHOVEGA ALFA KOEFICIENTA  

Postavke 

Aritmetična 

sredina lestvice* 

Varianca 

lestvice* 

Popravljeni indeksi 

diskriminativnosti R2 

Cronbachov Alfa 

koeficient* 

v1 89,33 744,340 ,489 ,631 ,953 

v2 89,60 734,214 ,599 ,824 ,952 

v3 89,81 728,559 ,693 ,816 ,951 

v4 89,90 726,468 ,683 ,792 ,951 

v5 89,74 730,252 ,669 ,774 ,952 

v6 90,01 724,159 ,722 ,881 ,951 

v7 90,19 715,864 ,780 ,916 ,950 

v8 90,44 723,845 ,732 ,907 ,951 

v9 90,59 722,391 ,788 ,907 ,951 

v10 89,97 731,043 ,620 ,844 ,952 

v11 90,23 723,367 ,778 ,794 ,951 

v12 91,33 741,818 ,456 ,699 ,953 

v13 89,11 737,001 ,628 ,603 ,952 

v14 89,57 725,582 ,613 ,693 ,952 

v15 89,59 732,420 ,454 ,549 ,953 

v16 91,43 736,973 ,535 ,730 ,952 

v17 90,16 726,424 ,672 ,649 ,951 

v18 88,50 680,949 ,723 ,825 ,951 

v19 88,59 672,739 ,840 ,859 ,949 

v20 89,24 689,027 ,739 ,779 ,950 

v21 89,01 661,319 ,796 ,773 ,950 

v22 89,67 702,717 ,675 ,738 ,951 

v23 89,73 699,795 ,596 ,753 ,952 

v24 89,61 697,168 ,654 ,818 ,951 

v25 89,04 676,331 ,713 ,795 ,951 

v26 89,13 670,867 ,793 ,861 ,950 

v27 90,04 708,853 ,614 ,703 ,952 

Opombe: * Če ostranimo spremenljivko iz ocenjevalne lestvice; R2 – multipla korelacija. 

2. 4. 3. Opis postopka zbiranja podatkov  

Podatke smo zbrali s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki so jo izpolnili glasbeni in/ali specialni in 

rehabilitacijski pedagogi preko opazovanja otroka oziroma mladostnika med glasbenimi 

dejavnostmi v okviru rednih šolskih vsebin.  

Lestvica je bila poslana v začetku maja 2017 v socialno-varstvene zavode in vzgojno-

izobraževalne zavode v Sloveniji. Poslana je bila po elektronski pošti na elektronske naslove, 

najdene na spletnih straneh posameznih socialno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih 
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ustanov. Iz ustanov smo do konca julija pridobili izpolnjene ocenjevalne lestvice preko pošte 

ali preko elektronske pošte. 

2. 4. 4. Statistična obdelava podatkov 

Podatke smo obdelovali s statističnim programom SPSS. Uporabili smo osnovne statistične 

parametre. Uporabljene so bile tudi različne naslednje metode: 

 Preverjanje normalnosti distribucije (Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test), 

 Multipla linearna regresijska analiza (metodi »ENTER« in »STEPWISE«),  

 t-test, 

 F-test, 

 Statistična značilnost je bila preverjena na stopnji značilnosti 0,05 (p = 0,05). 

2. Predstavitev rezultatov in interpretacija 
TABELA 7: DESKRIPTIVNA STATISTIKA POSTAVK OCENJEVALNE LESTVICE ZA PREPOZNAVANJE SAVANTSKIH 

SPOSOBNOSTI NA GLASBENEM PODROČJU  

Postavke na ocenjevalni lestvici N Min Max M SD 

1. Otrok/mladostnik zazna, čuti glasbo in se nanjo odziva z 
gibi,čustvi ipd. … 70 2 5 3,89 ,860 

2. Otrok/mladostnik zazna spremembe ritma, sledi ritmu ob 
igranju ob glasbi (se mu prilagaja). 70 1 5 3,61 1,011 

3. Otrok/mladostnik uspešno reproducira krajše in 
enostavnejše ritmične vzorce. 70 1 5 3,40 1,027 

4. Otrok/mladostnik si zapomni krajši ritmični vzorec. 
70 1 5 3,31 1,097 

5. Otrok/mladostnik zazna spremembe v melodiji, razlikuje 
različne melodije med seboj. 70 1 5 3,47 1,018 

6. Otrok/mladostnik po posluhu uspešno reproducira krajšo in 
enostavnejšo melodijo. 70 1 5 3,20 1,098 

7. Otrok/mladostnik si zapomni zaigrani ton. 
70 1 5 3,03 1,215 

8. Otrok/mladostnik razlikuje višine tonov. 
70 1 5 2,77 1,092 

9. Otrok/mladostnik razlikuje barve tonov. 
70 1 4 2,63 1,052 

10. Otrok/mladostnik razlikuje jakosti tonov. 
70 1 5 3,24 1,069 

11. Otrok/mladostnik zazna spremembe dinamike, barve tonov 
… 70 1 5 2,99 1,042 

12. Otrok/mladostnik razpozna različne tone v večglasju in 
različne intervale (pove, ali je določen ton v akordu/intervalu 
ali ni). 

70 1 5 1,89 1,015 
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13.  Otrok/mladostnik je notranje motiviran za glasbene 
aktivnosti – poslušanje, igranje, petje. 70 1 5 4,10 ,887 

14. Otrok/mladostnik kaže interes za igranje na instrumente. 
70 1 5 3,64 1,240 

15. Otrok/mladostnik rad nastopa na prireditvah z glasbeno 
točko. 70 1 5 3,63 1,374 

16. Prisotna je obsesivna preokupacija z  zapomnitvijo glasbenih 
malenkosti. 70 1 4 1,79 1,034 

17. Otrok/mladostnik ima izoblikovan okus za glasbo, stil glasbe 
in glasbeno izvajanje. 70 1 5 3,06 1,115 

18. Otrok/mladostnik je zmožen daljše ritmične improvizacije. 
70 2 10 4,71 2,181 

19. Otrok/mladostnik je sposoben samostojnega ustvarjanja 
ritma z občutkom za oblikovanje celote. 70 2 10 4,63 2,086 

20. Otrok/mladostnik je zmožen daljše melodične improvizacije. 
70 2 10 3,97 1,941 

21. Otrok/mladostnik najde slišani ton na dosegljivem 
instrumentu. 70 2 10 4,20 2,459 

22. Otrok/mladostnik uspešno frazira. 
70 2 8 3,54 1,742 

23. Otrok/mladostnik uspešno odkriva, producira nove, izvirne 
glasbene ideje (npr. otrok samostojno zaigra še ne poznano 
melodijo, katere izvirnost in originalnost preseneča). 

70 2 10 3,49 2,034 

24. Otrok/mladostnik eksperimentira z glasbenimi idejami in jih 
oblikuje v večjo celoto. 70 2 10 3,60 1,944 

25. Otrok/mladostnik ima izreden glasbeni spomin (si zapomni 
različna glasbena dela, reproducira prvič slišano daljšo ne 
preveč enostavno melodijo s petjem ali z igranjem na 
inštrument ...). 

70 2 10 4,17 2,328 

26. Glasbene veščine so tako visoko razvite, da so izjemne tudi v 
primerjavi z veščinami nevrotipične populacije iste starosti. 70 2 10 4,09 2,244 

27. Genetski spomin – otrok/mladostnik izkazuje znanje, ki se ga 
ni nikoli učil, razpozna glasbena dela, pozna melodije, pozna 
pravila glasbenega stavka, ki se jih ni učil itd. 

70 2 8 3,17 1,719 

Rezultat na ocenjevalni lestvici 70 37 185 93,53 27,552 

Tabela 7 prikazuje opisno statistiko ocenjevalne lestvice, in sicer vsake izmed postavk ter 

rezultata na ocenjevalni lestvici. V prvem delu ocenjevalne lestvice, ki se ocenjuje od 1 do 5 

(od postavke 1 do postavke 17), sta najnižji aritmetični sredini pri postavki 12 (M = 1,89) in 

postavki 16 (1,79), pri vseh ostalih postavkah so aritmetične sredine nad povprečjem (M > 

2,5). Ocene pri postavkah 1 in 13 se najmanj odklanjajo od sredine (SD = 0,860 in SD = 

0,887), kar pomeni, da pri teh dveh postavkah ocene najmanj variirajo. V drugem delu (od 

postavke 18 do postavke 27) pa so vse aritmetične sredine nižje od povprečja (M < 5), 

najnižja aritmetična sredina se pojavi pri postavki 27 (M = 3,17), najvišje pa so ocene pri 
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postavki  18 (M = 4,71). Vidimo, da je aritmetična sredina rezultata na ocenjevalni lestvici M 

= 93,53 in SD = 27,552.  

V nadaljevanju smo pridobljene podatke statistično analizirali s pomoč SPSS programa. 

Analiza in interpretacija podatkov služijo kot odgovor na vsako raziskovalno vprašanje. 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Ali lahko postavimo meje med tremi nivoji 

savantskih sposobnosti (savantje z nekoliko izraženimi sposobnostmi, 

talentirani savantje in savantje z izrazito izstopajočimi sposobnostmi) s 

pomočjo Ocenjevalne lestvice za prepoznavanje savantskih sposobnosti na 

glasbenem področju  v slovenskih vzgojno-izobraževalnih in socialno-

varstvenih ustanovah? 

Spodnja tabela in histogram prikazujeta, da so podatki normalno porazdeljeni. Ker so podatki 

normalno porazdeljeni, smo v nadaljevanju dosežene točke oz. rezultat na ocenjevalni 

lestvici razdelili na podpovprečne in nadpovprečne rezultate z uporabo aritmetične sredine 

(M = 93,53). Aritmetično sredino smo uporabili za mejnik zato, ker še nimamo ocenjevalnega 

pripomočka, ki bi meril nadpovprečno funkcioniranje na glasbenem področju v slovenski 

populaciji oseb z MDR. Zato smo na našem vzorcu postavili norme za interpretiranje 

rezultata na ocenjevalni lestvici. Tako podatke nad aritmetično sredino interpretiramo kot 

tiste, ki izražajo različno nadpovprečno funkcioniranje otrok in mladostnikov z MDR, saj bi vsi 

ti lahko izražali neko mero glasbenih savantskih sposobnosti. 

TABELA 8: PREVERJANJE NORMALNOSTI DISTRIBUCIJE  

 

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilk test 

Vrednost 

koeficienta df 

Statistična 

pomembnost 

Vrednost 

koeficienta df 

Statistična 

pomembnost 

Rezultat ,068 70 ,200 ,980 70 ,329 
Opombe: df – prostostne stopnje. 
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GRAF  1: HISTOGRAM NORMALNE PORAZDELITVE 

Pridobljenim podatkom smo empirično določili mejo med podpovprečnim in nadpovprečnim 

rezultatom. To mejo smo postavili z aritmetično sredino rezultata na ocenjevalni lestvici  (M 

= 93,53) glede na pridobljene podatke našega vzorca. Mejo smo zaokrožili navzgor, torej so 

vsi podatki pod 94 (93 in manj doseženih točk na ocenjevalni lestvici) podpovprečni, nad 94 

(94 in več doseženih točk na ocenjevalni lestvici) pa so rezultati nadpovprečni.  

Meja 94 doseženih točk je torej mejnik za večjo verjetnost prisotnosti elementov glasbenega 

talenta oziroma prisotnosti glasbenih savantskih sposobnosti pri otrocih in mladostnikih z 

MDR. Samo na podlagi rezultatov ocenjevalne lestvice sicer ne moremo z zagotovostjo 

potrditi prisotnost glasbenega savantskega sindroma pri otrocih in mladostnikih z MDR, 

lahko pa potrdimo, da se pojavlja nadpovprečno funkcioniranje na glasbenem področju 

oziroma je prisotno izražanje nekaterih elementov glasbenih savantskih sposobnosti. Da bi 

lahko potrdili nadpovprečno izražanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju 

(glasbeni savantski sindrom), pa bi bilo potrebno otroke in mladostnike z MDR, ki so dosegli 

nadpovprečni rezultat na ocenjevalni lestvici, dodatno testirati s prilagojenimi testi 

glasbenega talenta oziroma oceniti glasbeni talent in/ali glasbene savantske sposobnosti na 

njim ustrezen način. 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

58 

 

Spraševali smo se ali je možno s pomočjo sestavljene ocenjevalne lestvice postaviti meje 

med nivoji savantskega sindroma. Zaradi same narave savantskega sindroma in velikih razlik 

znotraj populacije oseb z OMDR  ne moremo postaviti mej le na podlagi rezultatov 

ocenjevalne lestvice. Le te bi lahko postavili po obširnejših študijah primerov OMDR, ki na 

sestavljeni ocenjevalni lestvici za prepoznavanje glasbenih savantskih sposobnosti dosežejo 

nadpovprečni rezultat. 

Odločili smo se postaviti mejo za močno nadpovprečno funkcioniranje na glasbenem 

področju oziroma izražanje več elementov glasbenih savantskih sposobnosti in sicer so to 

rezultati od druge standardne deviacije do maksimuma (148,64 do 185) v smeri povečanja 

(dosežene točke od 149 pa vse do 185 na ocenjevalni lestvici). Tako smo postavili mejnik za 

prepoznavanje izjemno nadpovprečnega funkcioniranja na glasbenem področju tudi v 

primerjavi z nevrotipično populacijo. OMDR, ki bi dosegle tako visok rezultat na ocenjevalni 

lestvici, bi bilo nujno nadaljnje opazovati in testirati njihov glasbeni talent, ter morebitne 

značilnosti povezane s savantskih sindromom na glasbenem področju. To bi bilo potrebno, 

saj menimo, da tako visok rezultat lahko nakazuje na prisotnost glasbenega savantskega 

sindroma najvišjega nivoja (glasbeni savantje z izrazito izstopajočimi sposobnostmi). 

Tako smo glede na naše podatke dobljene na vzorcu (N = 70) določili okvirne mejnike za 

določanje prisotnosti različno izraženih savantskih sposobnosti na glasbenem področju pri 

otrocih in mladostnikih z MDR v Sloveniji, ki bi bili ustrezni za nadaljnje raziskovanje oziroma 

študije primera za potrditev glasbenega savantskega sindroma. Določili pa smo tudi mejo za 

prepoznavanje izjemno nadpovprečnega funkcioniranja na glasbenem področju tudi v 

primerjavi z nevrotipično populacijo s pomočjo sestavljene Ocenjevalne lestvice za 

prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju. 

V Tabeli 9 si oglejmo frekvenčno porazdelitev vzorca glede na prej opisane kriterije. 
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TABELA 9: FREKVENČNA PORAZDELITEV VZORCA V SKUPINE GLEDE NA DOSEŽEN REZULTAT NA OCENJEVALNI 

LESTVICI 

Rezultat na ocenjevalni 
lestvici  f % 

Kumulativni 
% 

Podpovprečen rezultat 
(37–93 doseženih točk 
na ocenjevalni lestvici). 

 Otroci oz. mladostniki z MDR z 
podpovprečnim funkcioniranje oziroma 
ni prepoznanih savantskih sposobnosti 
na glasbenem področju 

34 48,6 48,6 

 
Nadpovprečen rezultat 
(94–185 doseženih točk 
na ocenjevalni lestvici. 

Otroci oz. mladostniki z MDR z 
nadpovprečnim funkcioniranjem 
oziroma izražanjem savantskih 
sposobnosti na glasbenem področju 

35 50,0 98,6 

Otroci oz. mladostniki z MDR z izjemno 
nadpovprečnim funkcioniranjem 
oziroma izražanjem izjemnih savantskih 
sposobnosti na glasbenem področju 

1 1,4 100,0 

Skupaj  70 100,0  

Iz tabele je razvidno, da imamo 48,6 % podpovprečnih rezultatov (34 otrok oz. mladostnikov 

z MDR, ki ne kažejo nadpovprečnih zmožnosti na glasbenem področju). Za polovico vzorca 

lahko trdimo, da se pojavlja nadpovprečno funkcioniranje oziroma izražajo nekatere 

elemente glasbenih savantskih sposobnosti, ki niso nujno nadpovprečne v primerjavi z 

nevrotipično populacijo, medtem ko v populaciji oseb z MDR lahko veljajo za nadpovprečne. 

Prav tako so glasbene savantske sposobnosti lahko povprečne v primerjavi s populacijo oseb 

z MDR, ampak ko jih primerjamo s funkcioniranjem iste osebe na drugih področjih, so le-te 

lahko nadpovprečne. Pri enem primeru v našem vzorcu pa lahko trdimo, da gre izjemno 

nadpovprečno funkcioniranje na glasbenem področju oziroma se izraža velik del glasbenih 

savantskih sposobnosti. 

Normalni glasbeni razvoj se prične že v prenatalnem obdobju in se zaključi pri šestem letu 

(Haroutounian, 2002), oziroma je glasbeni razvoj potem pogojen z obiskovanjem glasbene 

šole in interesa posameznika. Zaključujemo, da so glasbene sposobnosti pri otrocih oz. 

mladostnikih z MDR pogosto povprečno pa tudi nadpovprečno razvite. Podobno so ugotovili 

že Clark in Chadwick (1982) in Stergar (2002), da OMDR pri glasbenih dejavnostih pogosto 

funkcionirajo na višjem nivoju kot na drugih področjih.  

Kot je poudaril Treffert (2010) še ne poznamo objektivne standardizirane formalne 

klasifikacije savantskih sposobnosti. Glede na naše raziskovanje menimo, da je le-to težavno  
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zaradi razlik znotraj populacije oseb z MDR in kognitivnimi in/ali razvojnimi motnjami in 

zaradi razlik znotraj populacije talentiranih na področju glasbe ter zaradi samega ocenjevanja 

glasbenega talenta, saj se le tega v veliki meri ocenjuje bolj subjektivno (za glasbeno 

nastopanje ni univerzalnega ocenjevalnega obrazca). Težko se lotimo testiranja glasbenega 

talenta, saj nimamo ustreznega testa za glasbeni talent, ki bi bil standardiziran na populaciji 

slovenskih osnovnošolcev (Kovačič, 2016), prav tako pa nimamo testa, ki bi glasbeni talent 

meril pri osebah z MDR oziroma bi meril glasbene savantske sposobnosti. 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali so v  slovenskih socialno-varstvenih in 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah prisotni glasbeni savantje z izrazito 

izstopajočimi sposobnostmi in kolikšen je okviren delež le-teh? 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo se vprašali ali so tudi v Sloveniji prisotni glasbeni 

savantje najvišjega nivoja. Kljub temu, da menimo da so v slovenskih vzgojno-izobraževalnih 

in socialno-varstvenih ustanovah prisotni tudi glasbeni savantje z izrazito izstopajočimi 

sposobnostmi, zaradi nezmožnosti postavljanja mej med nivoju glasbenih savantskih 

sposobnosti ne moremo z zagotovostjo trditi, da se le ti pojavljajo tudi v našem vzorcu. V 

našem vzorcu se je pojavil le en otrok oz. mladostnik z izjemnim nadpovprečnim 

funkcioniranjem oziroma izražanjem več elementov savantskih sposobnosti na glasbenem 

področju, ki ima poleg pridružene MAS, pridruženo tudi slepoto. Treffert (2010) je navedel, 

da glasbena triada vključuje slepoto, MDR in glasbeno genialnost. Čeprav je dosežen visoko 

nadpovprečen rezultat (164 točk), težko govorimo o glasbeni genialnosti na nivoju opisanih 

primerov glasbenih savantov, kot so Derek Paravicini, Thomas Greene Bethune, Eddie 

Bonafe …(Poglavje 1. 3. 5. 1., stran 23). Lahko trdimo, da so v tem primeru glasbene 

savantske sposobnosti nadpovprečno izražene, za trditev o glasbenem savantu z izrazito 

izstopajočimi sposobnostmi oziroma glasbene genialnosti pa bi bilo potrebno nadaljnje 

testiranje oziroma študija primera. Treffert (2010) pravi, da so savantske sposobnosti 

najvišjega nivoja (genialci) redkost (do leta 2010 približno 100 savantov z izrazito 

izstopajočimi sposobnostmi), še redkeje pa se pojavlja glasbena triada. Zato menimo, da bi 

bilo OMDR, ki izkazujejo izjemno nadpovprečne sposobnosti na glasbene področju dodatno 

testirati, da bi potrdili domnevo o prisotnosti glasbenega savantskega sindroma. V kolikor pa 
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se pojavlja tudi soobstoj MDR ali MAS, slepote ter nadpovprečno funkcioniranje na 

glasbenem področju pa je še toliko bolj pomembno dodatno testiranje, saj bi lahko taka 

OMDR  prepoznana kot glasbeni genij. Če pa OMDR ima take zmožnosti, pa bi lahko dosegla 

višji nivo samostojnosti (kot npr. Derek Paravicini, ki nastopa ter prodaja zgoščenke). 

Tekom raziskovanja pa se je pojavilo vprašanje, ali pridružene motnje vplivajo na 

prepoznavanje in nivo glasbenih savantskih sposobnosti. Glede na to, da ima otrok oz. 

mladostnik z izražanjem izjemnih glasbenih savantskih sposobnosti pridruženo MAS, smo se 

vprašali, ali pridruženost slednje motnje vpliva na prisotnost glasbenih savantskih 

sposobnosti. 

TABELA 10: PRIDRUŽENE MAS V PRIMERJAVI Z PRISOTNOSTJO GLASBENIH SAVANTSKIH SPOSOBNOSTI  

 

MAS 

Skupaj 

Brez 

pridružene 

MAS 

Pridružena 

MAS 

 Otroci oz. mladostniki z MDR z 

podpovprečnim funkcioniranjem 

oziroma ni vidnega izražanja GSS 

Število  29 5 34 

% znotraj 

prisotnost 

izražanja GSS 

85,3% 14,7% 100,0% 

% znotraj 

pridružene MAS 
54,7% 29,4% 48,6% 

Otroci oz. mladostniki z MDR z 

nadpovprečnim funkcioniranjem 

oziroma izražanjem GSS 

Število  24 12 36 

% znotraj 

prisotnost 

izražanja GSS 

66,7% 33,3% 100,0% 

% znotraj 

pridružene MAS 
45,3% 70,6% 51,4% 

Skupaj Število  53 17 70 

% znotraj 

prisotnost 

izražanja GSS 

75,7% 24,3% 100,0% 

% znotraj 

pridružene MAS 
100,0% 100,0% 100,0% 

Opombe: GSS – glasbene savantske sposobnosti 

Iz pridobljenih podatkov zaključujemo, da se tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih in 

socialno-varstvenih ustanovah pojavljajo glasbeni savantje z izrazito izstopajočimi 
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sposobnostmi, vendar jih moramo identificirati na podlagi dodatnega raziskovanja, testiranja 

in študij primerov. Iz naših podatkov pa zaključujemo, da na izražanje glasbenih savantskih 

sposobnosti nakazujejo povišani rezultati na sestavljeni Ocenjevalni lestvici za prepoznavanje 

savantskih sposobnosti na glasbenem področju, sami podatki zbrani s pomočjo ocenjevalne 

lestvice pa niso dovolj, da bi le te identificirali kot glasbene savante izrazito izstopajočimi 

sposobnostmi. 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Kateri kriteriji so relevantni za prepoznavanje 

glasbenih savantov in kateri elementi glasbenih sposobnosti iz Ocenjevalne 

lestvice za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju  

so največkrat povišani pri prepoznanih glasbenih savantih?  

Z regresijo ali diskriminantno analizo proučujemo vpliv ene ali več bistvenih neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko. Poznamo bivariatno regresijo, kjer proučujemo vpliv 

ene neodvisne spremenljivke na odvisno spremenljivko, in pa multiplo regresijsko analizo, 

kjer proučujemo vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Mi smo 

uporabili multiplo regresijsko analizo, saj smo analizirali odnos med odvisno spremenljivko, 

oziroma kriterijem, in več neodvisnimi spremenljivkami, oziroma prediktorji (Ozimič, 2015). 

V naš regresijski model smo za neodvisno spremenljivko (posledica, kriterij) vzeli prisotnost 

izražanja glasbenih savantskih sposobnosti, neodvisne spremenljivke pa so vse postavke 

znotraj izbrane skupine dejavnikov (vzroki, prediktorji). 

V regresijski model smo vključili šest skupin neodvisnih spremenljivk, neodvisne 

spremenljivke pa so postavke na ocenjevalni lestvici od V1 do V27. Postavke smo uvrstili v 

sklope glede na Tabelo 2 (poudarjamo pa, da to ni edina možnost uvrstitve v sklope, saj se 

postavke med seboj povezujejo in prepletajo, kot tudi sami sklopi glasbenega savantskega 

sindroma, korelacijska matrika v Prilogi 2): 

 glasbene sposobnosti (postavke od V2 do V12)  

 glasbena inteligentnost (postavki V17 in V22) 

 glasbeno nastopanje (postavke V15, V18, V20 in V21) 

 glasbena ustvarjalnost (postavke V1, V19, V23 in V24) 
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 interes, motivacija (postavki V13 in V14) 

 savantski sindrom (postavke V16, V25, V26 in V27) 

Multipli regresijski model je zapisan v naslednji enačbi: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + … bmXm + U 

Y = odvisna spremenljivka, prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. 

b0 = konstanta, vrednost odvisne spremenljivke, če bi bile vrednosti vseh neodvisnih 

spremenljivk v modelu enake 0. 

b0, b1 … bm = regresijski koeficienti, ki so določeni z metodo najmanjših kvadrov, tako da se 

model najbolj prilega podatkom. 

X1, X2 … Xm = determinacijski koeficienti, ki nam povedo, kolikšen delež variabilnosti odvisne 

spremenljivke Y je z njimi pojasnjen. 

U = napaka, ki nastane zaradi tega, ker v model niso vključene vse spremenljivke, ki vplivajo 

na Y. 

V prvem delu raziskovanja smo raziskovali vpliv posameznega sklopa neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko. Uporabili smo regresijsko analizo z metodo 

»ENTER«, ki vključuje vse spremenljivke v regresijski model in opiše vpliv vseh neodvisnih 

spremenljivk. 

V drugem delu pa smo raziskovali, katere neodvisne spremenljivke imajo največji vpliv na 

odvisno spremenljivko in s katerimi lahko pojasnimo največji delež variance izražanja 

glasbenih savantskih sposobnosti. Uporabili smo metodo »STEPWISE«, ki je hierarhična 

metoda regresije. Ta metoda hkrati vključuje in izključuje vse spremenljivke in tako doseže 

najboljšo strukturo povezanosti. To je postopna metoda, ki začne s spremenljivko z največjim 

vplivom, konča pa s spremenljivko, ki ima še statistično pomemben vpliv. Izločene so 

statistično nepomembne spremenljivke, kar nam poda boljšo preglednost in pojasnjenost 

modela regresije.  

Za regresijsko analizo smo odvisno spremenljivko dihotomizirali po naslednjem kriteriju:  

 0 = rezultati na ocenjevalni lestvici nižji od vključno 93 in  

 1 = rezultati na ocenjevalni lestvici višji 94.  
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Neodvisne spremenljivke (postavke na ocenjevalni lestvici) pa smo dihotomizirali po 

naslednjem pravilu:  

 za postavke od 1 do vključno 17 velja 0 = 1,2,3 in 1 = 4, 5; 

 za postavke od 18 do 27 velja 0 = 2, 4, 6 in 1 = 8, 10. 

 

Napovedovanje izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopov oziroma 

skupin neodvisnih spremenljivk 

Tekom raziskovanja se je pojavilo vprašanje, in sicer koliko odstotkov variance prisotnosti 

izražanja glasbenih savantskih sposobnosti lahko pojasnimo na podlagi posameznega sklopa: 

na podlagi glasbenih sposobnosti, glasbene inteligentnosti, glasbenega nastopanja, glasbene 

ustvarjalnosti, interesa in motivacije ter savantskega sindroma. Uporabili smo multiplo 

regresijsko analizo z metodo »ENTER«, ki nam je podala odstotke pojasnjene variance 

izražanja glasbenih savantskih sposobnosti za vsak sklop. Statistično pomembnost smo 

preverili pri stopnji značilnosti 0,05 (p = 0,05). 

1. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

glasbene sposobnosti 

TABELA 11: MULTIPLA REGRESIJA – NEODVISNA SPREMENLJIVKA: GLASBENE SPOSOBNOSTI  

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,781a ,610 ,536 ,343 8,260 ,000 
Opombe: Prediktorji: V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11 V12. 

 

TABELA 12: STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK GLASBENE SPOSOBNOSTI  

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

 (Konstanta)  1,173 ,245 

V2 – Otrok/mladostnik zazna spremembe ritma, sledi ritmu ob 
igranju ob glasbi (se mu prilagaja). 

,123 1,053 ,297 

V3 – Otrok/mladostnik uspešno reproducira krajše in 
enostavnejše ritmične vzorce. 

-,104 -,874 ,386 
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V4 – Otrok/mladostnik si zapomni krajši ritmični vzorec. ,197 1,663 ,102 

V5 – Otrok/mladostnik zazna spremembe v melodiji, 
razlikuje različne melodije med seboj. 

,436 3,617 ,001 

V6 – Otrok/mladostnik po posluhu uspešno reproducira krajšo 
in enostavnejšo melodijo. 

-,110 -,788 ,434 

V7 – Otrok/mladostnik si zapomni zaigrani ton. ,503 3,846 ,000 

V8 – Otrok/mladostnik razlikuje višine tonov. -,016 -,095 ,925 

V9 – Otrok/mladostnik razlikuje barve tonov. ,232 1,457 ,150 

V10 – Otrok/mladostnik razlikuje jakosti tonov. -,581 -3,991 ,000 

V11 – Otrok/mladostnik zazna spremembe dinamike, barve 
tonov … 

,182 1,613 ,112 

V12 – Otrok/mladostnik razpozna različne tone v večglasju in 
različne intervale (pove, ali je določen ton v akordu/intervalu 
ali ni). 

,042 ,450 ,654 

Iz Tabele 11 lahko vidimo, da na podlagi sklopa glasbene sposobnosti opišemo 53,6 % 

variance prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti (F = 8,260, Standardna 

napaka = 0,343, p = 0,000). Iz Tabele 12 lahko vidimo standardizirane beta koeficiente, ki 

nakazujejo, kako močan je vpliv posamezne postavke na prisotnost izražanja glasbenih 

savantskih sposobnosti. Opazimo, da ima visok beta koeficient (0,503) in ima statistično 

značilen vpliv (p = 0,000) postavka V7. Prav tako opazimo statistično značilnost pri postavki 

V5 (p = 0,001) in visok beta koeficient (0,436). Postavka V10 pa ima negativen beta koeficient 

(-0,581) in je statistično značilna (p = 0,000) za prepoznavanje izražanja glasbenih savantskih 

sposobnosti. Da ima prediktor negativen beta koeficient pomeni, da vpliva na izzid v 

negativni smeri. 

 

2. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

glasbena inteligentnost 

TABELA 13: MULTIPLA REGRESIJA – NEODVISNA SPREMENLJIVKA: GLASBENA INTELIGENTNOST  

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,459a ,211 ,187 ,454 8,949 ,000 
Opombe: Prediktorja V17 in V22. 
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TABELA 14: STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK GLASBENE INTELIGENTNOSTI 

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

 (Constant)  4,983 ,000 

V17 – Otrok/mladostnik ima izoblikovan okus za glasbo, stil 

glasbe in glasbeno izvajanje. 
,427 3,783 ,000 

V22 – Otrok/mladostnik eksperimentira z glasbenimi idejami in 

jih oblikuje v večjo celoto. 
,088 ,780 ,438 

Iz Tabele 13 lahko razberemo, da lahko opišemo 18,7 % variance izražanja glasbenih 

savantskih sposobnosti, če upoštevamo prediktorja V17 in V22. Postavka V17 ima veliko večji 

vpliv (standardiziran beta koeficient = 0,427) na prisotnost izražanja glasbenih savantskih 

sposobnosti. 

3. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

glasbeno nastopanje 

TABELA 15: MULTIPLA REGRESIJA – NEODVISNA SPREMENLJIVKA: GLASBENO NASTOPANJE 

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,589a ,347 ,307 ,419 8,634 ,000 
Opombe: Prediktorji V15, V18, V20 in V21; p = 0,05. 

 

 

TABELA 16:STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK GLASBENEGA NASTOPANJA  

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

 (Konstanta)  2,973 ,004 

V15 – Otrok/mladostnik rad nastopa na prireditvah z 

glasbeno točko. 
,281 2,696 ,009 

V18 – Otrok/mladostnik je zmožen daljše melodične 

improvizacije. 
-,094 -,753 ,454 

V20 – Otrok/mladostnik je zmožen daljše melodične 

improvizacije. 
,234 2,122 ,038 
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V21 – Otrok/mladostnik najde slišani ton na dosegljivem 

instrumentu. 
,427 3,593 ,001 

Tabela 15 in 16 prikazujeta, da lahko s sklopom glasbenega nastopanja pojasnimo 30,7 % 

variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. Največji statistično značilen vpliv tega 

sklopa ima prediktor V21 (standardizirana beta vrednost = 0,427, p = 0,001). Postavka V15 

ima vrednost beta koeficienta 0,281 s statistično značilnostjo 0,009. Najmanj vpliva 

(vrednost beta koeficienta = 0,234), ki je še statistično značilen, pa ima prediktor V20. 

Opazimo, da le prediktor V18 nima statistično pomembnega vpliva na prisotnost izražanja 

glasbenih savantskih sposobnosti, poleg tega pa na izzid deluje v nasprotni smeri (beta 

koeficient -0,094). V našem primeru to pomeni, da je večja prisotnost izražanja glasbenih 

savantskih sposobnosti, če je oseba dosegla nižji rezultat pri tej postavki. 

 

4. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

glasbena ustvarjalnosti 

TABELA 17: MULTIPLA REGRESIJA – NEODVISNA SPREMENLJIVKA: GLASBENA USTVARJALNOST 

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,507a ,257 ,211 ,447 5,619 ,001 
Opomba: Prediktorji V1, V19, V23, V24. 

 

TABELA 18: STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK GLASBENE USTVARJALNOSTI  

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

(Konstanta)  2,366 ,021 

V1 – Otrok zazna, čuti glasbo in se nanjo odziva z gibi,čustvi, 

ipd. … 
,269 2,460 ,017 

V19 – Otrok je sposoben samostojnega ustvarjanja ritma z 

občutkom za oblikovanje celote. 
,309 2,809 ,007 

V23 – Otrok uspešno odkriva, producira nove, izvirne glasbene 

ideje (npr. otrok samostojno zaigra še nepoznano melodijo, 

katere izvirnost in originalnost preseneča). 
,142 ,931 ,355 
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V24 – Otrok eksperimentira z glasbenimi idejami in jih oblikuje 

v večjo celoto. 
,076 ,487 ,628 

Iz tabel preberemo, da lahko s sklopom glasbene ustvarjalnosti opišemo 21,1 % variance 

glasbenih savantov, opazimo, da je standardna napaka v tem napovedniku visoka (0,447), 

kar pomeni, da se ob upoštevanju tega modela lahko standardno zmotimo za 44,7 odstotne 

točke. Prediktorja, ki najbolj vplivata na prisotnost izražanja glasbenih savantskih 

sposobnosti, pa sta V1 (standardiziran beta koeficient = 0,269, p = 0,017) in V19 

(standardiziran beta koeficient = 0,309, p = 0,007). 

 

5. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

interes in motivacija 

TABELA 19: NEODVISNA SPREMENLJIVKA: INTERES, MOTIVACIJA  

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,682a ,465 ,449 ,374 29,136 ,000 
Opomba: Prediktorja V13 in V14. 

Zgornja tabela prikazuje, da lahko s sklopom interesa in motivacije ob upoštevanju 

prediktorjev V13 inV14, opišemo 44,9 % variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. 

V tabeli 20 pa vidimo, da sta obe postavki oziroma prediktorja močna in statistično značilna, 

kar se tiče vpliva na prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. 

TABELA 20: STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK INTERESA, MOTIVACIJE  

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

(Konstanta)  -,757 ,452 

V13 – Otrok je notranje motiviran za glasbene aktivnosti – 

poslušanje, igranje, petje. ,412 4,155 ,000 

V14 – Otrok kaže interes za igranje na instrumente. ,393 3,966 ,000 

 

 
6. Napovedovanje prisotnosti izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi sklopa 

savantski sindrom 
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TABELA 21: NEODVISNA SPREMENLJIVKA: SAVANTSKI SINDROM 

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model 1 ,487a ,237 ,190 ,453 5,058 ,001 

Tabela 21 pokaže, da samo s sklopom savantski sindrom lahko opišemo 19,0 % variance 

izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. 

TABELA 22: STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK SAVANTSKEGA SINDROMA  

Postavke 

Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

(Konstanta)  6,195 ,000 

V16 – Prisotna je obsesivna preokupacija z  zapomnitvijo 

glasbenih malenkosti. 
,223 1,931 ,058 

V25 – Otrok ima izreden glasbeni spomin (si zapomni različna 

glasbena dela, reproducira prvič slišano daljšo, ne preveč 

enostavno melodijo s petjem ali igranjem na inštrument ...). 
,293 2,116 ,038 

V26 – Glasbene veščine so tako visoko razvite, da so izjemne 

tudi v primerjavi z veščinami nevrotipične populacije iste 

starosti. 
,143 ,864 ,390 

V27 – Genetski spomin – otrok izkazuje znanje, ki se ga ni nikoli 

učil, razpozna glasbena dela, pozna melodije, pozna pravila 

glasbenega stavka, ki se jih ni učil itd. 
,017 ,124 ,902 

Tabela 22 pa nam pokaže, da je postavka V25 statistično značilna (p = 0,038) in ima tudi 

največji vpliv kot prediktor za prisotnost izražanja savantskih sposobnosti na glasbenem 

področju. 

 
Napovedovanje izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na podlagi vseh neodvisnih 

spremenljivk 

Zanimalo nas je, katere so najpomembnejše postavke znotraj ocenjevalne lestvice, ki najbolj 

vplivajo na prisotnost zražanja glasbenih savantskih sposobnosti. V tem delu raziskovanja 

smo se odločili za regresijsko analizo z metodo »STEPWISE«, ki nam je podala naslednje 

podatke. 
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TABELA 23: MULTIPLA REGRESIJA (ODVISNA SPREMENLJIVKA PRISOTNOST IZRAŽANJA GLASBENIH SAVANTSKIH 

SPOSOBNOSTI, NEODVISNE SPREMENLJIVKE VSE POSTAVKE NA OCENJEVALNI LESTVICI)  

 

Napovednik R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka F p 

Model  1 ,585a ,342 ,333 ,411 35,420 ,000 

Model  2 ,713b ,509 ,494 ,358 34,678 ,000 

Model  3 ,762c ,580 ,561 ,333 30,414 ,000 

Model  4 ,787d ,619 ,596 ,320 26,397 ,000 

Model  5 ,803e ,644 ,616 ,312 23,172 ,000 

Model  6 ,836f ,699 ,670 ,289 24,357 ,000 

Model  7 ,855g ,731 ,700 ,276 24,018 ,000 
Opomba: Model 1: Prediktor V7; Model 2: Prediktorja V7 in V13; Model 3: Prediktorji: V7, V13 in V14; 

Model 4: Prediktorji V7, V13, V14 in V17; Model 5: Prediktorji V7, V13, V14, V17 in V5; Model 6: Prediktorji 
V7, V13, V14, V17, V5 in V10; Model 7: Prediktorji V7, V13, V14, V17, V5, V10 in V25. 

 

Iz tabele lahko vidimo, da s pomočjo linearne regresije v statističnem programu za obdelavo 

podatkov lahko na podlagi modela 1 pojasnimo 33,3 % variance izražanja glasbenih 

savantskih sposobnosti. Model 2 prikazuje, da ob upoštevanju prediktorjev V7 in V13 

pojasnimo 49,4 % variance. Model 3 nam poda tri prediktorje (V7, V13 in V14), s katerimi 

lahko opišemo 56,1 % variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. S četrtim 

modelom lahko opišemo 59,6 %, s petim modelom 61,6 % in s šestim modelom 67,0 % 

variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. Model 7 pa nam poda 7 prediktorjev 

(V7, V13, V14, V17, V5, V10, V25), s katerimi pojasnimo 70 % variance izražanja glasbenih 

savantskih sposobnosti na podlagi glasbenih sposobnosti. F-test zanesljivosti regresijske 

enačbe kaže na visoko statistično pomembnost. Natančnost regresijske ocene nam nakaže 

standardna napaka regresijske ocene, ki meri odstopanja vrednosti odvisne spremenljivke od 

regresijske napovedi. V modelu 7 znaša standardna napaka 0,276, torej se lahko pri 

napovedovanju izražanja glasbenih savantskih sposobnosti na osnovi naših neodvisnih 

spremenljivk (vključenih v model), standardno zmotimo za 27,6 odstotne točke. 

Spodnja tabela pa prikazuje vrednosti parcialnih regresijskih koeficientov. Standardizirani 

beta koeficienti prikazujejo moč vpliva na odvisno spremenljivko. Opazimo, da vse neodvisne 

spremenljivke (postavke V7, V13, V14, V17, V5, V10 in V25) statistično značilno vplivajo na 

prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. Najbolj vpliva neodvisna 

spremenljivka V5, katere je vrednost standardiziranega beta koeficienta 0,379 in je 

statistično značilna (p = 0,000). Drugi najbolj vpliven prediktor je postavka V7 (vrednost 



Savantski sindrom oseb z motnjo v duševnem razvoju na glasbenem področju v Sloveniji           Irena Nadler 

 

71 

 

standardiziranega koeficienta = 0,373, p = 0,000). To pomeni, da ima postavka V7 za 37,8 

odstotnih točk višjo stopnjo izražanja glasbenih savantskih sposobnosti kot pri postavki V13. 

TABELA 24:STANDARDIZIRANE BETA VREDNOSTI POSTAVK MODELA 7 

Postavke 

Nestandardiziran 

koeficient 
Standardiziran 

Beta 

koeficient t p 

Beta Std. 

napaka 

 V7 – Otrok si zapomni zaigrani ton. ,378 ,085 ,373 4,447 ,000 

V13 – Otrok je notranje motiviran za 

glasbene aktivnosti - poslušanje, igranje, 

petje. 

,295 ,089 ,254 3,329 ,001 

V14 – Otrok kaže interes za igranje na 

instrumente. 
,201 ,080 ,200 2,523 ,014 

V17 – Otrok ima izoblikovan okus za 

glasbo, stil glasbe in glasbeno izvajanje. 
,155 ,075 ,150 2,072 ,042 

V5 – Otrok zazna spremembe v melodiji, 

razlikuje različne melodije med seboj. 
,379 ,091 ,373 4,138 ,000 

V10 – Otrok razlikuje jakosti tonov. -,382 ,094 -,380 -4,056 ,000 

V25 – Otrok ima izreden glasbeni spomin 

(si zapomni različna glasbena dela, 

reproducira prvič slišano daljšo, ne 

preveč enostavno melodijo s petjem ali z 

igranjem na inštrument ...). 

,281 ,104 ,197 2,706 ,009 

Iz regresijske analize v obeh delih vidimo, da imajo nekatere postavke pomembnejši vpliv pri 

določanju izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. V prvem delu je razvidno, da lahko 

največjo varianco opišemo s pomočjo prvega sklopa neodvisnih spremenljivk, in sicer 

glasbenih sposobnosti (53,6 %), najmanjšo varianco pa lahko pojasnimo s sklopom glasbene 

inteligentnosti (18,1 %). Regresijska analiza v prvem delu nam pokaže dva pomembna 

prediktorja iz sklopa glasbenih sposobnosti, in sicer postavki V7 in V10, pomemben prediktor 

V17 iz sklopa glasbene inteligentnosti, prediktorja V15 in V21 iz sklopa glasbenega 

nastopanja, prediktorja V1 in V19 iz sklopa glasbene ustvarjalnosti, prediktorja V13 in V14 iz 

sklopa interesa in motivacije ter V25 iz sklopa savantskih sposobnosti. 

V primerjavi z regresijsko analizo ob upoštevanju vseh neodvisnih spremenljivk opazimo, da 

so zajeti isti prediktorji, ki so vključeni v prvem delu (regresijska analiza po sklopih). Iz 
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narejene regresijske analize opazimo, da imata motivacija in interes pomembno vlogo pri 

prepoznavanju glasbenega savantskega sindroma (s samo dvema prediktorjema lahko 

opišemo kar 44,9 % variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti). Ta dva prediktorja 

se pojavita tudi v modelu regresijske analize vseh neodvisnih spremenljivk, tako da lahko 

zaključimo, da je ta sklop pomemben pri prepoznavanju glasbenega savantskega sindroma. 

Opazimo, da prediktorji sklopa glasbene ustvarjalnosti niso zajeti v regresiji vseh neodvisnih 

spremenljivk, v prvem delu pa smo opazili, da bi lahko s pomočjo tega sklopa pojasnili 21,1 % 

variance izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. Opazili pa smo, da je tudi standardna 

napaka za uporabo modela regresijske analize sklopa glasbene ustvarjalnosti visoka (0,447). 

Iz tega sledi, da sklop glasbene ustvarjanosti nima pretirano pomembnega vpliva na 

prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti. Lahko zaključimo, da so pomembnejši 

kriteriji oziroma prediktorji za prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti: 

 V7 – Otrok si zapomni zaigrani ton. 

 V13 – Otrok je notranje motiviran za glasbene aktivnosti – poslušanje, igranje, petje. 

 V14 – Otrok kaže interes za igranje na instrumente. 

 V17 – Otrok ima izoblikovan okus za glasbo, stil glasbe in glasbeno izvajanje. 

 V5 – Otrok zazna spremembe v melodiji, razlikuje različne melodije med seboj. 

 V10 – Otrok razlikuje jakosti tonov. 

 V25 – Otrok ima izreden glasbeni spomin (si zapomni različna glasbena dela, 

reproducira prvič slišano daljšo, ne preveč enostavno melodijo s petjem ali z igranjem 

na inštrument ...). 

Opazimo, da so prediktorji podobni indikatorji glasbenega talenta (Haroutounia n, 

2009, v Kovačič, 2016, Slika 1) in sicer se v obeh pojavlja zaznavanje razlik in 

reproduciranje melodije, notranja motivacija ter pomnenje melodije. 

Zaključujemo, da na osnovi podanih sedmih postavk lahko opišemo največji del 

prisotnosti nadpovprečnega funkcioniranja na glasbenem področju otrok in 

mladostnikov z MDR, torej so ti prediktorji najpomembnejši za prepoznavanje 

savantskih sposobnosti na glasbenem področju.  
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SKLEP 

Z raziskovalnim delom v magistrskem delu smo želeli dobiti vpogled v pojavnost savantskega 

sindroma na glasbenem področju v Sloveniji in ovrednotiti določene kriterije za 

prepoznavanje glasbenega savanta preko sestavljene ocenjevalne lestvice. Zanimalo nas je, 

ali lahko z rezultati na ocenjevalni lestvici prepoznamo glasbene savante, določimo meje 

med nivoji glasbenih savantov, določimo delež glasbenih savantov z izjemno izstopajočih 

sposobnosti in določimo glavne kriterije za prepoznavanje savantskega sindroma na 

glasbenem področju.  

Dobljene podatke smo analizirali s pomočjo SPSS programa in podatke interpretirali. Iz 

analize podatkov smo ugotovili, da se rezultati na lestvici gibljejo od podpovprečnega do 

nadpovprečnega. Veliko otrok in mladostnikov je doseglo nadpovprečen rezultat, kar 

pomeni, da je populacija otrok in mladostnikov z MDR res pogosteje uspešnejša na 

glasbenem področju, kot so to ugotavljali že različni raziskovalci. Ugotavljamo, da samo z 

uporabo sestavljene ocenjevalne lestvice ne moremo z zagotovostjo trditi, ali je prisoten 

glasbeni savantski sindrom. Kljub temu pa lahko trdimo, da se pojavljajo posamezni elementi 

glasbenih savantskih sposobnosti pri otrocih in mladostnikih z MDR, ki so dosegli 

nadpovprečen rezultat na ocenjevalni lestvici. Ne moremo pa določiti v kakšni meri oziroma 

v kateri nivo spadajo te glasbene savantske sposobnosti. Menimo, da so glasbeni savantje v 

populaciji oseb z MDR prisotni tudi v Sloveniji, vendar je ocenjevalna lestvica le ena izmed 

prvih postopkov za identifikacijo le-teh. Da bi oseba bila prepoznana kot glasbeni savant bi 

bilo potrebno nadaljnje testiranje, opazovanje in študije primerov, ki na sestavljeni 

Ocenjevalni lestvici za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem področju 

dosežejo nadpovprečen rezultat. Če povzamemo, naša raziskava izpostavi otroke in 

mladostnike z MDR, ki izkazujejo nek nivo glasbenih savantskih sposobnosti oziroma 

nadpovprečno funkcioniranje na glasbenem področju, za prepoznavanje glasbenih savantov 

različnih nivojev pa bi bilo potrebno nadaljnje raziskovanje in testiranje. Torej nismo 

identificirali glasbenih savantov ampak smo identificirali OMDR, ki izražajo elemente 

glasbenega savantskega sindroma. Prav tako je bila težavna določitev nivojev glasbenih 

savantskih sposobnosti zaradi raznolikosti znotraj populacije MDR in narave savantskega 

sindroma na glasbenem področju. 
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Poleg tega smo določili pomembnejše kriterije za prepoznavanje glasbenih savantov, ki 

segajo na področja glasbenega talenta in na značilnosti samega savantskega sindroma. Z 

multiplo linearno regresijsko analizo smo izpostavili sedem prediktorjev iz ocenjevalne 

lestvice, ki najbolj nakazujejo na prisotnost izražanja glasbenih savantskih sposobnosti (V5, 

V7, V10, V13, V14, V17 in V25). Ti pomembnejši kriteriji so notranja motivacija za glasbene 

dejavnosti, interes za igranje inštrumenta, izoblikovan okus za glasbo, glasbeni stil in 

glasbeno izvajanje, zaznavanje sprememb v melodiji in razlikovanje le-te, razlikovanje jakosti 

tonov, pomnjenje zaigranih tonov in izreden glasbeni spomin. Ti kriteriji se pogosteje 

pojavljajo pri otrocih in mladostnikih z MDR, ki izkazujejo določen nivo glasbenih savantskih 

sposobnosti.  

Sestavljena Ocenjevalna lestvica za prepoznavanje savantskih sposobnosti na glasbenem 

področju se je izkazala za zanesljiv instrument pri identifikaciji oseb, ki izražajo glasbene 

savantske sposobnosti. Zelo visoko zanesljivost testa je pokazal Cronbachov Alfa koeficient, 

ki je kar 0,953. Preverili smo tudi vsebinsko veljavnost lestvice s pomočjo treh glasbenih 

strokovnjakov, ki so pritrdili, da lestvica preverja glasbene sposobnosti in sposobnosti 

glasbenih savantov. Ocenjevalna lestvica je uporabna in praktično izvedljiva za nadaljnje 

raziskovanje. Menimo, da bi lahko izpostavljenih sedem prediktorjev uporabili kot 

samostojno presejalno ocenjevalno lestvico za prisotnost nadpovprečnega funkcioniranja na 

glasbenem področju oziroma za izražanje glasbenih savantskih sposobnosti pri osebah z 

MDR. Za bolj zanesljivo identifikacijo otrok in mladostnikih z MDR,, ki izražajo elemente 

glasbenega savantskega sindroma ter za določanje mej med nivoji savantskega sindroma na 

glasbenem področju pa je Ocenjevalna lestvica za prepoznavanje savantskih sposobnosti na 

glasbenem področju premalo. Za identifikacijo glasbenih savantov in za določanje nivoja 

izražanja glasbenih savantskih sposobnosti bi bilo potrebno otroke in mladostnike z MDR 

individualno obravnavati ter ustvariti prilagojene teste glasbenega talenta s katerimi bi merili 

njihove sposobnosti vezane na glasbeni savantski sindrom. 

Pridobljeni podatki s pomočjo ocenjevalne lestvice so pripomogli k prepoznavanju otrok in 

mladostnikov, ki nadpovprečno funkcionirajo na glasbenem področju oziroma izražajo neko 

mero glasbenih savantskih sposobnosti. Prav tako pa smo z raziskavo naredili prvi korak k 

detekciji glasbenih savantov v Sloveniji. 
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Raziskava je podala izhodišča za prepoznavanje in spodbujanje glasbenega talenta pri otrocih 

z MDR oziroma za odkrivanje glasbenih savantskih sposobnosti. Vsako močno področje krepi 

samozavest oseb z MDR, poleg tega pa ponudi novo pot za učenje in možnosti za uspeh. Prav 

tako je lahko prisotnost izražanja savantskih sposobnosti na glasbenem področju spodbuda 

za bolj intenzivno razvijanje glasbenih sposobnostih pri osebah z MDR in nadaljnje 

raziskovanje glasbenega savantskega sindroma. V sklopu raziskave smo pridobili mnogo 

informacij, ki nam bodo v pomoč pri prepoznavanju glasbenih savantov in upamo, da bomo 

strokovni delavci, učitelji, starši in vsi, ki delamo z OMDR, pozorni na pojav savantskih 

sposobnosti na glasbenem področju. Vsi sodelujoči pri obravnavi oseb z MDR moramo znati 

spodbujati OMDR pri razvoju glasbenih savantskih sposobnosti. Celosten razvoj je nadvse 

pomemben za vse, pri otrocih oz. mladostnikih z MDR pa je poznavanje močnih področij in 

znotraj njih tudi savantskih sposobnosti še toliko bolj bistveno. Poleg spodbujanja razvoja 

otrok in mladostnikov z MDR pa se na področju prepoznavanja in razjasnitve glasbenega 

savantskega sindroma razvija tudi stroka. Razvijanje stroke je posebej pomembno zaradi 

same obravnave oseb s savantskim sindromom (nudenje novih oblik pomoči, nadgrajevanje 

znanja, nadgrajevanje individualiziranih programov itd.). 
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PRILOGE 

Priloga 1: Sestavljena ocenjevalna lestvica za prepoznavanje savantskih sposobnosti na 

glasbenem področju 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA PREPOZNAVANJE SAVANTSKIH SPOSOBNOSTI NA GLASBENEM 

PODROČJU 

Spoštovani pedagog, spoštovana pedagoginja! 

Prepoznavanje in identifikacija glasbeno talentiranih otrok in mladostnikov z motnjami v 

duševnem razvoju (MDR) je odgovorno in pomembno delo, ki zahteva dobro oceno 

zmožnosti otroka. Vprašalnik naj reši glasbeni pedagog (oziroma pedagog, ki poučuje glasbo 

in ima narejeno vsaj nižjo glasbeno šolo) za posameznega otroka.  

Vprašalnik sestavlja 27 trditev glede sposobnosti posameznega otroka/mladostnika pri 

glasbi, te trditve pa so razvrščene na različna področja (ritem, melodija, zaznavanje, 

zapomnitev, motivacija in nastopanje). Prosimo vas, da natančno preberete vsako trditev in 

ocenite (tako, da obkrožite), v kolikšni meri opisano vedenje velja za ocenjevanega otroka v 

primerjavi z njegovimi zmožnostmi na drugih področjih ter hkrati v primerjavi s populacijo 

oseb z MDR podobne starosti. Pri tem izbirate ocene od 1/2 (zelo podpovprečno) do 5/10 

(zelo nadpovprečno). Na koncu seštejte točke in jih zapišite v okvir SKUPNO ŠTEVILO TOČK. 

Na koncu vprašalnika pa imate še prostor za svoje opombe glede posameznega otroka, ki ste 

ga ocenjevali. 

IME INSTITUCIJE: _____________________________________________________________ 

ZAČETNICE OTROKA/MLADOSTNIKA:______________________________________________ 

STAROST OTROKA: ___ LET IN ___ MESECEV 

DATUM: __.__.____ 

DIAGNOZA OTROKA (obkrožite ustrezno):  

 LAŽJA     /      ZMERNA     /     TEŽJA IN TEŽKA     MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 MOTNJA AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 SLEPOTA 

 DRUGO: ______________________________ 

OPIS  Zelo 
podpovprečno 

Srednje 
podpovprečno 

Povprečno  Srednje 
nadpovprečno 

Zelo 
nadpovprečno 

1. Otrok/mladostnik zazna, čuti glasbo in se nanjo 
odziva z gibi,čustvi, ipd. … 

1 2 3 4 5 

2. Otrok/mladostnik zazna spremembe ritma, sledi 
ritmu ob igranju ob glasbi (se mu prilagaja). 

1 2 3 4 5 

3. Otrok/mladostnik uspešno reproducira krajše in 
enostavnejše ritmične vzorce. 

1 2 3 4 5 

4. Otrok/mladostnik si zapomni krajši ritmični 
vzorec. 

1 2 3 4 5 
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5. Otrok/mladostnik zazna spremembe v melodiji, 
razlikuje različne melodije med seboj. 

1 2 3 4 5 

6. Otrok/mladostnik po posluhu uspešno 
reproducira krajšo in enostavnejšo melodijo. 

1 2 3 4 5 

7. Otrok/mladostnik si zapomni zaigrani ton. 1 2 3 4 5 

8. Otrok/mladostnik razlikuje višine tonov. 1 2 3 4 5 

9. Otrok/mladostnik razlikuje barve tonov. 1 2 3 4 5 

10. Otrok/mladostnik razlikuje jakosti tonov. 
1 2 3 4 5 

11. Otrok/mladostnik zazna spremembe dinamike, 
barve tonov … 

1 2 3 4 5 

12. Otrok/mladostnik razpozna različne tone v 
večglasju in različne intervale (pove, ali je 
določen ton v akordu/intervalu ali ni). 

1 2 3 4 5 

13. Otrok/mladostnik je notranje motiviran za 
glasbene aktivnosti – poslušanje, igranje, petje. 

1 2 3 4 5 

14. Otrok/mladostnik kaže interes za igranje na 
instrumente. 

1 2 3 4 5 

15. Otrok/mladostnik rad nastopa na prireditvah z 
glasbeno točko. 

1 2 3 4 5 

16. Prisotna je obsesivna preokupacija z  
zapomnitvijo glasbenih malenkosti. 

1 2 3 4 5 

17. Otrok/mladostnik ima izoblikovan okus za 
glasbo, stil glasbe in glasbeno izvajanje. 

1 2 3 4 5 

18. Otrok/mladostnik je zmožen daljše ritmične 
improvizacije. 

2 4 6 8 10 

19. Otrok/mladostnik je sposoben samostojnega 
ustvarjanja ritma z občutkom za oblikovanje 
celote. 

2 4 6 8 10 

20. Otrok/mladostnik je zmožen daljše melodične 
improvizacije. 

2 4 6 8 10 

21. Otrok/mladostnik najde slišani ton na 
dosegljivem instrumentu. 

2 4 6 8 10 

22. Otrok/mladostnik uspešno frazira. 2 4 6 8 10 

23. Otrok/mladostnik uspešno odkriva, producira 
nove, izvirne glasbene ideje (npr. otrok 
samostojno zaigra še nepoznano melodijo, 
katere izvirnost in originalnost preseneča). 

2 4 6 8 10 

24. Otrok/mladostnik eksperimentira z glasbenimi 
idejami in jih oblikuje v večjo celoto. 

2 4 6 8 10 

25. Otrok/mladostnik ima izreden glasbeni spomin 
(si zapomni različna glasbena dela, reproducira 

2 4 6 8 10 
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prvič slišano daljšo, ne preveč enostavno 
melodijo s petjem ali z igranjem na inštrument 
...). 

26. Glasbene veščine so tako visoko razvite, da so 
izjemne tudi v primerjavi z veščinami 
nevrotipične populacije iste starosti. 

2 4 6 8 10 

27. Genetski spomin – otrok/mladostnik izkazuje 
znanje, ki se ga ni nikoli učil, razpozna glasbena 
dela, pozna melodije, pozna pravila glasbenega 
stavka, ki se jih ni učil itd. 

2 4 6 8 10 

SKUPNI SEŠTEVEK TOČK  

 

 

 

 

Ocenjevalna lestvica je nastala ob strokovni pomoči doc. Brine Jež Brezavšček in doc. dr. Erne 

Žgur. 

Lestvico so pregledali trije glasbeni strokovnjaki: mag. prof. glas. Igor Krivokapič, prof. glas.  

Katalin Peter Krivokapič in glasbenica – komponistka, doc. Brina Jež Brezavšček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPOMBE: 
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Priloga 2: Korelacijska matrika postavk na Ocenjevalni lestvici za prepoznavanje savantskega sindroma na glasbenem področju 

 

 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 

v

1 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

1 
,631

** 

,397

** 

,330

** 

,542

** 

,316

** 

,322

** 

,280

* 

,337

** 

,424

** 

,321

** 
,001 

,490

** 

,246

* 
,086 

,249

* 

,264

* 

,291

* 

,477

** 

,310

** 

,367

** 

,390

** 

,264

* 

,388*

* 

,459

** 

,470

** 

,327

** 

P  ,000 ,001 ,005 ,000 ,008 ,007 ,019 ,004 ,000 ,007 ,991 ,000 ,040 ,478 ,038 ,027 ,014 ,000 ,009 ,002 ,001 ,027 ,001 ,000 ,000 ,006 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,631

** 
1 

,709

** 

,594

** 

,714

** 

,501

** 

,492

** 

,457

** 

,476

** 

,651

** 

,572

** 

,239

* 

,447

** 

,420

** 

,239

* 

,349

** 

,405

** 

,468

** 

,556

** 

,378

** 

,381

** 

,392

** 
,170 

,318*

* 

,361

** 

,436

** 

,297

* 

P ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 ,046 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,001 ,160 ,007 ,002 ,000 ,013 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

3 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,397

** 

,709

** 
1 

,761

** 

,635

** 

,686

** 

,699

** 

,573

** 

,569

** 

,583

** 

,628

** 

,448

** 

,449

** 

,410

** 

,343

** 

,437

** 

,448

** 

,543

** 

,544

** 

,500

** 

,450

** 

,492

** 

,308

** 

,386*

* 

,444

** 

,475

** 

,322

** 

P ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,001 ,000 ,000 ,007 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

4 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,330

** 

,594

** 

,761

** 
1 

,618

** 

,729

** 

,645

** 

,641

** 

,617

** 

,725

** 

,625

** 

,371

** 

,444

** 

,425

** 

,328

** 

,418

** 

,435

** 

,522

** 

,571

** 

,467

** 

,471

** 

,501

** 

,268

* 

,359*

* 

,455

** 

,460

** 

,278

* 

P ,005 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,002 ,000 ,000 ,020 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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v

5 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,542

** 

,714

** 

,635

** 

,618

** 
1 

,680

** 

,645

** 

,646

** 

,640

** 

,746

** 

,580

** 

,334

** 

,493

** 

,296

* 

,251

* 

,318

** 

,423

** 

,408

** 

,541

** 

,388

** 

,529

** 

,499

** 

,273

* 

,360*

* 

,479

** 

,515

** 

,276

* 

P ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,013 ,036 ,007 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,022 ,002 ,000 ,000 ,021 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

6 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,316

** 

,501

** 

,686

** 

,729

** 

,680

** 
1 

,832

** 

,703

** 

,680

** 

,699

** 

,712

** 

,398

** 

,426

** 

,362

** 

,367

** 

,255

* 

,523

** 

,545

** 

,577

** 

,520

** 

,554

** 

,488

** 

,332

** 

,377*

* 

,542

** 

,546

** 
,227 

P ,008 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,002 ,002 ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,001 ,000 ,000 ,059 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

7 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,322

** 

,492

** 

,699

** 

,645

** 

,645

** 

,832

** 
1 

,802

** 

,768

** 

,608

** 

,721

** 

,402

** 

,575

** 

,574

** 

,458

** 

,432

** 

,501

** 

,462

** 

,610

** 

,492

** 

,638

** 

,554

** 

,405

** 

,397*

* 

,613

** 

,615

** 

,331

** 

P ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,005 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

8 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,280

* 

,457

** 

,573

** 

,641

** 

,646

** 

,703

** 

,802

** 
1 

,896

** 

,669

** 

,697

** 

,447

** 

,502

** 

,570

** 

,406

** 

,469

** 

,475

** 

,495

** 

,522

** 

,448

** 

,578

** 

,416

** 

,416

** 

,379*

* 

,506

** 

,505

** 

,376

** 

P ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

9 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,337

** 

,476

** 

,569

** 

,617

** 

,640

** 

,680

** 

,768

** 

,896

** 
1 

,661

** 

,722

** 

,475

** 

,506

** 

,508

** 

,535

** 

,445

** 

,525

** 

,559

** 

,570

** 

,506

** 

,668

** 

,523

** 

,451

** 

,437*

* 

,524

** 

,579

** 

,468

** 

P ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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v

1

0 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,424

** 

,651

** 

,583

** 

,725

** 

,746

** 

,699

** 

,608

** 

,669

** 

,661

** 
1 

,614

** 

,306

** 

,341

** 

,329

** 
,230 

,310

** 

,341

** 

,434

** 

,541

** 

,353

** 

,488

** 

,512

** 
,205 ,215 

,402

** 

,474

** 
,174 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,010 ,004 ,005 ,056 ,009 ,004 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,089 ,074 ,001 ,000 ,149 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

1 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,321

** 

,572

** 

,628

** 

,625

** 

,580

** 

,712

** 

,721

** 

,697

** 

,722

** 

,614

** 
1 

,492

** 

,378

** 

,512

** 

,482

** 

,454

** 

,599

** 

,655

** 

,657

** 

,516

** 

,657

** 

,443

** 

,366

** 

,398*

* 

,527

** 

,595

** 

,446

** 

P ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

2 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,001 
,239

* 

,448

** 

,371

** 

,334

** 

,398

** 

,402

** 

,447

** 

,475

** 

,306

** 

,492

** 
1 ,222 ,197 ,229 

,556

** 

,454

** 

,456

** 

,390

** 

,425

** 

,381

** 

,265

* 

,322

** 

,373*

* 
,119 ,157 ,194 

P ,991 ,047 ,000 ,002 ,005 ,001 ,001 ,000 ,000 ,010 ,000  ,065 ,101 ,057 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,027 ,007 ,001 ,327 ,194 ,107 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

3 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,490

** 

,447

** 

,449

** 

,444

** 

,493

** 

,426

** 

,575

** 

,502

** 

,506

** 

,341

** 

,378

** 
,222 1 

,534

** 

,269

* 

,292

* 

,434

** 

,412

** 

,576

** 

,456

** 

,482

** 

,386

** 

,447

** 

,460*

* 

,511

** 

,505

** 

,416

** 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,001 ,065  ,000 ,025 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

4 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,246

* 

,420

** 

,410

** 

,425

** 

,296

* 

,362

** 

,574

** 

,570

** 

,508

** 

,329

** 

,512

** 
,197 

,534

** 
1 

,465

** 

,369

** 

,392

** 

,428

** 

,581

** 

,441

** 

,518

** 

,286

* 

,466

** 

,373*

* 

,433

** 

,532

** 

,444

** 

P ,040 ,000 ,000 ,000 ,013 ,002 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,101 ,000  ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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v

1

5 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,086 
,239

* 

,343

** 

,328

** 

,251

* 

,367

** 

,458

** 

,406

** 

,535

** 
,230 

,482

** 
,229 

,269

* 

,465

** 
1 ,208 

,307

** 

,312

** 

,406

** 

,365

** 

,460

** 

,279

* 

,283

* 
,204 ,183 

,377

** 

,334

** 

P ,478 ,046 ,004 ,006 ,036 ,002 ,000 ,000 ,000 ,056 ,000 ,057 ,025 ,000  ,084 ,010 ,009 ,000 ,002 ,000 ,019 ,018 ,090 ,129 ,001 ,005 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

6 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,249

* 

,349

** 

,437

** 

,418

** 

,318

** 

,255

* 

,432

** 

,469

** 

,445

** 

,310

** 

,454

** 

,556

** 

,292

* 

,369

** 
,208 1 

,312

** 

,403

** 

,399

** 

,343

** 

,427

** 

,524

** 

,402

** 

,548*

* 

,292

* 

,320

** 

,339

** 

P ,038 ,003 ,000 ,000 ,007 ,033 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,014 ,002 ,084  ,008 ,001 ,001 ,004 ,000 ,000 ,001 ,000 ,014 ,007 ,004 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

7 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,264

* 

,405

** 

,448

** 

,435

** 

,423

** 

,523

** 

,501

** 

,475

** 

,525

** 

,341

** 

,599

** 

,454

** 

,434

** 

,392

** 

,307

** 

,312

** 
1 

,603

** 

,595

** 

,537

** 

,556

** 

,491

** 

,397

** 

,505*

* 

,555

** 

,554

** 

,373

** 

P ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,001 ,010 ,008  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

8 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,291

* 

,468

** 

,543

** 

,522

** 

,408

** 

,545

** 

,462

** 

,495

** 

,559

** 

,434

** 

,655

** 

,456

** 

,412

** 

,428

** 

,312

** 

,403

** 

,603

** 
1 

,766

** 

,758

** 

,567

** 

,484

** 

,437

** 

,533*

* 

,489

** 

,485

** 

,485

** 

P ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

1

9 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,477

** 

,556

** 

,544

** 

,571

** 

,541

** 

,577

** 

,610

** 

,522

** 

,570

** 

,541

** 

,657

** 

,390

** 

,576

** 

,581

** 

,406

** 

,399

** 

,595

** 

,766

** 
1 

,763

** 

,744

** 

,575

** 

,514

** 

,549*

* 

,598

** 

,694

** 

,568

** 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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v

2

0 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,310

** 

,378

** 

,500

** 

,467

** 

,388

** 

,520

** 

,492

** 

,448

** 

,506

** 

,353

** 

,516

** 

,425

** 

,456

** 

,441

** 

,365

** 

,343

** 

,537

** 

,758

** 

,763

** 
1 

,633

** 

,579

** 

,525

** 

,519*

* 

,514

** 

,586

** 

,566

** 

P ,009 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,004 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

1 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,367

** 

,381

** 

,450

** 

,471

** 

,529

** 

,554

** 

,638

** 

,578

** 

,668

** 

,488

** 

,657

** 

,381

** 

,482

** 

,518

** 

,460

** 

,427

** 

,556

** 

,567

** 

,744

** 

,633

** 
1 

,604

** 

,473

** 

,478*

* 

,683

** 

,753

** 

,547

** 

P ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

2 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,390

** 

,392

** 

,492

** 

,501

** 

,499

** 

,488

** 

,554

** 

,416

** 

,523

** 

,512

** 

,443

** 

,265

* 

,386

** 

,286

* 

,279

* 

,524

** 

,491

** 

,484

** 

,575

** 

,579

** 

,604

** 
1 

,407

** 

,510*

* 

,549

** 

,589

** 

,375

** 

P ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,001 ,017 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

3 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,264

* 
,170 

,308

** 

,268

* 

,273

* 

,332

** 

,405

** 

,416

** 

,451

** 
,205 

,366

** 

,322

** 

,447

** 

,466

** 

,283

* 

,402

** 

,397

** 

,437

** 

,514

** 

,525

** 

,473

** 

,407

** 
1 

,797*

* 

,435

** 

,530

** 

,506

** 

P ,027 ,160 ,009 ,025 ,022 ,005 ,001 ,000 ,000 ,089 ,002 ,007 ,000 ,000 ,018 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

4 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,388

** 

,318

** 

,386

** 

,359

** 

,360

** 

,377

** 

,397

** 

,379

** 

,437

** 
,215 

,398

** 

,373

** 

,460

** 

,373

** 
,204 

,548

** 

,505

** 

,533

** 

,549

** 

,519

** 

,478

** 

,510

** 

,797

** 
1 

,502

** 

,566

** 

,541

** 

P ,001 ,007 ,001 ,002 ,002 ,001 ,001 ,001 ,000 ,074 ,001 ,001 ,000 ,001 ,090 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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v

2

5 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,459

** 

,361

** 

,444

** 

,455

** 

,479

** 

,542

** 

,613

** 

,506

** 

,524

** 

,402

** 

,527

** 
,119 

,511

** 

,433

** 
,183 

,292

* 

,555

** 

,489

** 

,598

** 

,514

** 

,683

** 

,549

** 

,435

** 

,502*

* 
1 

,818

** 

,572

** 

P ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,327 ,000 ,000 ,129 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

6 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,470

** 

,436

** 

,475

** 

,460

** 

,515

** 

,546

** 

,615

** 

,505

** 

,579

** 

,474

** 

,595

** 
,157 

,505

** 

,532

** 

,377

** 

,320

** 

,554

** 

,485

** 

,694

** 

,586

** 

,753

** 

,589

** 

,530

** 

,566*

* 

,818

** 
1 

,695

** 

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,194 ,000 ,000 ,001 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

v

2

7 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

,327

** 

,297

* 

,322

** 

,278

* 

,276

* 
,227 

,331

** 

,376

** 

,468

** 
,174 

,446

** 
,194 

,416

** 

,444

** 

,334

** 

,339

** 

,373

** 

,485

** 

,568

** 

,566

** 

,547

** 

,375

** 

,506

** 

,541*

* 

,572

** 

,695

** 
1 

P ,006 ,013 ,007 ,020 ,021 ,059 ,005 ,001 ,000 ,149 ,000 ,107 ,000 ,000 ,005 ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Opombe: ** p = 0.01; * p = 0.05 

 


