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Povzetek 

Z magistrskim delom sem želel ugotoviti, (i) ali so pri otrocih z normalno telesno težo gibalne 

sposobnosti in izvršilne funkcije (IF) povezane ter (ii) kakšne so gibalne sposobnosti in IF otrok 

z normalno telesno težo, otrok s prekomerno telesno težo in debelih otrok. V raziskavo sem 

vključil 203 petošolke in petošolce iz Savinjske regije (povprečna starost: 10 let in 8 mesecev). 

Meritve telesnih mer in gibalnih sposobnosti otrok so opravili športni pedagogi v okviru 

vsakoletnih meritev SLOfit (Športnovzgojni karton), IF pa sem testiral z novo Testno baterijo 

za merjenje izvršilnih funkcij; pridobil sem soglasja ravnateljev in staršev. Na podatkih IF sem 

opravil faktorsko analizo in izračunal Pearsonove korelacijske koeficiente za korelacije med 

gibalnimi sposobnostmi in IF, z ANOVO s post-hoc testi pa sem preveril razlike med tremi 

skupinami otrok. Rezultati so pokazali, da so inhibicija, fleksibilnost, vidni nadzor in verbalna 

fluentnost statistično značilno (p < 0,001) in srednje visoko povezani z indeksom gibalne 

učinkovitosti ter enakovredno z obema vrstama fitnesa (z zdravjem povezan fitnes in z gibalno 

učinkovitostjo povezan fitnes). Delovni spomin ni statistično značilno povezan z gibalno 

učinkovitostjo, le šibko (p < 0,05) z gibalno sposobnostjo aerobne vzdržljivosti. Pri preizkusih 

gibalnih sposobnosti so bili, razen pri Dotikanju plošč z roko in Predklonu stoje, najuspešnejši 

otroci z normalno telesno težo, najmanj uspešni pa debeli otroci. Pri preizkusih IF med 

skupinami glede na ITM ni bilo statistično značilnih razlik. Omejitev raziskave vidim predvsem 

v tem, da testna baterija še ni bila validirana na izbrani populaciji. Poleg tega bi bilo verjetno 

smiselno preučiti tudi razlike v sposobnostih med spoloma oz. vpliv spola na razlike med 

skupinami. Prispevek študije je v njeni interdisciplinarnosti in vključitvi IF kot neposrednega 

pokazatelja kognitivnih sposobnosti v primerjavi s sicer precej preučevanim, a posrednim 

pokazateljem – učnim uspehom. 

 

 

Ključne besede: indeks telesne mase, gibalne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, izvršilne 

funkcije, SLOfit. 

  



 

Abstract 

With the master’s thesis I wanted to explore (i) whether motor skills and executive functions 

(EF) of normal-weight children are correlated and (ii) how do motor skills and EF of three 

groups of children regarding their body mass index or BMI – normal-weight, overweight and 

obese – differ. I studied 203 primary school fifth-graders (average age: 10 years and 8 months) 

from Savinja statistical region in Slovenia. Anthropometric and motor skills measurements 

were performed by their sport teachers during yearly SLOfit (Sports Educational Chart) routine 

and testing of EF was carried out with the newly developed Test battery for measuring executive 

functions; headmasters’ and parents’ informed consent was acquired beforehand. Factor 

analysis was executed on EF data and Pearson correlation coefficients calculated for 

correlations between the motor skills and EF; ANOVA with post-hoc tests was used to assess 

the differences between the groups of children. Results showed that inhibition, flexibility, visual 

search and verbal fluency were moderately correlated (p < 0,001) with overall motor 

performance; those EFs were also equally strongly correlated with both aspects of fitness 

(health-related and physical efficiency-related). Working memory showed no significant 

correlations with motoric index or two fitness components, but was weakly correlated (p < 0,05) 

with specific motor skill aerobic endurance. On all the motor skills tasks – except on the Hand-

tapping and Stand and reach – normal-weight children achieved the best results and obese 

children the worst, whereas on the EF tests there were no differences between the groups. One 

of the study’s main limitations would be the fact that the test battery for EF is not yet validated. 

Apart from that, it would most probably be useful to test for differences in skills based on sex 

and whether sex has some impact on the differences between the groups regarding BMI. The 

important contribution of the research is in its interdisciplinary nature and in the inclusion of 

EF as the most indirect possible indicator of cognitive skills as opposed to the frequently 

studied, but direct one – academic achievement. 

 

 

Keywords: body mass index, motor skills, cognitive skills, executive functions, SLOfit. 
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1. UVOD 

 

''Dejstvo je, da brez prelivanja znoja, brez skladno razvite in prožne mišične strukture 

– skratka brez skrbi zase – telo in um sčasoma postajata počasna, nedojemljiva celo 

za radosti življenja.'' – Branko Škof1 

 

Sodoben način življenja v (post)modernih družbah, urbanem okolju, opremljenem z vrsto 

tehnoloških pripomočkov, je drastično različen od načina življenja in okolja, v katerem se je 

naše telo razvilo. Medtem ko je bilo večji del zgodovine Homo sapiensa intenzivno gibanje 

ključnega pomena za preživetje, je sedanji človek tako telesno nedejaven – tako ''brez skladno 

razvite in prožne mišične strukture'' – kot ni bil še nikoli poprej (Kirchengast, 2014, Mattson, 

2012). Da ''telo in um sčasoma postajata počasna'', potrjuje evolucijska medicina, ki kot 

posledico telesne nedejavnosti navaja bolezni sodobnega časa: bolečine v hrbtu, alergije, 

zaplete pri rojevanju, metabolični sindrom kot tudi depresijo in različne vrste demence (Stearns, 

1999; Trevathan, McKenna in Smith, 1999). Verjetno ni človeka, ki ne bi rad užival v radostih 

življenja. Pa vendar je skrb zase, tudi takrat, ko nam je težko – ''prelivanje znoja'' – ironično, 

dostikrat na drugem mestu. Prvikrat v zgodovini naše vrste se moramo za to, da se (več) 

gibljemo in da to počnemo za svoje telesno in duševno zdravje, ozaveščati (Kirchengast, 2014). 

In kje začeti z ozaveščanjem drugje kot pri otrocih? Trend, ki se kaže v razvitih državah sveta2 

– otroci vedno več sedijo, se vedno manj gibljejo, vedno več jih ima prekomerno telesno težo 

– skuša v zadnjih letih obrniti globalno zavezništvo Active Healthy Kids, ki v svoji mreži 

trenutno vključuje skupine raziskovalcev iz 50 držav, tudi iz Slovenije3 (Sember idr., 2018). Pri 

nas se je sicer pravkar končal državni projekt Zdrav življenjski slog 2015 – 2018, ki je številnim 

otrokom omogočil dodatne ure športa v šoli, začenja pa se triletni program Gibanje in zdravje 

za dobro psihično in fizično počutje (Zavod RS za šport, 2017). SLOfit (nadgradnja nekdanjega 

Športnovzgojnega kartona), naš nacionalni sistem spremljanja telesnega in gibalnega razvoja 

otrok in mladostnikov (Starc idr., 2017) ter ACDSi 2013 (The Analysis of Children's 

Development in Slovenia) (Jurak, Kovač in Starc, 2013) za zadnjih nekaj let navajajo enotne 

rezultate: trend se zares obrača – beležimo izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok v srednjem 

in poznem otroštvu, kar nakazuje njihovo povečano telesno dejavnost (Sember idr., 2018). 

Na vladni ravni in na ravni šol je očitno za ozaveščanje otrok in za skrb zanje zelo dobro 

poskrbljeno4. Zelo malo poudarka pa se v strokovni javnosti daje pediatrični službi, čeprav so 

ravno pediatri tisti, ki se prvi srečajo s posameznim otrokom in lahko zato še toliko hitreje in 

morda celo bolj neposredno ter učinkovito navdušijo otroka in nagovorijo njegove starše. 

Sposoben pediater je lahko staršem bogat vir opore in nasvetov, kar sem izkusil na lastni koži, 

                                                             
1 Besede so vzete iz predgovora knjige, katere urednik je Škof, in sicer Šport po meri otrok in 

mladostnikov (Škof, 2007a).  
2 Premik od telesno dejavnega proti sedečemu načinu življenja očitno ni pojav, rezerviran le za razvite 

države, temveč raziskovalci opažajo takšen trend tudi pri otrocih v državah z nizkim in srednjim 

prihodkom (npr. Castillo idr., 2016); Neto, Eto, Pereira, Carletti in Molina, 2014; Walhain, van Gorp, 
Lamur, Veeger in Ledebt, 2016) 
3 Slovenija je postala članica pred tremi leti, leta 2015, ko je bila pod vodstvom dr. Shawnde Morrison 

iz Univerze na Primorskem in dr. Gregorja Starca iz Univerze v Ljubljani oblikovana delovna skupina 

strokovnjakov s področja telesne dejavnosti otrok in mladostnikov (Sember idr., 2018). 
4 Slednje potrjuje tudi uradno Poročilo o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji 2016, ki je 

nastalo v okviru globalnega zavezništva Active Healthy Kids (Sember idr., 2018). 
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ko sem kratek čas prisostvoval rednim sistematskim pregledom v ambulanti za predšolske 

otroke v zdravstvenem domu. Tam sem spoznal sedanjo somentorico, ki je v veliki meri 

odgovorna za to, da sem se lotil preučevanja področij telesnega in gibalnega razvoja. 

Pomemben vidik dela pediatrov je zgodnje spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok 

(kar v šolskem obdobju na nek način nadaljuje SLOfit), na podlagi tega pa napovedovanje 

morebitnih težav v razvoju in nudenje ustrezne pomoči. Somentorica je v svoji skrbi za otroke 

in raziskovalni radovednosti zato predlagala, da bi preučili, kakšen je gibalni razvoj otrok, ki 

sledijo normativnim krivuljam telesnega razvoja v primerjavi z gibalnim razvojem tistih, ki v 

telesnem razvoju bodisi zaostajajo bodisi prehitevajo ali pa kažejo kakšne druge anomalije. 

Tako sem se v preteklem letu podal na štiri osnovne šole in opravil pilotno študijo – predvsem 

del, ki se tiče pridobivanja podatkov – a potem spoznal, da je ideja o napovedovanju gibalnih 

sposobnosti posameznega otroka ob upoštevanju njegove krivulje telesnega razvoja pravzaprav 

bližje področju strojnega učenja. Zato sem se na koncu odločil, da na individuum osredotočen 

pristop raje zamenjam s korelacijsko študijo na večjem vzorcu in se namesto napovedovanju 

posvetim razlagi preučevanih konstruktov. Novo raziskovalno vprašanje se je tako glasilo: ''Na 

kakšen način so pri otrocih povezani izmerljivi pokazatelji telesnega in gibalnega razvoja – 

telesne mere in gibalne sposobnosti?'' 

Vendar tudi pri tem nisem ostal dolgo. Kot diplomirani psiholog in kandidat za magistra 

edinega študija pri nas, ki ima besedo interdisciplinarno že v imenu, sem osnovi nazadnje dodal 

še psihološki oz. kognitivni vidik. Zaradi siceršnjega navdušenja nad 'problemom duh – telo' 

me je od nekdaj zanimalo tudi to, kako so različne telesne in psihične sposobnosti povezane 

med seboj, kateri procesi so skupni imenovalci ter kako in do katere mere lahko z razvijanjem 

gibalnih sposobnosti posameznika vplivamo na razvoj njegovih kognitivnih sposobnosti in 

morda celo obratno. V raziskovanju telesnega in gibalnega razvoja šolskih otrok sicer pogosto 

preučujejo povezave z učnim uspehom, a ocenjujem, da je ta predvsem zelo posreden pokazatelj 

kognitivnih sposobnosti. Menim tudi, da se zaradi storilnostne naravnanosti in ambicioznosti 

staršev (odličnemu) učnemu uspehu daje že tako prevelik poudarek. Tudi inteligentnost, ta v 

psihološki literaturi precej izrabljen, v ostali strokovni oz. strokovno-laični literaturi pa 

prevečkrat zlorabljen, konstrukt sem raje pustil ob strani, poleg tega se zavedam, da je mnogo 

testov inteligentnosti dandanes, žal, dostopnih na svetovnem spletu. Kot ''predstavnik'' 

kognicije sem nazadnje izbral izvršilne funkcije, konstrukt, ki je v zgodovini 

(nevro)psihološkega relativno mlad in posledično aktualen. Zavedam se, da je slednje lahko 

koristno in negativno hkrati. K odločitvi za izvršilne funkcije me je najprej prepričala 

preprostost, jasnost modela (predvsem tistega po Miyake idr., 2000), življenje pa je poskrbelo, 

da je ravno v tistem trenutku na oddelku, kjer sem nekoč študiral, izpod rok nekdanje 

profesorice in profesorja, izšla nova Testna baterija za merjenje izvršilnih funkcij (Slana, Pečjak 

in Repovš, 2017). 

V kolikšni meri mi je interdisciplinarni podvig s še nepreizkušenim merskim instrumentom 

(drugi, SLOfit, ima po drugi strani za seboj že desetletja preizkušanj in milijon preizkušenih 

otrok) uspel, prepuščam v presojo drugim. Sam bom svoj prispevek kritično ovrednotil v 

zadnjem poglavju tega magistrskega dela, na tem mestu pa dodajam le še to: vesel in hvaležen 

sem, da sem v procesu izdelovanja magistrskega dela pridobil veliko novega znanja in veščin. 

Morda še več pa mi pomeni dejstvo, da sem se začel ob tem še bolj zavedati pomembnosti skrbi 

za telo in gibanje – ter da to zavedanje širim naprej.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

S tem, ko se lotevam interdisciplinarnega dela, v katerem preučujem tri področja – grobo rečeno 

telesno, gibalno in kognitivno področje – se hkrati podajam med različne povezave, ki vznikajo 

med njimi.      

 

 

 

 

 

Slika 1a. Področja, ki jih vključujem v svojem delu, ter povezave med njimi. 

Ker opravljam empirično študijo in ne sistematičnega teoretskega pregleda vseh področij, 

določene manj relevantne vidike v luči parsimoničnosti raziskave zgolj omenjam, spet druge 

povzemam bolj na hitro5. 

Pri telesnem vidiku izpostavljam splošne sodobne evropske in slovenske trende glede 

prekomerne prehranjenosti in debelosti, upoštevajoč indeks telesne mase (ITM) kot glavno 

merilo.  

V specifičnosti gibalnega razvoja se ne spuščam, pač pa se osredotočam na gibalne sposobnosti 

kot na spremenljivko, ki jo preučujem v raziskavi, in opisujem njihovo hierarhično strukturo v 

povezavi s konstruktom gibalne učinkovitosti. Poleg tega izpostavljam SLOfit kot nacionalni 

sistem spremljanja gibalnih sposobnosti in telesnih mer otrok ter hkrati vir dveh tretjin podatkov 

pričujoče študije. 

Dvosmerno povezavo med telesnimi merami in gibalnimi sposobnostmi so razne kineziološke 

raziskave razmeroma dobro raziskale in dajejo enotne rezultate. 

Kot dejavnik kognicije veliko raziskovalcev v zadnjih letih preverja učni uspeh učencev (npr. 

Castelli, Hillman, Buck in Erwin, 2007). Menim, da je to zelo posredna mera kognitivnih 

sposobnosti, zato v svoji raziskavi raje preverjam povezave z bolj direktno mero – izvršilnimi 

funkcijami (npr. Diamond, 2013). Na kratko jih predstavljam, omenjam prevladujoč model 

(Miyake idr., 2000) in določena konceptualna razhajanja ter osvetljujem razvojni vidik 

izvršilnih funkcij. 

Povezavi med prehranjenostjo in različnimi vidiki kognitivnih sposobnosti so se raziskovalci 

najverjetneje začeli posvečati zaradi tega, ker želijo bodisi odkrivati razloge za naraščanje 

debelosti bodisi opozoriti javnost, da ima lahko prekomerna težo škodljiv vpliv tudi na 

posameznikovo kognicijo (npr. Francis in Stevenson, 2013).  

Povezanost med gibanjem in kognicijo je od vseh omenjenih povezav še najbolj raziskana in 

ima tudi najdaljšo zgodovino. Raziskave s tega področja se pogosto osredotočajo na populacije 

z določeno patologijo (npr. Nicolson in Fawcett, 1994; Schott in Holfelder, 2015; Michel, 

Roethlisberger, Neuenschwander, in Roebers, 2011), poleg tega pa se usmerjajo bodisi v razvoj 

dojenčka, malčka in zgodnje otroštvo (npr. Campos idr., 2000; Oberer, Gashaj in Roebers, 

2017) bodisi v odraslost (npr. Ble idr., 2005). Bistveno manj je raziskav, ki ugotavljajo 

povezave med gibalnimi in kognitivnimi spremenljivkami pri normativni populaciji 

                                                             
5 Če pri navajanju raziskav posebej ne omenjam starosti preiskovancev, vselej velja, da gre za mlajše 

osnovnošolske otroke, v starosti od sedem do enajst let. 

telo

kognicijagibanje
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osnovnošolcev, v obdobju srednjega in poznega otroštva. Obstoječe študije (povzete v van der 

Fels idr., 2015) navajajo najrazličnejše, tudi nasprotujoče si, rezultate. Poleg tega ogromno 

raziskav kot dejavnik gibanja preučuje posameznikovo fizično aktivnost, bodisi kratkotrajno 

bodisi dolgotrajno oziroma redno, in meri njen vpliv na razne kognitivne sposobnosti (Hillman 

idr., 2016). Čeprav lahko fizična aktivnost neposredno vpliva na izvršilne funkcije, pa je ta 

vpliv samo začasen in precej kratkotrajen (npr. Hillman idr., 2009). Menim, da je trajnejši vpliv 

najbolje meriti posredno, preko izraženosti gibalnih sposobnosti, zato se tega tudi lotevam v 

svoji študiji. 

Raziskav, ki bi preučevale vpliv telesnih značilnosti na povezave med gibalnimi sposobnostmi 

in izvršilnimi funkcijami, praktično ni. Matejek (2012) v svoji doktorski študiji ugotavlja 

podobno že za povezave z učno uspešnostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1b. Od področij h konkretnim spremenljivkam, ki jih vključujem v raziskavi. 

 

2. 1. Telo 

Rast in telesni razvoj otrok sta dobro raziskana, obstajajo namreč številni podatki o 

spreminjanju telesnih mer in telesne mase dojenčkov in malčkov do drugega leta ter 

mladostnikov od 12. leta starosti dalje. Nekoliko manj pozornosti so znanstveniki namenili 

antropometričnim parametrom in gibalnemu razvoju otrok v obdobju srednjega in poznega 

otroštva, to je približno med šestim letom in začetkom pubertete (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). To je obdobje, ki ga preučujem v pričujoči študiji. S tem ko otrok vstopi v 

predmetno stopnjo osnovne šole, v kateri se od njega pričakuje več samostojnega učenja snovi, 

učitelji pa preverjajo njegovo znanje, postopoma začne zmanjkovati časa za telesno dejavno 

igro, ki je ključni pogoj telesnega in gibalnega razvoja v otroštvu (Rippe, Weissberg & Seefeldt, 

1993). Obdobje poznega otroštva sovpada tudi z začetkom pubertete – ta nastopi pri dekletih 

nekoliko prej kot pri fantih, in sicer okoli 10. leta (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Ker rast in razvoj potekata pri vsakem posamezniku različno hitro in intenzivno, hkrati pa 

kronološka starost ni zanesljiv pokazatelj biološke zrelosti otrok (Škof in Kalan, 2007), se lahko 

telesne razsežnosti otrok iste kronološke starosti in istega spola močno razlikujejo (Beunen in 

Malina, 1996). Biološka starost je sicer najbolj natančen pokazatelj stopnje biološke zrelosti 

otroka, njeno ugotavljanje pa zaradi zapletenih, dragih in dolgotrajnih postopkov merjenja ter 

etičnih standardov žal močno otežkočeno, kar še posebej velja za populacijske vzorce. 

Upoštevajoč, da je biološko dozorevanje naraven proces in da imajo naravni razvojni procesi 

statistično normalno porazdelitev, pa predvidevam, da je tako tudi v proučevanem vzorcu. Tako 

je preučevani vzorec zelo verjetno podoben populacijskemu deležu tistih, ki so dozorevali 

zgodaj, pozno in povprečno. 

 

kognicija gibanje 

telo 

ITM
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2. 1. 1. Indeks telesne mase (ITM) in trendi 

Indeks telesne mase (ITM) je izračunan kot razmerje med posameznikovo telesno višino in 

telesno težo ter je splošni kazalnik sestave telesa; v raziskovanju se uporablja za ocenjevanje 

stanja prehranjenosti posameznika. Glede na ITM lahko ljudi v grobem razvrstimo6 v različne 

razrede prehranjenosti: podhranjenost, normalna prehranjenost, prekomerna prehranjenost oz. 

preddebelost in debelost. 

Študije, ki ugotavljajo trende v spreminjanju ITM po vsem svetu, ocenjujejo, da naj bi bilo v 

razvitih državah sveta 23 % otrok prekomerno težkih in debelih (Ng idr., 2014). Med letoma 

1975 in 2016 naj bi se delež debelosti otrok po vsem svetu povečal iz 0,7 % na 5,6 % pri 

deklicah in iz 0,9 % na 7,8 % pri dečkih (NCD-RisC, 2017). Evropska Iniciativa za spremljanje 

otroške debelosti (COSI) pa ugotavlja, da je v zadnjem desetletju prevalenca prekomerno težkih 

in debelih mlajših osnovnošolcev v Evropi znašala med 18 % in 50 % za deklice ter med 18 % 

in 57 % za dečke (Wijnhoven idr., 2014). 

V Sloveniji se je prevalenca prekomerno težkih in debelih otrok v zadnjih desetletjih močno 

povečevala (Leskošek, Strel in Kovač, 2010; Starc in Strel, 2011a; Planinšec in Fošnarič, 2009), 

od leta 2009 naprej pa po poročilu raziskave COSI (Wijnhoven idr., 2014) v Sloveniji beležimo 

pomembno znižanje odstotka prekomerno težkih in debelih osnovnošolcev. Zadnje dostopno 

Letno poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih 

šol v šolskem letu 2016/2017 – SLOfit 2017 (Starc idr., 2017) potrjuje, da smo uspeli obrniti 

trend naraščanja ITM med osnovnošolci, kar naj bi se časovno ujemalo z uvajanjem projekta 

Zdrav življenjski slog. 

Ker so vzdolžne študije ugotovile, da 43 % debelih otrok in mladostnikov ostaja debelih tudi v 

odraslosti (npr. Lee, 2009; Maffeis idr., 2002)7, otroška debelost ne predstavlja le kratkoročnega 

problema v smislu skrbi za zdravje otroka, temveč jo je smiselno osvetliti tudi z vidika 

odraščanja in dolgoročnih posledic. 

 

2. 2. Gibanje 

Gibalni razvoj je proces, ki se kaže predvsem v spremembah gibalnega obnašanja (gibalnih 

vzorcih in gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja. Osnovni gibalni 

vzorci imajo genetsko podlago in so osnova učenja in nadaljnjega razvoja; so veliki gibalni 

mejniki, ki razvijejo naravno zaporedje dogajanj v življenju posameznika, so zanj značilni in 

predstavljajo preprosta, naravna, namerna gibanja, kot so dvig glave, kobacanje, plazenje, hoja, 

tek, met, udarec, skok itd. Razvojno zaporedje je hierarhično – vsak razvojni napredek je 

odvisen od prejšnjega (Žvan in Škof, 2007; Slika 2). 

                                                             
6 Za to sicer obstajajo različni kriteriji – ponekod za referenco uporabljajo podatke Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) in v skupini prekomerno težkih in debelih otrok uvrščajo posameznike nad 1 oz. 

nad 2 SD od mediane, ponekod uporabljajo merila Svetovne zveze za debelost oz. organizacije IOTF 

(glej tudi 5. poglavje za bolj podrobne informacije). V Sloveniji enotno sprejetega standarda zaenkrat 
še ni (Starc in Strel, 2011b). 
7 Škof (2007a) za isti pojav navaja pomembno višji odstotek, in sicer kar 80 %. 
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Slika 2. Model gibalnega razvoja, povzet po Žvan in Škof (2007).8 

V zgodnjem otroštvu (do šestega leta starosti) poteka izredno intenziven razvoj na področju 

hitrosti in koordinacije, razvoj moči, ravnotežja in gibljivosti pa, nasprotno, poteka počasneje 

in umirjeno (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). V obdobju med šestim in desetim letom 

starosti izvajanje gibalnih vzorcev postaja vse bolj dovršeno, natančno in lahkotno, skratka 

učinkovitejše. Upočasnjena dinamika telesne rasti v tem obdobju omogoča dobro sinhronizacijo 

živčno-mišičnega sistema in s tem ugodne okoliščine za razvoj gibalnih sposobnosti, pri katerih 

je natančnost nadzora gibanja še posebej pomembna – koordinacije, ravnotežja, gibljivosti in 

agilnosti9 (Žvan in Škof, 2007). Obdobje med 10. in 15. letom je eno najobčutljivejših obdobij 

človekovega gibalnega razvoja. Hitra telesna rast in hormonske spremembe, ki so značilne za 

predpubertetno obdobje, lahko porušijo že naučene gibalne vzorce, zato jih mora otrok ponovno 

vzpostaviti (Strel idr., 2003). Hiter telesni razvoj v tem obdobju lahko pripelje do začasne 

stagnacije in celo regresije v procesu gibalnega razvoja (Horvat, 1994). 

Gallahue, Ozmun in Goodway (2012), ki so v svojem modelu gibalni razvoj razdelili na več 

razvojnih faz in stopenj, so starostno obdobje, ki ga preučujem v svoji raziskavi, opredelili kot 

specializirano gibalno fazo. Otroci začnejo uporabljati temeljne gibalne sposobnosti za izvedbo 

specializiranih gibalnih spretnosti in uživajo ob izvajanju vse bolj zapletenih gibalnih nalog, 

vendar so gibanja še groba in nenatančna.             

Gibalne sposobnosti so torej bolj temeljne sposobnosti našega organizma; mednje sodijo 

koordinacija, hitrost, agilnost, moč, gibljivost, vzdržljivost in ravnotežje. Gibalne spretnosti pa 

predstavljajo specifično uporabo gibalnih vzorcev in sposobnosti ter njihove kombinacije. 

Delimo jih lahko na lokomotorne (npr. hoja, tek, skok v daljino), manipulativne (npr. metanje 

in lovljenje žoge, brcanje) in stabilnostne (npr. stoja, preval) (Gallahue, Ozmun in Goodway, 

2012). Visoka raven gibalnih sposobnosti omogoča uspešno in hitro učenje ter učinkovito 

izvajanje novih gibalnih spretnosti. Nasprotno pa slabo razvite gibalne sposobnosti bistveno 

zmanjšujejo možnost uspešnega in hitrega učenja ter učinkovitega izvajanja novih gibalnih 

spretnosti (Matejek, 2012). Na razvoj in raven gibalnih sposobnosti v otroštvu najbolj vpliva 

                                                             
8 Gibalne sposobnosti sem poudaril, ker sem jih izbral kot predmet preučevanja v svoji raziskavi. 
9 Agilnost je sposobnost hitre in ustrezne spremembe položaja telesa v prostoru (zahteva po dinamičnem 

ravnotežju in stabilnosti telesa, ki se odražata v dobrem nadzoru nad telesom) (Škof in Jakše, 2007).  

GIBALNE 
SPOSOBNOSTI

gibalni vzorci

vidno in slušno zaznavanje

ravnotežje, dotik, 
zaznavanje globine

refleksi

prirojene živčne sposobnosti
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redna in raznovrstna gibalna dejavnost (Pišot in Planinšec, 2005; Christodoulos, Flouris in 

Tokmakidis, 2006). 

Raziskovalci si sicer niso najbolj enotni glede tega, kako so različne gibalne sposobnosti 

medsebojno povezane. Delija in Mraković (1993) sta, na primer, ugotavljala faktorsko strukturo 

gibalnih sposobnosti in izolirala šest latentnih dimenzij – prvo sta definirala kot splošni faktor 

motorike, vse ostale pa opredelila kot slabše definirane predstavnike koordinacije, eksplozivne 

moči, hitrosti, ravnotežja, vzdržljivosti in gibljivosti. Haag (1995) je šel v razmišljanju ravno v 

obratno smer, saj koordinacijo pojmuje kot kompleks gibalnih sposobnosti – te naj bi bile zelo 

tesno povezane s kondicijskimi sposobnostmi na eni strani, po drugi strani pa z afektivnimi 

dimenzijami in dimenzijami inteligentnosti. V literaturi s področja motorike se koordinacija 

sicer pogosto preučuje, v povezavi z njo pa avtorji omenjajo tudi izraz gibalni nadzor (ang. 

motor control), ki naj bi vključeval načrtovanje, spremljanje in sprotno popravljanje 

kompleksne gibalne koordinacije ter senzomotorične integracije (Piek idr., 2004; Dyck, Piek, 

Kane in Patrick, 2009). Šarabon (2007) pa, na primer, navaja, da bi težko našli gibalno 

sposobnost, ki ne bi bila vsaj delno odvisna od gibljivosti; najbolj naj bi izstopale povezave 

gibljivost – koordinacija, gibljivost – moč in gibljivost – hitrost. 

Matejek (2012) trdi, da lahko na osnovi dosedanjih raziskav opredelimo dve dimenziji, ki 

definirata strukturo širokega prostora gibalnih sposobnosti. Prva je povezana z mehanizmi za 

uravnavanje energije in je odločilna pri tistih gibanjih, kjer je pomembno uravnavanje 

intenzivnosti in trajanja vzburjenosti, druga pa je povezana z mehanizmi za sprejem in obdelavo 

informacij, ki strukturirajo, nadzirajo in uravnavajo gibanje. Caspersen, Powell in Christenson 

(1985) v svojem modelu gibalne učinkovitosti (glej Sliko 3) ti dimenziji poimenujejo kot z 

zdravjem povezan fitnes in s spretnostjo povezan fitnes10. Podobno gibalne sposobnosti 

modelira tudi SLOfit, naš nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok 

in mladostnikov (glej naslednje podpoglavje in Tabelo 3 v 5. poglavju). Bös (1987) pa dve 

dimenziji opredeli kot kontinuum energetsko determiniranih naproti informacijsko usmerjenim 

gibalnim sposobnostim, ki predpostavlja tudi različno vključenost kognitivnih funkcij (Schmidt 

idr., 2017). 

                                                             
10 Čeprav gre za verjetno največkrat citiran model te vrste na področju literature, ki preučuje gibanje, pa 
so avtorji (Caspersen, Powell in Christenson, 1985), sicer epidemiologi, pozornost namenili zgolj delu, 

ki je povezan z zdravjem – osebnim in (po njihovem mnenju) tudi javnim. 
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Slika 3. Opredelitev konstrukta gibalne učinkovitosti po Caspersen, Powell in Christenson 

(1985). 

 

2. 2. 3. SLOfit 

V Sloveniji že vrsto let poteka zbiranje in obdelava podatkov o gibalnem in telesnem razvoju 

slovenskih otrok in mladostnikov (Strel idr., 2003). Ugotovitve so osnova za nadaljnjo izdelavo 

strategij, smernic in navodil tako v procesu šolske športne vzgoje11 kot tudi pri delu z otroki in 

mladostniki v športnih klubih. Čeprav je analiza trendov sprememb telesnih lastnosti in gibalnih 

sposobnosti učencev in dijakov na nacionalni ravni bistvenega pomena za ustrezno odzivanje 

stroke, pa je najbolje, da se skrb za telesni in gibalni razvoj začne doma – podatki posameznega 

otroka oz. mladostnika so zato na voljo njegovim staršem in njemu samemu. 

Izbor ustreznih merskih nalog za SLOfit (glej tudi Tabelo 3 v 5. poglavju) je potekal skrbno s 

pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo12. Izbrane naloge imajo ob 

upoštevanju navodil (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011) ustrezne merske značilnosti 

(veljavnost, zanesljivost) za vse starostne skupine. 

Telesni razvoj v sistemu SLOfit je spremljan preko telesne rasti, ki jo opredeljujejo telesna 

višina, telesna masa in kožna guba nadlahti (kazalnik porazdelitve perifernega maščevja). Iz 

                                                             
11 Odgovorni skušajo zagotoviti, da bi bili šoloobvezni otroci telesno dejavni vsaj 60 minut na dan, pri 

čemer naj bi prevladovala aerobna vadba, dvakrat na teden pa tudi vadba za moč in gibljivost (Kovač, 

Jurak, Starc, Kolar in Strel, 2007). 
12 Glavni avtorji so dr. Janko Strel, dr. Jože Šturm in dr. Franci Ambrožič s Fakultete za šport Univerze 

v Ljubljani (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in Strel, 2011). 
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telesne višine in telesne mase lahko izračunamo indeks telesne mase (ITM), ki se uporablja za 

ocenjevanje stanja prehranjenosti otroka ali mladostnika. 

Gibalni razvoj v sistemu SLOfit je spremljan preko razvoja različnih gibalnih sposobnosti. 

Aerobna vzdržljivost, mišična moč, mišična vzdržljivost in gibljivost so pokazatelji z zdravjem 

povezanega fitnesa. Visoko razvite aerobne sposobnosti zmanjšujejo tveganje za nastanek 

srčnih obolenj, diabetesa in kapi, ustrezno razvite mišična moč, mišična vzdržljivost in 

gibljivost pa so pomembne za preprečevanje poškodb, saj omogočajo ustrezno telesno držo in 

celotno delovanje telesa. Hitrost, eksplozivna moč, ravnotežje in koordinacija telesa so 

pokazatelji z gibalno učinkovitostjo povezanega fitnesa13. Te sposobnosti nam omogočajo hiter 

in usklajen odziv v primeru premagovanja nepričakovanih ovir med gibanjem in pri padcih, pri 

ponavljajočih se gibalnih vzorcih pa omogočajo bolj usklajeno gibanje, ki manj obremenjuje 

sklepe in na ta način zmanjšuje tveganje kroničnih obrab.  

Strel, Kovač in Jurak (2004) so ugotovili zaskrbljujoče zmanjšanje mišične moči pri slovenskih 

fantih in dekletih med 7. in 10. letom starosti, saj se je mišična moč med letoma 1970 in 2003 

poslabšala za več kot 50 %. Spremembe v koordinaciji gibanja celega telesa so bile pozitivne 

do leta 1993, v obdobju do leta 2003 pa negativne. Izrazito negativni trendi sprememb so 

prisotni pri otrocih med 7. in 10. letom starosti, še posebej pri fantih. Leta 2010 pa naj bi se 

stvari začele izboljševati. Letno poročilo SLOfit 2017 (Starc idr., 2017) glede stanja in trendov 

gibalnega razvoja v šolskem letu 2016/217 poroča, da tako pri fantih kot pri dekletih opažamo 

statistično značilno izboljšanje gibalnih sposobnosti. Obrat se najverjetneje ujema z vpeljavo 

projekta Zdrav življenjski slog, s katerim so številnim otrokom zagotovili od ure do dveh 

dodatnega športa v šoli. 

 

2. 3. Telo in gibanje 

Večina raziskovalcev se strinja, da med indeksom telesne mase in gibalnimi sposobnostmi oz. 

gibalno učinkovitostjo obstaja negativna povezanost. Prekomerno težki in debeli otroci imajo 

nižji predvsem z zdravjem povezan fitnes ter v splošnem slabše gibalne sposobnosti kot vrstniki 

z normalno telesno težo, najverjetneje tudi zaradi tega, ker so manj telesno aktivni (npr. 

D'Hondt idr., 2011; Castetbon in Andreyeva, 2012; Okely, Booth in Chey, 2004). 

V nekaterih študijah (npr. Aires idr., 2008; Grund idr., 2000; Haerens, Deforche, Maes, Cardon 

in De Bourdeaudhuij, 2007) ugotavljajo, da so debeli otroci manj gibalno učinkoviti kot njihovi 

vrstniki s primerno telesno težo, predvsem, kar se tiče gibalnih sposobnosti moči, vzdržljivosti 

in hitrosti. Druge raziskave poročajo o negativni povezanosti med indeksom telesne mase in 

koordinacijo telesa v prostoru (npr. D'Hondt idr., 2011; Lopes, Stodden, Bianchi, Maia in 

Rodrigues, 2012); vzdolžne študije dodajajo, da otrokov ITM napoveduje kasnejše rezultate na 

testih koordinacije in obratno (D'Hondt idr., 2014; Lima, Bugge, Pfeiffer in Andersen, 2017). 

Matejek, Planinšec, Fošnarič in Pišot (2014) so ugotavljali razlike v gibalni učinkovitosti med 

slovenskimi osnovnošolci z normalno telesno težo, s prekomerno telesno težo in z debelostjo. 

Rezultati so pokazali, da med skupinami otrok glede na ITM obstajajo statistično značilne 

razlike v vseh obravnavanih gibalnih sposobnostih – najbolj gibalno zmogljivi so bili otroci z 

normalno telesno težo, gibalna učinkovitost pa je bila najnižja pri skupini debelih otrok. 

 

                                                             
13 Po modelu Caspersen, Powell in Christenson (1985) bi ta odgovarjal s spretnostjo povezanemu 

fitnesu. 



10 
 

 

2. 4. Kognicija 

Raziskovalci, katerih akademsko ozadje in primarno področje raziskovanja so telesna aktivnost, 

gibalne sposobnosti in zdravje, se v času revolucije kognitivne znanosti povečano zanimajo za 

različne kognitivne pojave, procese in funkcije. Pri tem pa mnogi nimajo enotnega koncepta 

oz. ideje o tem, katere kognitivne spremenljivke je najbolj smiselno preučevati – katere so 

morda najbolj temeljne ali pa jih je najlaže operacionalizirati. Nekateri vključujejo ''nižje'' 

kognitivne oz. zaznavne procese (npr. Davis, Pitchford in Limback, 2011; Wassenberg idr., 

2005), drugi se držijo ''stare dobre'' inteligentnosti, ki jo merijo z najrazličnejšimi vedenjskimi 

preizkusi (npr. Jenni, Chaouch, Caflisch in Rousson, 2013; Planinšec in Pišot, 2006; Smits-

Engelsman in Hill, 2012), spet tretji vso kognicijo zvedejo na njen ''produkt'', tj. učno uspešnost 

(npr. Castelli, Hillman, Buck in Erwin, 2007; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves in Malina, 2012). 

Zadnja leta se pojavlja pogostejše preučevanje izvršilnih funkcij (v nadaljevanju tudi IF) kot 

kognitivnih procesov, potrebnih za ciljno usmerjeno kognicijo in vedenje, ki se razvijajo skozi 

otroštvo in mladostništvo (Diamond, 2013). Raziskovalci jih začenjajo označevati tudi kot 

skupni imenovalec oz. mediator, ki  povezuje gibanje s kognicijo (Roebers idr., 2014; Schmidt 

idr., 2017). 

Možgansko področje, kjer naj bi domovale IF, je prefrontalni korteks (Alvarez in Emory, 2006), 

del čelnega režnja, ki predstavlja četrtino do tretjino možganske skorje in vsebuje bogastvo 

dvosmernih povezav znotraj samega sebe, z drugimi področji korteksa ter s subkortikalnimi in 

limbičnimi področji (Olson in Luciana, 2008). Raziskovalci, ki s pomočjo nevronskih mrež 

konceptualizirajo možgansko delovanje, potrjujejo domnevo, da je prefrontalni korteks podlaga 

za IF, saj tako aktivira kot tudi inhibira druge kortikalne in subkortikalne strukture (Aron, 2008; 

Braver in Barch, 2002).  

Sicer pa se glede izvršilnih funkcij (in z njimi povezanim raziskovanjem) pojavljata dve ključni 

vprašanji. Prvič, ali je IF bolje razumeti (in posledično raziskovati) kot enoten proces ali kot 

skupek več različnih podprocesov oziroma komponent? In drugič, če IF razumemo kot 

sestavljene iz različnih procesov, kako so ti medsebojno povezani? 

Kar se tiče prvega vprašanja, večina raziskovalcev predšolskih in šolskih otrok (npr. Anderson, 

Anderson, Northam, Jacobs in Catroppa, 2001; Asato, Sweeney in Luna, 2006; Bull in Scerif, 

2001; Huizinga, Dolan in van der Molen, 2006; Miyake idr., 2000; St. Clair-Thompson in 

Gathercole, 2006) podpira stališče, da so izvršilne funkcije ločene, a medsebojno povezane 

komponente (t. i. pogled ''celota-ampak-različnost'') in trdi, da obstaja skupen mehanizem 

(oziroma skupni mehanizmi), ki je osnova za vse IF (Miyake idr., 2000). Tudi različne razvojne 

krivulje skozi otroštvo in mladostništvo kažejo, da IF niso enoten konstrukt. Vrh zrelosti kot 

tudi obdobja največjih sprememb za različne komponente namreč nastopajo v različnih 

obdobjih (Best, Miller in Jones, 2009; Diamond, 2013). Prav tako se posebni primanjkljaji 

otrok, na primer slabši učni rezultati na določenem področju, kažejo kot primanjkljaji pri samo 

nekaterih komponentah IF in ne vseh (Meltzer, 2007; Zelazo in Müller, 2002). Raziskave s 

področja funkcijskega slikanja možganov nakazujejo, da naloge, ki merijo različne IF, 

aktivirajo različna področja prefrontalnega korteksa; nekatere aktivirajo srednje dorzolateralno, 

druge srednje ventrolateralno področje (Olson in Luciana, 2008), spet tretje anteriorni 

cingulatni korteks (Bernstein in Waber, 2007; Rubia idr., 2006). 

Katere izvršilne funkcije pa pravzaprav obstajajo oz. glede katerih so si enotni avtorji, ki jih 

raziskujejo? Barkley (1997), ki raziskuje otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, na 

primer, predpostavlja, da morajo ti inhibirati, tj. zaustaviti, neprimerno vedenje, pri čemer se 

poslužujejo štirih IF: delovnega spomina, samoregulacije čustev, ponotranjenja govora in 

ponovne vzpostavitve vedenja. Zelazo, Carter, Reznick in Frye (1997) svoj model umestijo v 
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ozek kontekst reševanja problemov in prav tako štiri IF opredelijo kot štiri faze tega procesa: 

predstavitev problema, načrtovanje, izvedba in vrednotenje. Moran in Gardner (2007) v luči 

multiplih inteligentnosti izvršilno delovanje dojemata kot postavljanje cilja, vključevanje 

sposobnosti in trud, motivacijo. Najbolj prepoznaven in v literaturi daleč najpogosteje omenjan 

pa je nedvomno model, ki so ga predlagali Miyake in sodelavci (2000): po njem izvršilne 

funkcije tvorijo tri temeljne komponente, in sicer inhibicija, posodabljanje oz. delovni spomin 

in preklapljanje. Ta model v pričujoči raziskavi preizkušam tudi sam. 

Inhibicija 

Inhibicija vključuje sposobnost nadzora nad lastno pozornostjo, vedenjem, mislimi in/ali čustvi 

z namenom preklica prepotentnega odziva in posledično oblikovanja bolj primernega oziroma 

potrebnega odgovora (Diamond, 2013). Čeprav se z izrazom inhibicija navadno označuje 

sposobnost potlačiti oz. zaustaviti dominanten, avtomatski ali prepotenten odziv oz. odgovor, 

po drugi strani pomeni tudi kontrolo interference – sposobnost ignoriranja določene 

informacije, ki je močno povezana z drugim, neustreznim, odzivom (Nigg, 2000). V 

predšolskem obdobju je razvoj inhibicije nedvomno najizrazitejši, pomembni napredki se 

zgodijo zlasti med petim in osmim letom starosti (Romine in Reynolds, 2005). Nekatere študije 

pa so našle kontinuiran napredek tudi v srednjem otroštvu (Luna, Garver, Urban, Lazar in 

Sweeney, 2004; Davidson, Amso, Anderson in Diamond, 2006). 

Posodabljanje (delovni spomin)14 

Posodabljanje se nanaša na sposobnost osveževanja in ohranjanja informacij v delovnem 

spominu ob prisotnosti novih informacij (Lee, Bull in Ho, 2013). V širšem smislu delovni 

spomin vključuje sposobnost ohranjanja informacij in upravljanje z njimi v kratkem časovnem 

obdobju, v grobem pa ga delimo na verbalni in neverbalni (vidno-prostorski) delovni spomin 

(Baddeley in Hitch, 1994). Nekatere raziskave (npr. Roman, Pisoni in Kronenberger, 2014) 

kažejo, da je izmerjen obseg delovnega spomina precej odvisen od nalog, s katerimi ga 

preizkušamo in da lahko predšolski otroci sočasno vzdržujejo celo do šest enot informacij. Ob 

koncu zgodnjega otroštva naj bi se tridelna struktura delovnega spomina15, kot jo 

predpostavljamo pri odraslih, že ustalila (Gathercole, Pickering, Ambridge in Wearing, 2004). 

Obseg delovnega spomina pa se sicer še naprej razvija skozi srednje in pozno otroštvo ter 

adolescenco, pri čemer se lažje naloge absolvirajo pred težjimi (Diamond, 2013). 

Preklapljanje 

Zadnja temeljna IF, ki jo nekateri avtorji poimenujejo tudi fleksibilnost ali pa preklapljanje med 

nalogami (Miyake idr., 2000; Best, 2010), vključuje sposobnost preklapljanja med različnimi 

miselnimi stanji, operacijami oziroma nalogami (Miyake idr., 2000). Uspešno preklapljanje 

zahteva inhibicijo predhodno aktiviranih mentalnih stanj, po drugi strani pa se neuspešno 

izvedeno preklapljanje izraža v napakah perseveracije oz. vztrajanja (nadaljevanje odgovarjanja 

v skladu s pravili preteklih nalog), ko se spremeni način odgovarjanja (Anderson, 2002). 

Sposobnost preklapljanja med bolj kompleksnimi seti nalog se izboljšuje s starostjo, praviloma 

do zgodnje adolescence (Anderson, 2002; Huizinga in van der Molen, 2007; Huizinga, Dolan 

in van der Molen, 2006).  

Glede tega, da inhibicija, delovni spomin in preklapljanje tvorijo osnovo izvršilnega delovanja, 

se večina raziskovalcev (npr. Huizinga, Dolan in van der Molen, 2006; Lehto idr., 2003) strinja 

z Miyake in sodelavci (2000). Nekateri (npr. Das, Naglieri in Kirby, 1994; Anderson, 2002) pa 

                                                             
14 V nadaljevanju dela bom enovito uporabljal izraz delovni spomin. 
15 Najbolj uveljavljen model delovnega spomina (Baddeley in Hitch, 1974) predpostavlja tri 

komponente: fonološko zanko, ki skrbi za ohranjanje verbalnega gradiva, vidno-prostorsko skicirko, ki 
gradivo hrani na podlagi vidnih in/ali prostorskih značilnosti in njunega ''upravitelja'', centralnega 

izvršitelja, ki upravlja s pozornostjo. 
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poleg omenjenih treh IF kot kritično za ciljno usmerjeno vedenje navajajo še načrtovanje. Kot 

opisuje Anderson (2002), je načrtovanje bistven del postavljanja ciljev, saj vključuje 

sposobnost načrtovanja vedenj(a) vnaprej in pristopanja k nalogi na organiziran, učinkovit 

način. Načrtovanje po eni strani vedenje usmerja, po drugi strani pa ga ovrednoti, takrat ko se 

posameznik sooči z novo situacijo. Sposobnost načrtovanja se razvija vsaj v pozno otroštvo, ali 

pa celo v adolescenco (Das, Naglieri in Kirby, 1994). 

Kar se tiče drugega ključnega vprašanja, torej medsebojne povezanosti različnih IF, nekateri 

avtorji trdijo, da sta delovni spomin in inhibicija praktično neločljiva konstrukta, ki skupaj 

tvorita jedro IF (npr., Bell, Wolfe in Adkins, 2007; Braver in Barch, 2002; Davidson, Amso, 

Anderson in Diamond, 2006, Diamond, 2013). Roberts in Pennington (1996) sta predlagala 

interaktivni model delovnega spomina in inhibicije: ko se neko ciljno usmerjeno vedenje 

aktivira skozi delovni spomin, so vsa ostala možna vedenja avtomatsko takoj inhibirana, torej 

ne morejo vstopiti v delovni spomin. Ker sta v interakciji, pomeni, da povečevanje zahtev 

delovnega spomina prav tako krni inhibitorne sposobnosti, kar povzroči napake vztrajanja. 

Braver in Barch (2002) nadalje ponujata računski model, kjer je en sam mehanizem podlaga za 

delovni spomin in inhibicijo. Tako vedenjske študije (Beveridge, Jarrold in Pettit, 2002; 

Simpson in Riggs, 2005) kot študije funkcijskega slikanja možganov (Aron, 2008) sicer 

nakazujejo neodvisnost inhibicije in delovnega spomina, a še vedno ostaja metodološki izziv, 

kako ustvariti naloge, ki bi izolirale posamezno komponento in jo preverjale ločeno. 

Nadalje, raziskave nakazujejo, da se sposobnosti, ki jih uporabljamo za reševanje kompleksnih 

problemov, spreminjajo skozi posamezna razvojna obdobja, kar pomeni, da se z leti spreminjajo 

odnosi med različnimi IF. Isquith, Gioia in Espy (2004) so odkrili, da so IF manj diferencirane 

pri mlajših otrocih kot pri starejših. Inhibicija naj bi se razvila najprej in jo uporabljajo 

predvsem malčki in mlajši otroci. Ko otroci usvojijo inhibiranje odzivov na nepomembne 

okoljske moteče dejavnike in njihove lastne odzive, se diferencirajo in razvijejo ostale IF, 

predvsem delovni spomin in preklapljanje. Predhodno razvite IF tako delujejo kot podlaga za 

novo porajajoče se IF. Različni raziskovalci so se preučevanja IF pri otrocih lotili preko 

faktorske analize prostora spremenljivk, ki naj bi predstavljale IF. Nekateri so za predšolske 

otroke in za otroke do 9. leta starosti predlagali enofaktorski model (npr. Brydges, Reid, Fox in 

Anderson, 2012; Willoughby, Wirth in Blair, 2012), nekateri (npr. Lee, Bull in Ho, 2013) pa 

omenjajo, da je za otroke med 5. in 13. letom najbolj primerna dvofaktorska struktura, pri kateri 

sta inhibicija in preklapljanje združeni pod en faktor. Sam bom v svoji raziskavi ostal zvest 

modelu Miyake in sodelavcev (2000) in s faktorsko analizo preverjal trifaktorsko strukturo. 

Potem pa so tu še nekateri avtorji (npr. Groppe in Elsner, 2015), ki razlikujejo ''hladne'' in 

''vroče'' IF. S prvim izrazom označujejo zgoraj opisane temeljne IF, ki jih navadno preverjamo 

z reševanjem relativno abstraktnih problemov, medtem ko z drugim izrazom poimenujejo IF, 

ki se aktivirajo, kadar testna situacija vzbuja in vključuje otrokova čustva, motivacijo ali 

odločanje med takojšnjo zadovoljitvijo in nagrajenim odlašanjem z le-to (Hongwanishkul, 

Happaney, Lee in Zelazo, 2005; Zelazo in Müller, 2002). Ta dva vidika naj bi imela tudi 

odgovarjajočo nevrološko podlago v različnih predelih prefrontalnega korteksa (Happaney, 

Zelazo in Stuss, 2004), zato raziskovalci priporočajo, naj bi v prihodnje posvečali več 

pozornosti oblikovanju testnih situacij kot tudi razmisleku o tem, kaj te pravzaprav preverjajo. 

Sam se bom v svoji študiji držal ''tradicionalnih'', ''hladnih'' IF. 
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2. 5. Telo in kognicija 

Naraščajoč pojav debelosti med otroki je skrb zbujajoč ne le zaradi škodljivega vpliva na 

zdravje teh otrok, temveč tudi zaradi težav na kognitivnem področju. Morda se zdi neverjetno, 

kako lahko indeks telesne mase (ITM) vpliva na posameznikove kognitivne sposobnosti in 

dejstvo je, da področje teh povezav do nedavnega še ni bilo definirano. Raziskovalci so zato 

začeli s hipotezo, da debeli otroci – podobno kot tisti, ki zlorabljajo razne psihoaktivne 

substance – izkazujejo pomanjkanje v nalogah, za katere je odgovoren prefrontalni korteks, 

torej deficite na področju izvršilnih funkcij (Cserjesi, Molnár, Luminet in Lénárd, 2007). 

Za povezanost ITM in izvršilnih funkcij obstaja več različnih predlogov možnih mehanizmov. 

Po eni strani lahko posameznikove okrnjene IF pripomorejo k pridobivanju telesne teže preko 

s hranjenjem povezanih vedenj, kot so na primer izbiranje manj ustrezne hrane in prenajedanje, 

(Groppe in Elsner, 2015). Nekatere raziskave so pokazale, da so bili pri otrocih slabši rezultati 

na vedenjskih testih IF povezani z debelostjo (Cserjesi, Molnár, Luminet in Lénárd, 2007; 

Liang, Matheson, Kaye in Boutelle, 2014; Maayan, Hoogendoorn, Sweat in Convit, 2011). 

Avtorji predpostavljajo, da nam inhibicija sicer služi za zavrnitev prekomernih, s hrano 

povezanih misli in vedenj prenajedanja; v delovnem spominu vzdržujemo in posodabljamo z 

zdravim načinom prehranjevanja povezane načrte; preklapljanje pa igra vlogo pri 

preusmerjanju pozornosti z manj primernih na bolj primerne misli in vedenja (Davis, Levitan, 

Muglia, Bewell in Kennedy, 2004; Groppe in Elsner, 2015). Empirični dokazi vzdolžnih študij 

podpirajo tezo, da težave na področju IF vplivajo na posameznikovo pridobivanje telesne teže 

in kažejo, da je nizka inhibicija v otroštvu dober prediktor težav s telesno težo v kasnejših letih 

(Francis in Susman, 2009; Seeyave idr., 2009). Študije nadalje kažejo na vzročno povezanost 

med inhibicijo in vnosom kalorij (Guerrieri, Nederkoorn, Schrooten, Martijn in Jansen, 2009; 

Houben, 2011). Še več, deficiti pri IF naj bi ostali celo po tem, ko posameznik shujša, kar 

dodatno nakazuje vzročni vpliv slabših IF na debelost (Gunstad idr., 2011). Nekateri avtorji pa 

v svojih raziskavah omenjajo obratno smer učinka, in sicer višji ITM, ki negativno vpliva na 

posameznikove IF preko raznih motenj v delovanju možganov (Francis in Stevenson, 2013; 

Smith, Hay, Campbell in Trollor, 2011). Alosco in sodelavci (2013) so sicer pokazali na 

negativno povezavo med ITM in volumnom sive možganovine v prefrontalnem korteksu ter v 

limbičnih področjih, a dodajajo, da je potrebno nevronske korelate kognitivnih disfunkcij, ki 

lahko vplivajo na višji ITM, še dodatno preverjati. Ne nazadnje je povsem mogoče domnevati 

tudi dvosmeren odnos med ITM in IF, kjer na značilnosti obeh področij vplivajo skupni 

genetski dejavniki ali dejavniki okolja (Guxens idr., 2009; Smith, Hay, Campbell in Trollor, 

2011). 

 

2. 6. Gibanje in kognicija 

Razprava o povezavah med gibanjem in kognicijo naj bi v svojih začetkih segala vse do 

francoskega filozofa Descartesa (1569 – 1650), ki je trdil, da so kognitivni procesi povsem 

različni od motoričnih (Hatfield, 2003). Jean Piaget (1896 – 1980), verjetno eden najbolj znanih 

razvojnih psihologov, ki se je ukvarjal z razvojem kognitivnih sposobnosti pri otrocih, pa je, 

nasprotno, trdil, da kognitivni razvoj v celoti sloni na delovanju gibalnih zmožnosti (Piaget in 

Inhelder, 1966). Filozofinja Patricia Churchland (1986) je predpostavila kontinuum ''nižjih'' 

gibalno-kognitivnih funkcij, kot so npr. vidno zaznavanje in prijemanje predmetov, in ''višjih'' 

funkcij, kot so npr. načrtovanje, nadzorovanje in usmerjanje vedenja. 

Laično prepričanje pravi, da se gibalni razvoj začne in konča zgodaj, medtem ko se naj bi 

kognitivni razvoj začel in tudi zaključil kasneje. A razvojne krivulje obeh področij razvoja so 



14 
 

 

dejansko enakomerno razširjene. Finomotorični nadzor, obojeročna koordinacija in vidno-

gibalna integracija se v polnosti razvijajo vse do adolescence, prav tako pa se v istem 

življenjskem obdobju razvijajo bolj kompleksne kognitivne operacije, kot na primer 

manipuliranje z reprezentacijami in hkratno obravnavanje več vidikov nekega problema 

(Diamond, 2000). Raziskave kažejo, da se abstraktno mišljenje, načrtovanje vedenja in izvršilne 

funkcije pospešeno razvijajo med 5. in 10. letom starosti (Anderson, Anderson, Northam, 

Jacobs in Catroppa, 2001; Anderson, 2002), istočasno pa poteka razvoj kontrole gibanja in 

vidno-gibalne integracije (Ferrel-Chapus, Hay, Olivier, Bard in Fleury, 2002). Napovedne 

študije nakazujejo celo, da so gibalne izkušnje zelo zgodaj v razvoju malčka bistvene za 

kasnejši kognitivni razvoj (npr. Campos idr., 2000). Starost, pri kateri je malček dosegel 

določene razvojne mejnike na področju grobe motorike, je na primer dober napovednik 

otrokovega delovnega spomina in hitrosti procesiranja informacij v srednjem otroštvu (Piek, 

Dawson, Smith in Gasson, 2008). Kadar pa je pri otroku kognitivni razvoj moten, gibalni razvoj 

pogosto odraža podobne deficite. Dislektični otroci, na primer, imajo težave pri nalogah 

dotikanja plošč z roko (npr. Geuze in Kalverboer, 1994). In obratno, motnje v zgodnjem 

gibalnem razvoju napovedujejo težave v usvajanju jezikovnih sposobnosti in sposobnosti, 

vezanih na pozornost kasneje v otroštvu (Cantell, Smyth in Ahonen, 1994; Hamilton, 2002). 

Podobno je do nedavnega prevladovala domneva, da prefrontalni korteks (PFC) in mali 

možgani ne sodelujejo pri podobnih funkcijah – prvo področje naj bi bilo odgovorno za najbolj 

kompleksne kognitivne sposobnosti, medtem ko naj bi drugo obvladovalo gibalne sposobnosti. 

Diamond (2000), nasprotno, trdi, da so mali možgani pomembni tudi za kognitivne funkcije, 

prav tako pa je dorzolateralni PFC pomemben tudi za kompleksne funkcije (Serrien, Ivry in 

Swinnen, 2007). Študije funkcijskega slikanja možganov konsistentno navajajo, da se ob 

reševanju nalog, ki preverjajo kognitivne sposobnosti, hkrati s prefrontalnim korteksom aktivira 

tudi kontralateralen del malih možganov. Enako sinhrono se preneha aktivacija ob prenehanju 

izvajanja naloge ali pa ob nalogah, ki so že dobro naučene in zahtevajo manj pozornosti (npr. 

Awh idr., 1996; Schlosser idr., 1998). Nadalje, če pogledamo povezave področja, kjer naj bi bil 

sedež kognitivnih funkcij, z ostalimi področji korteksa, ugotovimo, da je močno povezan s 

premotoričnim korteksom (PMC) in suplementarno motorično areo (SMA) – prvi je pomemben 

za načrtovanje in pripravo ter senzorno vodstvo gibanja, medtem ko je SMA odgovorna za 

obojeročno koordinacijo in izvedbo gibalnih sekvenc (Diamond, 2000). 

Povezave med gibalnimi in kognitivnimi sposobnostmi pri normativni populaciji otrok v 

zadnjih letih poskuša opisati in razložiti vse več raziskovalcev. Pri tem jih kot kognitivne 

dejavnike vedno več vključuje izvršilne funkcije (npr. Luz, Rodrigues in Cordovil, 2014; Piek 

idr., 2004), ki jih preučujem tudi v svoji študiji; kot spremenljivko s področja gibanja pa 

velikokrat vključujejo telesno aktivnost, pri čemer modulirajo njeno pogostost in vrsto ter 

opazujejo njen vpliv na otrokove IF (npr. Hillman idr., 2009; Pesce, Crova, Cereatti, Casella in 

Bellucci, 2009; Schmidt, Jäger, Egger, Roebers in Conzelmann, 2015). 

Ker tako IF kot tudi nevronsko omrežje, ki je osnova zanje, v poznem otroštvu in adolescenci 

še vedno niso do konca razvite, lahko določene izkušnje bodisi spodbudijo njihov razvoj bodisi 

le začasno izboljšajo njihovo delovanje. Telesna aktivnost je ena takšnih izkušenj, če ne celo 

najpomembnejša, ki lahko pozitivno vpliva na IF in na nevronsko omrežje (Best, 2010). Vpliv 

gre tudi v obratno smer, saj ima izrazita neaktivnost, na primer sedeč življenjski slog (ang. 

sedentary behaviour)16, škodljiv vpliv ne le na telesno zdravje, temveč tudi na otrokove 

kognitivne zmožnosti (Hillman, Erickson in Kramer, 2008).  

                                                             
16 Izraz, ki se zadnja leta vse pogosteje uporablja v literaturi, opominja, da  ni vsaka neaktivnost enaka, 

temveč, da je tista, ki jo preživimo sede (po možnosti še v zelo nepravilni drži), še veliko bolj škodljiva 
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Eden od mehanizmov, po katerih telesna aktivnost vpliva na IF, so bržkone neposredne 

nevrofiziološke spremembe. Redna telesna aktivnost v kompleksnih in novih okoljih spodbuja 

razvoj IF preko specifičnih morfoloških sprememb v prefrontalnem korteksu (Ekstrand, 

Hellsten in Tingström, 2008), Pereira in sodelavci (2007) pa so zbrali dokaze, da redna aerobna 

vadba poviša regionalni volumen krvi v specifičnem področju hipokampusa, kar naj bi bil 

direkten korelat nevrogeneze in prediktor učinkovite spominske aktivnosti. Raziskave 

potrjujejo tudi, da srednja do zavzeta raven telesne aktivnosti (ang. moderate- to vigorous-

intensity physical activity oz. MVPA)17 izboljša z zdravjem povezan fitnes (Armstrong, 

Tomkinson in Ekelund, 2011), ki naj bi bil podlaga za izboljšane IF (Schmidt, Jäger, Egger, 

Roebers in Conzelmann, 2015; Aadland idr., 2017). Sodobne raziskave so odkrile spremenjeno 

možgansko strukturo in povečano funkcijo hkrati z boljšimi dosežki na nalogah IF pri bolj ''fit'' 

v primerjavi z manj ''fit'' otroki (Chaddock idr., 2012; Donnelly idr., 2016; Khan in Hillman, 

2014; Pontifex idr., 2011).  

Poleg tega, kot ugotavlja Diamond (2000), izvajanje kompleksnih gibov prav tako aktivira 

nevronska omrežja, povezana z IF. Gibalne sposobnosti namreč niso le gibi kot taki, ampak 

vključujejo tudi kognitivne procese, ki omogočajo in usmerjajo gibanje (Burton in Rodgerson, 

2001). Gibalne sposobnosti, vključujoč zaznavno-gibalne in psihomotorične sposobnosti, 

aktivirajo čutno zaznavo in interakcijo delov telesa z določenimi izvršilnimi funkcijami 

(Adolph in Berger, 2006). V šolah, na primer, gibalna koordinacija, izvršilne funkcije in vidno-

prostorska zaznava ne obstajajo v izolaciji; nasprotno, vse omenjeno sovpliva in se dopolnjuje 

pri ustvarjanju temeljev otrokovih uspešnih vedenj v učnem kontekstu (Pagani in Messier, 

2012). 

Nazadnje pa lahko telesna dejavnost vpliva na IF tudi preko kognitivnih zahtev, inherentno 

prisotnih v strukturi ciljno usmerjenih in vključujočih telesnih aktivnosti. Večino otrokove 

telesne aktivnosti poteka v sodelovalnih okoliščinah – v skupinskih aktivnostih oz. športih, ki 

zahtevajo vključitev kompleksnih kognitivnih procesov z nameni sodelovanja s soigralci, 

predvidevanja vedenj soigralcev in nasprotnikov, izbire in uporabe ustreznih strategij ter 

prilagajanja vedno spreminjajočim se zahtevam naloge (Best, 2010). 

Telesna aktivnost, kjer se izvršilne funkcije vključujejo preko več različnih poti, bo potemtakem 

imela močnejši učinek kot vadba, ki vključuje manj poti in je torej manj kompleksna. Vaje 

koordinacije (npr. Budde, Voelcker-Rehage, Pietrabyk-Kendziorra, Ribeiro in Tidow, 2008) 

zahtevajo visoko raven kognitivnega nadzora in inhibicije (Diamond, 2000). Gibalne igre (npr. 

Pesce, Crova, Cereatti, Casella in Bellucci, 2009), zahtevajo sodelovanje z drugimi otroki, 

strateško vedenje, koordinacijo kompleksnih gibov in prilagajanje zahtevam nalog. Ponavljajoč 

se vzorec aerobične vadbe, na drugi strani, zahteva (naj)manj vključenosti IF, saj ni nobene 

potrebe po usmerjanju kognicije k točno določenemu cilju ali po koordinaciji delov telesa z 

namenom izvajanja kompleksnih gibov (Best, 2010; De Greeff, Bosker, Oosterlaan, Visscher 

in Hartman, 2017). Že posamezni gibalni vzorci so bolj kompleksni kot ostali – bočni poskoki 

na primer vključujejo več koordinacije telesa in nadzora nad hitrostjo gibanja kot pa ohranjanje 

ravnotežja stoje (Deliagina, Orlovsky, Zelenin in Beloozerova, 2006). 

                                                             
za zdravje. Raziskave potrjujejo, da so posamezniki, ki veliko časa v dnevu presedijo, izpostavljeni 

tveganjem za razne bolezni kljub temu, da so lahko sicer čez dan hkrati veliko telesno aktivni (Sedentary 
Behaviour Research Network, 2012). 
17 Izraz, ki se v literaturi zelo pogosto uporablja, a mnogokrat ni pojasnjen. Raven oz. intenziteta telesne 

aktivnosti je določena glede na t. i. metabolični ekvivalent (MET), porabo energije glede na 

posameznikovo težo skozi čas. Navajanje izračuna MET in točnih mej bi bilo na tem mestu 
prepodrobno, v grobem pa zavzeta raven telesne aktivnosti traja vsaj 10 minut in nekje do pol ure 

(Norton, Norton in Sadgrove, 2010). 
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Medtem ko je z zdravjem povezan fitnes oz. z zdravjem povezan del gibalne učinkovitosti 

deležen precejšne pozornosti, pa se raziskovalci redkeje odločajo za preučevanje povezanosti 

med izvršilnimi funkcijami in gibalnimi sposobnostmi. Tudi naloge, ki se uporabljajo pri 

ocenjevanju gibalnih sposobnosti – bodisi v šolskem bodisi v raziskovalnem kontekstu – se 

precej razlikujejo v tem, kaj zahtevajo od otrok. Cameron, Cottone, Murrah in Grissmer (2016) 

izpostavljajo tri medsebojno povezane kognitivne procese, ki jih preverjajo testi, sicer 

oblikovani za preizkus gibalnih sposobnosti: gibalno koordinacijo, izvršilne funkcije in vidno-

prostorske spretnosti. 

Van der Fels in sodelavci (2015) so opravili sistematičen pregled 21 raziskav, ki so preverjale 

odnose med različnimi gibalnimi in kognitivnimi sposobnosti – od tega jih je pet kot mero 

kognitivnih sposobnosti vključilo izvršilne funkcije. Določeni raziskovalci so se lotili povezav 

med gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami preko koreliranja kompozitnih oz. 

skupnih skorov. Davis, Pitchford in Limback (2011) trdijo, da je uporaba obsežnih 

standardiziranih testov s skupnimi skori ključna za odkrivanje povezav – in res, v svoji raziskavi 

so odkrili srednje visoke korelacije med skupnim skorom kognitivnih funkcij in gibalno 

učinkovitostjo. Podobno so Luz, Rodrigues in Cordovil (2014) odkrili srednje visoke povezave 

med skupnim skorom na nalogah, ki preverjajo koordinacijo, in IF. Po drugi strani nekateri 

(npr. Robers in Kauer, 2009; Jenni, Chaouch, Caflisch in Rousson, 2013; Livesey, Keen, Rouse 

in White, 2006) v svojih študijah niso odkrili pomembnih povezav med kompozitnimi skori 

gibalnih nalog in nalog IF.  

Nekateri raziskovalci so se odločili za koreliranje kompozitnega skora enega področja s 

posameznimi merami z drugega področja. Tako je npr. Planinšec (2002) v svoji raziskavi 

ugotovil, da je skupni skor kognitivnih sposobnosti pri dečkih najmočneje povezan z 

ravnotežjem in koordinacijo, pri deklicah pa s hitrostjo in eksplozivno močjo. Piek in drugi 

(2004) navajajo zgolj šibke do srednje povezave med skupnim skorom na gibalnih nalogah in 

rezultatom na Testu sledenja. Wassenberg in sodelavci (2005) poročajo o pozitivni povezanosti 

med skupnim skorom na testih gibalnih sposobnosti ter verbalno fluentnostjo (pri dečkih) in 

delovnim spominom (pri deklicah). Aadland in drugi (2017) pa so, nasprotno, odkrili pozitivno 

povezanost kompozitnega skora gibalnih sposobnosti z vsemi merami IF, razen z verbalno 

fluentnostjo pri obeh spolih in delovnim spominom nazaj pri dečkih. Abdelkarim in sodelavci 

(2017) poročajo o najmočnejših povezavah med skupnim skorom gibalnih sposobnosti ter 

sposobnostima matematičnega mišljenja in jezikovnega razumevanja; Schmidt in ostali (2017) 

pa poročajo o močnih povezavah med skupnim skorom izvršilnih funkcij in koordinacijo ter o 

slednji kot najboljšem prediktorju IF. 

Mnogo raziskovalcev pa so zanimale tudi specifične povezave med posameznimi gibalnimi 

sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami. Knight in Rizzuto (1993) so v svoji raziskavi odkrili, 

da je pri otrocih v srednjem otroštvu ravnotežje povezano z rezultati na testih branja in 

matematičnih sposobnosti; Rigoli, Piek, Kane in Oosterlaan, (2012) pa navajajo šibke do 

srednje povezave med ravnotežjem in inhibicijo. Roebers in Kauer (2009), podobno, poročata 

o povezavi med rezultati na Flankerjevem testu, ki preverja inhibicijo, in koordinacijo. 

Abdelkarim in sodelavci (2017) so v svoji študiji ugotovili, da so dosežki na testih Poligon 

nazaj, Šestminutni tek in Skleci najmočneje povezani z dosežki na testih, ki merijo sposobnosti 

kognitivnega učenja.  

Vendar pa v raziskovanju ne ostane zgolj pri računanju povezanosti – raziskovalci želijo tudi 

pojasniti, zakaj so gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije povezane oz. če obstaja kakšna 

tretja spremenljivka, mediator, ki je podlaga za odkrite povezave. Nekateri raziskovalci menijo, 

da igra pri povezavah med gibalnimi in kognitivnimi sposobnostmi pomembno vlogo predvsem 

temeljna kognitivna funkcija hitrost procesiranja informacij (Davis, Pitchford in Limback, 
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2011; Roebers in Kauer, 2009) ali pa vidno procesiranje in fina motorika (Davis, Pitchford in 

Limback, 2011). 

 

 

2. 7. Telo, gibanje in kognicija 

Raziskav, ki bi preučevale vpliv indeksa telesne mase (ITM) na povezave med gibalnimi 

sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami, praktično ni. Na splošno obstaja le peščica raziskav, ki 

hkrati preučujejo stopnjo prehranjenosti, gibanje in katerekoli kognitivne sposobnosti. 

Tako so na primer Davis in sodelavci (2011) preverjali vpliv trimesečne redne telesne aktivnosti 

na izvršilne funkcije pri osnovnošolcih s prekomerno telesno težo (preko testov kognitivnih 

sposobnosti, učne uspešnosti in fMRI meritev). Ugotovili so povišano aktivnost v 

prefrontalnem korteksu, pozitiven vpliv na izvršilne funkcije in boljše rezultate pri pouku 

matematike. Krombholz (2013) je v svoji raziskavi primerjal 4–7 let stare otroke z normalno 

telesno težo, prekomerno težke in debele otroke na gibalnih testih (z zdravjem povezan fitnes, 

koordinacija telesa, ročna spretnost) in kognitivnih testih (inteligentnost, verbalne sposobnosti, 

koncentracija). Prekomerno težki in debeli otroci so dosegli pomembno nižje rezultate na vseh 

nalogah gibalnih sposobnosti (tako grobo- kot finomotoričnih) in nalogah, ki so preverjale 

njihovo inteligentnost in koncentracijo. Abdelkarim in sodelavci (2017) pa v raziskavi, v kateri 

so se sicer osredotočali na povezave med gibalnimi sposobnostmi in sposobnostmi 

kognitivnega učenja, navajajo, da indeks telesne mase ni povezan z nobeno od merjenih 

gibalnih sposobnosti, pač pa s kognitivno sposobnostjo prepoznavanja odnosov med objekti in 

sposobnostjo matematičnega mišljenja.  
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3. PROBLEM 

Namen raziskave je ugotoviti, ali so pri otrocih z normalno telesno težo gibalne sposobnosti in 

izvršilne funkcije povezane, in če so, na kakšen način – katere specifične sposobnosti so 

močneje in katere šibkeje povezane18. Zanima me tudi, kako se tri skupine otrok – otroci z 

normalno telesno težo, tisti s prekomerno telesno težo in debeli otroci – med seboj razlikujejo 

glede na gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije.  

 

 

4. CILJI IN HIPOTEZE 

4. 1. Cilji 

Z raziskavo želim odgovoriti na naslednji dve raziskovalni vprašanji: 

 kakšni so odnosi med spremenljivkami gibalnega in kognitivnega razvoja pri skupini 

otrok z normalno telesno težo; 

 kakšne so gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije otrok z normalno telesno težo, otrok 

s prekomerno telesno težo in debelih otrok. 

 

4. 2. Hipoteze 

Izhajajoč iz dosedanjih empiričnih ugotovitev raziskav postavljam pri prvem raziskovalnem 

vprašanju naslednje vsebinske hipoteze19: 

H1: Gibalne sposobnosti, ki predstavljajo z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, so močneje 

povezane z izvršilnimi funkcijami kot gibalne sposobnosti, ki so kazalniki z zdravjem 

povezanega fitnesa. 

H2: Izvršilni funkciji inhibicija in fleksibilnost sta povezani z večino gibalnih sposobnosti, prav 

tako pa tudi bolj splošne kognitivne sposobnosti, merjene s testno baterijo: vidni nadzor, 

verbalna fluentnost in hitrost procesiranja informacij. 

H3: Delovni spomin ni povezan z nobeno od preučevanih gibalnih sposobnosti. 

 

V zvezi z drugim raziskovalnim vprašanjem postavljam naslednji domnevi: 

H4: V gibalnih sposobnostih so najuspešnejši otroci z normalno telesno težo, manj uspešni so 

otroci s prekomerno težo, debeli otroci pa so gibalno najmanj uspešni. 

H5: Na področju izvršilnih funkcij so najuspešnejši otroci z normalno telesno težo, manj 

uspešni so otroci s prekomerno težo, debeli otroci pa so najmanj uspešni. 

 

  

                                                             
18 Pri raziskovanju odnosov med gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami sem se namenoma 

osredotočil na skupino otrok z normalno telesno težo kot na normativno populacijo, saj sem želel 
izolirati kakršnekoli moteče spremenljivke. Prekomerna telesna teža in debelost (v kombinaciji s 

povečano kožno gubo) imata namreč tako velik vpliv na gibalne sposobnosti otrok, da bi povsem 

zameglil vzorec preučevanih odnosov. 
19 Statističnih hipotez v tem poglavju sicer ne ekspliciram, jih pa s prikazi izračunov in analizami 
preverjam v poglavju Rezultati. Na vsebinski ravni se k ''zavračanju'' in ''potrjevanju'' hipotez vračam v 

Diskusiji. 
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5. METODA 

 

5. 1. Udeleženci 

Testiranje izvršilnih funkcij sem izvedel na vzorcu 231 učencev 5. razreda devetih naključno 

izbranih osnovnih šol iz Savinjske regije; od tega je bilo 131 deklic (56,7 %) in 100 dečkov 

(43,3 %). Ob vrednotenju testov IF sem ugotovil, da so imeli vsi testiranci popolne podatke, ob 

pregledovanju podatkov meritev telesnih mer in testiranja gibalnih sposobnosti, ki sem jih 

pridobil kasneje, pa sem opazil, da so imeli nekateri učenci ponekod manjkajoče podatke. 

Odločil sem se, da iz vzorca izločim vse tiste udeležence, ki pri kateremkoli izmed testov 

gibalnih sposobnosti oz. merjenj telesnih mer niso imeli zabeležene vrednosti. Vsega skupaj 

sem izločil 28 otrok (18 deklic in 10 dečkov). V končni vzorec za analizo sem tako vključil 203 

petošolce, od tega 113 deklic (55,7 %) in 90 dečkov (44,3 %). Čeprav na prvi pogled razmerje 

med spoloma deluje neenakomerno, lahko ovržem hipotezo, da bi v vzorec nabral pomembno 

več deklic (χ2 (1) = 2,61 in p = 0,106). V času testiranj so bili otroci stari v povprečju 10 let in 

8 mesecev (SD = 3 mesece).  

Po pridobitvi antropometričnih podatkov otrok sem vzorec stratificiral glede na indeks telesne 

mase (ITM) otrok, in sicer po mednarodno veljavnih kriterijih organizacije IOTF (Cole, 

Bellizzi, Flegal in Dietz, 2000; Cole in Lobstein, 2012): na otroke z normalno telesno težo, 

otroke s prekomerno telesno težo in debele otroke20. Enako razdelitev navajajo novejše tuje 

(npr. De Decker idr., 2016; Fernandes idr., 2016; Stone in Faulkner, 2014) in slovenske študije 

na osnovnošolcih (npr. Kovač, Jurak, Zaletel Kragelj in Leskošek, 2014; Matejek, Planinšec, 

Fošnarič in Pišot, 2014), zanjo pa sem se odločil tudi zato, ker ga vsakoletno uporabljajo v 

analizah sistema SLOfit (npr. Starc idr., 2017) (glej Tabelo 1). 

 

Tabela 1. Točke na krivuljah, ki predstavljajo meje za vključitev otrok v skupini prekomerno 

težkih in debelih otrok, glede na starost in spol.21 

 ITM – prekomerno težki  ITM – debeli 

starost (v letih) dečki deklice  dečki deklice 

10 19,8 19,9  24,0 24,1 

10,5 20,2 20,3  24,6 24,8 

11 20,6 20,7  25,1 25,4 

11,5 20,9 21,2  25,6 26,1 

 

                                                             
20 Na bazi podatkov o ITM približno 200.000 otrok iz šestih držav so avtorji izdelali centilne krivulje za 

vsak spol; prekomerna teža (preddebelost) in debelost sta definirani glede na hipotetičen (iz krivulje 

razbran) ITM pri 18. letu starosti – 25 (kg/m2) za prekomerno težo in 30 (kg/m2) za debelost – posamezne 

točke pri posamezni starosti pa glede na ta kriterij. 
21 Prikazane so le starosti, relevantne za mojo raziskavo. Celotno tabelo je moč najti v članku Cole, 

Bellizzi, Flegal in Dietz, 2000; str. 1242. 
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Tabela 2. Število in delež otrok z normalno telesno težo (N), prekomerno težkih (PP) in debelih 

otrok (D) glede na spol. 

 število otrok v posamezni skupini  delež glede na celotni vzorec 

 dečki deklice ∑  dečki deklice ∑ 

N 64 91 155  31,5 % 44,8 % 76,4 % 

PP 17 17 34  8,4 % 8,4 % 16,7 % 

D 9 5 14  4,4 % 2,5 % 6,9 % 

∑ 90 113 203  44,3 % 55,7 % 100 % 

 

Ugotovil sem, da spol ne vpliva statistično pomembno na to, kako se preiskovani otroci 

porazdeljujejo v skupine glede na ITM (χ2 (2) = 3,28 in p = 0,194). 

 

 

5. 2. Merski instrumentarij in vključene mere 

5.2.1. Telesne mere  

Tri telesne mere otrok – telesna višina, telesna teža in kožna guba – so bile merjene s 

standardnimi merskimi instrumenti oziroma merilnimi napravami v okviru Športnovzgojnega 

kartona (sistema SLOfit). Telesna višina je bila merjena z Martinovim antropometrom oz. 

višinomerom, telesna teža z medicinsko decimalno tehtnico ali z osebno tehtnico, kožna guba 

pa s kaliprom, ki je bil umerjen tako, da je bil pritisk na kožo 1 bar.  

Omenjene surove mere me v tej raziskavi ne zanimajo – kot rečeno, se osredotočam na indeks 

telesne mase (ITM) kot kazalnik prehranjenosti posameznega učenca. Da bi se lahko lotil 

statističnih analiz, sem za vsakega udeleženca najprej izračunal ITM, in sicer kot razmerje med 

njegovo telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih). 

 

5.2.2. Gibalne sposobnosti 

Gibalne sposobnosti učencev so bile merjene z osmimi merskimi nalogami (glej Tabelo 3), ki 

od leta 1986 sestavljajo Športnovzgojni karton oz. sistem SLOfit, avtorja Janka Strela s 

Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Polovica gibalnih sposobnosti predstavlja z gibalno 

učinkovitostjo povezan fitnes, polovica sposobnosti (in nalog, ki jih merijo) pa z zdravjem 

povezan fitnes. Iz povprečja standardiziranih vrednosti na vseh nalogah se lahko izračuna tudi 

posameznikov Indeks gibalne učinkovitosti (IGU). Program velja po mnenju Jürimäe in 

Jürimäe (2000) za eno najboljših testnih baterij na področju merjenja gibalnih sposobnosti 

otrok. 
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Tabela 3. SLOfit merske naloge v OŠ s pojasnilom, katere gibalne sposobnosti merijo. 

merska naloga22 kaj meri razlaga vrednosti 

Dotikanje plošč z 

roko 

sposobnost hitrega prenašanja 

impulzov, 

utrujanje živčnega sistema 

↓ vrednosti pomenijo slabšo prevodnost 

živčnega sistema ali prenizek tonus 

mišic 

Skok v daljino z 

mesta 

sposobnost proizvajanja 

maksimalne sile 

↓ vrednosti nakazujejo premajhno 

mišično moč ali slabšo koordinacijo pri 

odrivu 

Poligon nazaj sposobnost koordinacije / 

regulacije gibanja v prostoru 

↑ vrednosti nakazujejo nižjo sposobnost 

medsebojnega koordiniranja gibanja 

različnih delov telesa 

Tek na 60 m sposobnost hitrega prenašanja 

impulzov, 

utrujanje živčnega sistema 

↑ vrednosti pomenijo slabšo prevodnost 

ž. sistema, prenizek mišični tonus ali 

slabšo medmišično koordinacijo 

Dviganje trupa vzdržljivost v moči  

(mišičja trupa) 

↓ vrednosti kažejo na zmanjšano moč 

mišičja 

Predklon na klopci gibljivost  

(nog, spodnjega dela hrbtenice) 

↓ vrednosti kažejo bodisi na prekratke 

stegenske mišice bodisi na zmanjšano 

gibljivost hrbtenice, lahko pa so tudi 

pokazatelj povišanega stresa 

Vesa v zgibi moč in vzdržljivost (rok in 

ramenskega obroča), 

sposobnost obvladovanja mase 

lastnega telesa 

↓ vrednosti nakazujejo prenizko moč rok 

in ramenskega obroča  

(tveganje neustrezne stabilizacije) 

Tek na 600 m 

 

aerobno vzdržljivost  

(tj. delovanje dihalnega, srčno-

žilnega sistema in krvi) 

↑ vrednosti nakazujejo poslabšano 

aerobno vzdržljivost  

(tveganje za srčno-žilna obolenja) 

 

IGU (Indeks Gibalne Učinkovitosti) = povprečje standardiziranih vrednosti vseh osmih 

gibalnih merskih nalog = kazalnik splošne učinkovitosti 

gibanja 

 

5.2.3. Izvršilne funkcije 

Izvršilne funkcije otrok sem meril s Testno baterijo za merjenje izvršilnih funkcij, ki so jo 

oblikovali na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Slana, Pečjak 

in Repovš, 2017) in ki v glavnem meri izvršilne funkcije (delovni spomin, preklapljanje oz. 

fleksibilnost in inhibicijo) pri 10 let starih otrocih. Poleg tega vključeni testi merijo tudi vidno 

iskanje/pregledovanje oz. vidni nadzor, verbalno fluentnost ter temeljno kognitivno sposobnost, 

hitrost procesiranja informacij. Čeprav je testna baterija še v preliminarni fazi in njene merske 

karakteristike še preizkušajo, jo sestavljajo klasične naloge (npr. Trail making test, Flanker task 

(Eriksen in Eriksen, 1974)), ki imajo visoko veljavnost in zanesljivost ter jih na 

nevropsihološkem in kognitivnopsihološkem področju uporabljajo že več desetletij. 

 

 

                                                             
22 Prve štiri naloge merijo z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, druge štiri naloge pa z zdravjem 

povezan fitnes. 
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Pri vsakem izmed uporabljenih testov poleg podatka, na podlagi katerega preizkusa je bil 

oblikovan, in opisa postopka reševanja navajam tudi način vrednotenja končnega rezultata. Ta 

hkrati pomeni mero izvršilnih funkcij oz. omenjenih drugih kognitivnih sposobnosti, ki sem jo 

vključil v nadaljnjo (statistično) analizo (glej tudi Tabelo 6 v poglavju Rezultati). 

 S testoma Številčni razpon naprej in Številčni razpon nazaj sem testiral delovni spomin 

učencev. V izvirniku gre za testa Digits Forward in Digits Backward, ki sta del 

Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke oz. Wechsler Intelligence Scale for 

Children, fourth ed. (WISC-IV). Testa sta validirana na populaciji otrok, ki sem jih 

preizkušal tudi v svoji raziskavi (Wechsler, 2003). 

Pri vsakem testu testator na glas prebere zaporedje naključnih števil s hitrostjo enega 

števila na sekundo – pri tem se dolžina zaporedja dvakrat ponovi in vsakič znova naraste 

za eno število – otroci pa morajo šele po tem, ko testator do konca prebere zaporedje, v 

testni zvezek pravilno ponoviti slišano zaporedje bodisi v istem vrstnem redu (Številčni 

razpon naprej) bodisi v obratnem vrstnem redu (Številčni razpon nazaj) (Lezak idr., 

2012).  

Končni rezultat na obeh testih je najdaljše zaporedje, ki ga otrok uspe v celoti pravilno 

obnoviti. 

 Test verbalne fluentnosti se v izvirniku imenuje Verbal Fluency Test in vsebuje tri 

podteste, ki merijo fluentnost v odvisnosti od črke, fluentnost znotraj kategorije in 

preklapljanje med kategorijami – prva dva podtesta merita predvsem hitrost 

procesiranja informacij, medtem ko tretji podtest preverja preklapljanje oz. 

fleksibilnost. Test je sicer del obsežne nevropsihološke baterije Delis-Kaplan Executive 

Function System (D-KEFS) (Delis, Kaplan in Kramer, 2001) in je validiran na populaciji 

otrok, ki sem jo testiral tudi v svoji študiji (Ardila, Ostrosky-Solís in Bernal, 2006; Riva, 

Nichelli in Devoti, 2000). 

Pri vseh podtestih morajo otroci v eni minuti našteti čim več besed, in sicer najprej 

besede, ki se začnejo na črko S (pri tem ne smejo pisati imen), potem živali in nazadnje 

izmenično primere sadja in pohištva.  

Končni rezultati so števila besed pri posameznem podtestu. 

 Test sledenja je v izvirniku poznan kot Trail making test in sodi med najbolj 

prepoznavne in največkrat uporabljane nevropsihološke teste na sploh. Izvorno je bil 

uporabljen v Army Individual Test Battery (1944) in kasneje vključen v Halstead-Reitan 

Battery (Reitan in Wolfson, 1985). Z njim sem pri preiskovanih otrocih meril vidno 

iskanje / pregledovanje, hitrost procesiranja informacij in preklapljanje. Test je validiran 

na populaciji 10-letnikov (Reitan in Wolfson, 2004), torej otrok, ki sem jih tudi sam 

preizkušal v raziskavi. 

Test sledenja vsebuje dva podtesta – v prvem delu oz. delu A morajo otroci z ravno, 

neprekinjeno črto čim hitreje (čas je omejen na 20 sekund) povezovati krogce med 

seboj, in sicer od krogca z najnižjim številom proti krogcu z najvišjim številom, v 

drugem delu oz. delu B pa morajo izmenično povezovati krogce, ki vsebujejo številke 

in krogce, ki vsebujejo črke (Lezak idr., 2012).  

Končni rezultat pri posameznem podtestu je število pravilno povezanih krogcev minus 

število napačnih povezav. 

 Test vidnega iskanja je bil oblikovan na podlagi testa Visual search and attention test 

(Trenerry, Crosson, DeBoe in Leber, 1990) in je namenjen merjenju otrokove vidne 

pozornosti, natančneje iskanju tarčnega dražljaja v kopici distraktorjev. Vsebuje tri 

podteste, ki se razlikujejo zgolj v številu distraktorjev, ki obdajajo iskani tarčni dražljaj; 

slednji se ne spreminja, prav tako vsak podtest vsebuje enako število primerov. 
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Otroci morajo v vsakem podtestu karseda hitro (v 20 sekundah) poiskati čim več tarčnih 

dražljajev (rdečih črk T), ki se skrivajo v kvadratkih z ostalimi distraktorji (rdeče črke 

L in modre črke T).  

Končni rezultat je vsota prečrtanih tarč minus vsota prečrtanih distraktorjev na vseh treh 

podtestih. 

 Inhibitorne sposobnosti otrok sem preverjal s prilagojeno različico Flanker testa 

(Flanker task; Eriksen in Eriksen, 1974). Test vsebuje dva podtesta, ki se med seboj 

razlikujeta v razmerju med kongruentnimi (same enake črke) in nekongruentnimi 

dražljaji (tarčna črka z obdajajočimi drugačnimi črkami, distraktorji). 

Otroci se najprej naučijo pravila oz. ključa za reševanje, in sicer morajo, kadar je tarčna 

(sredinska) črka H, prečrtati levi kvadratek, kadar je tarčna črka C, pa desnega. Potem 

morajo na podlagi naučenega pravila čim hitreje rešiti podtest (čas je omejen na 45 

sekund), v katerem so zbrana zaporedja bodisi enakih črk (HHHHHHH ali CCCCCCC) 

bodisi različnih črk (HHHCHHH ali CCCHCCC).  

Končni rezultat je vsota pravilno rešenih dražljajev minus vsota napak na obeh 

podtestih. 
 

 

5. 3. Postopek 

Ko sem izmed vseh regij v Sloveniji izbral Savinjsko regijo, sem se s Prošnjo za dovoljenje za 

izvedbo testiranja (glej Dodatek B) najprej obrnil na deset osnovnih šol v Mestni občini Celje, 

Občini Šentjur in Občini Vojnik, pri čemer sem bil pozoren na relativno uravnoteženost šol iz 

urbanega in ruralnega področja. Vsi ravnatelji, razen enega, so odgovorili in odobrili izvajanje 

testiranja izvršilnih funkcij na njihovih šolah. Preko ravnateljev in svetovalnih delavcev sem 

navezal stik z razredniki petošolcev, ti pa so pomagali z razdeljevanjem soglasij za starše oz. 

Izjav o svobodni in zavestni privolitvi za sodelovanje v raziskavi (glej Dodatek C). Ko so otroci 

vrnili soglasja (v povprečju je s sodelovanjem svojih otrok soglašalo približno tri četrtine 

staršev), smo se z odgovornimi na šoli dogovorili za primerne termine testiranj. 

Reševanje testov izvršilnih funkcij je potekalo v skupinah po največ 10 otrok. Otrokom sem po 

kratkem nagovoru razdelil testne zvezke. Pri vsaki nalogi oz. testu sem najprej povedal 

navodila, počakal na morebitna vprašanja in skupaj z otroki smo rešili nekaj primerov. Potem 

sem dal jasen znak (''Tri, štiri, zdaj!'') in začel meriti čas, kjer je bilo to potrebno. Med 

testiranjem je bil v prostoru vselej prisoten sotestator, ki je ves čas preverjal, ali otroci razumejo 

navodila in nadziral reševanje nalog pri posameznih otrocih. Čas testiranja ni presegel ene 

šolske ure, torej 45 minut, in za otroke ni predstavljal obremenitve, večje od običajne šolske 

dejavnosti. 

Antropometrične podatke in podatke o gibalnih sposobnostih otrok vsako šolsko leto med 

poukom športa pridobivajo športni pedagogi na osnovnih šolah, zbrane podatke pa pošljejo na 

Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, kjer ekipa mednarodno uveljavljenih raziskovalcev, ki 

je odgovorna za sistem SLOfit, skrbi za njihovo urejanje, obdelovanje in varovanje. Ko sem 

opravil testiranja na vseh devetih osnovnih šolah, sem se povezal z dr. Gregorjem Starcem, 

docentom na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, ki je vodja Laboratorija za diagnostiko 

telesnega in gibalnega razvoja ter vodja nacionalnega sistema SLOfit. Omogočil mi je dostop 

do podatkov o telesnih merah in gibalnih sposobnostih istih otrok, ki sem jih testiral s testno 

baterijo IF. 

Vsi podatki otrok so bili shranjeni pod raziskovalno šifro in torej anonimizirani. Identiteta otrok 

v raziskavi nikakor ni razvidna, s čimer sem zagotovil varstvo osebnih podatkov. 
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5. 4. Statistične analize 

Vse podatke sem statistično obdelal s pomočjo programa SPSS v. 22.0 (IBM Corp, 2013). 

Ker me je zanimalo, kako veljavna je uporabljena testna baterija za merjenje izvršilnih funkcij 

na izbrani populaciji, sem želel preveriti latentno strukturo spremenljivk in hkrati ugotoviti, 

kako se sklada z modelom Miyake idr. (2000), ki predpostavlja tri izvršilne funkcije: delovni 

spomin, inhibicijo in preklapljanje oz. fleksibilnost. Na devetih izbranih merah (glej Tabelo 6 

v naslednjem poglavju) sem zato opravil eksploratorno faktorsko analizo z metodo glavnih osi 

(Principal axis factoring, PAF). Na podlagi lastnih vrednosti sem izločil tri faktorje in jih rotiral 

s pravokotno (Varimax) rotacijo. Faktorske vrednosti sem za potrebe nadaljnjih analiz izračunal 

z regresijsko metodo (Thurstone, 1935). Dobljene faktorje najbolj smiselno interpretiram kot: 

(i) združeni faktor inhibicije in vidnega nadzora, (ii) delovni spomin ter (iii) verbalno fluentnost 

(glej Tabelo 18 v Dodatku); moj trifaktorski model IF se torej ne sklada povsem z modelom 

Miyake idr. (2000). Mera zanesljivosti (Cronbachova α) za prvi faktor znaša 0,60, za drugi 

faktor 0,77 in za tretji faktor 0,64; po Kline (1999) sta prva in tretja vrednost zadovoljivi, 

vrednost za drugi faktor pa dobra. 

Latentne strukture podatkov gibalnih sposobnosti nisem preverjal, ampak sem se držal 

razdelitve, kot jo uporablja sistem SLOfit (oz. model Casperson, Powell in Christenson, 1985), 

torej na dva vidika fitnesa – z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes in z zdravjem povezan fitnes. 

Osem mer gibalnih sposobnosti sem z metodo glavnih komponent (Principal component 

analysis, PCA) združil pod ti dve komponenti (glej Tabelo 20 v Dodatku)23. 

Z izračuni Pearsonovih koeficientov, ki so mera moči linearne korelacije, sem preveril H1, H2 

in H3; pri tem sem preverjanje H1 dodatno podkrepil s testom za preverjanje razlike med dvema 

vrednostma korelacijskih koeficientov (Chen in Popovich, 2002). Z enosmerno ANOVO pa 

sem preverjal domnevo, da obstaja razlika v gibalnih sposobnostih in izvršilnih funkcijah med 

vsaj dvema skupinama otrok glede na ITM ter s tem preveril H4 in H5. 

  

                                                             
23 Pred nadaljnjo analizo sem vrednosti pri prvi komponenti (z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes) 

zaradi lažje interpretacije pomnožil z -1. 
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6. REZULTATI 

 

Najprej prikazujem opisne statistike vseh v raziskavo vključenih spremenljivk – telesnih, 

gibalnih in kognitivnih. 

 

Tabela 4. Opisne statistike ITM. 

N 203 

M 18,2 

SD 3,52 

Mdn 17,4 

Min. 12,2 

Max. 34,8 

Asimetričnost 1,219 

Sploščenost 2,056 

 

Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti, ki sta sicer pokazatelja normalnosti 

porazdelitve, kažeta na rahlo odstopanje od normalnosti (porazdelitev je koničasta in 

asimetrična v desno), kar je pričakovano – v populaciji je namreč proporcionalno največ ljudi 

z normalno telesno težo, medtem ko je debelih ljudi le nekaj odstotkov. Če podatke, pridobljene 

v svoji raziskavi, primerjam z lanskim poročilom sistema SLOfit, SLOfit 2017 (Starc, idr., 

2017), lahko potrdim, da je standardni odklon na pridobljenem vzorcu primerljiv s standardnim 

odklonom populacije lanskih 11-letnikov. Je pa zato povprečje nekoliko nižje od 

populacijskega – ta za dečke znaša 19,5 in za deklice 19,3 – kar je razumljivo, glede na to, da 

so otroci v preučevanem vzorcu v povprečju mlajši od 11 let. 

 

Tabela 5. Opisne statistike mer gibalnih sposobnosti in indeksa gibalne učinkovitosti (IGU)24. 

 z gib. učinkovitostjo povezan fitnes  z zdravjem povezan fitnes   

 DPR SDM PON T60  DT PRE VZG T600    IGU 

N 203 203 203 203  203 203 203 203  203 

M 35,2 155,6 139,9 108,0  41,4 44,5 35,6 164,1  50,7 

SD 4,05 19,98 37,74 9,28  9,43 7,75 29,18 26,46  21,56 

Mdn 35 155 133 106  41 45 26 158  49,1 

Min. 22 100 83 88  15 23 0 118  1,0 

Max. 50 208 330 149  67 61 130 265  95,2 

                                                             
24 IGU za posameznega otroka je izračunan kot povprečje standardiziranih vrednosti na vseh osmih 
gibalnih nalogah glede na otrokov spol in starost v mesecih (Starc idr., 2017). Izračunan je na populaciji 

vseh otrok, ki so vključeni v sistem SLOfit. 
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Asim. 0,176 -0,038 1,701 0,814  0,109 -0,572 1,115 0,986  -0,087 

Splo. 1,456 -0,144 5,255 1,607  -0,067 0,146 0,676 1,129  -0,620 

DPR – Dotikanje plošč z roko (število dotikov);  

SDM – Skok v daljino z mesta (dolžina skoka v centimetrih); 

PON – Poligon nazaj (čas v desetinkah sekunde); 

DT – Dvig trupa (število dvigov); 

PRE – Predklon stoje (globina v centimetrih); 

VZG – Vesa v zgibi (čas v sekundah); 

T60 – Tek na 60 metrov (čas v desetinkah sekunde); 

T600 – Tek na 600 metrov (čas v sekundah). 

 

Odstopanje zgornjih spremenljivk od normalnosti ni tako veliko, da bi pomembno vplivalo na 

veljavnost uporabljenih statističnih testov. Sicer se od gibalnih sposobnosti, ki se uvrščajo pod 

z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, najmanj normalno porazdeljujeta DPR, kjer se rezultati 

večine otrok gosto porazdeljujejo blizu povprečja, in PON, kjer je velika večina učencev 

dosegla povprečen rezultat, nekaj zelo slabih rezultatov (visokih vrednosti) pa porazdelitev 

umetno naredi bolj desno asimetrično, kot je sicer. Od sposobnosti, ki sodijo pod z zdravjem 

povezan fitnes, najbolj izstopa VZG zaradi svoje asimetričnosti v desno – večina otrok je torej 

dosegla precej nizek rezultat – pri T600 pa je nekaj otrok doseglo zelo slabe rezultate (visoke 

vrednosti), hkrati je pa veliko takih, ki imajo povsem enak rezultat. 

Sicer pa lahko povprečja in standardne odklone rezultatov posameznih preizkusov gibalnih 

sposobnosti pri svojem vzorcu primerjam tudi s povprečji in standardnimi odkloni lanskega 

poročila SLOfit 2017 (Starc idr., 2017). Resda so v poročilu rezultati prikazani posebej glede 

na spol otrok, a s primerjavo lahko vseeno dobim splošno sliko o tem, kako reprezentativni so 

podatki pridobljenega vzorca. Rezultati DPR so primerljivi s populacijo, le SD je nekoliko višji, 

saj se za 11-letnike giblje okoli 4,55; rezultati SDM so nekoliko nižji od populacijskega 

povprečja (to je lani znašalo 161 za dečke in 155 za deklice), prav tako je nekoliko nižji SD, ki 

se je v lanski populaciji gibal med 21,78 in 22,88; povprečje pri PON je primerljivo s 

povprečjem populacije, SD pa nekoliko nižji, saj (preračunan)25 za lanskoletne deklice znaša 

40,10, za dečke pa 45,70; tudi rezultati T60 so, kar se povprečja tiče, primerljivi s populacijo 

in manj variabilni, saj SD v pridobljenem vzorcu znaša 9,42, v populaciji lanskih 11-letnih 

učencev in učenk pa se (preračunan) giblje med 10,80 in 12,30; rezultati DT so primerljivi s 

populacijo tako, kar se tiče povprečja kot tudi SD; povprečje pri PRE je primerljivo s 

populacijskim, SD pa je primerljiv s populacijskim SD dečkov, a nižji od siceršnjega SD 11-

letnih učenk; rezultati T600 so rahlo boljši kot populacijsko povprečje (za dečke je to znašalo 

164,8, za deklice pa 171,0), kar se tiče SD, pa so dobljeni rezultati manj variabilni kot tisti v 

populaciji (SD se je tam gibal med 29,30 in 32,75). Povprečni indeks gibalne učinkovitosti 

(IGU) je primerljiv s populacijskim povprečjem lanskoletnih 11-letnikov. 

 

  

                                                             
25 V poročilu SLOfit 2017 (Starc idr., 2017) so rezultati in s tem tudi povprečja ter standardni odkloni 
pri preizkusih Poligon nazaj (PON) in Tek na 60 metrov (T60) zabeleženi v sekundah, medtem ko so v 

moji raziskavi podatki pri istih preizkusih zapisani v obliki desetink sekunde (glej dno Tabele 5). 
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Tabela 6. Opisne statistike mer izvršilnih funkcij in ostalih kognitivnih sposobnosti. 

 

Vse kognitivne spremenljivke se porazdeljujejo normalno (rahlo izstopa le F1F2, kjer je velika 

večina učencev dosegla povprečen rezultat, skrajnih rezultatov pa je bilo bolj malo), kar mi 

omogoča uporabo parametričnih statističnih postopkov pri uporabi rezultatov. 

Ker je uporabljena testna baterija nova in še ni validirana na izbrani populaciji, tudi ne morem 

primerjati vrednosti zgornjih statistik s populacijskimi vrednostmi. 

 

6. 1. Povezanost gibalnih sposobnosti in izvršilnih funkcij pri normativni populaciji otrok 

Ker me je zanimalo, kako so pri normativni populaciji otrok, torej pri tistih z normalno telesno 

težo, gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije medsebojno povezane, sem izračunal dvosmerne 

korelacije med:  

(i) dosežki posameznih nalog, ki merijo gibalne sposobnosti in IF (Tabela 7),  

(ii) posameznimi merami gibalnih sposobnosti in tremi faktorji, dobljenimi s faktorsko 

analizo na rezultatih testov, ki merijo IF (Tabela 8),  

(iii)  dvema komponentama gibalnih sposobnosti (z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes in 

z zdravjem povezan fitnes) in tremi faktorji IF (Tabela 9), 

(iv)  posameznimi merami IF in kompozitnim skorom gibalnih sposobnosti – indeksom 

gibalne učinkovitosti oz. IGU (Tabela 10) ter  

(v) tremi faktorji IF in IGU (Tabela 11). 

 delovni spomin  verbalna fluentnost  inhibicija in vidni nadzor 

 DS1 DS2  TF1 TF2 TF3  TSAK TSBK VIS F1F2 

N 203 203  203 203 203  203 203 203 203 

M 6 4  7 13 10  17 8 51 60 

SD 0,96 0,77  2,73 3,31 2,18  4,91 3,66 9,28 14,33 

Mdn 6 4  7 13 10  17 9 50 61 

Min. 3 3  1 2 2  4 1 24 10 

Max. 8 6  16 21 15  31 16 82 98 

Asim. 0,220 0,493  0,460 -0,663 -0,469  0,182 -0,407 0,247 -0,600 

Splo. 0,049 0,070  0,118 0,863 0,609  0,012 -0,666 0,183 1,076 

DS1 – dolžina najdaljšega pravilno ponovljenega zaporedja na testu Številčni razpon naprej;  

DS2 – dolžina najdaljšega pravilno ponovljenega zaporedja na testu Številčni razpon nazaj; 

TF1 – število napisanih besed na prvem podtestu Testa verbalne fluentnosti (besede na črko S); 

TF2 – število napisanih besed na drugem podtestu Testa verbalne fluentnosti (živali); 

TF3 – število napisanih besed na tretjem podtestu Testa verbalne fluentnosti  

(preklapljanje med kategorijama sadja in pohištva); 

TSAK – število pravilno povezanih krogcev pri delu A Testa sledenja; 

TSBK – število pravilno povezanih krogcev pri delu B Testa sledenja; 

VIS – vsota pravilno rešenih dražljajev na vseh treh podtestih Testa vidnega iskanja; 

F1F2 – vsota pravilno rešenih dražljajev na obeh podtestih Flanker testa. 
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Tabela 7. Korelacije med posameznimi merami gibalnih sposobnosti in izvršilnih funkcij.26 

 z gib. učinkovitostjo povezan fitnes  z zdravjem povezan fitnes 
 

DPR SDM PON T60  DT PRE VZG T600 

DS1 r -,034 ,027 -,095 ,041  ,056 ,002 ,082 -,131 

p ,674 ,740 ,238 ,616  ,491 ,980 ,312 ,104 

DS2 r ,136 ,165 -,196 -,053  ,254 ,143 ,147 -,222 

p ,091 ,040 ,015 ,512  ,001 ,076 ,068 ,006 

TF1 r ,247 ,152 -,275 -,194  ,220 ,243 ,048 -,218 

p ,002 ,059 ,001 ,016  ,006 ,002 ,556 ,006 

TF2 r ,309 ,178 -,311 -,153  ,322 ,065 ,186 -,246 

p ,000 ,027 ,000 ,058  ,000 ,423 ,021 ,002 

TF3 r ,141 ,146 -,276 -,135  ,241 ,145 ,220 -,176 

p ,079 ,069 ,001 ,094  ,002 ,071 ,006 ,028 

TSAK r ,203 ,129 -,213 -,048  ,277 ,191 ,176 -,147 

p ,011 ,111 ,008 ,552  ,000 ,017 ,028 ,068 

TSBK r ,289 ,193 -,323 -,182  ,308 ,154 ,174 -,250 

p ,000 ,016 ,000 ,024  ,000 ,055 ,030 ,002 

VIS r ,267 ,174 -,305 -,159  ,205 ,314 ,246 -,164 

p ,001 ,031 ,000 ,048  ,011 ,000 ,002 ,042 

F1F2 r ,282 ,103 -,259 -,130  ,135 ,128 ,183 -,202 

p ,000 ,202 ,001 ,106  ,094 ,114 ,023 ,012 

    
 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,05). 

 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,01). 

                                                             
26 Zavedam se, da lahko večkratno preverjanje domnev vpliva na verjetnost napake prve vrste (alfa). 

Vendar pa se pri izračunu korelacij, katerih koeficienti in p vrednosti so prikazane v Tabelah 7 – 14, 

nisem poslužil nobenega popravka (npr. Bonferronijevega). K odločitvi je pripomogla razprava avtorjev 
Bender in Lange (2001): (i) če uporabljeni testi med seboj korelirajo (tako rezultati preizkusov gibalnih 

sposobnosti kot tudi rezultati testov IF so statistično značilno in v povprečju srednje visoko medsebojno 

povezani), preproste formule za izračun skupne ravni alfa napake ni moč najti; (ii) Bonferronijev 
popravek naj bi se uporabil le v primerih, ko je število testov majhno (< 5) in ko so korelacije med 

testnimi statistikami nizke; (iii) podatke eksploratornih študij je zaradi nejasne korelacijske strukture 

smiselneje analizirati brez popravkov za multiple teste. 
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Tabela 8. Korelacije med posameznimi merami gibalnih sposobnosti in tremi faktorji izvršilnih 

funkcij. 

 z gib. učinkovitostjo povezan fitnes   z zdravjem povezan fitnes 

   DPR SDM PON T60  DT PRE VZG T600 

inhibicija + 

vidni nadzor 

r ,317 ,177 -,317 -,167  ,222 ,297 ,236 -,190 

p ,000 ,027 ,000 ,038  ,006 ,000 ,003 ,018 

delovni 

spomin 

r ,008 ,074 -,110 ,021  ,124 ,041 ,086 -,164 

p ,922 ,360 ,174 ,799  ,126 ,613 ,285 ,041 

verbalna 

fluentnost 

r ,253 ,189 -,338 -,174  ,338 ,167 ,207 -,241 

p ,001 ,019 ,000 ,031  ,000 ,038 ,010 ,003 

    
 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,05). 

 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,01). 

 

 

Tabela 9. Korelacije med komponentama gibalnih sposobnosti po sistemu SLOfit in tremi 

faktorji izvršilnih funkcij. 

  z gibalno 

učinkovitostjo 

povezan fitnes 

z zdravjem povezan 

fitnes 

inhibicija + 

vidni nadzor 

r ,307 ,310 

p ,000 ,000 

delovni 

spomin 

r ,058 ,150 

p ,475 ,063 

verbalna 

fluentnost 

r ,306 ,332 

p ,000 ,000 

   
  – Korelacija je statistično značilna (p < 0,01). 

 

Če se najprej osredotočim na povezave vseh posameznih manifestnih spremenljivk (Tabela 7), 

lahko izpostavim mero gibalnih sposobnosti PON (mera koordinacije), ki je statistično značilno 

(negativno in šibko do srednje visoko) povezana (p < 0,05 in p < 0,01) s prav vsemi merami 

izvršilnih funkcij razen z DS1 (mera delovnega spomina). Z najmanj merami IF sta statistično 

značilno (p < 0,05 in p < 0,01) negativno povezani gibalni sposobnosti, merjeni s T60, torej 

šprinterska hitrost (hitrost prenašanja impulzov), in s PRE (gibljivost). Obe sta povezani s tremi 

IF – T60 je statistično značilno povezana s TF1 (verbalna fluentnost), TSBK (fleksibilnost) in 

VIS (vidni nadzor), PRE pa s TF1, TSAK (hitrost procesiranja informacij) in VIS. Na drugi 
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strani – če v Tabeli 7 namesto stolpcem sledim vrsticam – lahko izpostavim mero VIS, ki ''je 

vsebovana'' prav v vseh preučevanih merah gibalnih sposobnosti. Sledi ji TSBK, ki je statistično 

značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezana z vsemi gibalnimi merami (z DPR, SDM, DT, PRE in 

VZG pozitivno, s PON, T60 in T600 pa negativno), razen s PRE. DS1 je edini predstavnik mer 

IF, ki ni statistično značilno povezana z nobeno od mer gibalnih sposobnosti. DS2, sorodna, 

vendar bolj kompleksna mera delovnega spomina, pa je statistično značilno (p < 0,05 in 

p < 0,01) povezana s polovico gibalnih sposobnosti (pozitivno s SDM (mera eksplozivne moči) 

in z DT (mera moči in vzdržljivosti) ter negativno s PON in T600 (mera aerobne vzdržljivosti). 

S štirimi gibalnimi sposobnostmi sta statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezani tudi 

meri TF3 (fleksibilnost) in F1F2 (inhibicija) – TF3 je pozitivno povezana z DT in VZG 

(vzdržljivost v moči) ter negativno s PON in T600, F1F2 pa podobno, le da je namesto z DT 

pozitivno povezana z DPR (hitrost prenašanja impulzov). 

Gledano z vidika faktorjev (Tabela 8), sta tako združeni faktor inhibicije in vidnega nadzora 

kot tudi verbalna fluentnost statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezana prav z vsemi 

merami gibalnih sposobnosti, medtem ko je delovni spomin statistično značilno (p < 0,05) in 

negativno povezan le z eno, in sicer s T600. Ta mera je tudi edina mera gibalnih sposobnosti, 

ki je statistično značilno (p < 0,05 in p <0,01) negativno povezana z vsemi faktorji IF.  

Če število koreliranih manifestnih spremenljivk še nadalje reduciram (Tabela 9), ugotovim, da 

delovni spomin ni statistično značilno povezan z nobeno od dveh komponent gibalnih 

sposobnosti, z nobenim od dveh fitnesov. Preostala dva faktorja sta s komponentama povezana 

statistično značilno (p < 0,01) in srednje visoko pozitivno. 

 

Tabela 10. Korelacije med merami izvršilnih funkcij in indeksom gibalne učinkovitosti (IGU). 

   DS1 DS2 TF1 TF2 TF3 TSAK TSBK VIS F1F2 

IGU r ,088 ,284 ,336 ,336 ,321 ,312 ,378 ,372 ,269 

p ,276 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

 
 – Korelacija je statistično značilna  (p < 0,01). 

 

Tabela 11. Korelacije med tremi faktorji IF in indeksom gibalne učinkovitosti (IGU). 

  
inhibicija + 

vidni nadzor 
delovni spomin 

verbalna 

fluentnost 

IGU r   ,384 ,142 ,401 

p ,000 ,078 ,000 

     
 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,001). 

 

Pogled na Tabelo 10 pove, da je skupni dosežek na vseh preizkusih gibalnih sposobnosti 

statistično značilno pozitivno povezan (p < 0,01) z vsemi merami izvršilnih funkcij, razen z 

DS1, torej rezultati na testu Številčni razpon naprej; povezave so šibke do srednje visoke. 

Gledano z vidika faktorjev (Tabela 11) je indeks gibalne učinkovitosti statistično značilno 

(p < 0,001) in srednje visoko pozitivno povezan z združenim faktorjem inhibicije in vidnega 

nadzora ter z verbalno fluentnostjo. 
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S H1 sem predpostavljal, da so gibalne sposobnosti, ki predstavljajo z gibalno učinkovitostjo  

povezan fitnes (merjene z DPR, SDM, PON in T60) močneje povezane z izvršilnimi funkcijami 

kot tiste, ki so kazalniki z zdravjem povezanega fitnesa (merjene z DT, PRE, VZG in T600). 

Že bežen pogled na korelacije med posameznimi merami (Tabela 7), še bolj pa na korelacije 

med posameznimi gibalnimi merami in tremi kognitivnimi faktorji (Tabela 8), pove, da 

porazdelitev korelacij ni takšna kot je domnevana – očitno so izvršilne funkcije precej 

enakomerno povezane tako s fitnesom, povezanim z gibalno učinkovitostjo, kot tudi s fitnesom, 

povezanim z zdravjem. Med merami slednjega izstopata DT, ki meri moč in vzdržljivost trupa, 

ter T600, ki meri aerobno vzdržljivost – ti meri sta statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) 

povezani kar s sedmimi od devetih mer IF. Po drugi strani je T60, mera (šprinterske) hitrosti 

oz. hitrosti prenašanja impulzov, ki spada pod fitnes, povezan z gibalno učinkovitostjo, 

statistično značilno (p < 0,05) povezana le s tremi merami IF. Faktorja, ki predstavljata mere 

inhibicije, vidnega nadzora in verbalne fluentnosti, sta statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) 

povezana prav z vsemi gibalnimi sposobnostmi. Najbolj zgovorna pa je Tabela 9, ki neposredno 

prikazuje, da sta obe gibalni komponenti, obe vrsti fitnesa, statistično značilno (p < 0,01) – in 

celo s podobno visokimi korelacijskimi koeficienti – pozitivno povezani z dvema faktorjema 

izvršilnih funkcij.  

Na podlagi vrednosti iz omenjene tabele in podatka o višini korelacije med obema vrstama 

fitnesa (korelacijski koeficient znaša 0,685) lahko izvedem statistični test za preverjanje razlike 

med dvema vrednostma korelacijskih koeficientov (Chen in Popovich, 2002). Vrednost testne 

statistike t je definirana kot: 

𝑡𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑎 = (𝑟𝑥𝑦 −  𝑟𝑧𝑦)√
(𝑛 − 3)(1 +  𝑟𝑥𝑧)

2(1 −  𝑟𝑥𝑦
2 −  𝑟𝑥𝑧

2 −  𝑟𝑧𝑦
2 + 2𝑟𝑥𝑦𝑟𝑥𝑧𝑟𝑧𝑦)

 

 (1) 

kjer 𝑛 predstavlja velikost vzorca, 𝑟 pa vrednost korelacijskega koeficienta za različne pare 

spremenljivk. Če v enačbo (1) vnesem vrednosti korelacijskih koeficientov za korelacijo med 

združenim faktorjem inhibicije in vidnega nadzora ter z gibalno učinkovitostjo povezanim 

fitnesom ter za korelacijo med istim faktorjem IF in z zdravjem povezanim fitnesom, vrednost 

testne statistike znaša 𝑡 =  −0,057, kar pomeni, da korelacijska koeficienta nista statistično 

značilno (p < 0,01) različna. Podobno velja za faktor verbalna fluentnost – njegovi korelaciji z 

dvema vrstama fitnesa se med seboj ne razlikujeta statistično značilno (p < 0,01), saj je vrednost 

testne statistike 𝑡 =  −0,023. 

S H2 sem predpostavljal, da sta IF inhibicija (zajeta v F1F2, pa tudi VIS) in fleksibilnost 

(predstavljena z merama TF3 in TSBK) ter vidni nadzor (TSAK, TSBK, VIS), verbalna 

fluentnost (TF1 in TF2) in hitrost procesiranja informacij (zajeta v pravzaprav vseh nalogah, 

razen v DS1 in DS2) statistično značilno povezani z večino gibalnih sposobnosti. Z vidika 

posameznih mer (Tabela 7) je večina navedenih mer IF res statistično značilno (p < 0,05 in 

p < 0,01) povezanih z večino mer gibalnih sposobnosti – VIS z vsemi, TSBK z vsemi, razen z 

eno, TF1 in TF2 pa z vsemi, razen z dvema (torej s tremi četrtinami mer). Edino TF3 in F1F2 

sta statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezani le s polovico mer gibalnih sposobnosti. 

Na ravni faktorjev (Tabela 8) sta IF inhibicija in fleksibilnost, ki prav tako nasičuje prvi faktor, 

ter vidni nadzor, poleg tega pa tudi verbalna fluentnost statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) 

povezana z vsemi posameznimi merami gibalnih sposobnosti. Hitrost procesiranja informacij 

ni bila merjena neposredno, a ker predpostavljam, da je v zajeta v vseh merah, ki nasičujejo 

prvi in tretji faktor, lahko rečem, da je povezana z vsemi merami gibalnih sposobnosti. Z vidika 

dveh vrst fitnesa po vzoru sistema SLOfit (Tabela 9) je razvidno, da so z obema komponentama 
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statistično značilno (p < 0,01) povezane v faktorjih zajeti tako IF inhibicija in fleksibilnost kot 

tudi ostale merjene kognitivne sposobnosti – vidni nadzor, verbalna fluentnost in hitrost 

procesiranja informacij. 

S H3 sem predpostavljal, da delovni spomin ni statistično značilno povezan z nobeno od 

preučevanih gibalnih sposobnosti. Gledano z vidika povezav med posameznimi merami 

(Tabela 7) je moč opaziti, da delovni spomin, merjen s testom Številčni razpon naprej (DS1), 

ni statistično značilno povezan z nobeno od mer gibalnih sposobnosti, medtem ko je delovni 

spomin, merjen s testom Številčni razpon nazaj (DS2), statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) 

povezan s štirimi merami, in sicer s SDM, PON, DT in T600. Z vidika povezav med gibalnimi 

sposobnostmi in faktorji IF (Tabela 8) je razvidno, da je drugi faktor, delovni spomin, statistično 

značilno (p < 0,05) povezan z eno mero, in sicer s T600 – otroci, ki so v svojem delovnem 

spominu sposobni vzdrževati in ponoviti več števk, torej razdaljo 600 metrov pretečejo v 

krajšem času in obratno. Z vidika povezav med latentnimi konstrukti – med tremi faktorji IF in 

dvema komponentama gibalnih sposobnosti (Tabela 9) – pa je razvidno, da faktor delovnega 

spomina ni statistično značilno povezan z nobeno vrsto fitnesa (korelacija med delovnim 

spominom in z zdravjem povezanim fitnesom je sicer mejno statistično značilna (p < 0,10) in 

zelo šibka). 

 

6. 2. Gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije treh skupin otrok glede na ITM 

Drugi cilj moje raziskave je usmerjen v to, kako se tri skupine otrok – otroci z normalno telesno 

težo, tisti s prekomerno telesno težo in debeli otroci – med seboj razlikujejo glede na gibalne 

sposobnosti in izvršilne funkcije. S H4 sem predpostavljal, da so v gibalnih sposobnostih 

najuspešnejši otroci z normalno telesno težo, manj uspešni otroci s prekomerno težo, debeli 

otroci pa so gibalno najmanj uspešni. S H5 sem isto smer razlik med skupinami otrok glede na 

ITM predpostavljal tudi na področju IF. 

Najenostavnejši postopek za odgovarjanje na zgornje raziskovalno vprašanje je izračun 

korelacij med indeksom telesne mase (ITM) in merami gibalnih sposobnosti (Tabela 12) ter IF 

(Tabela 13).  

 

Tabela 12. Korelacije med indeksom telesne mase (ITM) in posameznimi merami gibalnih 

sposobnosti. 

  DPR SDM PON T60  DT PRE VZG T600 

ITM r -,094 -,389 ,465 ,361  -,341 -,132 -,509 ,493 

p ,183 ,000 ,000 ,000  ,000 ,060 ,000 ,000 

 
 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,01). 

 

Kot domnevano, je ITM statistično značilno (p < 0,01) povezan s skoraj vsemi merami gibalnih 

sposobnosti (razen z DPR, ki je mera hitrosti prenašanja impulzov in s PRE, mero gibljivosti 

trupa). Pozitivno je povezan s PON (mera koordinacije), T60 (mera hitrosti prenašanja 

impulzov) in  T600 (mera aerobne vzdržljivosti) – težji otroci so za opravljanje teh preizkusov 

torej potrebovali več časa in obratno. Negativno pa je indeks telesne mase povezan s SDM 

(mera eksplozivne moči) ter DT in VZG (meri vzdržljivosti in moči) – težji otroci oz. otroci z 

višjim ITM so pri teh preizkusih dosegli nižji rezultat in obratno. Opisani rezultati potrjujejo 

domnevo, da so otroci z nižjim ITM gibalno uspešnejši in obratno. 
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Tabela 13. Korelacije med indeksom telesne mase (ITM) in posameznimi merami izvršilnih 

funkcij. 

  DS1 DS2 TF1 TF2 TF3 TSAK TSBK VIS F1F2 

ITM r -,079 -,025 -,073 -,072 -,135 -,115 -,120 -,060 -,011 

p ,263 ,723 ,302 ,311 ,055 ,103 ,089 ,398 ,873 

 

V nasprotju z domnevo pa nobena od posameznih mer IF ni statistično značilno povezana z 

ITM. Od kognitivnih faktorjev (Tabela 14) je verbalna fluentnost sicer statistično značilno 

(p < 0,05) – a zelo šibko – negativno povezana z ITM, druga dva faktorja pa s kazalnikom 

prehranjenosti nista statistično značilno povezana. 

 

Tabela 14. Korelacije med indeksom telesne mase in faktorji IF. 

  
inhibicija + 

vidni nadzor 
delovni spomin 

verbalna 

fluentnost 

ITM r -,049 -,047 -,145 

p ,485 ,504 ,038 

    
 – Korelacija je statistično značilna (p < 0,05). 

 

Tabela 15. Aritmetične sredine in standardni odkloni (v poševnih oklepajih) gibalnih 

spremenljivk po skupinah otrok glede na indeks telesne mase. 

 DPR SDM PON T60  DT PRE VZG T600 

N 
35  

(4,05) 

160 

(18,26) 

131 

(29,37) 

106 

(8,38) 
 

43 

(8,71) 

45 

(7,64) 

43 

(28,84) 

158 

(24,19) 

PP 
34  

(3,96) 

144 

(15,82) 

154 

(32,56) 

111 

(6,71) 
 

39 

(9,47) 

45 

(7,17) 

16 

(16,67) 

173 

(18,89) 

D 
35  

(4,21) 

134 

(23,60) 

203 

(59,40) 

119 

(14,46) 
 

30 

(8,61) 

40 

(9,25) 

4 

(4,21) 

206 

(23,12) 

N – otroci z normalno telesno težo (n = 155) 

PP – prekomerno težki otroci (n = 34) 

D – debeli otroci (n = 14) 

 

Po opravljeni enosmerni ANOVI s post-hoc testi27 sem ugotovil, da se tri skupine otrok glede 

na indeks telesne mase v gibalnih sposobnostih niso statistično značilno (p < 0,05) razlikovale 

                                                             
27 Čeprav je v strogo statističnem smislu izračun in prikaz omenjenih korelacij bolj optimalen, pa je 

vsebinsko, ozirajoč se na preučevane subjekte in potencialno pomoč le-tem, manj ustrezen. Če rečem, 
da se ob zvišanju ITM za X enot dosežek na nekem testu zniža za Y enot, bo za večino ljudi to vse prej 

kot razumljivo. Razvrščanje v skupine glede na ITM je zato vsebinsko veliko bolj smiselno – laična 
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le pri Dotikanju plošč z roko (𝐹(2, 200)  =  0,97; 𝑝 =  0,383) in pri Predklonu stoje 

(𝐹(2, 200)  =  2,88; 𝑝 =  0,058). Pri preizkusu Dotikanje plošč z roko so se sicer najbolje 

odrezali otroci z normalno telesno težo, rahlo slabše debeli otroci in najslabše otroci s 

prekomerno telesno težo. Pri preizkusu Predklon stoje so normalno težki in prekomerno težki 

otroci dosegali skorajda enake rezultate, medtem ko so debeli otroci v povprečju dosegali 

najslabše rezultate. Pri vseh ostalih gibalnih sposobnostih oz. pri nalogah, ki jih merijo, so se 

med skupinami pojavile statistično pomembne razlike: pri Skoku v daljino z mesta 

(𝐹(2, 200)  =  20,66; 𝑝 < 0,01), Poligonu nazaj (𝐹(2, 200)  =  34,62; 𝑝 <  0,01), Dvigu 

trupa (𝐹(2, 200)  = 14,99; 𝑝 <  0,01), Vesi v zgibi (𝐹(2, 200)  =  25,07; 𝑝 <  0,01), Teku 

na 60 metrov (𝐹(2, 200)  = 15,97; 𝑝 <  0,01) in Teku na 600 metrov (𝐹(2, 200)  =  29,93; 

𝑝 <  0,01). Pri vseh omenjenih nalogah so bili najuspešnejši otroci z normalno telesno težo, 

manj uspešni otroci s prekomerno težo in najmanj gibalno uspešni debeli otroci. 

 

Tabela 16. Aritmetične sredine in standardni odkloni (v poševnih oklepajih) kognitivnih 

spremenljivk po skupinah otrok glede na indeks telesne mase. 

 DS1 DS2 TF1 TF2 TF3 TSAK TSBK VIS F1F2 

N 
6 

(0,99) 

4 

(0,76) 

8 

(2,86) 

13 

(3,27) 

10 

(2,21) 

17 

(4,87) 

8 

(3,62) 

51 

(9,55) 

60 

(14,53) 

PP 
5 

(0,83) 

4 

(0,74) 

8 

(2,52) 

12 

(3,64) 

9 

(2,00) 

16 

(4,94) 

8 

(3,51) 

50 

(8,03) 

60 

(12,91) 

D 
6 

(0,89) 

4 

(1,00) 

7 

(1,45) 

13 

(2,59) 

9 

(2,32) 

16 

(5,24) 

7 

(4,37) 

48 

(9,17) 

61 

(16,36) 

N – otroci z normalno telesno težo (n = 155) 

PP – prekomerno težki otroci (n = 34) 

D – debeli otroci (n = 14) 

 

Na področju izvršilnih funkcij in pridruženih kognitivnih sposobnosti enosmerna ANOVA ni 

pokazala nobenih statistično značilnih razlik med tremi preučevanimi skupinami otrok. Vzorci 

razlik, čeprav statistično neznačilnih, so za posamezne spremenljivke precej različni. Na testu 

Številčni razpon naprej (𝐹(2, 200)  =  0,69; 𝑝 =  0,501) so na primer najvišje rezultate 

dosegali debeli otroci, nekoliko nižje otroci z normalno telesno težo in najnižje prekomerno 

težki otroci. Povsem obratna smer razlik od pričakovane se je pokazala na testu Številčni razpon 

nazaj (𝐹(2, 200)  =  0,00; 𝑝 =  0,995) in na Flanker testu (𝐹(2, 200)  =  0,04; 𝑝 =  0,963) 

– pri teh dveh preizkusih so se najbolje odrezali debeli otroci, slabše prekomerno težki in 

najslabše normalno težki otroci. Na prvem podtestu (črka S) Testa verbalne fluentnosti 

(𝐹(2, 200)  =  0,83; 𝑝 =  0,437) so otroci z normalno telesno težo in prekomerno težki otroci 

dosegali v povprečju zelo podobne rezultate, debeli otroci pa opazno slabše, na drugem podtestu 

(živali) Testa verbalne fluentnosti (𝐹(2, 200)  =  1,71; 𝑝 =  0,184) pa so najnižje rezultate 

dosegali prekomerno težki otroci, skoraj enako visoke pa normalno težki in debeli otroci. 

Pričakovana smer razlik (najbolje: otroci z normalno telesno težo, srednje: otroci s prekomerno  

                                                             
javnost namreč lažje razume, kaj na primer pomeni izraz prekomerna telesna teža, pa tudi to, da se 
recimo debeli otroci slabše odrežejo na nalogah gibalnih sposobnosti. Zato se tudi v svoji raziskavi 

osredotočam na skupine in kot prevladujočo statistično operacijo opiram na ANOVO, torej primerjavo 

med povprečji teh skupin. 
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težo, najslabše: debeli otroci) se je, čeprav prav tako statistično neznačilna, pokazala pri tretjem 

podtestu (preklapljanje med kategorijama) Testa verbalne fluentnosti (𝐹(2, 200)  =  1,04; 𝑝 =
 0,356), delu A (𝐹(2, 200)  =  0,86; 𝑝 =  0,426) in delu B Testa sledenja (𝐹(2, 200)  =
 1,00; 𝑝 =  0,371) ter Testu vidnega iskanja (𝐹(2, 200)  =  0,77; 𝑝 =  0,464).   
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7. DISKUSIJA 

 

7. 1. Obravnava rezultatov v luči problema in hipotez 

V Rezultatih bi na prvo raziskovalno vprašanje – na kakšen način so pri otrocih z normalno 

telesno težo gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije medsebojno povezane – in iz njega 

izpeljane vsebinske hipoteze bržkone lahko odgovoril z enim samim izračunom oz. enim samim 

prikazom. V Tabeli 9 sem namreč podal korelacijske koeficiente za korelacije med latentnimi 

konstrukti obeh preučevanih področij in iz nje je moč dovolj hitro in učinkovito razbrati vse 

potrebne informacije. A po drugi strani sem želel prikazati celoten proces poglabljanja v 

povezave med področjema, zato sem po načelu lijaka analizo krčil iz mnoštva povezav vseh 

posameznih vključenih mer preko postopnega reduciranja manifestnih spremenljivk vse do 

tega, da sem na koncu gibalne sposobnosti združil pod en sam konstrukt, gibalno učinkovitost, 

in prikazal povezave z izvršilnimi funkcijami (ter nekaterimi bolj temeljnimi kognitivnimi 

sposobnostmi) – inhibicijo in vidnim nadzorom, delovnim spominom ter verbalno fluentnostjo. 

Število korelacij sem tako drastično zmanjšal z 72 (Tabela 7) na 3 korelacije (Tabela 11). Pri 

tem vse ravni raziskovanja povezav vrednotim povsem enakovredno, saj menim, da ima pri 

interpretaciji vsaka svoj namen. 

Če še enkrat povzamem omenjene ravni, lahko izpostavim nekaj vidnejših vidikov. Velika 

večina korelacij med posameznimi merami gibalnih sposobnosti in IF – slabi dve tretjini – je 

statistično značilnih (p < 0,05 in p < 0,01), a so večinoma vse šibke – Pearsonovi korelacijski 

koeficienti se namreč gibljejo med 0,16 in 0,32. Posamezne mere so medsebojno povezane, saj 

je vsaka vključena mera statistično značilno (p < 0,05 ali p < 0,01) povezana z vsaj polovico 

merami z drugega področja. Na področju gibalnih sposobnosti so izjema mere eksplozivne moči 

(SDM), (šprinterske) hitrosti (T60) in gibljivosti (PRE), na področju IF pa le mera delovnega 

spomina (DS1). Delovni spomin ni niti kot faktor statistično značilno povezan z gibalnimi 

sposobnostmi, združenimi pod dve vrsti fitnesa (po vzoru sistema SLOfit) – z zdravjem povezan 

fitnes in z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes (oz. s spretnostjo povezan fitnes po modelu 

Caspersen, Powell in Christenson (1985)) – poleg tega pa tudi ni statistično značilno povezan 

z gibalno učinkovitostjo. Po drugi strani sta IF inhibicija in fleksibilnost ter bolj temeljne 

kognitivne sposobnosti, verbalna fluentnost, vidni nadzor in hitrost procesiranja informacij 

statistično značilno povezane z obema vidikoma gibalnih sposobnosti, z obema fitnesoma, prav 

tako pa tudi s splošnim pokazateljem gibalne učinkovitosti. 

S H1 sem predpostavljal, da so izvršilne funkcije močneje povezane z gibalnimi sposobnostmi, 

ki predstavljajo z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, kar je temeljilo na dodatni 

predpostavki, da so te sposobnosti bolj kompleksne in kot take zahtevajo večjo vključitev 

izvršilnih funkcij ali kognitivnih sposobnosti na splošno. Podobno je razmišljal tudi Bös (1987), 

ko v svojem tri-nivojskem modelu opredeli kontinuum energetsko determiniranih gibalnih 

sposobnosti naproti informacijsko usmerjenim. Best (2010) in De Greeff idr. (2017) pa v svojih 

raziskavah predpostavljajo, da ponavljajoč se vzorec aerobične vadbe (ki vključuje predvsem z 

zdravjem povezan fitnes) zahteva najmanj vključenosti IF, saj ni nobene potrebe po usmerjanju 

kognicije k točno določenemu cilju ali po koordinaciji delov telesa z namenom izvajanja 

kompleksnih gibov. Raziskovalci, ki so preučevali z zdravjem povezan fitnes v povezavi z 

izvršilnim funkcioniranjem, po drugi strani poročajo o pozitivnem vplivu te vrste fitnesa na 

neposredne kot tudi posredne pokazatelje IF (npr. Chaddock idr., 2012; Pontifex idr., 2011; 

Scudder idr., 2014). Toda ti so se v svojih raziskavah vselej osredotočali na razlike med bolj in 

manj ''fit'' otroki, pri čemer so otrokom merili razne fiziološke parametre, kot so na primer 

največja količina kisika (v litrih), ki so ga aktivne mišice sposobne izrabiti za proizvodnjo 
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energije (v eni minuti) (VO2max), hitrost srčnega utripa ali pa razmerje med kisikom in 

ogljikovim dioksidom v krvi. Zaradi drastično drugačnega načina merjenja se zato pri 

postavljanju hipotez nisem želel preveč opirati na njihove rezultate. Poleg tega – ker niso 

raziskovali na ravni sposobnosti – omenjeni avtorji nikjer niso opravljali primerjav z drugo 

vrsto fitnesa, ki je povezan z gibalno učinkovitostjo oz. spretnostjo.   

Kakor kažejo rezultati moje raziskave, moje predpostavke niso bile pravilne, saj so IF z obema 

vrstama fitnesa povezane srednje visoko, in sicer s približno enako visokimi korelacijskimi 

koeficienti (Tabela 9), ki se med seboj ne razlikujejo statistično značilno (glej zapis pod 

enačbo (1)). Morda pa je bilo po drugi strani moje domnevanje točno, razlaga zavrnitve H1 pa 

je razumljiva šele ob upoštevanju izvedbe preizkusov in pregledu povezav med posameznimi 

manifestnimi spremenljivkami. Menim, da so preizkusi v sistemu SLOfit, ki preverjajo z 

zdravjem povezan fitnes, torej Dvig trupa (moč in vzdržljivost (v moči)), Predklon stoje 

(gibljivost), Vesa v zgibi (moč in vzdržljivost) ter Tek na 600 metrov (aerobna vzdržljivost) na 

podobni ravni kompleksnosti kot tisti, ki preverjajo z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, in 

torej zahtevajo podobno raven ciljno usmerjene kognicije. 

S H2 sem domneval, da sta izvršilni funkciji inhibicija in fleksibilnost povezani z večino 

gibalnih sposobnosti, prav tako pa tudi bolj splošne kognitivne sposobnosti, ki jih je merila 

testna baterija, torej vidni nadzor, verbalna fluentnost in hitrost procesiranja informacij. Razlogi 

za predpostavljanje naštetih povezav so bili sicer različni. Vidni nadzor in hitrost procesiranja 

informacij – te sicer nisem direktno meril, a sem predpostavljal, da je zajeta v vseh vključenih 

testih, razen v dveh, ki preverjata delovni spomin – sta tako temeljni kognitivni funkciji, da sta 

nujno potrebni za opravljanje kakršnegakoli gibanja. Povedano drugače – hitreje kot otrok 

zaznava svojo okolico in hitreje kot predeluje informacije, ki mu omogočajo napredovanje proti 

cilju, učinkovitejše bo njegovo gibanje, boljše bodo njegove gibalne sposobnosti. Določeni 

raziskovalci (npr. Davis, Pitchford in Limback, 2011; Roebers in Kauer, 2009) so mnenja, da 

sta omenjeni funkciji pravzaprav podlaga za povezave med gibalnimi in kognitivnimi 

sposobnostmi. Povezave med inhibicijo in gibalnimi sposobnostmi sem predpostavljal na 

podlagi raziskav (Rigoli, Piek, Kane in Oosterlaan, 2012; Robers in Kauer, 2009), ki poročajo 

o povezavi med rezultati na Flanker testu in koordinacijo ter ravnotežjem. Za povezave med 

fleksibilnostjo in gibalnimi sposobnostmi, po drugi strani, nisem našel nobenih raziskav, a sem 

prav tako predpostavljal njeno temeljnost za učinkovito gibanje – sploh za opravljanje 

preizkusov, kot so zbrani v sistemu SLOfit. Kar se povezav med gibalnimi sposobnostmi in 

verbalno fluentnostjo tiče, pa so različni avtorji do zdaj poročali o nasprotujočih si rezultatih. 

Tako na primer Wassenberg in sodelavci (2005) poročajo o pozitivni povezanosti med skupnim 

skorom na testih gibalnih sposobnosti ter verbalno fluentnostjo pri dečkih, Aadland in drugi 

(2017) pa so odkrili pozitivno povezanost kompozitnega skora gibalnih sposobnosti z vsemi 

merami IF, razen z verbalno fluentnostjo pri obeh spolih; raziskav, ki bi preučevale povezave 

med verbalno fluentnostjo in posameznimi gibalnimi sposobnostmi, nisem našel. V svoji 

raziskavi sem slednje predpostavljal delno tudi zaradi tega, ker faktor verbalna fluentnost 

pravzaprav vključuje mero fleksibilnosti in hitrosti procesiranja informacij, katerih povezave z 

gibalnimi sposobnostmi sem že predhodno predpostavil. 

Če na povezave med posameznimi manifestnimi spremenljivkami (Tabela 7) pogledam z vidika 

vključenih mer IF, lahko izpostavim mero VIS, ki je bila statistično značilno (p < 0,05 in 

p < 0,01) povezana prav z vsemi gibalnimi sposobnostmi, in mero TSBK, ki je bila statistično 

značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezana z vsemi merami gibalnih sposobnosti, razen s PRE 

(mero gibljivosti). B del Testa sledenja (TSBK) naj bi v glavnem meril fleksibilnost, čeprav 

zaradi svoje oblike in posledične zahteve iskanja naslednjega pravilnega dražljaja po prostoru 

po mojem mnenju v veliki meri preizkuša tudi posameznikovo vidno pozornost oz. vidni 
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nadzor28. Poleg tega je pri reševanju podtesta vseskozi potrebna določena mera inhibicije, saj 

nas navajenost ''sili'' bodisi v zaporedje števil (sploh po predhodno rešenem podtestu, kjer se 

pričakuje ravno to) bodisi v zaporedje črk; v vsakdanjem življenju se verjetno nikoli ne srečamo 

z zahtevami po hitrem preklapljanju med enim in drugim zaporedjem. Posameznik, ki rešuje ta 

podtest, mora torej vsakič znova inhibirati začeto zaporedje oz. intuitivni odziv in se na 

metakognitivni ravni usmerjati k pravilu ''številka-črka''. Test vidnega iskanja (VIS), kot že ime 

nakazuje, meri predvsem posameznikove sposobnosti vidnega iskanja, vidno pozornost, vidni 

nadzor. Vendar pa, menim, tudi ta test na nek način meri sposobnost inhibicije, saj ni dovolj le, 

da posameznik preiskuje izbrani prostor – to, da tarčni dražljaj odkrije, ''opazi'', mu omogoča 

predhodno inhibiranje distraktorjev, dražljajev, ki so nalašč29 zelo podobni tarčnemu. In res, v 

raziskavi se je izkazalo, da so nekateri otroci (verjetno predvsem zaradi časovnega pritiska) 

konsistentno označevali tudi distraktorje, kar je po mojem mnenju pokazatelj zmanjšane 

inhibicije30. Rezultati na uporabljeni različici Flanker testa, ki je bil razvit posebej za merjenje 

inhibicije, so bili sicer statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01) povezani le s polovico gibalnih 

sposobnosti: s hitrostjo izmeničnih gibov rok (oz. hitrostjo prenašanja impulzov), s 

koordinacijo, z močjo in vzdržljivostjo (rok) ter z aerobno vzdržljivostjo. Prvi dve sposobnosti, 

ki predstavljata z gibalno učinkovitostjo povezan fitnes, sta bili sicer z inhibicijo povezani 

močneje. Se pa poraja vprašanje, koliko ta za skupinsko reševanje prilagojena različica 

dejansko meri sposobnost inhibicije – če ne meri zgolj ''gole'' hitrosti procesiranja informacij v 

kombinaciji z vidnim nadzorom ter nenazadnje fine motorike. Na ravni faktorjev (Tabela 8) je 

združeni faktor inhibicije in vidnega nadzora (v katerem je vsebovana tudi fleksibilnost) 

statistično značilno (p < 0,05 in p < 0,01), šibko do srednje visoko, povezan z vsemi 

preučevanimi gibalnimi sposobnostmi. Očitno sta inhibicija in fleksibilnost kot temeljni IF v 

modelu Miyake idr. (2000), poleg tega pa tudi vidni nadzor, najpomembnejši za vse vidike 

gibanja. 

Morda lahko najenostavneje razložim povezave z vidnim nadzorom, saj gibanje pač vedno 

poteka v prostoru in če le nimamo prirojene težje slepote, potem je vidna pozornost, vidni 

nadzor, nujna sestavina za orientacijo v prostoru in pravzaprav osnova za izbiro ustreznega 

gibalnega vzorca. Preiskovani otroci so morali pri preizkusu Poligon nazaj na primer ves čas 

pogledovati nazaj, da bi se pravočasno izognili oviri oz. ji prilagodili svoje vzvratno gibanje. 

Podobno moramo vsi v vsakdanjem življenju s pomočjo vidnega nadzora prilagajati korak, ko 

na primer hodimo po obljudeni ulici – ko stopamo s pločnikov, se izogibamo nasproti hodečim 

ljudem in ostalim oviram, kot so prometni znaki ali parkirani avtomobili. Konstrukt gibalni 

nadzor (ang. motor control), ki se pogosto uporablja v literaturi s področja gibanja, naj bi 

vključeval načrtovanje, spremljanje in sprotno popravljanje kompleksne gibalne koordinacije 

ter senzomotorične integracije (Piek idr., 2004; Dyck, Piek, Kane in Patrick, 2009). Če ta izraz 

''prevedem'' v IF, lahko rečem, da gibalni nadzor pravzaprav pomeni usklajevanje vidnega 

nadzora, nadzora nad telesom in gibi telesa – pri tem je fleksibilnost tisti del izvršilnega 

delovanja, ki vse skupaj dejansko usklajuje, inhibicija pa ves čas zavira tiste (vz)gibe, ki v dani 

situaciji niso primerni oz. učinkoviti. Sicer pa je bila od vseh posameznih gibalnih sposobnosti 

(Tabela 7) z največ merami IF – z vsemi, razen z DS1 – statistično značilno (p < 0,05 in 

                                                             
28 Po mnenju Gaudino, Geisler in Squires (1995) celo še bolj kot A del. 
29 V testni situaciji so distraktorji namenoma ustvarjeni tako, da čimbolj zavajajo, preusmerjajo 
pozornost, v vsakdanjem življenju pa si v situacijah, ko nekaj iščemo v prostoru, tarčni dražljaji in 

distraktorji večinoma niso tako zelo podobni. Poleg tega pri identifikaciji neznanih dražljajev oz. 

objektov vidni nadzor poteka ''od spodaj navzgor'', medtem ko v vsakdanjih situacijah zaradi 

predhodnega znanja vidni nadzor usmerjajo procesi ''od zgoraj navzdol'' (Alexander in Zelinsky, 2011). 
30 Tudi korelacija med rezultati na Testu vidnega iskanja in na Flanker testu, ki naj bi meril inhibicijo, 

je statistično značilna pozitivna (p < 0,01) in srednja do visoka. 
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p < 0,01) povezana ravno koordinacija (merjena s Poligonom nazaj), kar je v luči zgornjega 

razmišljanja o gibalnem nadzoru zelo smiselno. Koordinacijo bi lahko namreč opredelili kot 

najkompleksnejšo gibalno sposobnost; podobno kot Haag (1995), ki jo pojmuje kot kompleks 

sposobnosti, ali pa Šarabon (2007), ki jo povezuje z gibljivostjo. Rezultate moje raziskave 

potrjuje Diamond (2000), ko ugotavlja, da vaje gibalne koordinacije zahtevajo visoko raven 

kognitivnega nadzora in inhibicije. Zanimiv pa je podatek, da so bili s koordinacijo statistično 

značilno (p < 0,01) povezani tudi rezultati na Testu verbalne fluentnosti oz. faktor verbalna 

fluentnost. Očitno so otroci, ki so učinkovitejši v besednem izražanju, hkrati tudi uspešnejši pri 

kompleksnih gibalnih nalogah, kot je poligon nazaj. Vendar zakaj bi bilo temu tako? Morda gre 

razlog za to povezavo iskati v nekem tretjem dejavniku, morda je zgolj posredna. Verbalna 

fluentnost je, kot se je izkazalo v moji raziskavi, statistično značilno (p < 0,01) povezana tudi s 

hitrim prenašanjem impulzov (merjeno z Dotikanjem plošč z roko), z vzdržljivostjo v moči 

trupa (merjena z Dvigom trupa), z eksplozivno močjo (merjena s Skokom v daljino z mesta) in 

z gibljivostjo (merjeno s Predklonom stoje). Vse naštete gibalne sposobnosti so nedvomno 

potrebne za učinkovito opravljen preizkus Poligon nazaj. Verbalna fluentnost je bila sicer 

povezana tudi s šprintersko hitrostjo (merjeno s Tekom na 60 metrov) in z aerobno 

vzdržljivostjo (merjeno s Tekom na 600 metrov). Morda pa bi lahko povezave med verbalno 

fluentnostjo in gibalnimi sposobnostmi oz. obema vidikoma fitnesa oz. indeksom gibalne 

učinkovitosti razložila kakšna teorija iz evolucijske psihologije ali evolucijske fiziologije. 

Zgodnji ljudje, ki so bili gibalno sposobnejši in so prehodili oz. pretekli več miljeja, so namreč 

s tem odkrili več njegovih raznovrstnosti – več rastlinskih in živalskih vrst, več 

fizičnogeografskih pojavov itd. – in posledično širili svoj ''besednjak'' (slikovni, zlogovni ali 

besedni). Žal takšne teorije drugje nisem našel, zato zaenkrat ostaja tu, kot ideja. 

Medtem ko sem se s prvima dvema hipotezama dotikal (velikosti) različnih povezav – na ravni 

manifestnih spremenljivk kot tudi preučevanih latentnih konstruktov – sem s H3 predpostavljal 

neobstoj povezave, in sicer sem domneval, da delovni spomin ni povezan z nobeno od 

preučevanih gibalnih sposobnosti. Precej novejših raziskav (npr. Brocken, Kal in Kamp, 2016; 

Buszard idr., 2017; Krajenbrink, van Abswoude, Vermeulen, van Cappellen in Steenbergen, 

2018) sicer preučuje obseg delovnega spomina v povezavi z gibalnimi sposobnostmi, a se 

avtorji bodisi osredotočajo na vidnoprostorsko komponento delovnega spomina bodisi 

preverjajo vpliv obsega delovnega spomina na učenje in izvajanje novih, predvsem zelo 

enostavnih gibov v eksperimentalni situaciji; pri tem dodajajo, da točnega odgovora na 

vprašanje vpliva še ne poznamo. Jaz pa v svoji raziskavi nisem preverjal učenja novih gibalnih 

vzorcev, ampak opravljanje preizkusov gibalnih sposobnosti, ki so otrokom že poznani – zato 

sem tudi domneval, da ni potrebe po vzdrževanju kakršnikoli navodil ali shem v delovnem 

spominu. 

Delovni spomin sem preverjal z dvema testoma (morda bolje rečeno dvema različicama istega 

testa), s Številčnim razponom naprej (DS1) in Številčnim razponom nazaj (DS2). Rezultati na 

prvem niso bili statistično povezani z nobeno od preučevanih mer gibalnih sposobnosti, medtem 

ko so bili rezultati na drugem statistično povezani s štirimi gibalnimi sposobnostmi – z 

eksplozivno močjo (p < 0,05), s koordinacijo (p < 0,05), vzdržljivostjo v moči trupa (p < 0,01) 

in aerobno vzdržljivostjo (p < 0,01); mera DS2 je bila statistično značilno (p < 0,01) povezana 

tudi z indeksom gibalne učinkovitosti. Na tem mestu bi izpostavil predvsem dobljene povezave 

DS2 z obema vrstama vzdržljivosti. Aerobna vzdržljivost (merjena s Tekom na 600 metrov) je 

bila celo edina od gibalnih sposobnosti, ki je bila, čeprav šibko, statistično značilno (p < 0,05) 

povezana s faktorjem delovni spomin (Tabela 8). Otroci, ki so bili v svojem delovnem spominu 

sposobni vzdrževati in (vzvratno) ponoviti več števk, so torej razdaljo 600 metrov pretekli v 

krajšem času in obratno. Morda je k njihovi tekmovalnosti in posledično večji agilnosti ter 

hitrejšemu teku prispevalo dejstvo, da so v delovnem spominu ves čas vzdrževali svoje vrstno 
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mesto v skupini. Zna biti, da je tudi v vsakdanjih življenjskih situacijah učinkovit delovni 

spomin pomemben za našo vzdržljivost. Če slednjo namreč razumemo širše – kot odpornost 

proti utrujenosti (Škof, 2007b) – potem je vsekakor ključnega pomena, da se ves čas 

opominjamo na zadan cilj in se tako obvarujemo, da bi nam ga prezgodnja utrujenost 

onemogočila doseči. Delovni spomin kot faktor sicer ni bil statistično značilno povezan z 

nobeno od preostalih merjenih gibalnih sposobnosti, niti če sem te združil v dve komponenti, 

dve vrsti fitnesa (Tabela 9). Se pa zavedam, da glede na nikalno postavljeno hipotezo ne morem 

z gotovostjo trditi, da sem s H3 pravilno domneval – povsem mogoče je, da povezav nisem 

našel zaradi kakšnega drugega razloga. Vzrok za neznačilnost povezav bi morda lahko tičal tudi 

v neveljavnosti oz. nediskriminatornosti mere DS1; slednja je bila namreč edina od 17 

vključenih mer (tako IF kot tudi gibalnih sposobnosti), ki ni bila statistično značilno povezana 

niti z eno od preostalih mer. 

Če se osredotočim na višino povezav med posameznimi sposobnostmi (Tabela 7), bi rad 

izpostavil tri izmed nekaj najmočnejših statistično značilnih (p < 0,01) korelacij, in sicer 

povezavo med fleksibilnostjo (merjeno z B delom Testa sledenja, TSBK) in gibalno 

koordinacijo (merjeno s Poligonom nazaj, PON), povezanost med vidnim nadzorom (merjenim 

s Testom vidnega iskanja, VIS) in gibljivostjo (merjeno s Predklonom stoje, PRE) ter korelacijo 

med verbalno fluentnostjo (merjeno s Testom verbalne fluentnosti, TF2) in hitrostjo prenašanja 

impulzov (merjeno z Dotikanjem plošč z roko, DPR). 

Povezavo med fleksibilnostjo in gibalno koordinacijo lahko razložim na več ravneh. Na bolj 

abstraktni ravni bi lahko rekel, da je fleksibilnost, ena izmed treh temeljnih izvršilnih funkcij 

po modelu Miyake idr. (2000), nekakšen kognitivni analog koordinacije. Predstavlja namreč 

sposobnost preklapljanja med različnimi miselnimi stanji, operacijami oziroma nalogami – 

podobno koordinacija označuje sposobnost ''preklapljanja'' in usklajevanja različnih delov 

telesa. Če pogledam z vidika sestavljenosti preizkusa Poligon stoje, je za uspešno in učinkovito 

izvedbo visoka raven fleksibilnosti vsekakor pomembna. Otrok mora namreč ves čas 

preklapljati med različnimi gibalnimi vzorci – od vzvratnega plazenja do dvigovanja in 

spuščanja trupa ob opiranju na dlani – pa tudi med različnimi operacijami na sploh, saj mora 

vmes pogledovati nazaj in pregledovati pot, predvidevati ovire na poti, nadzorovati gibanje in 

podobno. Navsezadnje pa lahko povezavo med fleksibilnostjo in koordinacijo osvetlim skozi 

dejstvo, da del B Testa sledenja (TSBK) poleg fleksibilnosti meri tudi vidni nadzor in morda 

celo še inhibicijo. Obe sposobnosti sta bili – kot posamezni meri in kot združeni faktor – 

statistično značilno (p < 0,01) povezani s koordinacijo in sta bržkone ključno potrebni za 

učinkovito izvedbo preizkusa Poligon nazaj, pa tudi sicer v vsakdanjih situacijah, ki zahtevajo 

koordinacijo telesa v prostoru. 

Da sta vidni nadzor in gibljivost trupa, ki spada v okvir z zdravjem povezanega fitnesa, 

povezani sposobnosti, je bržkone presenetljiva ugotovitev. Čemu bi bila gibljivost sploh 

povezana s katero izmed izvršilnih funkcij? Gibljivost – sposobnost izvedbe gibov z največjimi 

amplitudami (Šarabon, 2007) – vendar niti ne predpostavlja gibanja skozi prostor (kjer bi lahko 

vidni nadzor služil kot krmiljenje po izbrani poti med ovirami, na primer), ampak je lahko 

človek gibljiv tudi na mestu. Otroci so se pri preizkusu Predklon stoje gibali le tako, da so na 

posebni klopi/stolu napravili predklon, kot da bi se z dlanmi hoteli dotakniti prstov na nogah; 

podobno smo v vsakdanjem življenju gibljivi, ko se zjutraj prebudimo in se v postelji dvignemo 

v sedeči položaj. Zdi se, da vidni nadzor tu res ne igra pomembne vloge. Morda gre povezavo 

med rezultati na preizkusu gibljivosti in na Testu vidnega iskanja iskati v tem, kako se preizkus 

Predklon stoje izvaja. Otrok mora med izvajanjem predklona namreč s konicami prstov 

potiskati navzdol deščico, ki drsi po merilu. Tega se sicer iz njegove perspektive naj ne bi 

videlo, kar prepreči goljufanje in hkrati neveljavnost rezultatov – če bi otrok sproti opazoval 

merilo, bi lahko zavoljo tekmovanja na silo sunil deščico nižje, kar ne bi bil pravi pokazatelj 
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gibljivosti. Povsem mogoče je, da so se bolj gibljivi otroci nagnili toliko naprej, da so lahko 

opazovali merilo – in se ob tem morda še bolj potrudili, da so še bolj napredovali v predklonu, 

kot bi sicer. V tem kontekstu lahko razložim dejstvo, da so otroci z boljšimi rezultati na Testu 

vidnega iskanja dosegali tudi pomembno boljše rezultate na preizkusu Predklon stoje; ne 

nazadnje so morali merilo ne samo videti, temveč ga tudi znati prebrati, saj so števila gledali 

''obrnjena na glavo''. 

Povezavo med rezultatom na testu, ki je preverjal verbalno fluentnost in preizkusu iz SLOfit, 

ki preverja hitrost prenašanja impulzov, lahko bolje kot poskus generalizacije fluentnosti iz 

verbalne na gibalno razložim na način, da oba zahtevata hitre in spretne premike roke. Da to 

zahteva preizkus Dotikanje plošč z roko, je najverjetneje precej samoumevno. TF2 pa od vseh 

nalog v bateriji IF zahteva največ pisanja – otroci so namreč v povprečju v eni minuti napisali 

13 živali (in morda še kaj več besed31), kar je upoštevajoč njihovo starost in dejstvo, da s pisano 

pisavo še niso tako tekoči, menim, od njih zahtevalo precejšen napor za mišičje zapestja in 

podlakti, podobno kot pri intenzivnem izmeničnem dotikanju plošč. Prvi in tretji podtest Testa 

verbalne fluentnosti, četudi sta del istega testa kot TF2, zahtevata bodisi več iskanja in 

primerjanja besed po otrokovem notranjem besednjaku (besede na črko S) bodisi preklapljanje 

med kategorijama (sadje in pohištvo), kar vzame določen čas za razmišljanje, tako da otrok pri 

reševanju dela kratke premore med posameznimi besedami. Živali so, po drugi strani, ena bolj 

prominentnih kategorij v besednjaku 10- in 11-letnikov in očitno je bilo, da so učenci pri 

reševanju tega podtesta pisali še veliko hitreje in da je bila roka prepočasna za vse, kar so želeli 

napisati. Na tem mestu bi veljal pomislek o veljavnosti te specifične naloge, saj pri teh letih 

morda bolj kot verbalno fluentnost meri gibljivost roke, torej sposobnost hitrega pisanja. Morda 

bi lahko Testu verbalne fluentnosti dodali podtest, pri katerem bi moral otrok zgolj prepisovati 

že napisane besede. Rezultate tega podtesta bi potem pri nadaljnji analizi upoštevali kot 

''osnovo'' in rezultate ostalih podtestov v primerjavi z njo vrednotili kot korigirane vrednosti.  

Sicer pa sem v raziskavi preverjal tudi povezave gibalnih sposobnosti in izvršilnih funkcij z 

indeksom telesne mase (ITM). Ugotovil sem, da je bil slednji statistično značilno povezan z 

vsemi gibalnimi sposobnostmi, razen s hitrostjo izmeničnih gibov rok (oz. hitrostjo prenašanja 

impulzov), merjeno z Dotikanjem plošč z roko, in z gibljivostjo, merjeno s Predklonom stoje 

(Tabela 12). S preostalimi sposobnostmi, torej z eksplozivno močjo, koordinacijo, šprintersko 

hitrostjo, vzdržljivostjo v moči trupa, vzdržljivostjo in močjo ter z aerobno vzdržljivostjo je bil 

ITM povezan (p < 0,01) srednje visoko do visoko. Najmočneje je bil povezan z vzdržljivostjo 

in močjo, merjeno z Veso v zgibi, in z aerobno vzdržljivostjo, merjeno s Tekom na 600 metrov, 

kar je verjetno precej pričakovano, glede na to, da gre pri obeh preizkusih za vztrajanje 

(vzdržljivost) v premagovanju bodisi gravitacijske sile bodisi daljše poti. Da med ITM in 

uspešnostjo pri opravljanju gibalnih preizkusov obstaja negativna povezanost, sem potrdil tudi 

z ANOVO, kjer sem primerjal tri skupine otrok – tiste z normalno telesno težo, otroke s 

prekomerno telesno težo in debele otroke. Izkazalo se je, da so bili pri vseh preizkusih, razen 

pri Dotikanju plošč z roko in Predklonu stoje, najuspešnejši otroci z normalno telesno težo, 

manj uspešni otroci s prekomerno težo in najmanj gibalno uspešni debeli otroci, torej sem s H4 

pravilno predpostavljal razlike med skupinami. Poleg tega sem potrdil rezultate nekaterih 

drugih raziskav, npr. Matejek idr. (2014), ki so prav tako preizkušali slovenske otroke in jih v 

skupine glede na prehranjenost razdelili po istem kriteriju (Cole idr., 2000), res pa je bila 

povprečna starost teh otrok nekoliko nižja (7,3 leta) in so bili nekateri preizkusi gibalnih 

                                                             
31 Kot pri vseh podtestih Testa verbalne fluentnosti, sem tudi pri TF2 meril zgolj število odgovorov, ne 

pa število besed, kaj šele znakov. To pomeni, da so lahko nekateri učenci pisali samo ''kratke'' živali, 
medtem ko so drugi pisali tudi bolj ''dolge'' živali ali pa živali, sestavljene iz dveh besed (npr. morski 

pes, zlata ribica, divja svinja). 
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sposobnosti nekoliko drugačni. D'Hondt idr. (2011) prav tako potrjujejo razlike v gibalni 

učinkovitosti med skupinami otrok, ki so bile glede na ITM razdeljene po istem, že omenjenem, 

kriteriju; poleg tega pa dodajajo, da so se razlike med skupinami povečevale sorazmerno s 

starostjo preučevanih otrok. Učenci v moji raziskavi so bili v povprečju stari 10 let in 8 

mesecev, torej ravno v predpubertetnem obdobju, nekateri pa že v začetku pubertete – Strel idr. 

(2003) trdijo, da je to eno najobčutljivejših obdobij človekovega gibalnega razvoja, saj lahko 

hitra telesna rast in hormonske spremembe porušijo že naučene gibalne vzorce, otrok pa jih 

mora ponovno vzpostaviti. Morda so se tudi zaradi tega dejstva pokazale tolikšne razlike v 

gibalnih sposobnostih med preučevanimi otroki. 

S H5 sem predpostavljal, da razlike med skupinami otrok glede na indeks telesne mase obstajajo 

tudi na področju izvršilnih funkcij. Raziskave (tega sicer mladega raziskovalnega področja) 

namreč precej enoznačno poročajo o povezanosti ITM in izvršilnega funkcioniranja, čeprav 

zanjo navajajo različne razloge oz. predlagajo različne mehanizme, ki bi lahko vplivali na 

povezanost teh dveh konstruktov. Večinoma razmišljajo na način, da zmanjšane zmožnosti 

izvršilnega delovanja vplivajo na nastanek debelosti (npr. Cserjesi idr., 2007; Maayan idr., 

2011). Izmed IF večinoma izpostavljajo inhibicijo v smislu sposobnosti potlačitve vzgibov k 

prenajedanju oz. s hrano povezanih misli in vedenj ter poročajo o tem, da je zmanjšana 

inhibicija v otroštvu dober napovednik težav s telesno težo v kasnejših letih (npr. Francis in 

Susman, 2009; Seeyave idr., 2009) – tudi zaradi tega, ker naj bi bila neposredno povezana z 

vnosom kalorij (Guerrieri idr., 2009; Houben, 2011). 

Kakor kažejo rezultati raziskave, je bil ITM statistično neznačilno povezan s posameznimi 

merami IF (Tabela 13) kot tudi z dvema od treh izločenih faktorjev IF (Tabela 14) – edino 

povezava med verbalno fluentnostjo in ITM je bila statistično značilna (p < 0,05) ter šibka in 

negativna. Slednje ni odkrila nobena raziskava do zdaj, kakor v svoji pregledni študiji poročajo 

Liang idr. (2013), tako da tudi ne najdem ustrezne razlage zanjo. Morda bi lahko ''korenine'' v 

povezanosti verbalne fluentnosti in ITM podobno kot pri povezanosti med verbalno 

fluentnostjo in gibalno učinkovitostjo lahko iskali skozi evolucijsko psihologijo oz. fiziologijo. 

Morda razlog za, sicer šibko, povezavo tiči v tem, da podtesti Testa verbalne fluentnosti 

zahtevajo največ pisanja in posledično merijo tudi otrokove finomotorične sposobnosti – kot 

razmišljajo Cserjesi idr. (2007), bi lahko debeli otroci preprosto pisali okorneje, počasneje, in 

zato dosegli nižji rezultat. Odsotnost povezav med ostalimi merami IF in ITM, sploh pa 

(pričakovanih) povezav med inhibicijo in ITM, lahko morda razložim z različnimi preizkusi, ki 

so jih uporabljali zgoraj omenjeni avtorji in tistimi, ki sem jih uporabil sam. Za preizkušanje 

inhibicije so namreč večinoma uporabili Stroopov preizkus, pogosto uporabljan test v 

eksperimentalni psihologiji, ki temelji na tem, da moramo pri reševanju privzeti pravilo, ki je v 

čistem nasprotju s sicer avtomatskim procesom branja – pravilno odgovarjanje torej terja zelo 

visoko mero inhibicije avtomatskega odziva. Različica Flanker testa, ki sem jo uporabil, po 

drugi strani ne povzroči interference med avtomatskim branjem in npr. poimenovanjem barv, 

ampak je inhibicija potrebna le v primerih nekongruentnih dražljajev (CCCHCCC ali 

HHHCHHH)32. Morda uporabljen test, predvsem zaradi tega, ker je bil prilagojen za skupinsko 

reševanje, sploh ne meri inhibicije, ampak bolj vidni nadzor in hitrost procesiranja informacij. 

Tudi ANOVA ni pokazala statistično značilnih razlik v IF med otroki z normalno telesno težo, 

med prekomerno težkimi in med debelimi otroki. Pri nekaterih preizkusih so se pokazali celo 

nenavadni oz. nepričakovani trendi – na testu Številčni razpon nazaj in Flanker testu so tako 

debeli otroci dosegli v povprečju najvišje rezultate, rahlo nižje otroci s prekomerno telesno težo 

in najnižje normalno težki otroci. Res pa te razlike niso statistično značilne in ''anomalije'' v 

                                                             
32 In morda še v primerih, ko si sledi več enakih odgovorov in pride do ''navajenosti'', perseveracije 

odgovarjanja – čeprav je to verjetno bolj mera zmanjšane fleksibilnosti (Anderson, 2002) kot inhibicije. 
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smeri razlik verjetno odsevajo nehomogenost v velikosti skupin ali pa celo nehomogenost 

znotraj skupin samih. Skupina otrok z normalno telesno težo je bila verjetno najbolj raznolika, 

saj je zaradi odsotnosti spodnje meje za vključitev vanjo morda vsebovala tudi kakšne 

podhranjene otroke. 

 

7. 2. Metodološki vidiki magistrskega dela 

Nekaj manjših metodoloških pomanjkljivosti magistrskega dela sem sproti omenil že v 

prejšnjem podpoglavju, na tem mestu pa bom najprej komentiral postopek zbiranja podatkov, 

potem pa se bom posvetil še diskusiji o soočanju s temeljnimi težavami in omejitvami svoje 

raziskave. 

Kar se tiče testiranja izvršilnih funkcij, menim, da sem zagotovil visok nadzor in posledično 

kvaliteto zbiranja podatkov. V učilnici nikoli ni bilo toliko otrok, da jih ne bi mogel vseh hkrati 

zaobjeti s pogledom; ves čas sem imel pregled nad tem, kako kdo rešuje naloge. Poleg tega je 

za dodaten nadzor skrbel sotestator, pri večini testiranj je bila to kar razredničarka. Če se je 

slučajno zgodilo, da kljub predhodno rešenim primerom kateri izmed učencev določene naloge 

ni začel reševati na pravilen način (da je na primer števila pri testu Številčni razpon naprej 

vpisoval v napačna okenca), sem nepravilnost nemudoma opazil in jo takoj popravil. Prav tako 

sem vselej takoj zaznal, če je kdo od učencev goljufal – to se je sicer lahko zgodilo zgolj pri 

testu Številčni razpon nazaj, kjer so morali števke zapisovati z leve proti desni, nekateri pa so 

si nalogo želeli poenostaviti tako, da so pisali v obratni smeri (in torej izničili bistvo naloge). V 

teh primerih sem učenca/e opozoril in za ves razred povedal dodaten dražljaj z istim številom 

števk, kar je delovalo kot kazen in preverjeno preprečilo nadaljnje poskuse poenostavljanja 

reševanja. Skratka, z veliko gotovostjo lahko potrdim, da pri merjenju ni prišlo do napak, ki bi 

lahko vplivale na kakovost podatkov izvršilnih funkcij. Enake kvalitete zbiranja podatkov 

telesnih mer in gibalnih sposobnosti, žal, ne morem zatrditi – merjenj nisem spremljal sproti 

(predvsem zato, ker so se v veliki večini primerov izvajala na več šolah hkrati), za nazaj pa jih 

tudi ne morem zadostno preveriti. Lahko samo upam, da so rezultate vseh meritev resnično 

zapisovali le športni pedagogi, da torej zapisovanja pri katerem izmed preizkusov niso 

prepustili učencem samim. Slednje se sicer morda lahko dogaja pri preizkusih, pri katerih ni 

prostorskih in časovnih omejitev ali omejitev naprav, na primer pri preizkusu Dvig trupa, kjer 

lahko nalogo istočasno izvaja več učencev (in pri katerem učenci drug drugega pridržujejo) ali 

pa recimo pri preizkusu Vesa v zgibi, v kolikor je na razpolago več telovadnih drogov. Skratka, 

ker nisem osebno nadzoroval merjenj telesnih mer in testiranj gibalnih sposobnosti, poleg tega 

pa tudi nisem sproti posredno (preko športnih pedagogov na vključenih osnovnih šolah) 

preverjal kakovosti merjenj, ne morem z gotovostjo trditi, da dobljeni rezultati ne vsebujejo 

določene stopnje napake merjenja. 

Ena največjih metodoloških, pravzaprav kar konceptualnih omejitev, ki me je ovirala že pri 

razumevanju ter interpretaciji rezultatov in ki meče tudi določeno luč dvoma na njihovo 

veljavnost, je pojav ''nečistosti'' mer oz. testov, preizkusov (ang. task impurity problem). Mnogi 

avtorji (npr. Burgess, 1997; Miyake idr., 2000; Phillips, 1997) trdijo, da so s tem pojavom, žal, 

''okužene'' predvsem mere izvršilnih funkcij. Rezultat na nalogi, ki preverja določeno IF, naj bi 

bil tako sestavljen iz: (i) sistematične variance, ki pripada tisti IF, za katero je bil test razvit  

(npr. preklapljanje), (ii) variance, ki je deljena oz. skupna različnim tipom nalog IF (in je 

najverjetneje povezana z vzdrževanjem osredotočenosti na cilj), (iii) sistematične variance, ki 

pripada drugim kognitivnim procesom (npr. hitrost odgovarjanja, vizualno procesiranje) in (iv) 
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nesistematične variance, tj. napake (Snyder, Miyake in Hankin, 2015)33. Verjetno najbolj ''čisti'' 

meri v testni bateriji, s katero sem preizkušal otroke, sta bili obe meri delovnega spomina, DS1 

in DS2, kar je razvidno iz tega, kako močno ter enotno nasičujeta drugi faktor in ne nobenega 

drugega (Tabela 18 v Dodatku). Preizkusa Številčni razpon naprej in Številčni razpon nazaj sta 

tudi edina preizkusa, pri katerih odgovarjanje otrok ni časovno omejeno. Učencem sem dovolil 

toliko časa, kot so ga potrebovali, da so rešili primer; pri rezultatih me je zanimala le pravilnost 

zapisa. Vsi preostali testi vsebujejo časovno komponento in čeprav so prilagojeni za skupinsko 

reševanje – in posameznemu otroku torej nisem beležil reakcijskih časov za vsak dražljaj 

posebej – je, menim, hitrost reševanja oz. širše, hitrost procesiranja informacij kot najbolj 

temeljna kognitivna sposobnost, zajeta v prav vseh preostalih vključenih testih izvršilnih 

funkcij. In res, poskus eksploratorne faktorske analize na rezultatih testov IF z izločitvijo dveh 

faktorjev pokaže prav to – en faktor, ki bi mu lahko rekli delovni spomin in drug faktor (ki ga 

nasičujejo vse preostale mere) kot hitrost procesiranja informacij (glej tudi Tabelo 19 v 

Dodatku). Vendar pa ''kontaminiranost'' mer s hitrostjo procesiranja informacij niti ni moteča, 

saj je enotna. Zaradi tolikšne temeljnosti te kognitivne funkcije sem jo celo omenjal v hipotezah 

(natančneje v H2) kljub temu, da je nisem direktno meril. Pravi trn v peti so pravzaprav mere, 

ki hkrati predstavljajo več IF oz. preizkusi, ki očitno hkrati preverjajo več različnih konstruktov. 

Najvidnejša primera sta že omenjeni meri TSBK in VIS, ki sta bili povezani s skorajda vsemi 

gibalnimi sposobnostmi (TSBK ni bil povezan le z mero gibljivosti) in ki najverjetneje 

preizkušata mešanico fleksibilnosti, inhibicije, vidnega nadzora in hitrosti procesiranja. TF3, 

mera verbalne fluentnosti, ki predstavlja rezultate tretjega podtesta Testa verbalne fluentnosti, 

pa naj bi v bistvu preizkušala fleksibilnost oz. preklapljanje med dvema kategorijama.  

Sicer sem se ravno zaradi problema ''nečistosti'' mer na podatkih, pridobljenih s testno baterijo, 

odločil opraviti faktorsko analizo. Ker pa uporabljena Testna baterija za merjenje izvršilnih 

funkcij (Slana, Pečjak in Repovš, 2017) še ni bila nikoli faktorizirana, sem stopal po 

neoznačenem terenu in pravzaprav že v samem začetku sprejel veliko odgovornost glede izbora 

vključenih mer za analizo in poimenovanja dobljenih faktorjev. Hkrati sem z zbiranjem in 

analiziranjem podatkov želel prispevati k validiranju merskega instrumenta. Zaradi omenjenega 

sem se razmislekov o tem, katere konstrukte merijo posamezni testi, katere specifične mere 

uporabiti in kako osmisliti različne faktorske rešitve, loteval še toliko bolj previdno in temeljito. 

Veliko sem na primer razmišljal o različnih načinih vrednotenja rezultatov pri Flanker testu34 

in o tem, v kolikšni meri ta preizkus preverja hitrost procesiranja informacij in morda fino 

motoriko. Poleg že omenjenih pomislekov glede tega, v kolikšni meri dosežki na Testu vidnega 

                                                             
33 

 
Slika 4. Problem nečistih mer v raziskovanju IF (povzeto po Snyder, Miyake in Hankin, 2015). 
34 Velika večina otrok se je zaradi hitenja med reševanjem posameznega podtesta nemalokrat zmotila in 

namesto levega označila desno okence in obratno, a se (ob zavedanju napake) sproti (pred reševanjem 

naslednjega dražljaja) tudi popravila in napako skušala prekriti s čečkanjem. Pri ''blažjem'', 
''popustljivejšem'' načinu vrednotenja se kot končni rezultat šteje zgolj število pravilno rešenih 

dražljajev, vsakršno vmesno popravljanje pa zanemari. Sam sem se odločil uporabiti ''strožji'' kriterij 

vrednotenja, pri katerem sem tudi napake, ki so bile sproti ali pa naknadno popravljene, štel kot dejanske 

napake in jih odštel od skupnega rezultata. Menim namreč, da so ravno te hipne, impulzivne napake (ki 
so jih nekateri otroci vztrajno ponavljali in čečkali) pravi pokazatelj zmanjšane inhibicije in da so 

učinkovitejši tisti otroci, ki morda rešijo kak dražljaj manj, a zato konsistentno pravilno.  
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iskanja odražajo tudi inhibicijo (str. 38, prvi odstavek) in glede možnosti drugačnega 

vrednotenja Testa verbalne fluentnosti (str. 41, drugi odstavek) sem teoretiziral tudi o 

dodatnem, C delu Testa sledenja. Ta bi vseboval zgolj prazne kroge in že narisane črte, katerim 

bi sledili udeleženci, meril bi zgolj hitrost procesiranja informacij in fino motoriko ter bi na nek 

način služil kot ''kontrola'' za vrednotenje rezultatov A in B dela. Pravzaprav sem učence 

preizkušal tudi s prilagojeno različico Testa leksikalne odločitve (Meyer in Schvaneveldt, 

1971), ki pa sem ga v začetnih fazah analize podatkov povsem izločil iz modela predvsem 

zaradi slabše umeščenosti z vsebinsko-teoretskega vidika pa tudi zaradi zelo nizkih 

komunalitet. Spopadanje s faktorsko analizo je torej potekalo postopoma – preizkušal sem 

različne faktorske rešitve z različnimi metodami in različnimi števili vključenih mer. Zaradi 

neprimerno nizkih komunalitet sem bil primoran iz faktorskega modela odstraniti tudi nekatere 

teoretsko sicer zanimive mere. Ena izmed teh je naklon premice, dobljene z linearno regresijo 

na surovih dosežkih posameznih podtestov (oz. podstopenj) Testa vidnega iskanja, ki lahko 

nakazuje otrokovo "odpornost" na višanje zahtev naloge, druga pa na primer relativna razlika 

med številom pravilno rešenih dražljajev pri podtestu Flanker testa s pretežno kongruentnimi 

dražljaji in pri podtestu s pretežno nekongruentnimi dražljaji, ki morda še bolj neposredno 

nakazuje otrokovo inhibicijo. Kljub vsemu verjamem, da sem na koncu izbral model, ki je za 

dane podatke najbolj stabilen, hkrati pa najbolj smiseln za interpretacijo, čeprav tudi izločeni 

trije faktorji niso stoodstotno ''čisti''. Za ime posameznega faktorja sem se trudil izbrati čim 

manjše število prevladujočih, vodilnih konstruktov, pri čemer sem dal prednost specifičnim 

(izvršilnim funkcijam) pred bolj temeljnimi kognitivnimi ali pa psihomotoričnimi 

sposobnostmi. 

Medtem ko je instrument, s katerim sem preizkušal izvršilne funkcije učencev, novejše 

izdelave, pa se SLOfit preizkusi, po drugi strani, v nespremenjeni obliki uspešno uporabljajo 

že več desetletij. Toda Luz, Rodrigues in Cordovil (2014) menijo, da tudi preizkusi gibalnih 

sposobnosti niso ''odporni'' na pojav ''nečistosti'' mer. Z njihovim mnenjem se strinjam, saj sem 

se pri interpretacij rezultatov korelacij nemalokrat znašel v dilemi, katere vse gibalne 

sposobnosti zares meri določen preizkus. Nekateri so precej enoznačni – Dotikanje plošč z roko, 

na primer, zagotovo meri le hitrost izmeničnih gibov rok oz. hitrost prenašanja impulzov 

(posredno), podobno Predklon stoje zagotovo meri le gibljivost trupa. Po drugi strani so 

nekateri pomembno kompleksnejši, po mojem mnenju predvsem Poligon nazaj (PON) in oba 

preizkusa, ki vključujeta element teka, Tek na 60 metrov (T60) in Tek na 600 metrov (T600). 

Tako PON kot tudi T60 po mojem mnenju merita še sposobnost eksplozivne moči (kar 

nakazujejo tudi visoki koeficienti korelacij za povezave med rezultati na preizkusu Skok v 

daljino z mesta in omenjenima preizkusoma), uspešno opravljanje preizkusov T60 in T600 pa 

poleg šprinterske hitrosti oz. aerobne vzdržljivosti bržkone zahteva tudi veliko mero 

koordinacije. 
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8. ZAKLJUČKI 

 

S predstavljeno študijo sem želel odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji, povezani s področji 

telesnega, gibalnega in kognitivnega razvoja pri normativni populaciji otrok v srednjem in 

poznem otroštvu. Medtem ko so povezave med dejavniki z dveh posameznih področij, na 

primer med telesnimi merami in gibalnimi sposobnostmi ali pa med gibalno dejavnostjo in 

izvršilnimi funkcijami, dokaj dobro raziskane, pa se je vključitve vseh treh področij do zdaj 

lotilo le malo raziskovalcev. V hkratni preučitvi indeksa telesne mase, gibalnih sposobnosti in 

izvršilnih funkcij vidim torej edinstven prispevek moje študije – čeprav se po drugi strani 

zavedam, da lahko na račun širine kdaj zmanjka globine. 

Najprej sem želel preučiti, kako so pri otrocih z normalno telesno težo povezane spremenljivke 

gibalnega in kognitivnega razvoja, pri čemer sem se povezav lotil temeljito – od koreliranja 

posameznih mer do postopnega reduciranja (števila) spremenljivk na vedno splošnejše oz. 

sumativne. Rezultati so pokazali, da so gibalne sposobnosti, ki predstavljajo z zdravjem 

povezan fitnes, enako močno povezane z izvršilnimi funkcijami kot kazalniki z gibalno 

učinkovitostjo povezanega fitnesa, čeprav se slednje v literaturi večinoma omenjajo kot 

kompleksnejše in posledično kognitivno zahtevnejše. Pri H1 sem torej bodisi uporabil napačna 

predvidevanja (kar bi pomenilo, da se moti tudi veliko dozdajšnjih raziskav) bodisi so SLOfit 

preizkusi – ne glede na vrsto fitnesa – na približno enaki ravni kompleksnosti in zahtevajo 

približno enako visoko vključenost izvršilnih funkcij. S H2 sem domneval pravilno, saj srednje 

visoki korelacijski koeficienti med faktorjema, ki vključujeta inhibicijo, fleksibilnost, verbalno 

fluentnost, vidni nadzor in hitrost procesiranja informacij ter skupnim dosežkom na preizkusih 

gibalnih sposobnosti kažejo, da so naštete izvršilne in bolj temeljne kognitivne funkcije 

pozitivno vzajemno povezane z gibalno učinkovitostjo. Uspešnejši kot je bil otrok na preizkusih 

gibalnih sposobnosti, boljši so bili njegovi rezultati na preizkusih IF in obratno, manj gibalno 

učinkoviti otroci so se slabše odrezali na testih izvršilnega delovanja. Izjema je le delovni 

spomin, ki po rezultatih sodeč ni pomembno povezan s tem, kako gibalno sposoben je otrok; ta 

IF je bila sicer na ravni posameznih sposobnosti šibko povezana z gibalno sposobnostjo aerobna 

vzdržljivost – s tem lahko H3 delno potrdim. 

Nadalje me je zanimalo, kakšne so gibalne sposobnosti in izvršilne funkcije otrok z normalno 

telesno težo, otrok s prekomerno telesno težo in debelih otrok. S H4 sem skoraj povsem pravilno 

predpostavil, da se skupine otrok glede na indeks telesne mase pomembno razlikujejo med seboj 

v vseh preučevanih gibalnih sposobnostih – izjema sta bili zgolj hitrost izmeničnih gibov rok 

in gibljivost trupa – najuspešnejši so bili otroci z normalno težo, najmanj gibalno uspešni pa 

debeli otroci. V nasprotju s H5 pa ITM z izvršilnimi funkcijami očitno ni povezan, saj med 

preučevanimi skupinami učencev v reševanju testov IF ni bilo pomembnih razlik. 

V veljavnost in zanesljivost SLOfit preizkusov ne dvomim, saj se z veliko uspešnostjo 

nespremenjeno izvajajo že več desetletij, njihovo kvaliteto pa potrjujejo tudi tuji raziskovalci. 

Čeprav so oblikovani za merjenje gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov, pa je bila 

svojevrstna izkušnja, da sem jih ves čas raziskovanja vrednotil tudi skozi prizmo kognicije – 

namreč, katere izvršilne funkcije zahteva izvedba posameznega preizkusa in zakaj. Menim, da 

bi lahko takšna perspektiva dosti pomagala raziskovalcem s področja športa in gibanja, ki 

morda razvijajo preizkuse gibalnih sposobnosti, športnim pedagogom za načrtovanje izvedbe 

pouka oz. vsem, ki se na kakršenkoli način neposredno ukvarjajo z otroki v smislu priprave 

športnih delavnic, prostočasnih vadb in gibalnih iger. 

Po drugi strani o veljavnosti in zanesljivosti Testne baterije za merjenje izvršilnih funkcij 

(Slana, Pečjak in Repovš, 2017) ne vemo še ničesar. Zavedam se, da lahko to pridobljene 
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podatke in rezultate, vezane na izvršilne funkcije, postavi pod vprašaj. Če lahko zaradi 

nepreverjenosti testne baterije morda podvomim o posplošljivosti svoje študije, pa sem po drugi 

strani naredil prvi korak k validaciji merskega instrumenta – na nek način sem položil temelje 

za prihodnje raziskovalce, ki se bodo v našem prostoru z njim lotili testiranja izvršilnih funkcij. 

Poleg tega sem, verjamem, dobljene podatke faktoriziral smiselno. Moj model se sicer ni 

skladal s tistim od Miyake idr. (2000), a je vključil tudi verbalno fluentnost, ki jo raziskovalci 

v veliki večini preučujejo v povezavi z gibalnimi sposobnostmi. 

Nekateri rezultati moje raziskave so se približali izsledkom večine pomembnejših raziskav, 

nekateri si z njimi nasprotujejo. A kot v svoji pregledni študiji s področja povezav med 

gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami ugotavljajo že van der Fels idr. (2014), 

enoznačnih rezultatov in odgovorov še ni. Navsezadnje so takšna interdisciplinarna 

prizadevanja še precej mlada in zato bo potrebno še veliko raziskav, ki se bodo morale po 

mojem mnenju uskladiti predvsem glede tega, katere kognitivne sposobnosti je najbolj smiselno 

preučevati. Sam predlagam izvršilne funkcije in 'celota-ampak-različnost' pogled, ki ga 

predlaga preprost model Miyake idr. (2000). Menim, da lahko preprost in enoten temeljni 

gradnik, ki bi se ga posluževale vse raziskave, pomembno prispeva k razjasnitvi povezav med 

kognicijo, gibanjem in telesnimi merami. Ne nazadnje pa bi lahko k napredovanju na tem 

interdisciplinarnem področju – zaenkrat vsaj na teoretski ravni – pomagal tudi pogled s 

perspektive paradigme utelešene kognicije, ki predpostavlja, da kognitivni procesi ne vznikajo 

le v možganih, ampak jih pomembno oblikujejo predvsem lastnosti posameznikovega telesa in 

umeščenosti tega telesa v prostor, torej gibanja. 
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10. DODATKI 

 

A) Dodatni prikazi analiz 

 

Tabela 17. Komunalitete posameznih mer pred ekstrakcijo faktorjev in po njej. 

 začetne po ekstrakciji 

DS1 ,432 ,651 

DS2 ,436 ,625 

TF1 ,229 ,288 

TF2 ,266 ,357 

TF3 ,300 ,525 

TSAK ,321 ,375 

TSBK ,235 ,277 

VIS ,381 ,702 

F1F2 ,249 ,301 

 

 

Tabela 18. Faktorska matrika rotiranih faktorjev za trifaktorsko strukturo latentnega prostora 

izvršilnih funkcij (Varimax rotacija). 
 

 

Faktor 

1 2 3 

DS1 ,072 ,796 ,113 

DS2 ,134 ,770 ,122 

TF1 ,229 ,153 ,461 

TF2 ,247 ,020 ,544 

TF3 ,084 ,114 ,711 

TSAK ,494 ,103 ,359 

TSBK ,415 ,145 ,290 

VIS ,808 ,041 ,216 

F1F2 ,526 ,085 ,130 
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Tabela 19. Faktorska matrika rotiranih faktorjev za dvofaktorsko rešitev (Varimax rotacija). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 20. Komponentni matriki za dve komponenti gibalnih sposobnosti. 

korelacije glavnih komponent z merami gibalnih sposobnosti 

1  2 

DPR -0,465  DT 0,820 

SDM -0,858  PRE 0,461 

PON 0,800  VZG 0,814 

T60 0,836  T600 -0,848 

 

 
  

 

Faktor 

1 2 

DS1 ,083 ,968 

DS2 ,195 ,640 

TF1 ,492 ,159 

TF2 ,553 ,045 

TF3 ,501 ,152 

TSAK ,630 ,098 

TSBK ,514 ,141 

VIS ,656 ,062 

F1F2 ,455 ,085 
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B) Primer prošnje za ravnatelje osnovnih šol 

 
Lovro Tacol, dipl. psih. 
Skupni interdisciplinarni študijski program 
druge stopnje Kognitivna znanost 
lovro.tacol@gmail.com (051 252 346)                           Celje, 31. 1. 2018 
       
 
Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica 
IV. osnovna šola Celje 
 
 

PROŠNJA ZA DOVOLJENJE ZA IZVEDBO TESTIRANJA 
 
Spoštovana gospa ravnateljica! 
 
Sem Lovro Tacol, študent drugostopenjskega študijskega programa Kognitivna znanost na Univerzi v 
Ljubljani. V okviru svoje magistrske naloge izvajam raziskavo pod mentorstvom dr. Sonje Pečjak, 
profesorice za pedagoško psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in dr. Tine Bregant, dr. 
med., specialistke pediatrije ter specialistke specialne in rehabilitacijske medicine. Pri raziskavi 
sodeluje tudi Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.  
 
Namen raziskave je preučiti povezave med telesnimi merami osnovnošolskih otrok, njihovimi gibalnimi 
sposobnostmi in določenimi vidiki njihovih kognitivnih sposobnosti. V vzorec moram zajeti čim več 
učencev petih razredov celjske regije. Telesne mere in podatke o gibalnih sposobnostih otrok bom s 
pomočjo odgovornih na Fakulteti za šport pridobil preko sistema SLOfit (športnovzgojni karton), 
kognitivne sposobnosti učencev pa bom preizkusil s testno baterijo, ki so jo oblikovali na Oddelku za 
psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Testiranje poteka skupinsko, v skupinah po največ 10 otrok, po sprotnih navodilih testatorja. Časovno 
ne presega ene šolske ure, najustrezneje pa ga je izvesti pred začetkom rednega pouka ali namesto 
razredne ure. Naloge so za otroke zanimive, sama testna situacija pa ni bistveno drugačna od pisnih 
preizkušanj znanja v osnovni šoli. V preteklem šolskem letu sem izvedel pilotno študijo in uspešno 
testiral osem oddelkov na štirih osnovnih šolah v občini Medvode. Potrdim lahko izredno vključenost 
učencev ter dobro sodelovanje svetovalnih delavcev in ravnateljev tamkajšnjih šol. 
 
Rezultati preizkusov in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod 
raziskovalno šifro. Pridobiti nameravam tudi soglasje staršev testiranih otrok. Poleg tega si bom 
prizadeval, da bom kar najmanj motil učni proces. 
 
Vljudno Vas prosim za dovoljenje, da na Vaši šoli testiram učence petih razredov. S privolitvijo in 
sodelovanjem mi boste omogočili, da bom lahko izdelal svojo magistrsko nalogo. Ta bo hkrati prispevek 
k širšemu znanstveno-raziskovalnemu delu, ki lahko izboljša načrtovanje zdravstveno-vzgojnih 
programov za otroke. 
 
Vnaprej se zahvaljujem za Vaš odgovor in Vas v upanju na pozitiven odziv lepo pozdravljam, 

 
   Lovro Tacol 
 

 

  

mailto:lovro.tacol@gmail.com
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C) Soglasje za starše 

 
IZJAVA O SVOBODNI IN ZAVESTNI PRIVOLITVI ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

Dragi starši, vljudno Vas vabimo, da Vaš otrok sodeluje v raziskavi Povezave med telesnimi merami, 

gibalnimi sposobnostmi in kognitivnimi sposobnostmi v otroštvu. Raziskava poteka v okviru 

magistrske naloge, ki jo pod mentorstvom dr. Sonje Pečjak in dr. Tine Bregant, dr. med., spec. 

pediatrije opravlja študent drugostopenjskega interdisciplinarnega programa Kognitivna znanost, 

Lovro Tacol, dipl. psih. 

V kolikor se odločite za sodelovanje, bo naloga Vašega otroka v enem srečanju, ki bo trajalo največ 

eno šolsko uro (45 minut) in ki se bo po dogovoru z odgovornimi na šoli izvedlo med razredno uro, 

opraviti skupinsko testiranje kognitivnih sposobnosti. Po navodilih raziskovalca bodo učenci 

istočasno reševali sklop različnih zanimivih nalog tipa svinčnik-papir; situacija torej ne bo bistveno 

različna od siceršnjih testov v osnovni šoli. Podatke o telesnih merah in gibalnih sposobnostih 

otrok bomo pridobili iz njihovega športnovzgojnega kartona. 

Opravljena je bila že podobna študija v občini Medvode. Spodaj podpisani raziskovalec je preizkusil 

otroke osmih oddelkov na štirih osnovnih šolah in lahko potrdi dobro sodelovanje učencev. 

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša Vam ali otroku posebnih koristi, razen znanja in izkušenj, ki jih 

bo vaš otrok lahko pridobil v okviru preizkušnje. S sodelovanjem v raziskavi boste pomagali 

pridobiti dragocene podatke, ki lahko pomagajo bolj utemeljeno podpreti otroke v razvoju. 

Anonimnost vašega otroka bo zagotovljena v skladu z vsemi veljavnimi načeli etike v raziskovanju. 

Rezultati preizkušnje in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod 

raziskovalno šifro. 

 

V primeru morebitnih vprašanj se lahko brez zadržkov obrnete na raziskovalca: 

@: lovro.tacol@gmail.com; t.: 051 252 346 

 

S podpisom potrjujem, da sem soglasje prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev 

vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svoje strinjanje z otrokovo udeležbo v opisani raziskavi 

ter dovolim uporabo rezultatov v znanstveno-raziskovalne namene. 

 
 

Ime in priimek otroka 

 

  

Podpis starša 

 

 Datum  

6. 2. 2018  

Podpis izvajalca raziskave  Datum  
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