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IZVLEČEK 

Predstavljanje so raziskovali že misleci v antiki, prve znanstvene raziskave pa je moč zaslediti 

že v 19. stoletju. Opazovanje je postalo za raziskovalce zanimivo v 60. letih 20. stoletja. V tej 

raziskavi sem preučeval učinke predstavljanja in opazovanja na učenje nove in kompleksne 

naloge postavljanja lončkov. Hipoteza, ki izhaja iz predhodnih raziskav, je, da bo opazovanje 

izvedbe naloge bolj učinkovito od predstavljanja in z nalogo nepovezane aktivnosti (tj. 

računanja). Hipoteza sloni na dveh predpostavkah. Prva je, da so športniki in umetniki, na 

katerih so najpogosteje izvedene raziskave, bolj izurjeni v predstavljanju od splošne populacije. 

Druga pa je, da ima raziskovalec boljši nadzor nad vsebino intervencije. Uspešnost izvedbe sem 

meril s časom in z natančnostjo izvedbe v pred- in pointervencijskih meritvah. Sposobnost 

predstavljanja sem meril z vprašalnikom VIMQ-2, ki sem ga prevedel in priredil za slovensko 

okolje. 45 udeležencev sem naključno razporedil v skupine, ki so izvajale: intervencijo z 

opazovanjem videoposnetka, intervencijo s predstavljanjem ali pa računanje aritmetičnih enačb 

med pred- in pointervencijskimi poskusi eksperimentalne naloge postavljanja lončkov. Analize 

so pokazale, da opazovanje videoposnetka izvedbe naloge ni imelo statistično značilnih 

prednosti pred predstavljanjem in kontrolno skupino v hitrosti in natančnosti izvedbe. Prav tako 

ni bilo statistično značilnih prednosti mentalne vadbe (predstavljanje ali opazovanje) pred 

kontrolnim pogojem. Udeleženci v kontrolni skupini so na pamet računali aritmetične enačbe, 

s čimer sem zavrl predstavljanje naloge med eksperimentalnim pogojem. Vse analize so 

pokazale vzorce, ki so skladni s posameznimi hipotezami, vendar so bili učinki majhni. Za 

trdnejše zaključke bi potreboval več udeležencev ali dlje trajajoče ter periodične intervencije. 

Nazadnje sem testiral še dobro znano hipotezo, da za predstavljanje aktivnosti in dejansko 

izvedbo aktivnosti potrebujemo podobno količino časa. Ugotovil sem, da časi za izvedbo naloge 

v pred- in pointervencijski fazi statistično značilno korelirajo s časi za predstave. V zaključni 

diskusiji sem navedel nekaj načinov, kako je mogoče interpretirati pridobljene rezultate glede 

na literaturo in kako bi bilo v prihodnjih raziskavah mogoče priti do trdnejših zaključkov. 

 

Ključne besede: predstavljanje, opazovanje, teorija funkcionalne enakosti, modelno učenje, 

simulacija, motorično učenje, motorični nadzor 

  



  



ABSTRACT 

Mental imagery has been the subject of philosophical inquiry since ancient times. Scientific 

research about mental imagery began as early as the late 1800s. Action observation is a more 

recent concept that has been studied since the 1960s. In this thesis, I explored the effects of 

mental imagery and action observation on learning a novel and complex motor task of stacking 

cups. Based on previous research the hypothesis was that action observation will help improve 

performance better than mental imagery and an unrelated activity, i.e., simple arithmetic 

calculations. This hypothesis is based mostly on the assumption that the general population is 

less versed in mental imagery ability than professionals like artists and sportsmen who use 

mental imagery regularly. It is also proposed that action observation offers researchers and 

practitioners more control over the content of the intervention which should also positively 

affect the outcomes. Performance in the task was measured with time and accuracy across pre- 

and post-intervention trials. Mental imagery ability was measured with VMIQ-2, which was 

translated and adapted for use in the Slovenian environment and converted to digital form to 

assess whether this ability has any effects on learning using either method. Participants were 

randomly assigned to one of three groups. They performed either an action observation, mental 

imagery intervention, or solved arithmetic equations in between pre- and post-intervention trials 

of the experimental motor task of stacking cups. The results showed that action observation did 

not have statistically significant effects on performance in the task. I also concluded that action 

observation or mental imagery did not have statistically significant advantages over the control 

group which solved arithmetic problems to inhibit mental imagery. All of the analyses showed 

patterns that are consistent with the hypotheses that I was testing but had low statistical power 

and effect size. Finally, I tested the established hypothesis that a similar amount of time is 

needed for mental imagery and the actual performance of an action. This hypothesis was 

confirmed using correlations between the average time taken for all trials pre- and 

post-intervention compared to the average time needed for all mental imagery trials. I conclude 

this thesis with a discussion about how the results can be interpreted and how to mitigate the 

shortcomings of this investigation in future research.  

 

Keywords: mental imagery, action observation, functional equivalence theory, model learning, 

simulation, motor learning, motor control
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1 UVOD 

Zaradi svojega preteklega udejstvovanja v športu, najprej kot tekmovalec, nato pa tudi kot 

trener, so me pritegnila poročanja, da je mogoče trenirati tudi ob odsotnosti dejanske vadbe 

oziroma da je vadbo mogoče nadgraditi z mentalno vadbo. Z mentalno vadbo v obliki tehnik 

sproščanja in vizualizacije sem se prvič srečal v srednji šoli. Z vizualizacijo in ogledom 

posnetkov svojih predstav sem nato poskušal hitreje osvajati nove motorične veščine. V 

trenerskem izobraževanju se s temi procesi nisem srečal neposredno, je pa proces učenja v moji 

panogi, tj. nogomet, formaliziran s t. i. metodično lestvico, ki med drugim predpisuje 

demonstracijo in opis učnega elementa. Čeprav predstavljanje in opazovanje nista predpisana, 

je zelo verjetno, da športniki ti dve dejavnosti izvajajo spontano. V možganih športnika naj bi 

izzvala podobne vzorce aktivacije kot pri dejanskem gibanju. Tudi če športnik trenerja ne 

posluša in ob njegovi demonstraciji pogleduje naokrog, bo verjetno lahko gib vseeno osvojil z 

vadbo, ki zajema kombinacijo motoričnega nadzora in motoričnega učenja.  

V splošnem lahko rečemo, da predstavljanje in opazovanje igrata pomembno vlogo v mnogih 

ciljno naravnanih človeških mentalnih procesih, na primer pri načrtovanju, predvidevanju, 

učenju in reševanju problemov (Roberts idr., 2008). Z nevrološkimi raziskavami so v 90. letih 

prejšnjega stoletja na podlagi podobnih vzorcev aktivacij v možganih zastavili t. i. teorijo 

funkcionalne enakosti med opazovanjem, predstavljanjem in dejansko izvedbo akcij 

(Jeannerod, 1995; Lotze in Halsband, 2006). V športni psihologiji in rehabilitaciji predstavljanje 

in opazovanje akcij že dlje časa uporabljajo kot dopolnilni metodi za učenje, utrjevanje in 

ponovno učenje motoričnih veščin (Cumming in Ramsey, 2009; Holmes in Calmels, 2008; 

Mulder, 2007; Pearson idr., 2015). Poleg predstavljanja in opazovanja, ki bosta igrala osrednjo 

vlogo v tem delu, bom za poglobljeno razumevanje teh dveh pojavov opisal še dva različna, 

vendar neločljivo povezana procesa. To sta motorično učenje in motorični nadzor. Kot bomo 

videli, se vsi ti procesi močno prepletajo. 

Holmes in Calmels (2008) trdita, da je predstavljanje omejeno s svojo subjektivno naravo in da 

opazovanje dopušča boljši nadzor nad intervencijami kot predstavljanje. Nekatere 

pomanjkljivosti predstavljanja se pri opazovanju sploh ne morejo pojaviti. Pri predstavljanju 

kot izvajalci (trenerji, raziskovalci, učitelji) nimamo nadzora nad pomembnimi dejavniki, kot 

so perspektiva, modalnost, sposobnost delovanja v predstavi (angl. agency) in vzdrževanje 

mentalne slike. Kot rešitev Holmes in Calmels (2008, 2011) ponujata opazovanje, ki je z vidika 

kvalitetne izvedbe vsaj tako kompleksno kot predstavljanje, izvajalcem pa za razliko od 

predstavljanja dopušča nadzor nad prej omenjenimi spremenljivkami. V teoriji in praksi naj bi 

to pomenilo, da je opazovanje učinkovitejše od predstavljanja. Kot bomo videli, to ne drži nujno 

v vseh primerih.  

Okvirna hipoteza, ki izhaja iz dveh zaporednih člankov avtorjev Holmes in Calmels (2008, 

2011), se glasi:  

 Opazovanje bo za učenje nove in kompleksne motorične naloge bolj učinkovito od 

 predstavljanja.  

Učinkovitost sem meril z opazovanjem sprememb hitrosti in natančnosti izvedbe naloge pred 

in po eksperimentalnem pogoju. Hipotezo sem preverjal z novo in kompleksno nalogo zlaganja 

plastičnih lončkov Speed Stacks. Rezultati raziskave bi lahko doprinesli k razvoju metod 

športne psihologije in rehabilitacije za učenje, utrjevanje in ponovno učenje motoričnih veščin, 

izkušnje iz merjenja in analiz pa kot pomoč pri podobnih eksperimentih v prihodnosti.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Predstavljanje 

V poglavjih, ki sledijo, bom opisal razvoj predstav in predstavljanja kot prakse od filozofskih 

začetkov v antični Grčiji do sodobnih raziskav njunih nevroloških korelatov in uporabe v 

športu. Izpostavil bom nekatere najvplivnejše mislece in raziskovalce, ki so ustvarjali teorijo 

predstav in predstavljanja do danes, najprej v širokem smislu nato pa še specifično v športu. 

V angleški literaturi sta utrjena termina imagery za predstavljanje in image za predstavo. 

Pogosto sta termina uporabljena v povezavi z besedo, ki označuje, za kakšno predstavo ali 

predstavljanje gre, na primer visual za vidne, motor in kinesthetic za motorične in gibalne, 

mental za razločevanje med slikanjem in opisovanjem scen v literaturi itd. V slovenščini je, 

predvsem v športu, pogost izraz vizualizacija, ki pa je bolj specifična aktivnost kot 

predstavljanje, saj se tovrstne predstave nanašajo zgolj na vidno modalnost. V tem delu bom 

uporabljal izraza predstavljanje in predstave, saj se bosta pogosto nanašala na različne senzorne 

modalnosti ali kombinacije modalnosti. 

2.1.1 Zgodnje obravnave predstavljanja 

S predstavljanjem so se ukvarjali že grški filozofi, ki so nedvomno pomembno oblikovali 

pogled zahodne znanosti na človeško kognicijo. To mentalno aktivnost so najprej prepoznali 

kot ključen element pomnjenja, nato pa tudi kot pojav, soroden dejanskim občutkom (Thomas, 

2016). Beseda, ki so jo uporabljali za mentalne slike, je phantasma, s katero je Platon opisoval 

odseve v ogledalih ali vodi. Aristotel je te mentalne slike obravnaval kot analogne slikam in 

skulpturam, ki so obdržale nekatere lastnosti dejanskih zaznav. Za Aristotla je bilo 

predstavljanje nepogrešljiva komponenta spomina, mišljenja in motivacije, saj nam omogoča, 

da dostopamo do predmetov, ki jih dejansko ni pred nami (Ross, 1928).  

Uporabo mnemotehnik je med prvimi opisal Cicero v anekdoti pesnika Simonida iz otoka Keos. 

Po enem njegovih recitalov se je na njegove poslušalce porušila streha in pesnik je trupla svoji 

poslušalcev pomagal identificirati tako, da se je spomnil, kje so sedeli med njegovim nastopom 

(Cicero idr., 1942, str. LXXXVI).  

Ta metoda se imenuje metoda loci in med drugimi jo opisuje Frances Yates v svojem delu o 

spominu (angl. naslov Art of Memory) (Yates, 1966). Za spominjanje večjih količin podatkov, 

pri katerih je pomembno zaporedje, naj bi na znanem kraju ali krajih ustvarili pot, ob kateri bi 

si v zaporedju postavljali predmete, ki si jih moramo zapomniti. Cicero kraje enači s tablicami, 

slike s črkami, zaporedje slik z zaporedjem črk v besedi ali zaporedjem besed v stavku (Cicero 

idr., 1942, str. LXXXVIII). Spominjanje naj bi po tej metodi potekalo kot branje zaporedja slik 

in je močno odvisno od posameznikove sposobnosti ustvarjanja mentalnih slik. 

Naslednji pomemben dejavnik spominjanja in predstavljanja, ki ga Yates povzema po 

neznanem avtorju besedila Retorica ad Herennium, je čustveni naboj ali izjemnost dogodka ali 

predmeta, ki se ga spominjamo (Yates, 1966, str. 9–10). Takšni dogodki nosijo večjo vrednost 

in jih zato lažje in podrobneje prikličemo. To je vidik, ki so ga dolgo zanemarjali moderni 

raziskovalci predstavljanja, nato pa ga je v teoriji trojnega kodiranja spomina ponovno obudil 

Ahsen (1984).  

Podoben pogled na predstave kot Platon in Aristotel je imel kasneje tudi Hume, ki je ločeval 

močne zaznave, kot so dejanske senzorne zaznave ter čustva in strasti, in šibke zaznave, ki so 

po njegovem kopije močnih zaznav, ki jih uporabimo v mišljenju in sklepanju (Hume, 1739). 
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Po njegovem pisanju zaznave in predstave nista dva različna pojava, ampak pojava, ki se 

razlikujeta v moči ali živosti (angl. vivdness ali vivacity). Zaznave in predstave imajo po 

njegovem torej isti izvor, razlikujejo pa se v intenzivnosti ali moči, s katero jih lahko občutimo. 

Hobbes je predstave opisal kot bledeče zaznave, ki se lahko pojavijo tudi, ko predmet 

predstavljanja umaknemo ali zapremo oči (Hobbes, 1660). Te predstave so manj podrobne kot 

dejanske zaznave in Hobbes je zanje trdil, da pojenjajo podobno kot nekatere vrste gibanja (npr. 

valovanje ali nihanje) (Hobbes, 1660, str. II). 

Pred pojavom eksperimentalne psihologije je bilo večini obravnav predstavljanja skupno to, da 

so predstave sorodne dejanskim zaznavam in da igrajo osrednjo vlogo v človeški kogniciji pri 

procesih kot so pomnjenje, motivacija, sklepanje, predvidevanje, domišljija itd. (Thomas, 

2016). Kot bomo videli v prihodnjih poglavjih, so s tem, ko so predstave in zaznave obravnavali 

kot analogne, dokaj natančno predvideli ugotovitve, do katerih so stoletja kasneje prišli 

znanstveniki s pomočjo visokotehnoloških pripomočkov za slikanje in merjenje aktivnosti 

možganov. 

2.1.2 Zgodnji znanstveni eksperimenti 

Z eksperimentalno psihologijo se je začela sodobna znanstvena obravnava predstavljanja. 

Vprašalniki in introspekcija sta bili dve najbolj priročni metodi pred izumom prej omenjenih 

slikovnih tehnik. Galton je svoje udeležence prosil, naj si predstavljajo domačo mizo ob zajtrku 

in opišejo živost, barvitost in vidno polje v predstavi (Galton, 1880). S temi opisi je Galton 

uspel pokazati, kako raznolike so predstave ljudi oziroma kako različno so si sposobni 

predstavljati vsakdanje predmete (1880), s čimer je nakazal problem, s katerim se spopadamo 

še danes, to so individualne razlike v sposobnosti predstavljanja. 

V začetku 20. stoletja je Betts (1909) prav tako na podlagi vprašalnika zaključil, da je bila 

predstavljanju pripisana prevelika vloga v človeškem mišljenju. Klub temu pa je njegova 

raziskava pomembna, saj upošteva tako modalnosti predstavljanja (vidno, slušno, taktilno, 

telesno-gibalno, okus, vonj in telesno stanje) kot tudi zmožnost posameznika za predstavljanje 

na 7-stopenjski lestvici (od enakovredne dejanskemu izkustvu do popolnoma odsotne 

predstave). 

Leto kasneje je Mary C. W. Perky (1910) s pomočjo svojega poskusa, kjer so si udeleženci 

poskušali predstavljati predmet, ki je bil komaj vidno prikazan na platnu, ugotavljala, kako se 

razlikujeta dejanski dražljaj in predstava. Udeleženci so poročali, da so predstave ustvarili sami 

in izrazili presenečenje nad tem, da so se jim predstave prikazale v drugačnih oblikah, kot so si 

zamislili (npr. pokončna namesto ležeča banana). Kasnejše raziskave so ovrgle domnevo, da se 

predstava in dejanski dražljaj razlikujeta le v intenzivnosti (Thomas, 2016), vendar je ta bister 

eksperiment nakazal kompleksnost preučevanja predstavljanja. 

Predstavljanje kot način izpopolnjevanja motoričnih sposobnosti so leta 1943 preučevali s 

pomočjo košarkarskih prostih metov in pikada (Vandell idr., 1943). Rezultati eksperimenta, v 

katerem so primerjali rezultate skupine, ki je aktivnosti vadila in si aktivnost predstavljala, in 

kontrolne skupine, kažejo, da je mentalna vadba skoraj tako učinkovita kot dejanska vadba 

(Vandell idr., 1943). To je tudi najzgodnejša raziskava, ki sem jo lahko našel, ki za izboljšanje 

izvedbe športnega elementa uporablja dejavnost predstavljanja. 

V prvi polovici 20. stoletja je behaviorizem v znanstvenem raziskovanju potisnil na stran tako 

predstavljanje kot tudi druge mentalne pojave. Vedenje so v behaviorizmu poskušali 

pojasnjevati kot odgovor na dražljaje iz okolja, pri čemer so kakršnekoli mentalne pojave 

zavračali kot nemerljive in zato nepomembne. 
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2.1.3 Predstavljanje po letu 1950 

Kognitivna revolucija v 50. in 60. letih 20. stoletja je sprožila začetek naturalizacije pojava 

predstavljanja s premikom fokusa na nevrološke korelate predstavljanja in drugih mentalnih 

funkcij (Neisser, 2014; Sperry, 1952). 

Eno zgodnjih definicij predstavljanja je ponudil Richardson:  

»(1) vse kvazi-senzorne in kvazi-zaznavne izkušnje, (2) katerih se zavedamo, (3) ki 

obstajajo za nas ob odsotnosti tistih pogojev, ki ustvarjajo njihove resnične senzorne in 

zaznavne izkušnje in (4) za katere lahko pričakujemo drugačne posledice od njihovih 

senzornih in zaznavnih ekvivalentov.« (Richardson, 1969, str. 2–3) 

Po tej definicij torej predstave lahko proizvajajo zaznavne izkušnje ob odsotnosti dejanskih 

dražljajev. Predstave so zavedne, niso nujno voljne in lahko odstopajo od resničnosti. Kasnejše 

definicije teh trditev še danes ne zavračajo. 

Mentalno predstavljanje je igralo ključno vlogo v teoriji dvojnega kodiranja spomina (angl. 

Dual Coding Theory) (Paivio, 1979), v katerem Paivio, podobno kot zgodnji grški filozofi, 

ugotavlja močan vpliv asociacij na sposobnost pomnjenja. Verbalne in neverbalne 

reprezentacije v tej teoriji tvorijo kompleksne mreže asociacij, ki lahko vplivajo na osvajanje 

znanj, pomnjenje in učenje motoričnih veščin (Clark in Paivio, 1991). Model trojnega kodiranja 

(angl. Triple Code Model) (Ahsen, 1984) predpostavlja tri komponente namesto dveh. Te 

komponente so: 1) predstava, notranja reprezentacija zunanjega sveta, 2) somatski odziv, ki je 

odziv na svet, kot si ga predstavljamo, in 3) pomen predstave, ki je edinstven za posameznika 

in je analogen prej omenjenemu čustvenemu naboju. S tretjo, afektivno komponento je mogoče 

razložiti, zakaj se vpliv predstav lahko razlikuje med posamezniki in tudi negativne predstave, 

ki lahko negativno vplivajo na končne rezultate v obliki t. i. negativnega predstavljanja (angl. 

negative imagery) (Cumming in Ramsey, 2009). Spomin in predstavljanje igrata 

komplementarni vlogi, saj se predstavljanje zanaša na znane informacije iz spomina, obenem 

pa se spomin pogosto zanaša na priklic na podlagi izkustvenih reprezentacij (McNorgan, 2012). 

V zgodnjih 70. letih 20. stoletja lahko govorimo še o debati med zagovorniki slikovnih predstav 

(angl. analog) in zagovorniki propozicij (angl. propositional). Prvi so zagovarjali hipotezo, da 

so predstave slike, ki jih zaznavamo s t. i. mentalnim očesom. Drugi so zagovarjali hipotezo, 

da so predstave zgolj opisi in povezave med pojmi ter da so jezikovne narave. Eden od 

argumentov proti analognemu pogledu na predstavljanje je bil (in je še vedno) ta, da v možganih 

ne obstaja oko, ki je zmožno videti slike, ki jih ustvarijo možgani. Drug argument za 

zagovornike jezikovne narave predstavljanja je, da si ne moremo predstavljati nekaterih 

enostavnih logičnih razmerij med predmeti, na primer »ni«, »ali« in »če…potem« (Thomas, 

2016). Fodor denimo trdi, da je pomen mentalne slike določen s povezanim opisom v jeziku 

misli, saj, kot trdi, iz slike, ki ima lahko neskončno mnogo pomenov, drugače ni mogoče 

izluščiti pomena (po Thomas, 2016). Izkazalo se je, da je vsako od teorij mogoče zagovarjati 

na podlagi različnih predpostavk o procesiranju in kodiranju (Ganis, 2013). Kompromis med 

tema nasprotujočima si idejama je, da vidne reprezentacije v možganski skorji in verbalne 

reprezentacije teh slik skupaj ustvarjajo pomen predstav, zato jih ne moremo strogo ločiti 

(ibid.).  

Kosslyn v svoji teoriji kvazi-slikovnih predstav predpostavlja, da obstaja vizualni 

medpomnilnik, ki na podlagi opisa v dolgoročnem spominu, ki ni zavestno dostopen, generira 

dvodimenzionalno sliko (Kosslyn, 1980). Ta teorija predpostavlja, da primarna področja vidne 

možganske skorje predstavljajo osrednjo strukturo, ki omogoča vizualno reprezentacijo 

objektov (Kosslyn, 2005; Moulton in Kosslyn, 2009; Pearson idr., 2015). Če je vid in vidno 

predstavljanje mogoče procesno razlagati na podoben način, je logično sklepati, da so tudi 
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nevrološki procesi med tema dvema procesoma podobni, kar je v nizu raziskav pokazal Kosslyn 

v 90. letih prejšnjega stoletja (po Ganis, 2013). Vizualno predstavljanje je potemtakem ponovna 

aktivacija vidnih reprezentacij iz dolgoročnega spomina ali njihova rekonstrukcija na nove 

načine za konstrukcijo reprezentacij v delovnem spominu, ki jih lahko na novo interpretiramo 

ali transformiramo (Ganis, 2013). 

Pomembno je, da se je v tem obdobju preučevanje osredotočilo tudi na druge modalnosti 

predstavljanja, ki jih je našteval že Betts (1909). Ideja, da vid in vidno predstavljanje 

zaposlujeta iste možganske predele, je na široko odprla vrata še drugim modalnostim 

predstavljanja. Predvsem motorična, telesno-gibalna modalnost je prejela precej pozornosti 

(Farah, 1989, 2000; Jeannerod, 1995; Moulton in Kosslyn, 2009). Kasneje so posebno v 

raziskavah s športniki raziskovalci ugotovili, da so pomembne lastnosti predstav njihova 

perspektiva, modalnost in sposobnost predstavljanja (Callow idr., 2013; Cumming in Ramsey, 

2009; Guillot in Collet, 2008; Holmes in Calmels, 2011; Holmes in Collins, 2001). 

2.1.4 Predstavljanje v športu 

Šport je za raziskovalce odličen laboratorij, saj omogoča, da udeleženci standardizirane naloge 

izvajajo v različnih pogojih. Prav tako je rezultate pogosto mogoče natančno meriti in 

primerjati, ugotovitve pa lahko potencialno prinesejo odločilno prednost v vse močnejši 

konkurenci. Prav to je najverjetneje razlog za veliko količino raziskav o predstavljanju v 

kontekstu športa. Vsakemu, ki spremlja šport, je gotovo znana slika alpskega smučarja, ki pred 

štartom z rokami vijuga, kot da bi v mislih vozil po progi. Podobno aktivnost lahko opazimo 

pri atletih, ki z rokami imitirajo skok v višino, tenisačih, ki včasih med točkami povadijo udarec, 

nogometaših, ki pred udarcem z bele točke na videz odsotno zrejo v žogo, in še bi jih lahko 

naštel.  

Predstavljanje v športu spada v širšo kategorijo mentalne priprave, ki zajema pozornost, 

regulacijo, fokus ali koncentracijo, sproščanje, samozavest in mentalni trening (tudi mentalna 

vadba) (Driskell idr., 1994; Smith in Kays, 2010). Mentalni trening ali mentalna vadba je za 

nekatere avtorje del mentalne priprave kot proces, v katerem so poleg predstavljanja 

uporabljene še druge metode (npr. samogovor, motivacija, postavljanje ciljev, priprava strategij 

ipd.) za izboljšanje rezultatov (Jackson idr., 2001). 

Kot rečeno, so raziskovalci v 40. letih 20. stoletja (Vandell idr., 1943) že začeli prepoznavati in 

raziskovati potencialno vlogo predstavljanja za izboljšanje izvedbe športnih prvin. 

Pogosto je v športu uporabljena naslednja definicija predstavljanja: 

»… ustvarjanje ali ponovno ustvarjanje izkušnje iz spomina, ki vključuje 

kvazi-senzorne, kvazi-zaznavne in kvazi-afektivne karakteristike in ki je pod voljnim 

nadzorom predstavljalca in se lahko pojavi ob odsotnosti resničnih pogojev za te 

izkušnje.« (Morris idr., 2005, str. 19) 

Definicija je zastavljena za potrebe športa in pokriva ožji nabor procesov kot prej omenjena 

Richardsonova definicija. Ključne točke zgornje definicije so: 1) da je predstavljanje voljno, 

torej izključujejo sanjarjenje in nevoljne predstave, kot so vsiljene misli, 2) upoštevajo tudi 

afektivno komponento predstavljanja in 3) ob odsotnosti dejanskih pogojev za zaznavne in 

afektivne dražljaje lahko posameznik ustvari ali poustvari pogoje v svojih mislih na podlagi 

znanja. Z zadnjo točko so predstavljanje v športu verjetno poskusili omejiti na predstave, ki 

vsebujejo fizikalno verjetne pojave, čeprav vemo, da si je mogoče predstavljati tudi fizikalno 

nemogoče dogodke. Možganski procesi, ki podpirajo predstavljanje po zgornji definiciji, 

verjetno veljajo tudi za scenarije, ki so jih avtorji poskusili izločiti. 

Pomembne ugotovitve, ki so zaznamovale nadaljnje raziskovanje predstavljanja v športu, so 
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bila dognanja, da predstavljanja športniki ne uporabljajo vedno namenoma, kar ni popolnoma 

v skladu z zgornjo definicijo, in da je potrebno upoštevati individualne razlike v sposobnosti, 

pogostosti in načinu predstavljanja (Cumming in Ramsey, 2009). Predstavljanje po poročanju 

športnikov lahko nastopi tudi med aktivnostjo v obliki predvidevanja ali načrtovanja naslednjih 

akcij (Cumming in Ramsey, 2009; C. Hall in Weinberg, 2000). Z bistro zasnovo eksperimentov 

so raziskovalci uspeli brez slikovnih tehnik pokazati, da dejanski gibi in predstave istih gibov 

trajajo podobno dolgo (Decety idr., 1989; Frak idr., 2001), s čimer so nakazali določeno stopnjo 

podobnosti med dejanskim in predstavljanim gibanjem. 

Mnoge raziskave, ki se zanašajo na poročila športnikov o svoji uporabi predstavljanja, 

zaključujejo, da so 1) športniki, ki uporabljajo predstavljanje, bolj uspešni od tistih, ki 

predstavljanja ne uporabljajo, in da 2) športniki na višjih nivojih tekmovanja pogosteje 

uporabljajo predstavljanje (Cumming in Ramsey, 2009; Driskell idr., 1994; C. R. Hall idr., 

1990; C. Hall in Weinberg, 2000; Martin idr., 1999; Short idr., 2005; Weinberg, 2008). 

Prvi model predstavljanja v športu izhaja iz leta 1985 in predpostavlja, da le-to služi 

motivacijskim in kognitivnim funkcijam na splošnem in specifičnem nivoju (Paivio, 1985). 

Kognitivne funkcije predstavljajo vadbo veščin in strategij, specifičnih za šport, motivacijske 

pa predvsem uravnavanje aktivacije in postavljanje ciljev (Paivio, 1985). Na podlagi tega 

modela so drugi raziskovalci zastavili ciljno usmerjen model predstavljanja, npr. 4W (angl. 

Where, When, Why and What) (C. Hall in Weinberg, 2000), ki razširi izvirni model z nadaljnjo 

delitvijo motivacijskega splošnega nivoja. Tip predstavljanja naj bi diktiral želen rezultat. 

Kognitivno specifična funkcija je po Paiviu (1985) tista, ki ustreza predstavljanju z namenom 

učenja specifične motorične veščine. Generalna kognitivna funkcija se uporablja za vadbo 

tekmovalnega načrta ali strategije, motivacijska funkcija je osredotočena na predstavljanje 

končnega cilja in načina, kako ga doseči, na specifičnem nivoju pa je fokus usmerjen na 

premagovanje stresa, motivacijo in čustva (Paivio, 1985). 

Še en model, ki se močno opira na izvirni model iz leta 1985, je t. i. aplicirani model (angl. 

Applied model of Imagery Use in Sport), ki vsebuje štiri komponente: športno situacijo, tip 

predstavljanja, sposobnost predstavljanja in izid (Martin idr., 1999). V tem modelu tip 

predstavljanja vsebuje funkcije, ki jih je zastavil Paivio (1985). Ta model upošteva sposobnost 

predstavljanja in cilj predstave in je zato prilagodljiv glede na sposobnosti in želje 

predstavljalca. 

Predstavljanje v športu se je dolgo spopadalo s težavo, ki je verjetno izhajala iz psihoterapevtske 

preteklosti predstavljanja. Predpogoj za intervencijo s predstavljanjem je bil pogosto sproščanje 

in udoben položaj (pogosto ležeč), kar je v nasprotju z aktivno športno situacijo, ki si jo mora 

športnik predstavljati. Razlika je v tem, da športnik lahko doseže večjo podobnost z dejanskim 

dogodkom, če zavzame položaj telesa, ki je podoben položaju telesa pri izvajanju aktivnosti 

(Holmes in Collins, 2001). To težavo sta poskušala odpraviti Holmes in Collins (2001), ki sta 

razvila model PETTLEP ob predpostavki funkcionalne enakosti med pripravo in izvedbo 

gibanj. Kot bomo videli kasneje, lahko sproščeno stanje telesa in zaprte oči predstavljajo še eno 

težavo na nivoju aktivacije možganov. 
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2.1.5 Model PETTLEP 

Holmes in Collins na podlagi nevroznanstvenih raziskav definirata motorično predstavljanje 

kot: 

»reprezentacijo sil telesa v prvi (notranji) perspektivi, v kateri ima primarno vlogo 

kinestetična komponenta in pri kateri se verjetno pojavljajo povezane predstave v drugih 

modalnostih, najpogosteje vidne.« (Holmes in Collins, 2001, str. 62) 

Njun model sloni na teoriji funkcionalne enakosti z dejanskim gibanjem, na podlagi katere 

predlagata, da je potrebno najbolj učinkovite prakse iz dejanske vadbe vključiti tudi v mentalno 

vadbo (ibid.). Ta definicija poskuša v domeni predstav določiti motorične predstave. Pri tej 

definiciji velja izpostaviti zadnji del, ki kaže na to, da je čista motorična predstava verjetno 

težko dosegljiva. Za našo raziskavo je ta vpogled pomemben, saj udeležencem ne želimo vsiliti 

ali omejiti predstave z eno ali drugo modalnostjo. Prav tako se tako lahko izognemo nerealnim 

pričakovanjem. V sledečih poglavjih bomo videli, da so raziskovalci nedavno začeli preučevati 

pojav nenamernih motoričnih predstav ob opazovanju gibanja.  

Model PETTLEP vključuje sedem komponent, ki jih je potrebno upoštevati in poskušati 

zadovoljiti, če želimo intervencijo z motoričnim predstavljanjem čim bolj približati dejanski 

izvedbi. Te so: 

1. Fizična (angl. Physical) – aktivacijska komponenta, ki v nasprotju s klasičnim 

(terapevtskim) pogledom na predstavljanje predvideva, da naj bi pred predstavljanjem 

izvajalec poskušal zavzeti telesni položaj, čim bolj podoben dejanskemu položaju med 

izvajanjem naloge. V to komponento so vključene telesno-gibalne lastnosti dejavnosti, 

ki naj bi jih med predstavljanjem tudi čim bolj natančno repliciral. Raziskovalci 

najpogosteje predlagajo nošenje istih oblek in opreme kot med izvajanjem dejavnosti, 

uporabo istih rekvizitov, izvajanje podobnih gibov kot med dejansko aktivnostjo ipd. V 

našem eksperimentu so udeleženci predstavljanje izvajali stoje v položaju, v katerem se 

je izvajala naloga. Pred seboj so imeli zložene lončke, čas predstave pa so merili enako 

kot čas izvedbe naloge, torej s posebno uro. 

2. Okolje (angl. Environment) – prostorske okoliščine dejavnosti so komponenta, ki 

nadgrajuje telesno-gibalne lastnosti tako, da v intervencijo vključuje lokacijo (ali 

podrobno repliko lokacije), zvoke, temperaturo in druge okoliščine, ki bodo prisotne ob 

dejanskem izvajanju dejavnosti. Predstavljanje naloge so udeleženci izvajali na istem 

mestu kot dejansko aktivnost. 

3. Naloga (angl. Task) – naloga naj bi bila pri predstavljanju čim bolj podobna ali celo 

enaka, kot bo pri dejanskem izvajanju dejavnosti. V našem primeru so si udeleženci 

predstavljali točno takšno nalogo, kot so jo potem dejansko izvajali. 

4. Časovni okvir (angl. Timing) – časovna komponenta predlaga, da naj bi si udeleženci 

nalogo predstavljali v približno enakem časovnem okviru, kot se izvaja dejanska naloga. 

Nalogo 3-6-3 Stack so udeleženci v pilotski študiji izvajali od 5 do 15 s, s čimer sem 

poskušali upoštevati priporočeno trajanje ene enote predstavljanja (Guillot in Collet, 

2008; Holmes in Calmels, 2008; Schuster idr., 2011). Čas izvajanja ene predstave sem 

meril tako, da sem udeleženca prosil, da z uro izmeri trajanje svoje predstave.  
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5. Učenje (angl. Learning) – učenje in izboljšanje izvedbe naloge zahteva, da se vsebina 

predstavljanja spreminja v skladu s sposobnostjo izvajanja naloge. V tem primeru te 

komponente nisem direktno upošteval, saj so udeleženci predstavljanje izvajali v 

zaporedju in regulirali vsebino sami. V povezavi s časovno komponento sem primerjal 

čase predstav, kar bi lahko nakazovalo reguliranje vsebine predstave s strani udeleženca. 

6. Čustva (angl. Emotion) – čustvena oz. afektivna komponenta predstave poskuša 

upoštevati posebne okoliščine dejanske izvedbe naloge. V tekmovalnih okoljih je ta 

komponenta izjemnega pomena, saj poskuša upoštevati regulacijo in pojavljanje čustev, 

na primer treme, motivacije, strahu, veselja ipd., v kontekstu dejavnosti. V tem 

eksperimentu sem predvideval, da bodo udeleženci želeli nalogo izvesti čim hitreje. 

7. Perspektiva (angl. Perspective) – pri perspektivi predstavljanja sem upošteval, da je za 

nalogo zlaganja lončkov najbolj primerna notranja perspektiva. V navodilih sem 

udeležencem naročil, naj si dejavnost predstavljajo tako, kot da jo izvajajo sami v prvi 

perspektivi. 

Vse po Holmes in Collins, 2001, str. 71–78. 

2.1.6 Nevrološki korelati motoričnega predstavljanja 

Na prelomu tisočletja je mogoče najti največ raziskav, ki ugotavljajo prekrivanje aktivacije 

oziroma funkcionalno enakost med predstavljanjem in dejanskimi dražljaji (Decety idr., 1994; 

Farah, 2000; Jeannerod, 1995). 

V metaanalizi raziskav z generalnim in specifičnim predstavljanjem se je izkazalo, da predstave 

v določeni modalnosti v splošnem zaposlujejo primarne zaznavne centre za to modalnost 

(McNorgan, 2012). Čas, ki ga potrebujemo za predstavo ali za dejanski gib, je pogosto podoben, 

zato lahko sklepamo, da so v pripravi predstave zajeti podobni procesi kot za pripravo 

dejanskega giba (Hétu idr., 2013). Pri motoričnem predstavljanju osrednje vloge ne igra 

primarna motorična skorja, niti somatosenzorična skorja, ampak suplementarno motorično in 

predmotorično področje, kar kaže na to, da se pri motoričnem predstavljanju zanašamo na 

procese, ki so vezani na pripravo gibov (Hardwick idr., 2018; McNorgan, 2012).  

Suplementarno motorično področje povezujemo predvsem z načrtovanjem motoričnih akcij, 

kompleksnimi verižnimi akcijami in z vidno-prostorskimi transformacijami objektov (Hétu idr., 

2013). Pomembno funkcijo vidnih predstav torej igra področje, ki ga štejemo med motorična 

področja. Aktivacija primarne motorične skorje ostaja uganka, saj so le redki eksperimenti s 

PET in fMRI pokazali aktivacijo tega dela možganov pri motoričnem predstavljanju (ibid.). To 

najdbo avtorji pripisujejo slabši časovni ločljivosti trenutnih fMRI in PET naprav ter fokusu na 

aktivnost celotnih možganov, kar lahko zniža možnost najdbe šibkih ali kratkotrajnih signalov 

s tega področja. Levo lateralizirane aktivacije predmotoričnega korteksa, ki ga med drugim 

povezujemo z vodenjem gibanja, učenja odzivov na dražljaje, nadzorom bližnjega prostora in 

kompleksnih gest rok, so prav tako značilne za motorično predstavljanje (Hardwick idr., 2018). 

Že v 90. letih 20. stoletja je bilo prevladujoče mnenje, da so pri motoričnem predstavljanju bolj 

aktivna prefrontalna področja, ki igrajo večjo vlogo pri pripravi in načrtovanju gibov, pripravi 

strategij in drugih višjih kognitivnih funkcij (Annett, 1995). To domnevo so nato večkrat 

potrdili z ugotovitvijo, da se med motoričnim predstavljanjem pogosto aktivira dorzolateralni 

prefrontalni korteks (DLPFC), ki ga povezujemo z višjimi kognitivnimi funkcijami (Hardwick 

idr., 2018). Alternativna razlaga je, da je DLPFC pri motoričnem predstavljanju bolj aktiven 

zaradi vloge pri inhibiciji dejanskih gibov (ibid.). 

Tretje področje, ki glede na raziskave istih avtorjev igra pomembno vlogo pri predstavljanju 

gibanja, je parietalno področje, bolj točno bilateralni inferiorni in superiorni parietalni lobuli, 
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ki jih povezujemo z orientacijo telesa in prostora, ter desno lateralizirane aktivacije inferiornega 

parietalnega sulkusa, ki ga povezujemo predvsem z nadzorom akcij z roko (seganje, kazanje, 

prijemanje) (Hardwick idr., 2018).  

EEG študije na podlagi sinhronizacije in desinhronizacije (za stanja budnosti najbolj značilnih) 

alfa in beta valov sklepajo na aktivnost specifičnih področij možganov. α-valove (alfa 

možganske valove) povezujemo s stanji sproščenosti in s počitkom v budnem stanju, posebej 

pa so značilni za bedenje z zaprtimi očmi. Ko smo budni in aktivni, so najbolj aktivni β-valovi 

(beta možganski valovi), ki jih povezujemo s pozornostjo, reševanjem problemov, presojanjem, 

odločanjem in fokusirano mentalno dejavnostjo. V svoji študiji so Gonzales-Rosa in drugi 

(2015) ugotovili, da je bila šibkejša desinhronizacija oziroma močnejša sinhronizacija beta 

valov v bilateralnih parietalnih predelih najboljši indikator za kasnejšo uspešno in natančno 

izvedbo dejanskih gibov.  

Previdnost ni odveč pri primerjanju stanja neaktivnosti (angl. resting state ali default-mode 

network) s stanji med predstavljanjem, saj neaktivna stanja skozi introspekcijo lahko vsebujejo 

tudi predstavljanje, zato so razlike med možganskimi aktivacijami med kontrolnimi pogoji in 

med predstavljanjem lahko zabrisane (McNorgan, 2012). Temu sem se poskušal izogniti s 

kontrolno nalogo, računanjem progresivno zahtevnejših računskih enačb. Pri računanju sem 

najbolj izrazite aktivacije zasledil bilateralno v intraparietalnem sulkusu (Dehaene idr., 2004; 

Zhang idr., 2012). Poleg tega področja so pri računanju vpletena še druga področja z bolj 

splošnimi funkcijami, denimo prefrontalni (motivacija, delovni spomin, pozornost) ter 

jezikovni predeli (pojmi, verbalizacija, odnosi med pojmi) (Zhang idr., 2012). 

2.2 Opazovanje 

Z opazovanjem smo ljudje sposobni doseči mnoge edinstvene rezultate v primerjavi z večino 

živali. Sposobni smo pridobivati znanje in se učiti veščine, znamo sklepati o mentalnih stanjih 

drugih ljudi in živali ter imamo zmožnost napovedovanja prihodnjega dogajanja in preteklih 

dogodkov na podlagi trenutnega stanja. 

Za potrebe tega magistrskega dela je najbolj zanimiva sposobnost učenja z opazovanjem, 

natančneje sposobnost učenja gibalnih veščin z opazovanjem drugih ljudi. 

V angleški literaturi je v kontekstu učenja gibalnih spretnosti ustaljen termin action observation 

(Gonzalez-Rosa idr., 2015; Holmes in Calmels, 2008; Mulder, 2007). Zgodnejši in širši pojem 

je učenje z opazovanjem ali modelno učenje (angl. observational learning) (Bandura in 

Walters, 1977). Učenje s posnemanjem raziskovalci obravnavajo ločeno od modelnega učenja, 

saj učenje s posnemanjem zahteva ponovitev akcije, medtem ko učenje z opazovanjem dopušča 

učenje na podlagi negativne povratne informacije. Poenostavljeno, za učenje z opazovanjem ni 

nujno, da oseba ali žival dejanje takoj ponovi. Prav tako lahko z opazovanjem pridobimo 

informacije o neželenih posledicah določenih gibov, s čimer se naučimo, katera dejanja niso 

optimalna. 

Ni mogoče zanikati, da je k raziskovanju učenja pomembno prispeval že omenjeni 

behaviorizem. Temeljni behavioristični eksperimenti so bili eksperimenti Ivana Pavlova 

(Pavlov, 2010) in Edwina Twitmyerja (Twitmyer, 1905), v katerih sta ugotovila, da je mogoče 

pri živalih in ljudeh doseči pogojene odzive na poprej nevtralne dražljaje. Pavlov je pojav 

opazoval pri psih, ki so se po pogojevanju s hrano začeli sliniti ob zvoku zvonca, medtem ko je 

Twitmyer pojav odkril s pogojevanjem kolenskega refleksa z zvokom zvonca. V želji, da bi 

psihologija postala bolj podobna naravoslovnim znanostim, je behaviorizem v fokus psihologije 

postavil vedenje namesto zavestnih pojavov in introspekcije (Watson, 1913). 

Podobno kot pri predstavljanju je tudi glede učenja in procesov, povezanih z opazovanjem, 
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prišlo do izrazitih sprememb s kognitivno revolucijo v 50. in 60. letih 20. stoletja. Najvidnejši 

raziskovalec na področju učenja z opazovanjem je Albert Bandura, ki je najprej predstavil 

teorijo socialnega učenja (Bandura in Walters, 1977), nato pa še socialno kognitivno teorijo 

(Bandura, 2001), v katerih agent ni več pasiven prevajalec dražljajev v odzive, ampak je 

opazovano vedenje rezultat recipročne odvisnosti med okoljem, osebnimi lastnostmi in 

vedenjem samim. 

2.2.1 Modelno učenje in socialne teorije učenja 

Teorija socialnega učenja poskuša učenje pojasniti kot bolj kompleksen proces od 

behavioristične predpostavke utrjevanja odzivov na dražljaje. Za razliko od predhodnih teorij 

predpostavlja, da utrjevanje odzivov ne igra osrednje vloge in da učenec ni pasiven prejemnik 

informacij. Učenje je po tej teoriji kognitivni proces, ki se odvija v družbenem kontekstu. 

Modelno učenje v tej teoriji je mogoče na tri načine (Bandura, 1986): 

• živi modeli – osebe, ki demonstrirajo vedenje, 

• besedna navodila – opisi vedenja, 

• simbolno – vedenje je opisano ali pokazano učencu s pomočjo drugih medijev. Model 

je lahko resnična oseba ali izmišljen lik. 

V tem delu sem uporabil vse tri načine. Izvajalec eksperimenta je bil zadolžen za demonstracijo 

in opis eksperimentalnih nalog. Opisi so bili prav tako na voljo udeležencem v obliki besedila 

in v obliki slik zaporedja dejanj, kar predstavlja učenje s pomočjo simbolov. 

Za učenje Bandura predpostavlja naslednje kognitivne in vedenjske procese (Bandura in 

Walters, 1977): 

1. Pozornost (angl. Attentional processes) – pozornost na vedenje je prvi element učenja. 

Višji nivo pozornosti naj bi vodil do boljših rezultatov učenja z opazovanjem. Dejavniki, 

ki vplivajo na pozornost, so lastnosti opazovalca, naloge in modela. Lastnosti teh treh 

elementov v povezavi določajo uspešnost učenja. Opazovalci se lahko razlikujejo v 

svojih sposobnostih zaznavanja, kognitivnih sposobnostih, psihofizičnih stanjih itd. 

Naloge se lahko razlikujejo v vrednosti za opazovalca, novosti, zanimivosti itd. Modeli 

so lahko različno uspešni zaradi dejavnikov, kot so njihov družbeni vpliv, sposobnosti 

demonstracije, izgled ipd.  

2. Spomin/hramba (angl. Retention processes) – za ponavljanje vedenja je potreben 

spomin na to vedenje. Spomin na vedenje je lahko besedni in vidni. Besedni spomin, 

torej verbalni opisi vedenja, so pogostejši pri kompleksnih vedenjih. Podobno kot pri 

pozornosti obstajajo dejavniki, ki lahko vplivajo na spomine o vedenju. To so lahko, 

denimo, učenčeve kognitivne sposobnosti, kompleksnost vedenja, sposobnosti modela 

ipd. 

3. Ponavljanje (angl. Motoric reproduction processes) – vzorce, ki jih je predstavil model, 

je potrebno integrirati za uspešno izvedbo. Včasih je to oteženo zaradi pomanjkljivih 

povratnih informacij, ki jih lahko učenec sprejme. Mogoče je tudi, da učenec nima 

dovolj razvitih motoričnih sposobnosti ali kapacitet, da bi vedenje lahko ponovil. 

Učenje se na tem mestu skoraj nikoli ne zaključi, saj učenec lahko vedenje ponovi le do 

določene mere, napredek pa najpogosteje doseže z dodatnimi povratnimi informacijami 

in s stalnimi popravki svojih vedenj. 

4. Motivacija (angl. Reinforcement and motivational processes) – ponavljanje vedenj je 

lahko odvisno od družbenih dejavnikov, kot so družbena sprejemljivost vedenja ali 
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nagrada. Notranji dejavniki, kot so zadovoljstvo ob izvedbi ali želja po odobravanju s 

strani modela, prav tako igrajo vlogo pri motivaciji za ponovitev vedenja. 

Vse po (Bandura in Walters, 1977). 

Ta teorija v primerjavi s predhodnimi behaviorističnimi teorijami lahko pojasni, zakaj je učenje 

mogoče, ko učenec vedenja ne ponovi nemudoma in ko vedenja ne ponavlja kot odziv na 

določen dražljaj. 

V dveh eksperimentih z Bobo1 lutko so Bandura in drugi pokazali, da se otroci lahko učijo tudi 

zgolj z opazovanjem modelov, ki izvajajo dejanja brez posledic, kar kaže na to, da utrjevanje z 

nagrajevanjem in kaznovanjem ni edina mogoča metoda učenja (Bandura idr., 1961, 1963).  

V socialno kognitivni teoriji Bandura človeško delovanje razlaga s hkratnim delovanjem treh 

determinant: okolje, osebni dejavniki in vedenje. Posameznik iz okolja pridobiva povratne 

informacije, prav tako pa je zmožen vplivati na okolje. Osebni dejavniki v tej teoriji zajemajo 

vse posameznikove lastnosti, ki vplivajo na vedenje. Vedenje pa so pretekla bolj ali manj 

uspešna dejanja. Po tem modelu je človeško delovanje proces, v katerem se zgornji dejavniki 

prepletajo in medsebojno povezujejo (Bandura, 1986). 

Že v tej teoriji je mogoče iskati razloge za to, da so posamezniki pri učenju z opazovanjem 

lahko bolj ali manj uspešni. Pri predpisovanju učenja z opazovanjem je, podobno kot pri 

predstavljanju, potrebno upoštevati dejstvo, da lahko katerikoli od teh dejavnikov negativno 

vpliva na končne rezultate. 

2.2.2 Zrcalni nevroni in motorična resonanca 

Psihološke teorije učenja z opazovanjem so v 90. letih raziskovalci nadgradili z nevrološkimi 

raziskavami. Najvidnejša je bila teorija zrcalnih nevronov, ki je pomembno vplivala tudi na 

teorije drugih mentalnih procesov, npr. empatije. 

Po teoriji zrcalnih nevronov naj bi opazovanje gibanja, podobno kot predstavljanje, izzvalo 

podobne vzorce aktivacije v predmotorični možganski skorji kot dejansko gibanje (Gallese in 

Goldman, 1998; Rizzolatti in Craighero, 2004). Tako imenovane zrcalne nevrone so z 

merjenjem aktivnosti posameznih nevronov najprej odkrili v predmotoričnem korteksu pri 

opicah makak (Gallese in Goldman, 1998), nato pa so z manj invazivnimi nevrološkimi 

tehnikami poskušali potrditi njihov obstoj tudi pri ljudeh (po Holmes in Calmels, 2008). S to 

teorijo raziskovalci poskušajo razlagati predvsem naslednje štiri funkcije: razumevanje akcij, 

razumevanje namena, posnemanje in empatijo (Gallese in Goldman, 1998; Holmes in Calmels, 

2008; Rizzolatti in Sinigaglia, 2010). Za potrebe tega dela je najbolj pomembna funkcija 

posnemanja, ki lahko služi učenju s posnemanjem, ki sta jo predlagala že Gallese in Goldman 

(1998). Motorična resonanca je termin, ki je bil razvit kasneje na podlagi te teorije in označuje 

aktivacijo motoričnega sistema pri opazovanju (Rizzolatti in Sinigaglia, 2010). Po nekaterih 

avtorjih je mogoče predmotorične vzorce aktivacije zaznati tudi pri opazovanju orodij in ob 

branju glagolov, ki opisujejo akcije, mogoče pa je celo predpostavljati, da so isti mehanizmi 

podlaga za akcije oz. gibanje, zaznavanje akcij drugih in socialno kognicijo (Scott idr., 2015). 

Teorija zrcalnih nevronov torej ponuja mehanizem, ki lahko razloži sposobnost učenja 

motoričnih spretnosti s pomočjo opazovanja akcij drugih (Holmes in Calmels, 2008). Športna 

psihologija in rehabilitacija se močno opirata na to teorijo za razlago učinkov opazovanja pri 

učenju novih motoričnih sposobnosti in ponovnem osvajanju motoričnih sposobnosti po 

 

1 Bobo lutka je napihljiva lutka, ki ima ukrivljeno in obteženo dno, kar omogoča, da lutka lahko pade in se sama 

postavi pokonci. 
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travmah (Gatti idr., 2013; Gonzalez-Rosa idr., 2015; Holmes in Calmels, 2008, 2011; Mulder, 

2007). Učenje z opazovanjem naj bi tako zaposlovalo iste možganske mehanizme kot 

predstavljanje gibanja. 

2.2.3 Simulacija in emulacija 

Nevrološke raziskave so postavile temelj teoriji simulacije (Jeannerod, 2001). Ta teorija 

predpostavlja prikrito in odkrito fazo namernih akcij (namernega gibanja), kjer prikrita faza 

(faza priprave giba) vsebuje reprezentacijo prihodnosti, tj. cilj akcije, način, kako doseči cilj in 

posledice v zunanjem svetu (Jeannerod, 2001, str. S103). Z odkritjem podobnih vzorcev 

aktivacije v motoričnih centrih možganov tako pri predstavljanju in opazovanju kot pri 

dejanskem gibanju je bilo treba nujno razložiti, kako je dejansko gibanje zavrto. Po Jeannerodu 

(2001) sta mogoča dva odgovora. Prva možnost je, da je aktivacija v možganih pri prikritem 

gibanju pod mejo, ki bi lahko sprožila dejanske gibe v perifernem živčevju (Grush, 2004; 

Jeannerod, 1995). Druga možnost je, da obstaja zaviralni mehanizem, ki predpripravljeno 

gibanje zavre na nivoju motoričnih nevronov v hrbtenjači ali možganskem deblu (ibid.). Stopnje 

procesiranja pri namernem gibanju so namen, programiranje, priprava in izvedba gibanja 

(Grezes in Decety, 2001). Namere, simulacija (predstavljanje), opazovanje in izvedba gibanj se 

po teoriji simulacije do neke mere prekrivajo, kar so v 90. letih pogosto potrjevale nevrološke 

raziskave (ibid.). 

Jeannerod (2001) svojo teorijo simulacije podpira z nevrološkimi raziskavami (fMRI, MEP, 

TMS), ki so pokazale v različni meri skladno aktivnost pri predstavljanju, opazovanju gibanja 

in dejanskem gibanju v naslednjih možganskih predelih: primarna motorična skorja, bazalni 

gangliji (striatum in kaudatni nukleus), mali možgani in predmotorična skorja. Prikrite akcije 

ali S-stanja, kot jih poimenuje, enači s stanji organizacije akcij brez »kontaminacije« z dejansko 

akcijo. Aktivacija motoričnih poti naj bi omogočala oceno posledic akcije (ibid.). S tem se ne 

strinja Grush (2004), ki trdi, da zgolj na podlagi priprave giba ni mogoče sklepati o njegovih 

kinestetičnih posledicah v resničnem svetu. Njegova teorija emulacije predpostavlja 

mehanizem, ki sprejme podatke iz prikrite faze giba (priprave), jih pošlje v »emulator« telesa 

(Grush telo poimenuje plant), ki vrne povratne informacije, kot bi jih vrnilo telo. Ta mehanizem 

sloni na predpostavki, da informacije iz priprave giba, ki so eferentne, niso enake kot aferentne 

povratne informacije, ki jih možgani prejmejo od telesa. Grush navaja raziskave, ki kažejo na 

male možgane in »druge motorične predele možganov« kot nahajališče aktivnosti emulacije 

(ibid.). 

Druge nevrološke raziskave v tem času so prav tako kazale na prekrivanje nevroloških funkcij 

pri (dejanskem) vidnem zaznavanju in vidnem predstavljanju (Farah, 2000), podobno 

prekrivanje so opazovali drugi raziskovalci pri gibanju in motoričnem predstavljanju (Ehrsson 

idr., 2003; Jeannerod, 1995; Porro idr., 1996). Po teoriji funkcionalne enakosti, ki izhaja iz teh 

raziskav, pri predstavljanju pride do prekrivanja (angl. overlap) vzorcev aktivacije v možganih 

s tistimi vzorci, ki se sprožijo pri dejanskem doživljanju dražljajev (Farah, 1989; Jackson idr., 

2001; Jeannerod, 1995; Moran idr., 2012).  

Med motoričnim predstavljanjem, opazovanjem akcij in dejansko izvedbo gibov, opazovanje 

akcij na račun obsežnih parietalno-okcipitalnih delov izzove največji obseg aktivacij v 

možganih (Hardwick idr., 2018). Podobno kot pri motoričnem predstavljanju so tudi pri 

opazovanju akcij aktivirani bilateralni predmotorični deli (suplementarno motorično področje 

in predmotorični korteks) (ibid.). Pričakovano so pri opazovanju aktivirana še bilateralna 

parietalno-okcipitalna področja (ibid.), saj je okcipitalni reženj mesto, kjer se procesira vid.  

Subkortikalne aktivacije, kamor avtorji štejejo tudi male možgane, pri opazovanju akcij niso 

značilne (Hardwick idr., 2018). 
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2.3 Predstavljanje in opazovanje 

Predstavljanje (angl. mental imagery) in opazovanje izvedbe (angl. action observation) v 

športni psihologiji že dlje časa igrata pomembno vlogo. Kot del specifične športne priprave se 

uporabljata za učenje in utrjevanje motoričnih veščin, kot del mentalne priprave pa za 

uravnavanje stresa, doseganje optimalne koncentracije in motivacije, pripravo strategij ipd. 

(Cumming in Ramsey, 2009). V rehabilitaciji predstavljanje in opazovanje pogosto uporabljajo 

za ponovno učenje motoričnih sposobnosti po travmah (Mulder, 2007). V tem delu je največ 

pozornosti namenjene učenju in utrjevanju motoričnih veščin. Potrebno je izpostaviti, da je v 

praksi pri predstavljanju več pozornosti namenjene mentalni pripravi v obliki motivacijskega 

samogovora, tehnik sproščanja, uravnavanja stresa in koncentracije. Ko govorimo o 

opazovanju, pa je največ pozornosti namenjene analizi nastopov za odpravljanje napak ter 

analizi nasprotnikov za pripravo strategij. 

Ob vseh naštetih odkritjih in povezavah med predstavljanjem in opazovanjem akcij je potrebno 

zastaviti nekaj vprašanj.  

2.3.1 Razlike in podobnosti 

Dostopnost: Predstavljanje je za razliko od opazovanja posamezniku vedno dostopno. Za 

predstavljanje posameznik ne potrebuje modela ali naprave za predvajanje posnetka. 

Posameznik je sicer v klasičnih modelih predstavljanja v športu omejen s pripravo, torej s 

sproščanjem, modernejši modeli pa dovoljujejo, da predstavljanje lahko voljno izvaja 

kadarkoli. 

Zahtevnost: Zahtevnost na tem mestu predstavlja kombinacijo več lastnosti. Pri predstavljanju 

mora posameznik predstavo ustvariti (angl. generation), vzdrževati (angl. maintenance) in 

prilagajati (angl. transformation) (Callow idr., 2013; Cumming in Ramsey, 2009; Hardy in 

Callow, 1999). Opazovanje od posameznika seveda ne zahteva vseh teh zahtevnih korakov, 

vendar so za učenje z opazovanjem vseeno potrebni voljni procesi, ki sem jih naštel v poglavju 

o modelnem učenju in socialnih teorijah učenja.  

Druga lastnost, ki vpliva na zahtevnost, je možnost vadbe in učenja te veščine. Nekateri avtorji 

trdijo, da je sposobnost (veščino) predstavljanja mogoče trenirati (Cumming in Ramsey, 2009; 

Evans idr., 2004; Lotze in Halsband, 2006; Short idr., 2005). V literaturi nisem zasledil trditev, 

da je učenje z opazovanjem mogoče trenirati ali izpopolniti na podoben način.  

Posameznikova sposobnost predstavljanja je lahko ključna za uspeh intervencije (Gonzalez-

Rosa idr., 2015). Nekatere raziskave so pokazale, da je mogoče s predstavljanjem doseči večje 

učinke učenja ob predpogoju, da so akterji v predstavljanju dobro izurjeni (Cumming in 

Ramsey, 2009; Holmes in Calmels, 2008). Ta pogoj pogosto velja za visoko izurjene športnike 

in glasbenike. Najpogosteje se prav pri njih pokažejo ti povečani učinki, saj predstavljanje 

izvajajo pogosto v sklopu svojega poklica (ibid.). 

Vsebina: Nadzorovanje predstav ali akcijskih modelov je izjemnega pomena za izvajalce 

eksperimentov, trenerje in učitelje. Vsebina podobno kot zahtevnost dejavnosti vsebuje več 

lastnosti, ki jih želim izpostaviti.  

Kot izvajalci raziskave ali trenerji želimo poskrbeti, da bo intervencija, naj bo to s pomočjo 

opazovanja ali predstavljanja, čim bolj uspešna. Večina takšnih intervencij vsebuje scenarije ali 

skripte, ki naj bi udeležencem pomagale do čim bolj uspešne izvedbe. Pri predstavljanju naj bi 

udeležencu predpisali vsebino, perspektivo in modalnost predstave (Callow idr., 2013; 

Cumming in Ramsey, 2009; Hardy in Callow, 1999).  

Vse to diktira še eno pomembno funkcijo predstave, tj. trajanje. Predstava naj bi trajala podobno 
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dolgo kot dejansko gibanje, zaslediti pa je mogoče raziskave, ki predlagajo intervencije od 

nekaj minut do več ur (Guillot in Collet, 2008). Optimalen čas za predstavo ni določen, zavedati 

pa se je potrebno, da bo utrujenost nastopila prej, če bodo posamezne predstave kompleksne, 

dolge ali podrobne (ibid.). V tej raziskavi je bil predviden čas za predstavljanje izvedbe 

relativno kratek (6–15 s), kar se je v dejanskem eksperimentu izkazalo za resnično.  

Pri vsebini predstav je treba izpostaviti še pojav, ki sem ga že omenil v prejšnji podpoglavjih, 

to je negativno predstavljanje. Pri tem pojavu gre za to, da si akter namesto uspešne izvedbe 

predstavlja ponesrečene poizkuse (Guillot in Collet, 2008). Športniki poročajo, da negativne 

predstave, denimo predstavljanje poraza ali slabega udarca, lahko nastopijo zaradi utrujenosti 

ali motenj, da lahko nastopijo nevoljno in da jih je mogoče prilagoditi ali zatreti (MacIntyre in 

Moran, 2007). Pri opazovanju akcij je negativne slike mogoče popolnoma nadzorovati in 

izločiti. 

Vse te lastnosti predstave so raziskovalcu ali trenerju nedostopne, zato se mora zanašati na 

samoporočilo udeleženca glede teh pomembnih spremenljivk. Pri opazovanju akcij so vsebina, 

perspektiva, trajanje in modalnosti določene in za vse udeležence enake. 

Nevrološki dejavniki: Mnogi eksperimenti in nekateri modeli pred izvedbo predstavljanja 

predpisujejo sproščanje in zaprte oči, ki pri izvajalcih aktivirajo alfa možganske valove. Te 

povezujemo s fazo počitka, zato sproščanje po modelu PETTLEP ni priporočljivo (Holmes in 

Collins, 2001). 

Z metaanalizo več kot 1000 fMRI in PET raziskav motoričnega predstavljanja, opazovanja 

akcij in izvedbe gibanja so Hardwick in drugi (2018) pokazali, da je treba bolj previdno ravnati 

s teorijo funkcionalne enakosti, saj se vzorci aktivacije med temi tremi dejavnostmi deloma 

prekrivajo, deloma pa zaposlujejo popolnoma druge dele možganov. 

Prekrivanje med motoričnim predstavljanjem in opazovanjem akcij so izmerili bilateralno v 

predmotoričnih področjih in rostralnih parietalnih predelih (planirani gibi, prostorski nadzor, 

pozornost) z večjim obsegom v levi možganski hemisferi (Hardwick idr., 2018). Medialno so 

skupno aktivnost prepoznali v predsuplementarnem predelu, ki ima največ povezav s 

prefrontalnimi predeli (ibid.). 

Skupno prekrivanje aktivnosti med predstavljanjem, opazovanjem in izvedbo akcij so v svoji 

analizi avtorji prepoznali v bilateralnih predsuplementarnih predelih, suplementarni ter 

predmotorični skorji ter v parietalnih somatosenzornih predelih (ibid.).  

Najopaznejše razlike med aktivacijami so torej sledeče: 

Cingulatni korteks, ki je del limbičnega sistema in ga povezujemo s formacijo in procesiranjem 

čustev, učenjem, spominom in motivacijskimi mehanizmi, je bil konsistentno aktiviran med 

predstavljanjem in izvedbo gibov, medtem ko pri opazovanju akcij zanj ni bila značilna 

aktivacija (Decety idr., 1994; Hardwick idr., 2018). 

Motorično predstavljanje pogosteje od opazovanja akcij zaposluje DLPFC in subkortikalne 

strukture, npr. putamen, ki ga povezujemo s planiranjem, učenjem in izvedbo gibov, pripravo 

zaporedij in amplitud gibanja ter avtomatskimi gibi (Hardwick idr., 2018). Prav tako so pri 

predstavljanju pogosteje zaznali aktivacije v malih možganih, ki jih povezujemo s 

propriocepcijo, ravnotežjem in mišičnim tonusom (ibid.). 

Pri opazovanju edinstveno vlogo igrajo okcipitalni predeli, ki se aktivirajo pri vidu (Hardwick 

idr., 2018; Kosslyn, 2005; Moulton in Kosslyn, 2009), vredno pa je poudariti, da so med 

motoričnim predstavljanjem pogoste tudi vidne predstave, kar lahko povzroči dodatno 

prekrivanje aktivacij med tema dvema aktivnostma (Eaves idr., 2016; Evans idr., 2004; Roberts 

idr., 2008). 
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Z dejanskim gibanjem je unikatno povezana primarna motorična skorja, bolj široke pa so 

aktivacije še v bilateralnih somatosenzornih in predmotoričnih področjih (Hardwick idr., 2018). 
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Tabela 1: Razlike med predstavljanjem in opazovanjem 

Značilnost aktivnosti Predstavljanje Opazovanje 

Dostopnost Kadarkoli 
Ob prisotnosti modela ali 
zaslona 

Perspektiva Izbere jo predstavljalec 
Pod nadzorom 
raziskovalca ali modela 

Zahtevnost Bolj zahtevno Manj zahtevno 

Prilagodljivost Bolj prilagodljivo Manj prilagodljivo 

Modalnost Katerakoli Predvsem vidna 

Trajanje Omejeno Neomejeno 

Skupna področja aktivacije Suplementarno motorično in predmotorično področje 

Posebna področja aktivacije 
DLPFC, putamen, cingulatni 
korteks, mali možgani 

Okcipitalna področja 
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2.3.2 Nove ugotovitve o predstavljanju in opazovanju   

Kljub temu da je teorija simulacije predstavljanje in opazovanje poskusila obravnavati kot 

sorodna pojava (Jeannerod, 1995), so raziskovalci večinoma ločevali ta dva procesa (C. Hall in 

Weinberg, 2000; Holmes in Calmels, 2011; Holmes in Collins, 2001), obstaja pa nekaj redkih 

izjem (Higuchi idr., 2012; Ietswaart idr., 2011). V zadnjem času so raziskovalci začeli 

povezovati motorično predstavljanje in opazovanje z enotnimi in soodvisnimi mehanizmi. Prav 

tako nekatere raziskave kažejo, da vzpodbujanje predstavljanja pri opazovanju lahko privede 

do večjih učinkov.  

Tradicionalno so raziskovalci tehnike motoričnega predstavljanja in opazovanja akcij 

obravnavali kot dve ločeni tehniki za izboljšanje motoričnih veščin in rehabilitacijo (Eaves idr., 

2016). Vprašanje, ki so si ga šele pred kratkim začeli zastavljati raziskovalci, je, ali je mogoče 

ti dve tehniki integrirati in ali je lahko kombiniran pristop bolj učinkovit za učenje in ponovno 

učenje motoričnih veščin kot tradicionalno ločeni praksi predstavljanja in opazovanja (Bisio 

idr., 2018; Eaves idr., 2016; Gonzalez-Rosa idr., 2015).  

Raziskave s kombiniranim pogojem predstavljanja in opazovanja (AO+MI) so do sedaj 

pokazale, da so aktivacije pri kombiniranem pogoju obsežnejše kot pri opazovanju ali 

predstavljanju samem (Eaves idr., 2016), čeprav močnejši in širši vzorci aktivacije niso nujno 

boljši (Vogt idr., 2013). Rezultati raziskav sicer še niso pokazali statistično pomembnih razlik, 

so pa nekateri avtorji poudarili, da obstaja možnost spontanega pojavljanja predstavljanja 

znotraj raziskav, ki naj bi merile učinke »čistega« opazovanja (Eaves idr., 2016; Vogt idr., 

2013).  

Glede na dosedanje raziskave so Vogt in drugi (2013) predlagali, da obstajajo tri vloge 

predstavljanja ob opazovanju akcij: 

1. Skladno predstavljanje (angl. congruent AO+MI), kjer si izvajalec ob opazovanju akcije 

predstavlja enak gib, kar naj bi poudarilo občutek napora, občutek delovanja in 

pomembne kinestetične občutke, skladne z dejansko izvedbo tega giba. Porajajo se nova 

vprašanja, npr. glede prej omenjenega spontanega predstavljanja v študijah opazovanja, 

kako se časovno ujemajo opazovani gibi in predstave in kako, če sploh, občutek 

delovanja vpliva na to kombinirano aktivnost. 

2. Usklajeno predstavljanje (angl. coordinative AO+MI), kjer si izvajalec ob opazovanju 

izvedbe akcije predstavlja komplementarno akcijo. Takšni primeri se vsak dan dogajajo 

pogosteje, kot se sprva zdi, saj smo se pogosto primorani pravilno odzvati na gibe 

drugih. To je, denimo, pogosto v ekipnih športih, kjer je določena akcija enega igralca, 

signal (CUE) za drugega igralca, ki mora izvesti usklajen, vendar drugačen gib. 

Podoben primer lahko opazimo pri glasbenem orkestru, kjer dirigent z dirigiranjem vodi 

popolnoma drugačne gibe glasbenikov. Verjetno je ta model še najbližje našim 

vsakdanjim aktivnostim in ponuja najširši spekter aplikacij na področju športa, 

umetnosti in rehabilitacije. 

3. Neskladno predstavljanje (angl. conflicting AO+MI) ponuja najmanjši obseg praktičnih 

aplikacij, saj neskladni vidni dražljaj in predstava pogosto vodita v porušeno izvedbo 

dejanskega giba, posebej v ritmičnih nalogah, kjer posnetki ali modeli izvajajo drugačen 

ritem od zahtevanega v predstavi in izvedbi. Razlaga bi lahko bila, da pri neskladnem 

pogoju tekmujeta dva senzorično-motorična tokova. Ciljno gibanje bo manj porušeno, 

če bo moteči dražljaj manj podoben temu gibu. 

Vse po Vogt in drugi (2013). 
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2.4 Motorično učenje in nadzor 

2.4.1 Motorično učenje 

V pričujoči raziskavi so se udeleženci spoznavali z novo in kompleksno motorično nalogo. 

Učenje sestavnih delov posamezne naloge, nato pa tudi celotne kompleksne naloge 3-6-3 je od 

udeležencev zahtevalo prilagajanje miselnih vzorcev in zapleteno usklajevanje motoričnih 

gibov, seganja, prijemanja, prelaganja in odlaganja, ki so jih nato poskušali povezati v čim bolj 

tekočo celoto. Cilj je bil izvesti nalogo čim hitreje in s čim manj napakami.  

Motorično učenje je izboljšanje časovne in prostorske natančnosti gibanja z vadbo 

(Willingham, 1999). Cilj motoričnega učenja je torej izvedba giba ali zaporedja gibov s čim 

manjšim številom napak. V okolju, ki se konstantno spreminja, je sposobnost učenja in 

prilagajanja gibalnih vzorcev ključnega pomena za preživetje. Komunikacija, denimo, je 

posledica usklajenih motoričnih gibov tako pri govorjenju, gestah in še posebej pri pisanju 

(Wolpert idr., 2001).  

Motorično učenje nam omogoča, da pogoste naloge lahko opravimo hitreje in bolj zanesljivo 

(Willingham, 1999), da se lahko prilagodimo novim in nepredvidljivim okoliščinam, 

nenazadnje pa nam omogoča tudi, da se prilagajamo spremembam telesa, ki jih prinese 

odraščanje, staranje, vadba in poškodbe (Wolpert idr., 2001). Izurjeno gibanje je podlaga za vse 

človeško kulturno udejstvovanje od umetnosti do športa (Wulf in Lewthwaite, 2016). 

Z računskega vidika so možgani procesor, ki prihajajoče senzorične informacije prevaja v 

akcije. Pri motoričnem učenju je pomembno, da akcije izvajamo vedno bolj učinkovito in 

prilagojeno okoliščinam (Wolpert idr., 2001). Motorično učenje lahko po tej predpostavki 

deluje v dve smeri. Kavzalno učenje se zgodi, ko gibanje povzroči senzorične posledice, ki so 

ugodne, zato je verjetnost za ponavljanje in urjenje tega giba velika (ibid.). Obratno pa velja, 

ko želene senzorične posledice poskušamo doseči z gibanjem, ki bi jih lahko dosegle (ibid.).  

Nekateri avtorji verjetno upravičeno trdijo, da je del motoričnega učenja tudi posledica 

adaptacij, ki jih človeško telo pridobiva skozi generacije (ibid.). Na ta pogled se v tem delu ne 

bom osredotočal, vredno pa je izpostaviti, da je naša eksperimentalna naloga zastavljena, tako 

kot je, tudi zaradi značilnosti človeškega telesa, ki se je razvilo skozi generacije. Ura je 

oblikovana tako, da roke lahko sproščeno počivajo na njej v udobnem položaju in lončki so 

oblikovani tako, da jih lahko prijemamo s palcem in prsti. Če bi bila oblika naših rok drugačna, 

bi mnogi predmeti, s katerimi se učimo rokovati, gotovo izgledali drugače. 

2.4.2 Motorični nadzor 

Ljudje ves čas sistematično prožimo in reguliramo akcije s svojim telesom. Motorične akcije 

so rezultat kompleksnih in usklajenih povezav med centralnim in perifernim živčevjem (Roller 

idr., 2012). Za uspešne motorične interakcije s svetom je potrebna najprej integracija 

senzoričnih informacij o svetu in o trenutnem stanju telesa, nato pa še uspešna interakcija med 

centralnim živčnim sistemom in mišičjem. Vzdrževanje stanj in izvedba akcij v svetu tako 

zahteva procesiranje informacij, koordinacijo, mehanične in fizične spremembe ter kognicijo 

(Rosenbaum, 2009).   

Motorični nadzor prestavlja procese, ki podpirajo načrtovanje in izvedbo voljnih motoričnih 

akcij (Shadmehr idr., 2010; Willingham, 1999). Dve težavi, s katerima se spopada motorični 

sistem, sta, da 1) senzorične informacije niso niti takojšnje niti nedvoumne in da 2) motorični 

ukaz glede na okolje ne proizvede vedno enakih rezultatov zaradi sprememb telesa ali okolja 

(Shadmehr idr., 2010). Rešitev so modeli sveta in telesa, ki lahko pretvorijo motorične ukaze v 

senzorne posledice teh ukazov, kar omogoča večjo prilagodljivost na spremembe (Grush, 2004; 
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Shadmehr idr., 2010; Willingham, 1999). 

Izvedba učinkovitih, usklajenih in ciljno usmerjenih vzorcev gibanja je danes pod 

drobnogledom psihologije, nevrologije, biomehanike, izobraževanja in športnega treniranja ter 

zdravstva in rehabilitacije. V tem delu se bom osredotočil na voljno gibanje, čeprav so refleksi 

v začetku 20. stoletja pomembno prispevali k raziskovanju motoričnega nadzora in tudi 

nevrofiziologije v splošnem (Sherrington, 1906).  

Z metodo merjenja reakcijskih časov na dražljaje so raziskovalci v 60. letih prišli do spoznanja, 

da reakcijski čas naraste z dodajanjem možnih odgovorov na dražljaj (Donders, 1969). S tem 

so poskušali pokazati, da obstajajo faze priprave in izvedbe giba: prepoznava dražljaja, izbira 

odziva in nazadnje izvedba izbranega odziva (Sternberg, 1969). Reakcijski čas narašča z 

dodajanjem mogočih odzivov, kar poznamo kot Hickov zakon (Hick, 1952). Ti eksperimenti 

sicer uporabljajo behavioristični princip dražljaj-odziv, vendar so pomembni, saj so 

raziskovalci v časovnih zamikih prepoznali mentalne procese. 

2.4.2.1 Dražljaji in zanke pri motoričnem nadzoru 

V 70. letih je Adams razlikoval med dvema načinoma regulacije voljnega vedenja: sistem 

nadzora zaprte zanke (angl. Closed loop control) in sistem nadzora odprte zanke (angl. Open 

loop control) (Adams, 1971). Obe vrsti motoričnega nadzora, ki ju je opisal, sta še danes v 

uporabi pri razlaganju te človeške sposobnosti. Oba sistema igrata pomembno vlogo pri 

nadzoru nad gibanjem in sta bila pomembna tudi pri nalogi, ki so jo izvajali udeleženci v 

pričujoči raziskavi. 

Sistem nadzora zaprte zanke vsebuje povratne informacije, zaznavanje napak in njihovo 

odpravljanje. Ključno je, da obstaja referenčna točka pred začetkom giba (želeno končno 

stanje), dejansko končno stanje se nato primerja z referenčno točko za zaznavanje napak, ki jih 

po potrebi odpravimo (Adams, 1971). Za določanje referenčne točke iz spomina po tej teoriji 

uporabljamo motorični oz. gibalni spomin (angl. memory trace) in senzorični spomin (angl. 

perceptual trace) (Schmidt, 1975). Prvega primerjamo s trenutnimi rezultati giba, medtem ko 

drugega primerjamo s trenutnimi povratnimi informacijami (ibid.). Ta sistem je mogoče 

uporabljati pri počasnih in natančnih gibih in je pomemben za vzdrževanje položaja telesa. 

Omogoča nam, da gibanje ves čas prilagajamo. 

Sistem nadzora odprte zanke ne vsebuje mehanizmov povratne informacije za uravnavanje 

napak (Adams, 1971). Ta sistem izvaja gibalne programe brez vmesnih prilagoditev in je nujen 

za izvajanje akcij, ki potekajo hitreje kot sprejem in primerjava referenčne in končne točke (t. 

i. balistične akcije) (Adams, 1971; Enoka, 2015). Senzomotorična zakasnitev (200 ms) je 

minimalni čas, ki ga potrebujemo za povratno informacijo in spremembo gibalnega ukaza 

(Enoka, 2015; Schmidt, 1975). V športu so tovrstni naučeni gibi še posebej pogosti, njihova 

natančnost in uspešnost pa je v veliki meri odvisna od izurjenosti športnika. 

V eksperimentu je zelo verjetno, da so udeleženci postopoma prehajali iz nadzora zaprte zanke, 

kjer so z vidno povratno informacijo uravnavali večino gibov, nato pa postopoma nalogo 

izvajali vedno bolj »balistično«. Ob napaki je udeleženec verjetno preklopil na nadzor zaprte 

zanke, saj je balistična akcija proizvedla nezaželen rezultat (npr. podrto piramido), zato je bilo 

potrebno izvesti nov gib (npr. pobrati podrte lončke). 

Z emulacijo Grush (2004) poskuša razlagati tudi motorični nadzor. V njegovi teoriji je 

motorični nadzor rezultat statistične funkcije, ki upošteva dinamiko giba, zunanje vplive in šum 

pri zaznavi, da lahko natančno določi trenutno stanje in pripravi nadaljnje akcije. To poimenuje 

psevdo zaprta zanka, s čimer, enostavneje povedano, dopušča odprto zanko v začetni fazi giba, 

takoj ko je to mogoče, pa regulacija gibanja poteka prek primerjave povratnih informacij iz 

periferije in predvidenih posledic. Nadzor nad gibom tako kasni vsaj za prej omenjeni čas 
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zakasnitve, vendar ta teorija dopušča, da so gibi nadzorovani fluidno glede na hitrost in 

zapletenost giba. 

Že na tem mestu vidimo, kako težko je ločiti motorični nadzor in motorično učenje, saj 

uporabljata podobne mehanizme za razlago. Naj omenim še načine učenja v računski 

paradigmi, in sicer nadzorovano, nenadzorovano in vzpodbujevalno učenje. V eksperimentalni 

nalogi so bili udeleženci deležni vseh vrst učenja. O nadzorovanem učenju lahko govorimo, ko 

so pred izvajanjem vsake naloge prejeli navodila v obliki pisnega in grafičnega materiala, nato 

pa še demonstracijo s strani izvajalca eksperimenta. Večji del eksperimenta je učenje potekalo 

nenadzorovano, razen ko govorimo o povratni informaciji (nagradi ali kazni) v obliki časa 

izvedbe naloge. Vzpodbujevalno je delovalo merjenje časa, saj je večini udeležencev 

predstavljalo izziv, da dosežejo čim boljši čas, hkrati pa je izmerjen čas nemudoma po izvedbi 

služil tudi kot pokazatelj dobre ali slabe izvedbe (nagrada oz. kazen). 

2.4.2.2 Prostostne stopnje in sinergije pri motoričnem nadzoru 

Na podlagi kompleksnosti voljnega gibanja je Bernstein ugotavljal, da nikoli ne obstaja en sam 

način, kako z motorično akcijo doseči želeni rezultat (Bernstein, 1967). Prav tako je ugotavljal, 

da so vse mogoče motorične kapacitete ljudi in živali večje od dejanskih potreb za delovanje. 

Iz tega izhaja trditev, da za eno akcijo ne obstaja en vzorec aktivacije nevronov in mišic, torej 

so lahko tudi zaporedne navidezno enake akcije med seboj različne vsaj v vzorcu aktivacije 

(Bernstein, 1967). Ta dva problema sta 1) problem prostostnih stopenj (angl. degrees of freedom 

problem) in 2) odvečnost teh stopenj (angl. redundancy ali redundant degrees of freedom). K 

tem stopnjam prispevajo anatomske danosti (mišice in sklepi), kinematične lastnosti gibanja 

(hitrost in pot) ter nevrofiziološki dejavniki (oživčenost mišic, hormonsko stanje) (Bernstein, 

1967).  

Za gibanje se ljudje zavedno ne zanašamo na preračunavanje aktivacije posameznih mišic, 

ampak gibe po teoriji povezovalnih struktur ali sinergij povezujemo v povezane enote, ki sicer 

tudi vsebujejo določene stopnje prostosti, vendar s tem znatno zmanjšamo število mogočih 

scenarijev. V človeškem telesu je približno 700 skeletnih mišic, če upoštevamo vse male mišice 

rok in obraza. Preračunavanje vseh aktivacij bi ob predpostavki, da upoštevamo le binarno 

aktivacijo ali sproščenost, zahtevalo 2700 mogočih kombinacij v vsakem trenutku (Grabowski 

in Tortora, 2000; Wolpert idr., 2001). Kljub izjemnim sposobnostim, ki jih premorejo možgani, 

je težko verjeti, da bi gibanje uravnavali na tako atomski ravni. 

Predstavljamo si lahko enote, kot so korak, udarec z loparjem, skok, predklon ipd. Te so 

raziskovalci v sedemdesetih letih poimenovali usklajevalne strukture (angl. coordinative 

structures) ali sinergije, kar pomeni skupine mišic, ki se lahko povezujejo tudi prek več sklepov 

in ki delujejo skupaj kot enota na podlagi deljenih aferentnih in eferentnih signalov za izvedbo 

motorične naloge (Kelso in Tuller, 1984; Turvey idr., 1978). Avtorji to predstavijo kot 

prispodobo z letalom (Turvey idr., 1978, str. 564–565). Pilot letala ne upravlja vsakega krilca 

posebej, ampak letalo upravlja tako, da usmerja kontrolno palico, ki pravilno aktivira po več 

krilc naenkrat. Sinergije so, kot bomo videli kasneje, do neke mere obdržale svojo vlogo med 

seboj usklajenih perifernih komponent, ki v prvi vrsti komunicirajo med seboj za učinkovito 

izvedbo gibov v času, ki je manjši od časa za sklenitev zaprte zanke (Schmidt, 1975, str. 232–

233). 

Ta sistem se zanaša pretežno na redukcijo gibanja na čim manjše podenote in ne pojasnjuje 

dobro, kako je gibalni sistem prilagodljiv na kontekste, kot so položaj telesa, okolje in položaj 

telesa v okolju, zato avtorji predlagajo, da je minimalna enota pri preučevanju gibanja 

»ekosistem« ki zajema okolje, organizem in kontekst (Turvey idr., 1978, str. 592). 
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2.4.2.3 Motorični programi in sheme pri motoričnem nadzoru 

Centralni nadzor nad voljnim gibanjem so raziskovalci ob koncu 70. let začeli pojasnjevati z 

motoričnimi programi, ki so vsebovali navodila za vzorce aktivacije, shranjene v dolgoročnem 

spominu za izvedbo akcije (Schmidt, 1975). Ta ideja se je začela pojavljati že prej. Karl Lashley 

je že v začetku 20. stoletja ugotavljal, da obstaja centralni nadzor nad gibanjem s pomočjo 

pacienta, ki je utrpel poškodbo hrbtenjače, zaradi katere je delno izgubil senzorični in motorični 

nadzor nad nogami (Lashley, 1917). Z eksperimenti, kjer so živalim presekali aferentne 

povezave do centralnega živčevja, nato pa stimulirali motorične predele, so raziskovalci 

ugotavljali, da živali še vedno lahko izvajajo motorične gibe (Wilson, 1961). 

Sistem nadzora zaprte zanke je slabo pojasnjeval hitre »balistične« gibe, zato so raziskovalci 

začeli predpostavljati, da obstaja mehanizem, ki lahko nadzoruje gibanje ob odsotnosti 

senzoričnih informacij iz periferije oziroma mehanizem, ki lahko vodi akcijo vsaj do prihoda 

prvih povratnih informacij (Schmidt, 2003). 

Težava, s katero so se spopadali teoretiki motoričnih programov, je bil problem hrambe in 

problem novosti. Prvi se nanaša na količino informacij, ki bi jih morali shranjevati v možganih 

za izvedbo prav vsakega giba ob predpostavki, da ima vsak gib svoj motorični program. Drugi 

pa se nanaša na učenje novih gibov, za katere nimamo vnaprej pripravljenih programov in 

referenčnih točk. Schmidt je zato predstavil najprej t. i. generalizirane motorične programe, ki 

pokrivajo kategorijo gibov, npr. met žoge, med seboj pa se razlikujejo v parametrih, ki nastopijo 

pred začetkom izvedbe in so pod voljnim nadzorom (npr. moč in smer meta) (Schmidt, 1975, 

str. 232). 

Učenje s pomočjo povratnih informaciji in reguliranja napak je v teoriji nadzora zaprte zanke 

dokaj enostavno. Tam, kot rečeno, obstaja referenčna točka, s katero se ves čas primerja 

trenutno stanje. To je mogoče pri počasnih gibih. Pri hitrih gibih ta regulacija ni mogoča, zato 

je Schmidt predstavil koncept shem (1975)2, ki omogočajo, da se posameznik pri učenju giba 

osvobodi nadzora prek sistema zaprte zanke. Potreba po senzorni povratni informaciji je 

obratno sorazmerna s sposobnostjo centralnega živčnega sistema, da določi vse nujne vidike 

prihajajočih dejanj (po Schmidt, 1975, str. 233).  

2.4.3 Nevrološki procesi motoričnega učenja in nadzora 

Nadzor voljnega gibanja lahko, kot sem izpostavil v poglavju o zankah, delimo na nadzor 

zavestnih gibanj s povratnimi informacijami in hitrih gibov, ki zahtevajo predvidevanje 

posledic pred nastopom dejanskih senzoričnih posledic.  

Večina voljnega gibanja se odvija pod nadzorom senzoričnih povratnih informacij (sistem 

zaprte zanke nadzora). Ta nadzor je organiziran hierarhično, kjer najvišje funkcije zasedajo višji 

kognitivni procesi, kot so asociacije, odločanje, planiranje, izdelava strategij, zaviranje akcij 

itd. Ti procesi se v veliki večini odvijajo v frontalnih delih možganov, od katerih je najbolj 

izpostavljen (prej omenjeni) dorzolateralni prefrontalni korteks (DLPFC). DLPFC je bolj 

aktiven med izvedbo novih gibov, kar kaže na to, da je pri učenju gibanje pod zavestnim 

nadzorom ter da lahko sklepamo na vpletenost višjih funkcij, kot sta denimo pozornost in 

motivacija. Pomembno vlogo igra še asociativni posteriorni parietalni korteks, ki ga povezujejo 

z reprezentacijami položaja telesa, orientacijo telesa v prostoru in položaja predmetov v 

prostoru okoli telesa (Pinel, 2012). Prav zato je posteriorni parietalni korteks bolj aktiven pri 

 

2 Koncept so že prej uporabljali, npr. Head (1926) za opis reprezentacij senzoričnih informacij tako, da jih 

posameznik lahko zavestno poveže s prejšnjim dogajanjem ter Evans (1967) in Bartlett (1932) za teoretiziranje 

spomina na podlagi konceptov, ki jih je mogoče povezati med seboj (vse po Schmidt, 1975). 
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učenju novih veščin (ibid.), saj sinteza povratnih informacij omogoča, da ocenimo uspešnost 

novo naučenih veščin.  

Področja sekundarne motorične skorje imajo največ aferentnih povezav iz zgoraj omenjenih 

asociativnih predelov možganov, največ eferentnih povezav pa s primarno motorično skorjo. 

Najpomembnejše strukture so suplementarno motorično področje, predmotorični korteks in 

motorična področja cingulatnega girusa, ki splošno gledano sodelujejo pri programiranju 

specifičnih vzorcev gibanja po navodilih iz zgoraj omenjenih asociativnih struktur (ibid.).  

Za suplementarno motorično skorjo je značilno, da je bolj vpletena v naučenem gibanju in 

neodvisna od senzornih dražljajev, medtem ko je predmotorična skorja bolj aktivna pri vodenju 

gibanja pod nadzorom senzoričnih povratnih informacij (ibid.). Predmotorična skorja je, kot 

rečeno, tudi nahajališče zrcalnih nevronov, kar dalje potrjuje trditev, da ta predel možganov 

vodi gibanje s pomočjo zaznav (Hardwick idr., 2018; Pinel, 2012; Rizzolatti in Craighero, 

2004). 

Za primarno motorično in somatosenzorično skorjo je značilna somatotopska in kontralateralna 

organizacija. Prvo pomeni, da je na skorji prisotna reprezentacija telesa, torej da so na skorji 

področja, ki so povezana z deli telesa, npr. nogo, roko, ustnicami itd. Kontralateralna 

organizacija pomeni, da skorja pošilja (ali sprejema) signale v nasprotni del telesa. Ti dve 

strukturi se nahajata pred in za centralnim sulkusom, ki ločuje frontalni in parietalni reženj. 

Pri novih in naučenih gibih sta obe strukturi, pričakovano, aktivni v področjih, ki so 

somatotopsko skladna z gibanjem (Hardwick idr., 2018; Pinel, 2012). 

Male možgane povezujemo s predvidevanjem posledic motoričnih akcij, kar igra pomembno 

vlogo pri propriocepciji in ravnotežju ter pri koordiniranih in zaporednih gibih (Shadmehr idr., 

2010). V prej omenjeni teoriji emulacije Grush (2004) trdi, da obstajajo »eferentne kopije« 

namernih gibov, ki jih mali možgani uporabijo za predvidevanje kompenzacijskih gibov z 

namenom nadzora amplitude gibov in vzdrževanja ravnotežja (Scott idr., 2015). Mali možgani 

gibanja ne prožijo, ampak s pomočjo informacij iz senzoričnih sistemov skrbijo za usklajeno in 

natančno gibanje, časovno ustreznost gibov, fino motoriko in učenje novih gibov (Pinel, 2012). 

Subkortikalne strukture, vpletene v gibanje, so še bazalni gangliji, zapletena večjedrna 

struktura, ki se nahaja nad in okoli talamusa ter talamus sam. Bazalne ganglije v veliki meri 

povezujemo z izbiro najprimernejših gibov, ki omogočajo tekoče gibanje, proceduralno učenje 

in avtomatizirane gibe (Stocco idr., 2010). Putamen je eno od jeder bazalnih ganglijev, ki se 

aktivira pri gibanju in predstavljanju gibanja (Hardwick idr., 2018). V največji meri jedra 

bazalnih ganglijev komunicirajo med seboj in s talamusom, ki informacije pošilja naprej v 

skorjo in male možgane (Pinel, 2012).  
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3 PROBLEM 

Raziskave s športniki in umetniki kažejo, da imajo posamezniki, ki nastopajo na vrhunski ravni, 

bolj razvito sposobnost predstavljanja in da predstavljanje izvajajo pogosteje (Guillot in Collet, 

2008; Holmes in Collins, 2001). Opazovanje je lahko dobra alternativa posameznikom s slabšo 

sposobnostjo predstavljanja, saj ponuja resničen dražljaj, ki je prilagodljiv glede na specifično 

situacijo, v tem primeru učenje nove kompleksne motorične naloge. Neposredne primerjave 

učinkovitosti predstavljanja in opazovanja so bile redke (Holmes in Calmels, 2011). Največ 

pozornosti pa je bilo do sedaj posvečene primerjavi perspektiv in modalnosti pri predstavljanju 

ter nevrološki podlagi predstavljanja in opazovanja (Callow idr., 2013; Cumming in Ramsey, 

2009; Holmes in Calmels, 2011; Lotze in Halsband, 2006). 

Z eksperimentom sem preverjal, ali prednosti opazovanja izvedbe pred predstavljanjem, ki jih 

naštevata Holmes in Calmels (2008, 2011), pomembno vplivajo na uspešnost učenja 

kompleksne motorične naloge. Kot smo videli v zgornjih poglavjih, obstajajo tako vzporednice 

kot pomembne razlike med motoričnim predstavljanjem, opazovanjem akcij in dejansko 

izvedbo gibanja (Hardwick idr., 2018). 
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4 CILJI, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  

Predpostavljal sem, da je zaradi zgoraj naštetih prednosti opazovanje bolj učinkovito od 

predstavljanja za učenje nove naloge zlaganja plastičnih lončkov. 

Hipoteza se glasi: 

(H1) Udeleženci, ki bodo nalogo med intervencijo opazovali, bodo nalogo izvedli hitreje od 

drugih dveh skupin in  

(H1.1) pri izvedbi delali manj napak od drugih dveh skupin. 

Glede na literaturo je bilo za pričakovati še to, da bosta obe eksperimentalni skupini dosegli 

večje izboljšanje in boljšo natančnost od kontrolne skupine. 

Ta hipoteza se glasi: 

(H2) Udeleženci, ki si bodo med intervencijo predstavljali ali opazovali posnetek naloge, bodo 

v pointervencijskih meritvah nalogo opravili hitreje kot kontrolna skupina in 

(H2.1) pri izvedbi delali manj napak od kontrolne skupine. 

Tretja hipoteza, ki prav tako izhaja iz literature, je povezana s časom za predstavo in izvedbo 

naloge. Raziskovalci so si enotni, da obstaja povezava med časom za dejansko izvedbo naloge 

in med časom za predstavljanje izvedbe. 

Hipoteza je: 

(H3) Udeleženci, ki si bodo predstavljali izvedbo naloge, bodo za predstavljanje v povprečju 

porabili enako dolgo kot za dejansko izvedbo. 

Cilj magistrskega dela je preveriti trditve o prednostih opazovanja izvedbe pred 

predstavljanjem, ki jih navajata Holmes in Calmels (2008, 2011). 
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5 METODA  

5.1 Udeleženci  

V pilotno študijo sem vključil 16 udeležencev, ki niso sodelovali v osrednjem eksperimentu. 

Za validacijo Vprašalnika o živosti predstavljanja gibanja (angl. Vividness of Movement 

Imagery Questionnaire 2 (VMIQ-2) (Roberts idr., 2008)) sem zbral 216 izpolnjenih 

vprašalnikov s spletnim orodjem za anketiranje 1ka.  

 

Tabela 2: Opis udeležencev, ki so rešili vprašalnik, po spolu in starosti 

  n M SD 

moški 79 27,1 7,0 

ženske 137 25,9 6,7 

 

V glavni del raziskave so bili povabljeni udeleženci, ki so sodelovali v spletni anketi, in 

udeleženci, ki sem jih pridobil po drugih kanalih. V raziskavi je sodelovalo 45 udeležencev, od 

teh so je bilo v rezultate vključenih 44 udeležencev (24 moških, Mstarost = 28,7, SD = 3,8). 

Udeleženci so bili naključno razporejeni v eksperimentalne skupine (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Opis udeležencev v eksperimentu po spolu in starosti glede na skupine 

  računanje  predstavljanje  opazovanje 

  n M SD  n M SD  n M SD 

moški 6 29,2 4,9  10 29,5 4,5  8 28,5 2,6 

ženske 9 29,0 4,2   4 27,5 1,7   7 27,6 4,4 

 

5.2 Merski instrumentarij  

Vprašalnik o živosti predstavljanja gibanja v slovenščini (VMIQ-2). Vprašalnik sestavljajo 

opisi 12 gibov (npr. tek, vožnja s kolesom, pobiranje kovanca s tal, visenje na vrvi itd.), ki si 

jih udeleženci predstavljajo v treh vrstah predstav – v prvi osebi in vidni modalnosti (IVI; angl. 

Internal visual imagery), v tretji osebi in vidni modalnosti (EVI; angl. External visual imagery) 

in kinestetično predstavljanje v prvi osebi (KI; angl. Kinesthetic imagery) (Priloga 1).  

Validacijska raziskava originalne različice je pokazala, da ima vprašalnik VMIQ-2 dobre 

merske značilnosti. Notranja konsistentnost lestvic je bila zadovoljiva, in sicer so koeficienti 

alfa znašali 0,95 za predstavljanje v prvi osebi, 0,95 za predstavljanje v tretji osebi in 0,93 za 

kinestetično predstavljanje v prvi osebi (Roberts idr., 2008). S konfirmatorno faktorsko analizo 

so preverili veljavnost notranje strukture (faktorsko veljavnost). Ugotovili so, da se podatki 

ustrezno prilegajo 3-faktorskemu modelu (Roberts idr., 2008). 
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Udeleženci so si v vsaki perspektivi predstavljali vseh 12 gibov po vrsti. Predstavljanje so 

izvajali z zaprtimi očmi, nato pa so ocenili svojo predstavo na lestvici od 1 do 5: 

OCENA 1 - Sploh nimam predstave, vem le, da razmišljam o dejavnosti 

OCENA 2 - Nejasna oz. površna/nenatančna 

OCENA 3 - Srednje jasna in živa 

OCENA 4 - Jasna in dokaj živa 

OCENA 5 - Popolnoma jasna in živa (kot resnično opazovanje ali doživljanje gibanja)   

Za validacijo Vprašalnika o živosti predstavljanja gibanja (angl. Vividness of Movement 

Imagery Questionnaire 2 (VMIQ-2) (Roberts idr., 2008) sem uporabil prosto dostopno spletno 

orodje za anketiranje 1ka. Dovoljenje za uporabo in priredbo vprašalnika v slovenski jezik sem 

pridobil od prvega avtorja prek elektronske pošte. Prevod vprašalnika sem pripravil s pomočjo 

diplomantke medjezikovnega posredovanja. Trije študentje UL so prispevali povratne prevode 

vprašalnika, s katerimi sem preverili točnost prevoda. 

Za validacijo vprašalnika sem pridobil 216 popolno izpolnjenih anket (137 žensk, Mstarost = 

26,33, SD = 6,775). Rezultati analiz za preverjanje veljavnosti notranje strukture vprašalnika in 

analize zanesljivosti so predstavljeni v prvem delu šestega poglavja te naloge. 

 

Testna in eksperimentalna naloga v skladu s pravili World Sport Stacking Association 

(WSSA) (WSSA, n.d.).  

Podlaga za zlaganje lončkov Speed Stacks z držalom za namensko uro in ura, kakršno 

uporabljajo na tekmovanjih Speed Stacks. Merjenje se začne, ko udeleženec umakne roke s 

senzorjev, in ustavi, ko z obema rokama ponovno pokrije senzorje. Ura meri čas na 0,001 s 

natančno. 

Miza, skladna z merami, ki jih predpisujejo pravila WSSA (World Sport Stacking Association): 

Širina: 72,5–77,5 cm  

Dolžina: 180–187,5 cm  

Višina: 72,5–77,5 cm 

Standardni plastični lončki za zlaganje Speed Stacks: višina – 95 mm, premer zgoraj – 75 mm, 

premer spodaj – 50 mm, barva – modra, z luknjami na dnu lončka in gladko notranjo površino, 

ki preprečuje sprijemanje in ustvarjanje vakuuma. 

Monitor za ogled video posnetka. 

5.3 Pilotna študija 

V pilotno študijo sem vključil 16 udeležencev (9 žensk). Namen pilotske študije je bil ugotoviti 

število ponovitev naloge do prve izravnave krivulje učenja (plato) za testno nalogo. Udeleženci 

so izvajali med 25 in 30 poskusov. Pri testni nalogi so udeleženci opazno izboljšali svoje čase 

do 10. ponovitve, nato pa se je krivulja časov izravnala. 

V sklopu pilotne študije se je pokazala še potreba po beleženju napak pri izvedbi. Napake sem 

razdelil v 5 kategorij in jih beležil na naslednji način: 

0 – ponovitev brez napak 

1 – ponovitev z manjšo napako 

2 – ponovitev z eno srednje veliko napako ali več manjšimi napakami 
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3 – ponovitev z veliko napako ali izgubo nadzora nad lončki 

4 – nepravilna izvedba 

Napačno zaporedje ali neveljaven poskus se je pojavil, ko je udeleženec ubral nepravilno 

zaporedje ali kako drugače kršil pravila Sport Stacks (WSSA, n.d., str. 9). Pravila Sport Stacks 

opisujejo napake pri izvedbi, zaradi katerih poskus postane neveljaven. Takšne napake so jasno 

vidne in ponavadi opazno vplivajo na končen čas izvedbe. 

Z beleženjem napak sem v glavnem delu študije poleg hitrosti izvedbe meril še natančnost 

izvedbe. 

5.4 Potek eksperimenta 

Pred začetkom eksperimenta so udeleženci rešili vprašalnik o živosti predstavljanja (Roberts 

idr., 2008) za oceno sposobnosti predstavljanja v različnih modalnostih. Udeleženci so bili 

naključno razporejeni v eno od treh eksperimentalnih skupin, ki jim je določila eksperimentalni 

pogoj (predstavljanje, opazovanje in računanje).  

V testni fazi eksperimenta so udeleženci prebrali navodila za postavljanje piramide 3 in nalogo 

3-3-3 Stack (WSSA, n.d., str. 3) (Priloga 2), pri kateri udeleženci lončke najprej postavijo v tri 

piramide iz treh lončkov in lončke nato zložijo nazaj v izhodiščni položaj. Po branju navodil je 

sledila demonstracija izvedbe s strani eksperimentatorja in 15 izvedb testne naloge. Beležil sem 

čas in napake, ki jih je napravil udeleženec. 

Po testni fazi so udeleženci prebrali navodila za postavljanje piramide 6 in nalogo 3-6-3 Stack 

(Association, n.d., str. 3) (Priloga 2), pri kateri se postavijo tri piramide (3 lončki, 6 lončkov, 3 

lončki) in nato zložijo v izhodiščni položaj. Obe nalogi in uporabljeni rekviziti so v skladu s 

pravili WSSA (n.d., str. 2–4). Po demonstraciji eksperimentatorja je sledilo 5 testnih poskusov 

in 15 merjenih poskusov eksperimentalne naloge. Beležil sem čas in napake, ki jih je napravil 

udeleženec. 

V predintervencijski fazi je torej vsak udeleženec izvedel skupaj 20 merjenih ponovitev 

eksperimentalne naloge. Zadnjih 15 poskusov sem uporabili v analizi. 

V naslednji fazi je vsak udeleženec izvajal predpisano intervencijsko nalogo: 

Udeleženci so si prebrali navodila za svoj eksperimentalni pogoj (Priloga 3). 

Udeleženci v kontrolni skupini so v tej fazi reševali aritmetične probleme, saj naj bi s tem 

uspešno zavrli vizualno predstavljanje (Driskell idr., 1994). Kot navedeno zgoraj, so nevrološke 

študije pokazale aktivacije v delih možganov, ki za motorično predstavljanje, opazovanje in 

akcije niso značilni.  

Udeleženci v skupini s predstavljanjem so si 15-krat predstavljali nalogo v prvi osebi po 

vnaprej pripravljenih pisnih navodilih, ki so skladna z video posnetkom. Pri predstavljanju 

naloge sem upoštevali smernice PETTLEP (Holmes in Collins, 2001). Udeleženci so imeli ves 

čas na voljo pisna navodila za izvedbo naloge, 5-stopenjsko lestvico za oceno predstave in 

scenarij z opisom naloge v prvi osebi. Predstavljanje so izvajali stoje, pred njimi so bili 

postavljeni lončki v izhodiščnem položaju, za merjenje časa predstave pa so uporabili uro kot 

pri dejanski izvedbi. 

Udeleženci v skupini z opazovanjem so si 15-krat ogledali posnetek idealne izvedbe naloge. 

Na posnetku nalogo izvaja svetovna rekorderka v 3-6-3 med 2002 in 2007 (2.72 s) Emily Fox. 
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Posnetek njene izvedbe je del posnetka z navodili za izvajanje 3-6-3 Stack3 (Speed Stacks Inc, 

2014). Pri predvajanju video posnetka sem upošteval smernice PETTLEP in udeležencem 

podali navodila, da naj posnetek gledajo stoje v enakem položaju, kot se izvaja naloga. 

V pointervencijski fazi je vsak udeleženec izvedel še 15 merjenih ponovitev eksperimentalne 

naloge. 

Po koncu pointervencijske faze sem udeležencem postavil še nekaj nestrukturiranih vprašanj 

glede na to, kar je bilo mogoče zaznati med eksperimentom. Povprašal sem jih po občutkih, 

kakšne so zanje razlike med stopnjami lestvice 1–5 ter kakšne posebnosti so uspeli zaznati pri 

sebi ali med predstavljanjem oz. opazovanjem. 

5.5 Obdelava podatkov  

Hitrosti izvedbe sem meril v milisekundah (ms). Pred začetkom analize sem čase vseh treh 

testnih nalog sortiral od najhitrejšega do najpočasnejšega za vsako od faz. Za analize sem 

uporabili povprečne čase poskusov v pred- in pointervencijski fazi. Enosmerno analizo 

kovariance (ANCOVA) sem uporabil za preverjanje učinka intervencije na hitrost izvedbe 

naloge po intervenciji. Kovariat so predstavljale hitrosti pred intervencijo in uspeh pri 

predstavljanju v zunanji (EVI) ter notranji (IVI) perspektivi (VMIQ-2). Relativne razlike med 

povprečnim časom skupin sem pridobil z odštevanjem povprečnih časov iz pointervencijske 

faze od časov iz predintervencijske faze. Enosmerno analizo variance sem uporabil za 

primerjave relativnih razlik med skupinami v izboljšanju časov. 

Napake med izvedbo nalog sem normaliziral, da sem iz 5 stopenj dobil 2 stopnji in izračunal 

razliko v povprečju napak pred in po intervenciji, nato pa z analizo variance ugotavljal razlike 

med skupinami. 

Za primerjanje podobnosti časov za dejansko izvedbo naloge in predstavljanje sem uporabil 

povprečja vseh rezultatov iz pred- in pointervencijske faze ter vse čase predstav. 

Rezultate enega udeleženca sem izločil na podlagi več razlogov. V testni in predintervencijski 

fazi ni uspel zbrati več kot ⅔ veljavnih poskusov, prav tako pa njegovi rezultati izstopajo v več 

parametrih (IVI, EVI in izboljšanje v času izvedbe naloge). V preliminarnih analizah je bilo 

zaznati umetno povečane učinke, ki jih je izločenje tega udeleženca omililo.  

  

 

3 Dovoljenje za uporabo delov video posnetka je podal direktor Speed Stacks Inc., Lary Goers (osebna 

koresponedenca). 
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6 REZULTATI 

Zaradi prednosti opazovanja izvedbe pred predstavljanjem, ki jih naštevata Holmes in Calmels 

(2008 in 2011), sem predpostavljal, da bodo udeleženci v skupini s predstavljanjem dosegli 

hitrejše čase in bolj natančno izvedbo kot drugi dve skupini v pointervencijskih meritvah. Na 

podlagi literature (Callow idr., 2013; C. Hall in Weinberg, 2000; Moran idr., 2012), sem 

predpostavljal še, da bo kontrolna skupina dosegla slabše rezultate od obeh eksperimentalnih 

skupin tako v hitrosti kot v natančnosti izvedbe. Nekateri avtorji (Hétu idr., 2013; Jeannerod, 

1995) so uspeli pokazati tudi, da je čas, ki ga porabimo za predstavljanje aktivnosti podoben 

času za dejansko izvedbo aktivnosti.  

V poglavjih, ki sledijo, bom predstavil: 

1. merske značilnosti Vprašalnika o živosti predstavljanja in gibanja v slovenščini 

(preveden vprašalnik VMIQ-2 (Roberts idr., 2008)), 

2. učinek intervencije na hitrost izvedbe naloge, 

3. učinek intervencije na natančnost izvedbe naloge, 

4. podobnosti časov za dejansko izvedbo in predstavljanje aktivnosti in 

5. prvoosebna poročila ter opažanja med eksperimentom.  
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6.1 Preverjanje merskih značilnosti vprašalnika VMIQ-2 – 

Vprašalnik o živosti predstavljanja gibanja v slovenščini 

V okviru preverjanja merskih značilnosti vprašalnika VMIQ-2 sem izvedel analizo veljavnosti 

notranje strukture in analizo zanesljivosti. Veljavnost notranje strukture vprašalnika sem ocenil 

s konfirmatorno faktorsko analizo (KFA), ki sem jo opravil v RStudiu (RStudio Team, 2020) s 

paketom lavaan (Rosseel, 2012). Pri ocenjevanju prileganja modela podatkom sem kot 

indikatorje zadovoljivega prileganja upošteval sledeče mejne vrednosti indeksov prileganja: 

CFI in TLI > 0,90, RMSEA in SRMR < 0,08. Večina postavk je imela porazdelitve, ki so 

zmerno odstopale od normalne porazdelitve (glej koeficiente asimetričnosti in sploščenosti v 

Tabeli 3), zato sem za ocenjevanje parametrov modela uporabil robustno cenilko največjega 

verjetja, tj. MLM. 

Vprašalnik VIMQ-2 meri stopnjo živosti različnih vrst predstavljanja (IVI, EVI, KIN) za isti 

nabor gibov, torej merimo živost predstavljanja istih gibov v treh različnih scenarijih, kar 

pomeni, da so odgovori za določen gib med različnimi vrstami predstavljanja/scenarijev med 

seboj korelirani. Zaradi tega je bilo pri preverjanju veljavnosti 3-faktorskega modela potrebno 

uporabiti t. i. model koreliranih unikvitet oz. model CTCU (angl. correlated traits – correlated 

uniqueness model). V merskem modelu sem torej ocenjeval tudi korelacije med faktorji in 

korelacije med odgovori na iste gibe pri različnih vrstah predstavljanja.  

KFA je pokazala zadovoljivo prileganje 3-faktorskega modela, 2(555) = 887,6, p < 0,01; CFI 

= 0,91; TLI = 0,90; RMSEA = 0,059; SRMR = 0,08. Korelacije med faktorji so bile srednje 

visoke, kar je skladno s teoretičnimi pričakovanji in originalno validacijsko raziskavo (Roberts 

idr., 2008): r(IVI-EVI) = 0,48; r(IVI-KIN) = 0,63; r(EVI-KIN) = 0,41. Standardizirane 

nasičenosti so ustrezno visoke in so prikazane v Tabeli 3, v kateri prikazujem tudi koeficiente 

zanesljivosti dosežkov na lestvicah (vsi so ustrezno visoki) in opisne statistike za lestvice in 

postavke/gibe. Dosežke na lestvicah sem izračunal kot povprečje odgovorov na postavko; 

dosežki so po takem izračunu na enaki lestvici kot odgovorna lestvica, torej se lahko pojavijo 

v razponu vrednosti od 1 do 5. 
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Tabela 4: Standardizirane nasičenosti () postavk s faktorji, koeficienti notranje skladnosti 

(Cronbachove alfe) in opisne statistike za lestvice in postavke 

Lestvice in postavke VIMQ-2  M SD As Spl 

EVI (predstavljanje v tretji osebi)  = 0,91 3,49 0,80 –0,24 –0,63 

Hoja 0,75 3,82 1,13 –0,51 –0,98 

Tek 0,74 3,73 1,07 –0,39 –0,79 

Brcanje kamna 0,77 3,51 1,13 –0,30 –0,88 

Pobiranje kovanca s tal 0,72 3,65 1,05 –0,29 –0,88 

Tek navzgor po stopnicah 0,75 3,80 1,02 –0,57 –0,50 

Skakanje vstran 0,63 3,28 1,22 –0,20 –0,91 

Metanje kamnov v vodo 0,66 3,65 1,07 –0,46 –0,52 

Brcanje žoge v zrak 0,65 3,15 1,23 –0,05 –1,05 

Tek po klancu navzdol 0,72 3,49 1,17 –0,36 –0,72 

Vožnja s kolesom 0,70 3,92 1,05 –0,59 –0,78 

Visenje na vrvi 0,51 2,84 1,27 0,12 –1,05 

Skok z visokega zidu 0,50 3,04 1,15 –0,18 –0,89 

IVI (prestavljanje v prvi osebi)  = 0,88 3,88 0,69 –0,49 –0,54 

Hoja 0,69 4,37 0,87 –1,26 0,72 

Tek 0,70 4,23 0,93 –0,89 –0,35 

Brcanje kamna 0,76 4,10 1,02 –0,83 –0,24 

Pobiranje kovanca s tal 0,76 4,11 1,02 –0,86 –0,21 

Tek navzgor po stopnicah 0,76 4,19 0,97 –1,05 0,40 

Skakanje vstran 0,60 3,52 1,09 –0,37 –0,57 

Metanje kamnov v vodo 0,62 4,09 0,99 –0,76 –0,27 

Brcanje žoge v zrak 0,58 3,40 1,15 –0,23 –0,91 

Tek po klancu navzdol 0,71 4,04 1,00 –0,81 0,00 

Vožnja s kolesom 0,59 4,24 0,92 –1,11 0,72 

Visenje na vrvi 0,41 3,00 1,26 0,00 –1,06 

Skok z visokega zidu 0,39 3,29 1,22 –0,29 –0,86 

KIN (kinestetično predstavljanje)  = 0,88 3,58 0,74 –0,17 –0,71 

Hoja 0,61 3,89 1,06 –0,68 –0,41 

Tek 0,75 4,13 0,89 –0,66 –0,53 

Brcanje kamna 0,66 3,52 1,19 –0,35 –1,01 

Pobiranje kovanca s tal 0,65 3,61 1,17 –0,36 –1,00 

Tek navzgor po stopnicah 0,80 4,13 0,89 –0,71 –0,45 

Skakanje vstran 0,59 3,23 1,16 –0,08 –0,77 

Metanje kamnov v vodo 0,63 3,52 1,19 –0,29 –1,09 

Brcanje žoge v zrak 0,50 3,04 1,21 0,04 –1,02 

Tek po klancu navzdol 0,70 3,90 1,00 –0,79 0,18 

Vožnja s kolesom 0,67 4,08 0,94 –0,63 –0,67 

Visenje na vrvi 0,44 2,76 1,37 0,23 –1,20 

Skok z visokega zidu 0,40 3,09 1,28 –0,04 –1,13 

6.2 Preverjanje učinka intervencije na hitrost izvedbe naloge 
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Za preverjanje učinka intervencije na hitrost izvedbe naloge sem uporabil povprečja najboljših 

5 poskusov v pred- in pointervencijski fazi. S tem sem želel zajeti učinek učenja, obenem pa 

sem se poskusil izogniti učinku sreče, ki bi lahko vplival na rezultate pri upoštevanju zgolj 

najboljšega poskusa. Nekateri udeleženci so namreč imeli več ponesrečenih poskusov, nekateri 

pa so imeli le en izjemen poskus.  

 

Tabela 5: Opisne statistike za najboljših 5 poskusov pred in po intervenciji 

 Pred intervencijo 

Skupina n M SD SEM 

Računanje 15 8579 1231 318 

Predstavljanje 14 8216 1122 300 

Opazovanje 15 8267 604 156 

Skupaj 44 8358 1009 152 

     

 Po intervenciji 

Skupina n M SD SEM 

Računanje 15 8022 1107 286 

Predstavljanje 14 7633 870 233 

Opazovanje 15 7621 487 126 

Skupaj 44 7761 861 130 

 

Vse skupine so po intervenciji v povprečju dosegle boljše čase. Glede na teoretična izhodišča 

(Gonzalez-Rosa idr., 2015; Holmes in Calmels, 2008; Mulder, 2007), sem pričakoval, da bo 

skupina z opazovanjem videoposnetka dosegla najboljše rezultate po intervenciji, kar se je tudi 

zgodilo. Analiza kovariance je pokazala, da intervencija ni statistično značilno vplivala na čase 

po intervenciji ob nadzorovanju časov za izvedbo naloge pred intervencijo (Tabela 6). Velikost 

učinka je bila majhna, vendar nezanemarljiva. 

 

Tabela 6: Analiza kovariance za učinke intervencije na hitrost izvedbe naloge ob nadzorovanju 

hitrosti pred intervencijo 

Vir variabilnosti SS df MS F p ηp
 2 

Časi pred intervencijo 22740589,49 1 22740589,49 119,93 ,000 ,750 
Intervencija 235777,19 2 117888,59 ,62 ,542 ,030 
Napaka 7584349,72 40 189608,74    
Skupaj 2682451323,36 44     

Opombe: ηp
 2 = parcialna eta na kvadrat 
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V predhodnih raziskavah so avtorji ugotavljali, da je sposobnost predstavljanja ključnega 

pomena za uspeh intervencij (Callow idr., 2013; Driskell idr., 1994; Holmes in Collins, 2001; 

Lotze in Halsband, 2006). Raziskovalci prav tako ugotavljajo, da sta predstavljanje in 

opazovanje sorodna in neločljivo povezana pojava (Bisio idr., 2018; Eaves idr., 2016). Zato 

sem izvedel analizo kovariance z nadzorovanjem časov pred intervencijo in rezultatov 

vprašalnika za eksterno vidno predstavljanje (EVI) ter interno vidno predstavljanje (IVI). 

Statistično značilnih razlik med skupinami ni bilo, velikost učinka pa je bila ponovno majhna, 

a nezanemarljiva (tabela 7). 

 

Tabela 7: Učinki intervencije na hitrost izvedbe naloge ob nadzorovanju hitrosti pred 

intervencijo, EVI in IVI 

Vir variabilnosti SS df MS F p ηp
 2 

Pred intervencijo 22612356,41 1 22612356,41 113,84 ,000 ,750 
EVI 9542,95 1 9542,95 ,05 ,828 ,001 
IVI 1718,33 1 1718,33 ,01 ,926 ,000 
Intervencija 256133,23 2 128066,61 ,65 ,530 ,033 
Napaka 7547754,82 38 198625,13    
Skupaj 2682451323,36 44     

 

Hipotezo H1 sem na podlagi teh rezultatov zavrnil, je pa mogoče v vseh analizah zaznati vzorec, 

ki je skladen s hipotezo. Skupina z opazovanjem posnetka naloge je dosegla najhitrejše čase z 

nadzorovanjem časov pred intervencijo ter z nadzorovanjem časov pred intervencijo in 

sposobnosti predstavljanja v eksterni in interni perspektivi. Prav tako je skupina z opazovanjem 

videoposnetka dosegla največje izboljšanje časov. Pričakovani učinki intervencije so se torej 

pokazali, a so bili majhni. Z večjim numerusom udeležencev bi se dalo doseči tudi večjo 

statistično moč za trdnejše zaključke. 

Z mentalno vadbo, tj. predstavljanjem in opazovanjem, naj bi bilo mogoče doseči podobne 

učinke kot z dejansko vadbo (Cumming in Ramsey, 2009; Driskell idr., 1994; Martin idr., 

1999). Zanimalo me je, ali sta eksperimentalni skupini dosegli hitrejše čase v primerjavi s 

kontrolno skupino. Za preverjanje hipoteze H2 sem udeležence ločil na kontrolno skupino in 

na skupino udeležencev, ki so izvajali predstavljanje ali opazovanje. Analiza kovariance ni 

pokazala statistično značilnih razlik v časih po intervenciji ob nadzorovanju časov za izvedbo 

pred intervencijo (Tabela 8). Hipotezo H2 sem na podlagi teh rezultatov zavrnil.  

 

Tabela 8: Učinki intervencije na hitrost izvedbe naloge ob nadzorovanju hitrosti pred 

intervencijo – primerjava obeh eksperimentalnih skupin s kontrolno skupino 

Vir variabilnosti SS df MS F p ηp
 2 

Časi pred intervencijo 3121681,82 1 3121681,82 16,84 ,000 ,291 
Intervencija 217131,06 1 217131,06 1,17 ,286 ,028 
Napaka 7602613,16 41 185429,57    
Skupaj 26404212,40 44     
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Glede na poročanje udeležencev in opažanja med spremljanjem eksperimenta sem predvideval, 

da se je skupina z opazovanjem videoposnetka uspela v prvih nekaj poskusih po intervenciji 

bolj približati svojim najboljšim poskusom iz predintervencijske faze. Za to analizo sem 

primerjal najboljše čase iz predintervencijske faze in prvih nekaj poskusov po intervenciji. Tudi 

za to analizo sem upošteval najboljših 5 poskusov iz predintervencijske faze. Od povprečja 

časov v predintervencijski fazi sem odštel povprečen čas prvih 5 poskusov po intervenciji. 

Nobena od skupin ni uspela doseči boljših časov takoj po intervenciji (Tabela 9). Enosmerna 

analiza variance je pokazala, da so se v tej meri skupine statistično značilno razlikovale (Tabela 

10). Glavni učinek je bil majhen, zato post-hoc testi s Tukeyevim popravkom niso pokazali 

statistično značilnih vrednosti, učinki pa so bili majhni, a nezanemarljivi za parne primerjave 

med skupinama z računanjem in opazovanjem (p = 0,075, d = 0,27) ter s predstavljanjem in 

opazovanjem (p = 0,085, d = 0,24). 

 

Tabela 9: Povprečna razlika med najboljšimi 5 poskusi iz predintervencijske faze in prvimi 5 

poskusi iz pointervencijske faze 

Skupina n M SD SEM 

Računanje 15 –1268 852 220 

Predstavljanje 14 –1259 879 235 

Opazovanje 15 –482 1113 287 

Skupaj 44 –997 1007 152 

 

Tabela 10: ANOVA za razlike med časi najboljših 5 poskusov iz predintervencijske faze in prvih 

5 poskusov iz pointervencijske faze 

Vir variabilnosti SS df MS F p ηp
 2 

Med skupinami 6048147,06 2 3024073,53 3,30 ,047 ,139 
Znotraj skupin 37547558,60 41 915794,11    
Skupaj 43595705,66 43     

 

Intervencija torej ni statistično značilno vplivala na hitrost izvedbe naloge. Skupina z 

opazovanjem videoposnetka je sicer dosegla najhitrejše rezultate, vendar nobene od hipotez ne 

moremo potrditi. Zaradi učinkov, ki se kažejo, pa jih prav tako ne moremo zagotovo ovreči. 

Zadnja analiza v tem poglavju odpira vprašanje, zakaj se je skupina z opazovanjem najhitreje 

približala svojim najhitrejšim poskusom. Odgovor verjetno vsaj delno tiči v tem, da je 

videoposnetek udeležencem pokazal boljšo strategijo za izvajanje naloge v primerjavi z 

drugima dvema intervencijama, kar potrjujejo rezultati analize natančnosti (Poglavje 6.3) in 

prvoosebna poročila udeležencev (Poglavje 6.5.2).   
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6.3 Preverjanje učinka intervencije na natančnost izvedbe naloge 

Natančnost izvedbe sem med eksperimentom beležil na lestvici od 0 do 4, kjer je 0 pomenil 

poskus brez napak, 4 pa neveljaven poskus. Za potrebe analize sem napake pretvoril v dve 

stopnji, kjer so ponovitve brez napak in tiste z manjšimi napakami dobile oceno 0 (natančno), 

vse ostale ponovitve pa 1 (nenatančno) (Tabela 11).  

 

Tabela 11: Kodiranje napak v izvedbi 

Novo kodiranje Izvirni zapis 

0 0 – ponovitev brez napak 
1 – ponovitev z manjšo napako 

1 2 – ponovitev z eno srednje veliko napako ali več manjšimi napakami 
3 – ponovitev z veliko napako ali izgubo nadzora nad lončki 
4 – neveljavna izvedba 

 

Za analizo sem uporabil rezultate vseh poskusov pred in po intervenciji. Primerjal sem 

udeležence v številu natančnih in nenatančnih dosežkov pred in po intervenciji ter tako dobil 

odgovor, ali je udeleženec popravil svojo natančnost v pointervencijski fazi. Skupina z 

opazovanjem je imela največji delež udeležencev, ki so svojo natančnost izboljšali (Tabela 12). 

Intervencija ni statistično značilno vplivala na izboljšanje natančnosti izvedbe naloge, χ2 (2) = 

2,073, p = 0,448, V = 0,22. Učinki so bili šibki, a nezanemarljivi. Ker je bil numerus v eni od 

celic manjši od pričakovanega (5), sem izvedel Fischerjev eksaktni test, ki je prav tako pokazal, 

da razlike med skupinami niso bile statistično značilne (p = 0,387). 

 

Tabela 12: Primerjava izboljšanja natančnosti med vsemi tremi skupinami 

Skupina Manj natančni Bolj natančni Skupaj 

Računanje 6 9 15 

% znotraj skupina 40,0% 60,0% 100,0% 

stand. ostanek 0,4 –0,3  

Predstavljanje 6 8 14 

% znotraj skupina 42,9% 57,1% 100,0% 

stand. ostanek 0,6 –0,4  

Opazovanje 3 12 15 

% znotraj skupina 20,0% 80,0% 100,0% 

stand. ostanek –0,9 0,7  

Skupaj 15 29 44 

 34,1% 65,9% 100,0% 

 

Hipoteze H1.1 rezultati ne potrjujejo, moč pa je videti vzorec, ki ga potrjujejo statistike učinkov, 

da bo opazovanje videoposnetka v primerjavi z drugima dvema skupinama bolj pomagalo 

udeležencem izboljšati natančnost izvedbe. 
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Za preverjanje učinka intervencije s predstavljanjem in opazovanjem v primerjavi s kontrolno 

skupino sem izvedel še primerjavo med kontrolno skupino in obema drugima skupinama. Večji 

delež natančnejših udeležencev je imela skupina, ki je izvajala predstavljanje ali opazovanje 

(Tabela 13), analiza pa ni pokazala statistično značilnih razlik med skupinami, χ2(1) = 0,354, p 

= 0,783, V = 0,09. Učinki so bili zanemarljivi. 

 

Tabela 13: Primerjava izboljšanja natančnosti med kontrolno skupino in eksperimentalnima 

skupinama 

Skupina Manj natančni Bolj natančni Skupaj 

Računanje 6 9 15 

% znotraj skupina 40,0% 60,0% 100,0% 

stand. ostanek 0,4 –0,3  

Predstavljanje ali opazovanje 9 20 29 

% znotraj skupina 31,0% 69,0% 100,0% 

stand. ostanek –0,3 0,2  

Skupaj 15 29 44 

 34,1% 65,9% 100,0% 

 

Hipoteze H2.1 rezultati ne potrjujejo. Ob upoštevanju rezultatov analize natančnosti vseh treh 

skupin vidimo, da razlika med kontrolno skupino in združenima drugima dvema skupinama 

nastane na račun večjega deleža natančnejših udeležencev v skupini z opazovanjem. Ne 

moremo trditi, da je lahko vsaka intervencija z mentalno vadbo bolj učinkovita od kontrolnega 

pogoja. 
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6.4 Povezanost časov za izvedbo in časov za predstavljanje naloge 

Nazadnje sem želel preveriti, ali drži hipoteza, da za predstavljanje potrebujemo okvirno enak 

čas kot za dejansko izvedbo dejavnosti (Hétu idr., 2013). Po teoriji funkcionalne enakosti naj 

bi prišlo do podobnih časov, ker za predstavljanje gibanja uporabljamo procese iz priprave in 

dejanske izvedbe gibov (Grush, 2004; Jeannerod, 1995). Za to analizo sem uporabil le rezultate 

udeležencev, ki so izvajali intervencijo s predstavljanjem (Tabela 14).  

 

Tabela 14: Opisne statistike časov (ms) za izvedbo in predstavljanje izvedbe naloge 

 n M SD SEM 

Pred intervencijo 14 9543 1269 339 

Predstavljanje 14 9444 2179 582 

Po intervenciji 14 9027 883 236 

 

Za analizo sem uporabil povprečja časov vseh poskusov pred intervencijo ter po intervenciji in 

povprečja vseh časov, ki so jih udeleženci porabili za predstavljanje. Ker sta dejanska izvedba 

in predstavljanje različna procesa, sem ti dve aktivnosti primerjal s korelacijami. Povprečen čas 

za predstavo statistično značilno korelira s časi za izvedbo pred intervencijo (p = 0,012) in s 

časi za izvedbo po intervenciji (p = 0,010) (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Korelacije med povprečnimi časi za izvedbo naloge v pred- in pointervencijski fazi 

ter časi za predstavo 

 Pred intervencijo Po intervenciji 

Po intervenciji 0,90  
Predstavljanje 0,65 0,66 

Opomba: Vse korelacije so statistično značilne na 5-odstotni ravni tveganja. 

 

Veljavnost hipoteze H3 lahko potrdimo, saj časi za izvedbo naloge v obeh fazah statistično 

značilno korelirajo časom za predstavljanje naloge. 
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6.5 Prvoosebna poročila in opažanja med eksperimentom 

Po koncu intervencije in po koncu eksperimenta sem se z vsakim udeležencem pogovoril o 

občutkih in posebnostih, ki sem jih zaznal med eksperimentom. Povprašal sem jih tudi o 

subjektivnih ocenah o uspešnosti izvedbe predstave ali opazovanja. Transkripcije poročanja so 

na voljo v Prilogi 4. 

6.5.1 Predstavljanje 

V skupini s predstavljanjem je 11 od 15 udeležencev poročalo o negativnih predstavah. 

Negativne predstave so zajemale neprostovoljne napake, kot so: padanje lončkov iz rok, 

napačna kombinacija zlaganja, zapleti pri zlaganju piramide 6, porušene piramide in podobno. 

Z rokami je gibanje posnemalo osem udeležencev. Gibanje je bilo pri nekaterih komaj zaznati, 

drugi pa so med predstavljanjem dosledno izvajali celotno nalogo, kot da bi dejansko prijemali 

in zlagali lončke. 

11 udeležencev je predstavljanje ves čas izvajalo z zaprtimi očmi. Trije udeleženci so predstave 

nekajkrat izvajali z zaprtimi, nekajkrat pa z odprtimi očmi. En udeleženec je vse predstave 

izvajal z odprtimi očmi. Ta udeleženec pri predstavljanju ni uporabljal rok. 

Trije udeleženci so poročali o tem, da se jim je predstava porušila sredi izvedbe. 

Dva udeleženca sta na glas vokalizirala med predstavami. Oba sta oponašala zvok lončkov, ko 

se postavlja (»tk, tk«) in podira piramide (»trrk«). 

Dva udeleženca sta omenila barvo predstav. Ena udeleženka je eksplicitno povedala, da si je 

lahko predstavljala barvo in težo lončkov, drugi udeleženec pa je slabše predstave opisal kot 

slabe črno-bele posnetke. 

6.5.2 Opazovanje 

Šest udeležencev od 15 je poročalo o predstavljanju med opazovanjem posnetka. 

Šest udeležencev je predlagalo drugačno intervencijo. Od teh so trije udeleženci povedali, da 

bi jim morda lahko pomagal počasnejši posnetek. Ostali predlogi so bili sprememba fokusa 

posnetka (piramida 6 in prijemanje lončkov), raznoliki posnetki in opazovanje samega sebe pri 

izvedbi. 

Štirje udeleženci so komentirali perspektivo posnetka. Perspektiva zanje ni dovolj dobro 

prikazala gradnje piramide 6. Ta element je pet udeležencev označilo kot ključen pri uspešni 

izvedbi naloge. 

Štirje udeleženci so videoposnetek ocenili kot neuporaben ali celo škodljiv. Eden od 

udeležencev je zase ocenil, da je izurjen predstavljalec in da mu je videoposnetek vsilil 

drugačno predstavo, kot bi jo vzpostavil sam. 

Trije udeleženci so poročali, da jim je videoposnetek pomagal pri izbiri strategije za izvajanje 

naloge. Vsi trije so v posnetku našli boljšo strategijo za piramido 6. 

En udeleženec je med ogledovanjem videoposnetka gibom sledil tudi z rokami. 

6.5.3 Računanje 

Štirje udeleženci so si med branjem navodil predstavljali izvedbo naloge. 

Ena od udeleženk ugotavlja, da je zaradi omejenega števila ponovitev in tekmovanja s samo 

seboj doživljala pritisk, ki bi lahko negativno vplival na učenje naloge.  
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7 DISKUSIJA 

V diskusiji želim predstaviti nekaj ugotovitev in smernic, ki bi lahko pomagale pri načrtovanju 

novih raziskav s področja predstavljanja in opazovanja za motorično učenje. Z nekaterimi 

posegi v zasnovo eksperimenta bi se morda dalo doseči večje učinke katere od intervencij, s 

čimer bi potencialno lahko prišel do trdnejših zaključkov. Rezultati analiz so pokazali, da 

statistično pomembnih razlik med skupinami ni prišlo, nekateri vzorci, ki so skladni s 

predhodnimi ugotovitvami, pa so se vendarle pokazali.  

7.1 Potencialne izboljšave za izenačevanje udeležencev in jačanje 

učinkov 

Udeleženci v pilotni študiji so dosegli plato med petnajstim in dvajsetim poskusom. Tako 

število poskusov so nato udeleženci v osrednji raziskavi izvajali v predintervencijski fazi. 

Nekatere pretekle študije s podobno zasnovo so udeležencem naložile precej več nalog. Glede 

na literaturo (Callow idr., 2013) bi lahko zanesljivejše rezultate pridobili 1) z izvajanjem 

intenzivnejše testne faze, v kateri bi udeležence bolje izravnali, kar bi zagotovilo bolj izenačene 

skupine, 2) z izvajanjem več intervencijskih in pointervencijskih faz, ki bi lahko razlike bolj 

poudarile, in 3) z izvajanjem intenzivnejše ali dolgotrajnejše intervencije, s čimer bi prav tako 

dobili boljši vpogled v potencialne vplive posameznega eksperimentalnega pogoja. 

Mnogo intervencij s predstavljanjem in opazovanjem je zastavljeno bolj intenzivno in na daljši 

rok ter z več vmesnimi meritvami (Callow idr., 2013; Evans idr., 2004; Munroe-Chandler, Hall, 

Fishburne, Murphy in Hall, 2012; Quinton idr., 2014). Na ta način bi bilo morda mogoče tudi 

za nalogo v tej raziskavi ugotoviti, ali je katera od intervencij na daljši rok lahko bolj učinkovita. 

Rezultati kažejo, da na kratek rok opazovanje videoposnetka izvedbe ne ponuja izrazitih 

prednosti pred predstavljanjem ali kontrolno nalogo za novo in kompleksno nalogo. 

7.2 Potencialne izboljšave v nadzorovanju udeležencev pri 

izvajanju vseh nalog 

Napake sem pri vseh udeležencih v predintervencijski fazi odpravljal, vendar nisem z nobenim 

udeležencem ponovil več kot pet poskusov. Zaradi premajhnega števila veljavnih poskusov sem 

nato tudi izločil rezultate enega od udeležencev iz analiz. Ocenjujem, da so udeleženci v 

predintervencijski fazi dosegli zadovoljivo hitrost in natančnost. 

Po intervenciji so največ napak delali udeleženci v skupini s predstavljanjem, kar bi lahko 

pripisali negativnim predstavam, slabi sposobnosti predstavljanja, kompleksni nalogi, ki 

vsebuje rokovanje z rekviziti ali slabemu prenosu izkušnje iz predstave v dejansko izvedbo. 

Prav tako je možno, da so udeleženci nehote utrjevali neoptimalne vzorce gibov, kar bi lahko 

privedlo do slabših rezultatov. Večji nadzor nad vsebino predstav in bolj aktivno odpravljanje 

napak v predintervencijski fazi bi morda lahko omilila te učinke. Z nadzorovanjem vsebine in 

bolj striktnim ponavljanjem negativnih in porušenih predstav bi morda lahko dosegel boljši 

prenos znanja na pointervencijsko fazo. V primeru, da bi bolj striktno ponavljal neuspešne 

predstave in opazovanja, bi morda lahko pričakovali večje učinke intervencije obeh 

eksperimentalnih skupin. 

Negativne predstave bi lahko povzročile slabše rezultate skupine s predstavljanjem v primerjavi 

s skupino, ki je gledala videoposnetek. V praksi bi bilo verjetno smiselno več pozornosti 

posvetiti osvajanju veščine predstavljanja, potem pa dati še večji poudarek najprej na natančno 
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izvedbo dejanske naloge, nato pa še na odpravljanje negativnih predstav. 

V poglavju o novih ugotovitvah na področju predstavljanja in opazovanja (poglavje 2.3.2) sem 

pisal o tem, da je možno, da se udeleženci med opazovanjem aktivnosti hote ali nehote 

poslužujejo tudi predstavljanja. Previdnost torej ni odveč pri tolmačenju učinkov opazovanja, 

saj je povsem verjetno, da udeleženec znotraj pogoja z opazovanjem izvaja predstavljanje giba. 

Te možnosti v tem eksperimentu nisem nadzoroval, saj je članek, iz katerega izhaja hipoteza, ti 

dve aktivnosti obravnaval ločeno. Nekateri udeleženci so celo eksplicitno poročali, da si 

predstavljajo gibanje med ogledom videoposnetka. Za dober nadzor nad to spremenljivko bi 

bilo treba udeležence verjetno dobro poučiti in izuriti v teh aktivnostih. 

Čeprav naj bi veljalo, da je sposobnost predstavljanja ključna za uspeh intervencije s 

predstavami in opazovanjem (Cumming in Ramsey, 2009; Holmes in Collins, 2001; Roberts 

idr., 2008; Williams in Cumming, 2011), analiza rezultatov ni pokazala nobenih statistično 

značilnih korelacij med sposobnostjo predstavljanja in drugimi merami, pridobljenimi v 

raziskavi. Kot sposobnost predstavljanja sem upošteval povprečje ocen za predstave v zunanji 

(EVI) in notranji (IVI) perspektivi, pridobljene z vprašalnikom. Udeleženci morda zaradi 

kratkotrajnosti in nizke intenzivnosti intervencije niso uspeli vnovčiti svoje sposobnosti 

predstavljanja. Prav tako bi lahko z vodenjem udeležencev skozi vprašalnik morda dosegel bolj 

natančen vpogled v njihovo sposobnost predstavljanja. Udeleženci so sicer imeli dovolj časa in 

vse pogoje za natančno reševanje vprašalnika. 

Prvoosebna poročila sem zbiral z nestrukturiranim pogovorom, kar bi bilo mogoče nadgraditi 

z vnaprej pripravljenimi vprašanji. Skozi izvajanje eksperimenta sem razvil nekaj vprašanj, ki 

sem jih nato uporabljal za vse naslednje udeležence. Zaradi časovne stiske so nekateri 

udeleženci na ta vprašanja odgovarjali bolj skopo, kot bi si želel. V kratkem, zbiranje občutkov 

o takšnih intervencijah bi lahko privedlo do kvalitativnih ugotovitev o predstavljanju, 

opazovanju in predpisovanju intervencij. S strukturiranim vprašalnikom, ki bi bil del 

eksperimenta, bi lahko pridobili še več kvalitativnih podatkov. 

7.3 Potencialne izboljšave v vsebini intervencij s predstavljanjem 

in opazovanjem 

Predhodno bi bilo dobro razmisliti o fokusu intervencije, saj je več udeležencev poudarilo, da 

je ključnega pomena za uspešno izvedbo piramida 6. To pomeni, da bi v tem eksperimentu 

lahko kot osrednji element intervencije poudarili postavljanje piramide 6, kar bi morda lahko 

poudarilo učinek učenja. Hkrati bi to tudi skrajšalo čas za predstavo in s tem mentalno 

obremenitev. Ta rešitev ni brez zadržkov, saj bi predstavljanje izključno enega elementa lahko 

povzročilo zmedo pri udeležencih, kar se je, denimo, dogajalo pri navodilih, ki so bila ločena 

na opis postavljanja piramide in nato opis celotne naloge. V praksi to pomeni, da je smiselno 

poiskati ključne gibe, ki se jih z intervencijo uči ali izpopolnjuje, manj zahtevni ali že osvojeni 

gibi pa so potencialno lahko drugotnega pomena. 

V povezavi s piramido 6 so nekateri udeleženci kritizirali še perspektivo posnetka, ki jim ni 

dala zadostnih informacij glede prijemanja lončkov in najboljše strategije. Nekateri udeleženci 

so predlagali drugačne perspektive, predvsem bližje piramidi in vzporedno s piramido namesto 

iz ptičje perspektive. Pri predstavljanju je perspektivo seveda mogoče modulirati, vendar ostaja 

vprašanje, ali so udeleženci tega sposobni in ali so sposobni med intervencijo sami ugotoviti, 

kateri gib je najbolj ključen. Perspektivo bi bilo v praksi dobro prilagajati na način, da so 

bistvene informacije čim lažje dostopne. Posnetek, ki so ga gledali udeleženci, je sicer izsek iz 

daljšega izobraževalnega videoposnetka. V tem posnetku so prikazane še druge perspektive. 

Perspektiva, ki so je bili deležni udeleženci, je najbolj podobna notranji perspektivi. 
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Eden od udeležencev v skupini z opazovanjem je zase ocenil, da je izkušen predstavljalec in da 

mu je posnetek predstavljal »vsiljeno reprezentacijo«. Ta podatek je zanimiv, saj je možno, da 

sta eksperimentalni pogoj in predhodne izkušnje povzročala različne učinke pri različnih 

udeležencih. Izkaže se, da bi bilo morda dobro nadzorovati predhodne izkušnje s 

predstavljanjem. Takšen podatek bi nam v praksi lahko dal vedeti, kateri tip intervencije 

predpisati, saj s tem verjetno lahko zagotovimo boljše rezultate. Glede na poročila udeležencev 

bi lahko s kombiniranimi intervencijami dosegli večje učinke, saj bi udeleženec tako dobil 

priložnost za spoznavanje optimalnih strategij kot tudi za mentalno vadbo po svoji izbrani 

metodi in z bolj prilagodljivo perspektivo. Za primerjavo učinkovitosti dveh različnih metod to 

seveda ne pride v poštev. 

Nekateri udeleženci so izpostavili, da bi jim lahko pomagalo gledanje samega sebe pri izvedbi. 

Pri učenju novega giba je lahko past to, da tako potencialno utrjujemo napačne vzorce. Kot so 

izpostavili nekateri avtorji (Holmes in Calmels, 2008, 2011), naj bi model za učenje in piljenje 

sposobnosti aktivnost izvajal pravilno in prilagojeno sposobnosti učenca ali izvajalca. To sem 

poskušal doseči s kazanjem posnetka natančne izvedbe v realnem času v trajanju med 6 in 7 

sekund, vendar so nekateri udeleženci vseeno poročali, da je bila izvedba prehitra, da bi ji 

sledili. Čas v videoposnetku bi se potencialno dalo prilagajati posamezniku glede na dosežke 

pred intervencijo. 

Edino statistično značilno razliko med skupinami sem izmeril pri primerjavi najhitrejših 5 

poskusov iz predintervencijske faze in prvih 5 poskusov po intervenciji. Udeleženci so 

izpostavili, da so v videoposnetku videli strategije, ki so jim pomagale do boljše izvedbe. V luči 

te ugotovitve bi lahko predvidevali, da je opazovanje videoposnetka lahko bolj učinkovito za 

osvajanje strategij v kompleksnih nalogah, kar lahko privede do hitrejše in natančnejše izvedbe 

kot v primeru te raziskave. To posredno potrjujejo tudi ugotovitve iz analize natančnosti, kjer 

se je izkazalo, da je skupina z opazovanjem dosegla večjo natančnost kot drugi dve skupini. 

7.4 Potencialni vplivi na uspešnost učenja in intervencije 

V nevroloških študijah so enostavne naloge sestavljene iz diskretnih gibov, kot je denimo 

upogib prsta. Za kompleksne naloge veljajo že vezave več takšnih gibov ali ritmično gibanje 

(Gatti idr., 2013; Gonzalez-Rosa idr., 2015). V pričujoči raziskavi je bila naloga s tega stališča 

izjemno kompleksna, prav tako pa je vsebovala uporabo rekvizitov, kar bi lahko predstavljalo 

oteženo okoliščino za manj izkušene predstavljalce. V literaturi nisem uspel najti podatkov o 

tem, ali predmeti v predstavah predstavljajo večje breme za predstavljalca. 

Bandura (1986) predpostavlja, da bodo na učenje vplivale naslednje vedenjske lastnosti: 

pozornost (angl. attentional processes), spomin/hramba (angl. retention processes), ponavljanje 

(angl. motoric reproduction processes) in motivacija (angl. reinforcement and motivational 

processes). 

Dejavniki, ki bi lahko v raziskavi vplivali na pozornost udeležencev, pa so: utrujenost glede na 

čas dneva (zjutraj, popoldne, zvečer), nivo stresa (izpitno obdobje, zabava), specifične osebne 

lastnosti (zaznavanje, pozornost) ter demonstracija in razlaga (navodila so bila vedno enaka, 

demonstracija je neizogibno raznolika). 

Na spomin bi lahko vplivala kompleksnost naloge. Udeleženci so imeli vedno na voljo besedni 

in slikovni opis naloge. Spominjanje dejanja naj bi bilo po 20+ ponovitvah in 15 ogledih dovolj 

utrjeno, da bo naloga izvedljiva. Zopet je to odvisno od udeleženčevega psihofizičnega stanja 

in kognitivnih sposobnosti. 

Za ponavljanje sem poskrbel z večjim številom ponovitev. Morda bi lahko tolmačil rezultate 

tudi skozi prizmo števila ponovitev. Nekatere raziskave denimo posvetijo več pozornosti 
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izenačitvi vseh udeležencev pred začetkom eksperimenta. Ta dejavnik vključuje integracijo 

vidne zaznave in prevod v motorično sliko. Verjetno lahko ta dejavnik tolmačimo kot potrebo 

po notranji reprezentaciji – predstavi – giba, kar je lahko ključno pri razlagi, zakaj naj bi bilo 

opazovanje bolj učinkovito. 

Notranjo motivacijo je v nekaterih eksperimentih lažje ali težje doseči. Naloga v tem 

eksperimentu ima sledeče lastnosti, zaradi katerih sem predvideval, da jo bodo udeleženci z 

veseljem izvajali in se je poskušali naučiti: 1) ni družbeno sporna in nemoralna, 2) naloga je 

bila za vse udeležence nova in zanimiva, 3) naloga naj bi bila zabavna, 4) predvideval sem, da 

bo za notranjo motivacijo poskrbelo tekmovanje s časom. Takšna vzpodbuda v 

eksperimentalnem okolju morda ni optimalna, saj bi zaradi tega dejavnika lahko nekateri 

udeleženci dosegli večje učinke. V tem pogledu je verjetno vredno pretehtati, kako bi lahko 

notranja motivacija vplivala na rezultate, saj so nekateri udeleženci neogibno bolj tekmovalni 

kot drugi. 
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8 ZAKLJUČEK 

V teoretični izhodiščih sem predstavil pretekle izsledke o predstavljanju in opazovanju. Že v 

antiki so misleci predstavljanje obravnavali kot pomembno človeško sposobnost, v sodobni 

znanosti pa je mogoče prve raziskave najti že v poznem 19. stoletju.  

Od kognitivne revolucije naprej psihologi predstavljanju pripisujejo široko paleto funkcij, kot 

sta na primer priklic in priprava strategij. Medtem so psihologi precej podrobno raziskovali tudi 

vloge opazovanja in mu pripisali pomembno vlogo pri empatiji in učenju. Športni psihologi so 

ves čas, še posebej pa od pojava poklicnega športa naprej, na preži za dodatnimi orodji za 

izboljšanje športnih dosežkov. Predstavljanje in opazovanje za športne psihologe igrata 

pomembno vlogo pri motivaciji, učenju in drugih vrstah priprave na trening ali tekmovanje.  

Vzporedno s psihološkim raziskovanjem so se strokovnjaki ukvarjali še z naturalizacijo teh 

sposobnosti. Raziskave iz konca 20. stoletja in začetka 21. stoletja so omogočile vpogled v 

nevrološke korelate predstavljanja, opazovanja in dejanskih zaznav ter gibov. Te raziskave so 

pokazale, da si dejanske zaznave in akcije delijo določene nevrološke mehanizme s 

predstavljanjem in opazovanjem. 

Raziskave, ki sem jih navajal v tem delu, jasno kažejo, da nam interdisciplinarni pristop pri 

raziskovanju predstavljanja in opazovanja omogoča, da ustvarimo bolj jasno sliko teh dveh 

sposobnosti ter da lahko z integracijo ugotovitev psihologije in nevrologije bolj zanesljivo 

napovemo in tolmačimo rezultate intervencij.  

V eksperimentalnem delu sem želel ugotoviti, ali je opazovanje izvedbe učinkovitejše od 

predstavljanja pri učenju nove kompleksne naloge. Predpostavka sloni na ugotovitvah, da so 

spremenljivke v intervenciji z opazovanjem lahko bolje nadzorovane kot v intervenciji s 

predstavljanjem. Glede na to predpostavko in na ugotovitve nekaterih avtorjev, da so poklicni 

športniki bolje izurjeni v predstavljanju od povprečnega človeka, sem pričakoval, da bo 

opazovanje bolj učinkovito v splošni populaciji za učenje nove in kompleksne naloge. Glede 

na pridobljene rezultate se predstavljanje in opazovanje statistično značilno ne razlikujeta pri 

učenju nove in kompleksne naloge v kratkoročni intervenciji. Učinkovitost intervencije sem 

meril s časom za izvedbo in natančnostjo izvedbe pred in po intervenciji. Pričakoval sem, da 

bo skupina, ki je izvajala opazovanje, dosegla hitrejše čase in bolj natančno izvedbo. Podobno 

sem ugotovil tudi za mentalno vadbo v splošnem, saj v pričujoči raziskavi eksperimentalni 

skupini nista dosegli statistično značilno boljših rezultatov od kontrolne skupine. 

Od osrednjih hipotez sem potrdil hipotezo, ki izhaja iz predhodnih raziskav in teorije 

funkcionalne enakost. Ta pravi, da so si časi za dejansko izvedbo giba in za njegovo predstavo 

podobni. Dodatne analize so pokazale, da je opazovanje udeležencem pomagalo hitreje doseči 

boljše čase v pointervencijski fazi. Predpostavljam, da je opazovanje udeležencem pomagalo 

pri izbiri optimalne strategije za izvedbo naloge, kar je mogoče podpreti tudi s prvoosebnimi 

poročili udeležencev.   

Za prihodnje raziskave sem v diskusiji naštel nekaj potencialnih izboljšav. Z bolj obsežnim 

izenačevanjem in nadzorovanjem udeležencev bi bilo potencialno mogoče doseči večje učinke, 

kot so se pojavili v tej raziskavi. Veliko manevrskega prostora ostaja tudi pri vsebini intervencij, 

zato je pametno že v fazi načrtovanja dobro premisliti in oceniti, kaj želimo doseči. S 

prvoosebnimi poročili je moč pridobiti kvalitativne podatke, ki lahko dajo koristne informacije 

o doživljanju in individualnih posebnostih predstav ali opazovanja, v katerih lahko včasih 

prepoznamo tudi bolj splošne vzorce. Prav tako nam kvalitativni podatki pomagajo pri 

prepoznavanju pomanjkljivosti intervencije. 

Pregled literature lahko, tako upam, služi kot uvod v to tematiko za študente in raziskovalce. 
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Rezultati in diskusija pa lahko služijo kot vir idej za bolj poglobljene raziskave na isto temo ali 

nove raziskave na temo integriranih predstav, drugačnih vrst nalog ali vpliva predhodnih 

izkušenj s predstavljanjem, če jih naštejem le nekaj. 
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PRILOGA 2  

Navodila za postavljanje piramide 3, naloge 3-3-3, postavljanje piramide 6 in naloge 3-6-3. 

Uvod 
Pred vami so lončki za zlaganje Speed Stacks. Z njimi boste postavljali piramide in nato 
zlagali lončke nazaj v izhodiščno stanje. 

 
Postavljanje in zlaganje piramide treh lončkov: 

 

 

 
 
Prvi lonček primite z desno roko in ga postavite ob kup. Nato naslednji lonček z levo roko postavite na 
osnovo piramide. 

 
 

 
 
Zgornji lonček primite z desno roko in ga premaknite nad desno osnovo piramide, da zdrsne na kup. 
Nato z levo roko postavite preostali lonček na kup. 

 
 
Nekaj nasvetov: 

1. Uporabljajte nežen dotik. 
2. Lončke postavljajte blizu skupaj, da ustvarite trdno osnovo za piramido. 
3. Lončke prijemajte ob straneh, ne na vrhu. 
4. Ne prelagajte lončkov iz ene roke v drugo. 

  



3-3-3 
Pred vami je 9 lončkov za zlaganje Speed Stacks. Testna naloga se imenuje 3-3-3. 

 
Vaša naloga bo postaviti tri piramide iz treh lončkov in nato zložiti lončke nazaj v izhodiščno 
stanje, kot je prikazano na slikah. 

 

 

 
 
Izhodišče. 

 
 

 
 
Postavljene piramide. 

 
 

 
 
Končno stanje. 

 
 
Pravila: 

• Če postavljanje začnete z leve strani, morate tudi zlaganje začeti z leve strani. 
• Z obema rokama se lahko naenkrat dotikate le ene piramide. 

 
Neveljaven poskus: 

• Neveljavno zaporedje postavljanja ali zlaganja. 
• Neveljavno končno stanje. 

 
Merjenje časa: 
Čas začne teči, ko umaknete roki iz ure, in se ustavi, ko roki položite nazaj na uro. 

 
Sledi demonstracija naloge 3-3-3. 

 

  



Piramida 6 
Postavljanje in zlaganje piramide iz šestih lončkov: 

 

 
 
Piramido sestavite tako, da dvignete 3 lončke z vodilno roko in 2 z drugo roko. Po en lonček postavite 
na desno in levo stran preostalega lončka. Na vrsto treh postavite po en lonček iz vsake roke. Na vrh 
postavite zadnji lonček iz vodilne roke. 

 
 

 
 
Piramido zložite v dveh potezah tako, da zgornji lonček pomaknete desno, tako da zdrsne na 
spodnjega in nadaljujete gib tako, da oba lončka zdrsneta na čisto spodnjega. Z levo roko pomaknete 
zgornji lonček v levo tako, da zdrsne. Z levo roko postavite na srednji lonček dva lončka, z desno pa tri. 

 
 
Nekaj nasvetov: 

1. Uporabljajte nežen dotik. 
2. Lončke postavljajte blizu skupaj, da ustvarite trdno osnovo za piramido. 
3. Lončke prijemajte ob straneh, ne na vrhu. 
4. Ne prelagajte lončkov iz ene roke v drugo. 

  



3-6-3 
Pred vami je 12 lončkov za zlaganje Speed Stacks. Eksperimentalna naloga se imenuje 3-6-3. 

 
Vaša naloga bo postaviti tri piramide in nato zložiti lončke nazaj v izhodiščno stanje. 
Sredinska piramida je v tej nalogi sestavljena iz 6 lončkov. 

 

 

 
 
Izhodišče. 

 
 

 
 
Postavljene piramide 

 
 

 
 
Končno stanje. 

 
 
Pravila: 

• Če postavljanje začnete z leve strani, morate tudi zlaganje začeti z leve strani. 
• Z obema rokama se lahko naenkrat dotikate le ene piramide. 

 
Neveljaven poskus: 

• Neveljavno zaporedje postavljanja ali zlaganja. 
• Neveljavno končno stanje. 

 
Merjenje časa: 
Čas začne teči, ko umaknete roki iz ure, in se ustavi, ko ju položite nazaj na uro. 

 
Sledi demonstracija naloge 3-6-3. 
  



PRILOGA 3  
Navodila za izvajanje intervencije 

Opazovanje 
Na zaslonu pred vami se bo predvajal posnetek naloge, ki ste jo pravkar izvajali. Posnetek 
gledate stoje. 
 

Prosim, da ste med gledanjem posnetka kar se da zbrani in se poskusite ob gledanju 
posnetka vživeti v vlogo izvajalca. Med ogledi imejte dovolj premora, da se lahko sprostite 
in ponovno zberete.  
 

Ob koncu ogleda posnetka izvajalcu sporočite kako živo ste se lahko vživeli v vlogo izvajalca 
na lestvici od 1 do 5 (lestvica je enaka kot v vprašalniku). 
 

1 2 3 4 5 

Sploh nimam 
predstave, vem le, da 
razmišljam o 
dejavnosti 

Nejasna oz. 
površna/ 
nenatančna 

Srednje 
jasna in 
živa 

Jasna in 
dokaj 
živa 

Popolnoma jasna in živa 
(kot resnično opazovanje 
ali doživljanje gibanja) 

 

Posnetek si boste ogledali 15-krat. 
 

Kadarkoli si lahko ogledate navodila za izvedbo naloge na prejšnji strani. 

  



Predstavljanje 
Nalogo, ki ste jo pravkar izvajali si boste sedaj poskušali kar se da živo predstavljati v prvi 
osebi oz. skozi svoje oči. 
 

Predstavljanje izvajajte stoje in z zaprtimi očmi. Čas predstave bomo merili enako kot pri 
izvedbi naloge, torej z dotikom ure. Med predstavami imejte dovolj premora, da se lahko 
sprostite in ponovno zberete.  
 

Ob koncu vsakega predstavljanja izvajalcu sporočite kako živo ste se si uspeli predstavljati 
izvedbo naloge skozi svoje oči na lestvici od 1 do 5 (lestvica je enaka kot v vprašalniku). 
 

1 2 3 4 5 

Sploh nimam 
predstave, vem le, 
da razmišljam o 
dejavnosti 

Nejasna oz. 
površna/ 
nenatančna 

Srednje 
jasna in 
živa 

Jasna in 
dokaj 
živa 

Popolnoma jasna in živa 
(kot resnično 
opazovanje ali 
doživljanje gibanja) 

 

Izvedbo naloge si boste predstavljali 15-krat. 
 

Kadarkoli si lahko ogledate navodila za izvedbo naloge na prejšnji strani. 
 

Če imate težave z ustvarjanjem predstave si lahko pomagate s spodnjim scenarijem. 

Opis predstave v prvi osebi (skozi svoje oči): 

1. Stojim pred mizo na kateri so trije kupi lončkov. 
2. Roki postavim na uro. 
3. Začnem, ko se prižge zelena luč. 
4. Najprej postavim skrajno levo piramido iz treh lončkov. 
5. Nato postavim srednjo piramido iz šestih lončkov. 
6. Nazadnje postavim še skrajno desno piramido treh lončkov. 
7. Vrnem se nazaj k skrajno levi piramidi in jo zložim. 
8. Nato zložim srednjo piramido iz šestih lončkov. 
9. Nazadnje zložim še skrajno desno piramido iz treh lončkov. 
10. Roki postavim nazaj na uro in jo ustavim. 

  



Računanje 
 

2 + 4 * 2 = 4 * 5 - 6 = 8 * 4 * 8 = 

6 + 3 * 9 = 5 * 7 - 9 = 7 * 3 * 3 = 

5 + 7 * 2 = 4 * 6 - 5 = 8 * 5 * 8 = 

7 + 8 * 8 = 8 * 4 - 6 = 4 * 4 * 3 = 

6 + 5 * 2 = 6 * 4 - 4 = 8 * 9 * 5 = 

6 + 5 * 7 = 4 * 9 - 4 = 3 * 9 * 9 = 

4 + 8 * 2 = 5 * 5 - 8 = 5 * 4 * 7 = 

8 + 3 * 9 = 5 * 2 - 9 = 4 * 8 * 4 = 

5 + 9 * 2 = 2 * 6 - 5 = 5 * 2 * 9 = 

3 + 9 * 7 = 7 * 3 - 4 = 7 * 7 * 3 = 

7 + 6 * 6 = 2 * 7 - 5 = 6 * 5 * 8 = 

6 + 4 * 3 = 8 * 7 - 7 = 7 * 9 * 5 = 

9 + 3 * 6 = 2 * 6 - 7 = 8 * 2 * 2 = 

5 + 5 * 2 = 4 * 8 - 4 = 9 * 4 * 7 = 

2 + 5 * 7 = 8 * 3 - 5 = 4 * 5 * 3 = 

9 + 6 * 9 = 4 * 8 - 3 = 7 * 8 * 6 = 

7 + 5 * 7 = 6 * 6 - 7 = 2 * 9 * 9 = 

5 + 7 * 7 = 5 * 9 - 6 = 4 * 3 * 2 = 

3 + 7 * 5 = 2 * 7 - 7 = 6 * 4 * 6 = 

7 + 5 * 8 = 6 * 2 - 2 = 4 * 6 * 5 = 

3 + 2 * 6 = 2 * 7 - 7 = 4 * 9 * 9 = 

4 + 6 * 7 = 4 * 6 - 3 = 6 * 3 * 7 = 

7 + 3 * 9 = 6 * 6 - 7 = 5 * 3 * 3 = 

9 + 3 * 4 = 3 * 3 - 6 = 4 * 8 * 8 = 

6 + 2 * 4 = 9 * 5 - 9 = 6 * 3 * 6 = 

7 + 5 * 5 = 4 * 3 - 8 = 6 * 4 * 6 = 

8 + 3 * 2 = 3 * 5 - 4 = 3 * 4 * 7 = 

6 + 7 * 7 = 9 * 3 - 6 = 6 * 7 * 2 = 

2 + 4 * 2 = 9 * 5 - 9 = 3 * 7 * 9 = 

4 + 8 * 6 = 5 * 9 - 9 = 2 * 8 * 9 = 

   

   

   



192 + 96 + 192 = 10 * 21 - 20 = ( 6 * 15 ) - ( 28 * 15 ) = 

81 + 72 + 48 = 4 * 6 - 36 = ( 6 * 6 ) - ( 28 * 6 ) = 

63 + 12 + 56 = 12 * 12 - 20 = ( 16 * 18 ) - ( 36 * 48 ) = 

30 + 40 + 32 = 16 * 24 - 20 = ( 4 * 18 ) - ( 24 * 12 ) = 

126 + 108 + 252 = 14 * 6 - 8 = ( 18 * 21 ) - ( 16 * 63 ) = 

30 + 50 + 40 = 10 * 12 - 12 = ( 16 * 27 ) - ( 16 * 72 ) = 

36 + 32 + 48 = 14 * 21 - 12 = ( 12 * 27 ) - ( 24 * 54 ) = 

105 + 56 + 80 = 12 * 15 - 32 = ( 16 * 27 ) - ( 8 * 72 ) = 

162 + 36 + 48 = 8 * 15 - 24 = ( 8 * 15 ) - ( 20 * 20 ) = 

48 + 112 + 56 = 18 * 12 - 16 = ( 4 * 21 ) - ( 8 * 14 ) = 

147 + 28 + 56 = 6 * 12 - 12 = ( 10 * 24 ) - ( 8 * 40 ) = 

126 + 126 + 216 = 12 * 21 - 20 = ( 16 * 27 ) - ( 20 * 72 ) = 

54 + 108 + 108 = 10 * 21 - 24 = ( 6 * 9 ) - ( 24 * 9 ) = 

126 + 126 + 216 = 4 * 27 - 32 = ( 16 * 18 ) - ( 36 * 48 ) = 

36 + 108 + 72 = 12 * 21 - 28 = ( 4 * 21 ) - ( 12 * 14 ) = 

54 + 72 + 72 = 4 * 6 - 32 = ( 4 * 21 ) - ( 16 * 14 ) = 

135 + 60 + 216 = 8 * 18 - 12 = ( 4 * 6 ) - ( 12 * 4 ) = 

189 + 126 + 324 = 4 * 21 - 24 = ( 8 * 6 ) - ( 12 * 8 ) = 

96 + 144 + 144 = 6 * 12 - 16 = ( 12 * 24 ) - ( 28 * 48 ) = 

18 + 20 + 60 = 6 * 15 - 16 = ( 12 * 21 ) - ( 32 * 42 ) = 

63 + 126 + 108 = 8 * 24 - 24 = ( 16 * 21 ) - ( 32 * 56 ) = 

30 + 32 + 160 = 6 * 27 - 8 = ( 6 * 9 ) - ( 16 * 9 ) = 

45 + 60 + 72 = 16 * 24 - 12 = ( 18 * 6 ) - ( 20 * 18 ) = 

42 + 28 + 16 = 10 * 12 - 8 = ( 14 * 27 ) - ( 8 * 63 ) = 

144 + 96 + 256 = 18 * 6 - 28 = ( 10 * 21 ) - ( 28 * 35 ) = 

48 + 12 + 96 = 10 * 24 - 8 = ( 14 * 12 ) - ( 16 * 28 ) = 

90 + 72 + 120 = 16 * 24 - 20 = ( 14 * 15 ) - ( 20 * 35 ) = 

60 + 70 + 112 = 14 * 15 - 20 = ( 16 * 27 ) - ( 36 * 72 ) = 

54 + 48 + 192 = 6 * 12 - 32 = ( 4 * 18 ) - ( 28 * 12 ) = 

42 + 24 + 168 = 4 * 21 - 8 = ( 18 * 21 ) - ( 28 * 63 ) = 

 

  



PRILOGA 4  
Prvoosebna poročila udeležencev po eksperimentu 

 

Predstavljanje 
81YO Udeleženec je pri 2. in 3. predstavi začel neprostovoljno predstavljati napake. Pri 

6. predstavi je začel ob predstavljanju uporabljati tudi roke za imitiranje gibov v 
nalogi. Poroča, da so se mu predstave včasih začele rušiti, vendar jih je uspel 
“ujeti” in prilagoditi ter zaključiti. 

A5JF Pri 9. poskusu predstavljanja, ga je zmotil mimoidoči avtomobil in je v predstavi 
zato preskočil preostanek predstave. Kot osebni trener in športnik, predstave 
uporablja vsakodnevno. Občutek ima, kot da dejansko izvaja aktivnost in si 
predstavlja svoj najboljši poskus. Pri eni od predstav si je predstavljal, da mu je 
lonček padel iz rok. 
V tednu raziskave je vadil masažne tehnike brez udeleženca s predstavljanjem. 
Pri atletiki si je v preteklosti predstavljal štart z zaprtimi očmi. 
Pravi, da je po intervenciji želel izboljšati svoj čas, zato je delal več napak. 

SR34 Udeleženec pri 4. predstavi ni prišel do konca naloge, nato se mu je naslednjih 
nekaj predstav popolnoma porušilo med izvedbo. Doživljal je tudi neprostovoljne 
predstave napak. Pred eksperimentom je izvajal športno aktivnost, zato se je 
morda poznalo nekaj utrujenosti pri izvedbi in pri predstavljanju. Pri predstavljanju 
je udeleženec z rokami približno imitiral gibe rok. 

EGJS Udeležencu se je zdelo, da dejansko premika lončke. Med predstavljanjem je 
neznatno premikal roke. Po nekaj poskusih mu je padla zbranost in med 
predstavljanjem so se mu izgubili detajli. Pravi, da si je ob slabših predstavah 
nekatere gibe predstavljal bolj površno in bolj posplošeno. Pri predstavljanju 
postavljanja piramide 6 se mu je med predstavo zdelo, da je možna napaka, zato 
si je včasih predstavljal tudi, da dvigne lončke v kombinaciji 2 / 3. V slabših 
predstavah (14. in 15. poskus), je “izgubil” detajle. Pravi, da je bilo ozadje črno in 
celotna predstava brez detajlov. Tudi lončki so izgubili barvo, kot da bi gledal slab, 
črno bel posnetek. 
V najboljši predstavi mu je bilo jasno, da so lončki modri, da raziskovalec sedi 
nasproti in celo da je podloga detajlno vzorčasta. Pravi, da je med predstavo tudi 
razločil napis na lončku. 

NDZL Udeleženec si je izvajanje naloge predstavljal z odprtimi očmi s premikanjem 
pogleda od enega kupa lončkov k drugemu. Ko sem udeležencu ponudil premor, 
je dejal, da ga ne potrebuje, zato sva nadaljevala. V nadaljevanju so njegove 
predstave postale daljše in po njegovem poročanju bolj jasne. Razloga za to mi ni 
znal pojasniti. Udeleženec je naloge izvajal spretno, vendar nisem zaznal želje po 
vse večji hitrosti, kljub navodilom, da je cilj čim hitrejša izvedba.  

B6MK Pri predstavljanju naloge se ji je zapletalo ob postavljanju piramide 6. Med 
predstavami se je spraševala ali mora lončke prijeti z levo ali desno roko. 
Udeleženka je brez premora izvajala predstave in po njenem občutku napredovala 
v jasnosti predstav. Pravi, da ob napaki pri začetku izvedbe zanjo sledi padec 
motivacije, kar se ponavadi pozna v končnem času. Udeleženka včasih ni 
postavila lončkov v izhodišče in pravi, da jo je blokiral zmanjšan prostor med 
piramidami, kar se je prav tako poznalo na končnem času in številu napak. 



IGUI Udeleženec je pri začetnih poskusih 363, drugo piramido 3 postavljal v drugačnem 
zaporedju, kar je verjetno posledica novo predstavljene piramide 6. Pri 
predstavljanju se mu je enkrat “porušila” piramida 6 in zadnjih 5 predstav je izvajal 
z odprtimi očmi, ker je menil, da se bo tako bolje vživel. Zase pravi, da mu 
predstavljanje ni pomagalo do boljše izvedbe, čeprav je predstavljanja dokaj vešč. 

P96A Udeleženec je polovico predstav izvajal z gibanjem rok, nato pa polovico brez. 
Vmes je pri eni predstavi pozabil potek naloge. 
Pravi, da je pri piramidi 3 pozabil kaj mora storiti. Pravi, da je gibanje povozilo 
predstavo.  

SDBT Udeleženka pravi, da se je morala v prvih poskusih navaditi kako doseči čim boljšo 
predstavo. Kasneje se je predstava, gradnja in vzdrževanje, po njeno 
“avtomatizirala”. Na začetku si je ob izvajanju naloge še predstavljala izvedbo, 
kasneje se je, pravi, zanašala bolj na mišični spomin. 

SJL3 Udeleženka pravi, da je pri oceni 3 morala vložiti več truda, da je ustvarila 
predstavo saj je morala zavedno ustvarjati predstavo, sebe in dejavnosti. 
Pri oceni 4 je bila predstava bolj živa in bolj “avtomatizirana”. Pravi, da je pri 
piramidi 6 v predstavi delala enake napake kot pri dejanski izvedbi naloge. Barvo 
in težo lončkov si je lahko predstavljala. 

944W Udeleženec je prvih nekaj predstav izvajal z zaprtimi očmi nato pa po 5 poskusih 
nadaljeval z odprtimi. Pri enem poskusu je komentiral, da se mu je ena piramida 
porušila. 
Pravi, da največjo razliko naredi srednja piramida in da je včasih pozabil kaj točno 
mora storiti pri piramidi 6. Po večih poskusih so tudi predstave zanj postale bolj 
jasne. 

NKF5 Udeleženec si je med predstavljanjem tempo dajal z vokaliziranjem - oponašanjem 
zvoka lončkov. Nekaj predstav je izvedel z odprtimi očmi in dosegel hitrejše ter bolj 
natančne predstave. Eno predstavo je prekinil po tem, ko si je predstavljal 
popolnoma ponesrečen poskus, ki ga je nato ocenil z 1. 

CXVF Udeleženka pravi, da je zanjo predstava z oceno 3 preveč idealna, zato se ne 
more poistovetiti. Pri predstavi z oceno 4 je znala prepoznati kako postavi lonček 
in zaznati, če se ji je kaj podrlo. Ko si je predstavljala in hkrati uporabljala roke, so 
bile predstave bolj jasne, vendar se je čas podaljšal, kar je tudi sama začutila in 
izpostavila. 

YJGO Udeleženec si je predstavljal napako pri eni predstavi, vendar je predstavo vseeno 
ocenil z oceno 5. Vmes je nekajkrat predstave izvajal s premikanjem rok. 

94IA Udeleženec si je sicer dobro predstavljal izvedbo naloge, vendar je doživljal 
negativne predstave z napakami. Kljub prigovarjanju je slabše ocenil predstave z 
negativnimi elementi. Pravi, da si je lahko predstavljal kako je pravilno prijel 3 
lončke pri piramidi 6, vendar izpustil iz roke dva namesto le enega. Prav tako si je 
lahko predstavljal, da osnova piramide ni bila poravnana 
Negativni elementi, ki jih je zaznal v predstavah: 

• Ena se je podrla 
• Napačen vrstni red 
• Nekaj je manjkalo 
• 3. piramida narobe 
• prehitro končal 

 



Opazovanje 
 

A6S9 Pri opazovanju posnetka, ga moti, ker mu ne prikaže dobro najbolj zapletenega 
giba. To je zanj prijem treh lončkov pri piramidi 6. Udeleženec govori o izvajalcu 
na posnetku kot “on”, čeprav je na posnetku ženska (vidne so le roke). Največ 
težav mu dela piramida 6. Perspektiva mu ne ustreza, saj ne vidi kako naj bi 
izvedel prijem. Zanj posnetek, po občutku, nima efekta. 

JQEJ Pri opazovanju izvedbe je sprva ocenjeval svojo vpletenost v dogajanje z oceno 4. 
Ob premoru sem udeleženca poskušal pripraviti do tega da zavzame pozo 
podobno kot pri izvedbi in se poskuša vživeti. Pravi, da zanj video predvsem 
pokaže tehniko in da mu je jasno, da je izvajalka (o njej je govoril v moškem 
spolu) intenzivno trenirala. Po večih ogledih je “izgubil” predstavo, zato je podal 
nižjo oceno. 

AY5G Udeleženka si je pred prvo izvedbo 3-3-3, predstavljala izvedbo in gibe imitirala z 
rokami. Po nekaj poskusih si je za cilj zadala izvedbo 3-3-3 pod 5s. Bolj kot drugi 
udeleženci si je vzela čas za natančno branje navodil. Udeleženka sicer 
ljubiteljsko peče slaščice in jih oblikuje, kar morda vpliva na njeno natančnost pri 
izvedbi. 
 
Pavzo med opazovanjem sva napravila po 8. in 12 ponovitvi. Prvi premor sem 
izkoristil za pogovor, za drugo pa je udeleženka prosila sama, ker je imela 
občutek, da si avtomatsko in nezbrano ogleduje posnetek. Sicer je udeleženka 
povedala, da si je v preteklosti pogosto predstavljala dogodke iz resničnega 
življenja. 
 
Glede posnetka pravi, da se ji je prvih nekaj posnetkov zdelo (pre)hitrih. Ko se je 
bolje “spoznala” s posnetkom si je lahko tudi bolje predstavljala, da sama izvaja 
nalogo. Predlaga, da bi se opazovanje lahko začelo s posnetkom počasnejše 
izvedbe ali s počasnim posnetkom. 
 
Prva dva poskusa po intervenciji sta bila izrazito nenatančna, celo v primerjavi z 
nekaterimi začetnimi poskusi. Udeleženka pravi, da je doživela “šok”, ker je na 
posnetku vse delovalo brez napak. Zato je mislila, da je tudi ona nezmotljiva. 
Posnetek ji je dal lažno samozavest za hitro izvedbo, zato ni zmogla dobro 
regulirati napak v prvih dveh poskusih. Pravi, da dobiš “občutek, da znaš in potem 
šok, ko ne znaš”. Po teh dveh poskusih so se njeni časi in natančnost ustalili. 

J7LX Udeleženec se je pri videoposnetku fokusiral na zaporedje gibov in hitrost 
izvajalca. Najbolj se je fokusiral na piramido 6, specifično na prijemanje lončkov v 
vzorcu 3/2. Težave mu je delala globina in višina giba zato pri ogledu videa in pri 
izvedbi ni mogel dobro predstavljati in izvajati tega giba. 
 
Pri ogledu videoposnetka je po nekaj poskusih začel gibe prikrito imitirati z roko, 
ker je imel občutek prenosa vidnega dražljaja v motorično akcijo. 
 
Med izvedbo je poskušal izboljšati svoj čas tako, da je prijemal 5 lončkov in nato z 
vrha dvignil 3, kar bi mu lahko pomagalo pri točnosti izvedbe. To mu prav tako ni 
uspelo. 
 
Udeleženec pravi, da je v predstavljanju dobro izurjen kot bivši športnik in osebni 
trener. Že pred prvo izvedbo si je predstavljal izvajanje naloge iz navade. 



Predstavljanje sem mu odsvetoval med izvedbami, vendar ne morem zagotovo 
trditi, da si ni predstav vseeno ustvarjal. 
 
Za videoposnetek pravi, da je zanj, kot izkušenega predstavljalca, posnetek 
vsiljena reprezentacija, ki mu ni pomagala. 

442P Udeleženec zase pravi, da je “vizualen človek” in da je oponašal izvajalca videa 
predvsem pri zlaganju piramide 6, kar je bilo opazno v pointervencijskih poskusih. 
Med ogledom videa je komentiral, da se zaveda, da ne izvaja on akcij na posnetku 
zaradi odsotnosti napak. Pri sredinski piramidi se je najtežje vživel v vlogo 
izvajalca zaradi te razlike pri izvedbi. 
Pravi, da ima video posebnost saj ne more “ne uspeti”. Prav tako pravi, da čuti 
pritisk ob opazovanju eksperimentatorja. 
Pravi, da si je med izvajanjem naloge predstavljal optimalno nadaljevanje. 

TBZS Pravi, da je ob koncu ogledovanja posnetkov že čutil utrujenost, zato so se ocene 
znižale na 3. Pri ocenah 4, pravi, da je koncentracije zmanjkalo, da bi se 
popolnoma natančno vživel v vse gibe. Pri oceni 5, pravi, da si je lahko 
predstavljal kako z rokami sestavlja piramide in občutek lončkov pri sestavljanju 
piramide. 

RORZ Pravi, da je pri ogledu včasih vmes izgubila potek. Pri “dobrih” ogledih ji je bilo 
jasno kaj počne in kaj sledi. 

S68K Udeleženec si je ob branju navodil predstavljal izvedbo naloge. Za oceno 3 pravi, 
da je bila v začetku izvedba hitrejša kot si je predstavljal, da jo zmore sam, zato je 
bil občutek povezave z posnetkom slabši. 
 
Po nekaj ogledih, pravi, da je lažje sledil in zato so se ocene dvignile. 
 
Udeleženec komentira, da je perspektiva posnetka rahlo drugačna od tiste, ki jo 
ima izvajalec. Prav tako pravi, da je opazil razliko med posnetkom, na katerem je 
videti nežno in točno zlaganje, medtem, ko sam ni bil tako vešč izvedbe. 
Za svoje izvedbe pravi, da se je trudil doseči/ponoviti kar je videl na posnetku. Pri 
ogledu videa mu je manjkal občutek za lončke v roki. 

BJ7Y Udeleženka pravi, da se težko poistoveti z videom, ker to počne nekdo drug. Pri 
vseh vrednostih jo moti, da je oseba na posnetku nekdo drug.  
 
Pravi, da je video ne pritegne, ker je izvajalec drug. Naloga ji je sicer zanimiva. 

RDF9 Udeleženka pravi, da je video zanjo prehiter in preveč natančen, da bi se lahko 
naučila ali poistovetila z izvajalcem. Pravi da je od 5 do 3 progresivno manj zbrana 
na dogajanje v posnetku. 

ZVUX Pri prvem ogledu posnetka pravi, da si ni predstavljal nič. 
• Pravi, da je pri oceni 3 izgubil fokus med posnetkom. 
• Pri oceni 4 si je predstavljal kaj se dogaja in sledil dogajanju. 
• Pri oceni 5 si je predstavljal kot da dejansko zlaga lončke. 

 
Za posnetek pravi, da je prehiter saj pričakuje kaj se bo zgodilo, nato pa se zgodi 
prehitro. 
 



Sam bi upočasnil posnetek. Pravi, da je ključen gib celoten naloge kako prijeti 3 
lončke v piramidi 6 in bi prilagodil posnetek temu gibu. 

98RD Udeleženec po ogledu posnetkov ni imel posebnih komentarjev. V posnetek se ni 
uspel dobro vživeti, vendar zaradi časovne stiske ni ponavljal ogledov. 

27EE Udeleženka pravi, da je iz posnetka dobila boljšo strategijo za zlaganje piramide 
6. Hkrati pravi, da je bilo njeno delo oteženo, ker ji ni uspelo naloge izvajati tako 
hitro kot izvajalka na posnetku. Pravi, da bi posnetek lahko morda bolj pomagal, 
če bi bili posnetki počasnejši, raznoliki in bolj prilagojeni znanju. 

SS3C Udeleženka pravi, da “gospod” na posnetku dobro in tekoče izvaja nalogo. Pravi, 
da ji je posnetek pomagal predvsem pri piramidi 6 - kako prijeti lončke za tekočo 
izvedbo. Lahko si je predstavljala, da dejansko ona izvaja nalogo med gledanjem 
posnetka. 

ZBFG Udeleženka pravi, da je med ogledi posnetka izbubila tok misli in se zato včasih 
slabše vživela. Sicer se je lahko v posnetek dobro vživela in se postavila v vlogo 
izvajalke. 

 

Računanje 
Vsi udeleženci v kontrolni skupini so na pamet reševali enačbe 4 minute. 
 

HTOK - 

EWE0 Udeleženec je vseskozi uporabljal nežen dotik in večino svojih poskusov zaključil 
kljub, včasih izrazitim, napakam. Izvedbe so sicer delovale dokaj natančno, 
vendar je udeleženec imel težave s prijemanjem 3 in 2 lončkov pri piramidi 6. Ko 
mu je uspelo pravilno prijeti lončke, je bila izvedba izrazito hitra in natančna. 

K5YD Udeleženka je uporabljala nežen dotik in kljub prigovarjanju ni prilagodila položaja 
telesa (iz izravnanega v bolj “napadalen” položaj). Tudi pri prijemanju lončkov se 
je pogosto vračala k prijemanju od zgoraj. Kot levičarka je začenjala postavljanje 
piramid z desne strani in z levo roko. Pri podiranju piramid je pogosto zastala kot 
da ne ve s katero roko začeti. Demonstracija naloge je bila izvedena z njeno 
dominantno roko. 

GOCX - 

TRUW Udeleženec si je pred prvo izvedbo 3-3-3 v mislih in s kretnjami ponovil navodila 
naloge. Po koncu eksperimenta je dejal, da je pridobil samozavest za hitrejšo 
izvedbo, vendar je začel ob hitrejšem izvajanju delati napake. Udeleženec je sicer 
naloge izvajal spretno kljub relativno velikemu številu napak.  

LB0E Ko sem jo vprašal, kaj si je mrmrala med izvedbami naloge, udeleženka rekla, da 
se je med eksperimentom smejala vsem načinom kako lahko nalogo izvedeš 
narobe. Pri nekaterih ponovitvah je samodejno zamenjala vodilno roko, med 
drugim tudi med 10 in 11 ponovitvijo po intervenciji, ki sem ju ocenil brez napake 
in ki sta bili njeni najhitrejši. Pravi, da je tudi pri podiranju piramide včasih 
zamenjala roki. Pravi, da si je predstavljala izvedbo med branjem opisa naloge in 
takoj po demonstraciji. Pravi, da je imela včasih težave pri postavljanju tretje 



piramide pri 363 zaradi vmesne spremembe vzorca, zato jo je včasih postavila v 
ne optimalnem zaporedju. 
 
Leva roka se ji rahlo trese že od 2. razreda OŠ in pravi, da jo ne moti pri takšnih 
motoričnih nalogah. 

V35G - 

VHKN - 

04WA Udeleženka pravi, da je tekmovalna in da se je trudila postaviti hitrejši čas od 
drugega udeleženca. 

7Q5X Udeleženka si ob branju navodil očitno in s kretnjami predstavlja izvedbo naloge. 

AQM4 - 

76GU Udeleženka si med branjem navodil očitno predstavlja izvedbo naloge. 

ARKH - 

GLL0 - 

KS4E Udeleženka pravi, da je doživljala pritisk časa in omejenih ponovitev pri učenju 
naloge, kar je zanjo morda inhibiralo učenje. Prav tako je morda tekmovanje sam 
s seboj lahko inhibiralo učenje. Če tega pritiska nebi bilo, bi, kot pravi, lahko bilo 
učenje bolj kvalitetno. 
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