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POVZETEK
Sposobnost pomnjenja je zelo pomembna za uspešno vključevanje otroka v učni proces. Ob
pregledu različne literature sem ugotovila, da se s tovrstnimi težavami spopada večina
učencev z učnimi težavami. Ker se pri mnogih otrocih znaki za razvoj učnih težav kažejo že v
predšolskem obdobju, jih lahko z zgodnjo diagnostiko napovemo in z ustrezno obravnavo
omilimo ali celo preprečimo.
V diplomskem delu sem se osredotočila na ugotavljanje zmožnosti kratkotrajnega pomnjenja
pri otrocih v zadnjem letu vrtca in v prvem letu osnovne šole. Hkrati me je zanimalo, ali
obstaja statistično pomembna korelacija med sposobnostjo pomnjenja povedi in
sposobnostjo pomnjenja melodije. Testirane otroke sem razvrstila v dve skupini. Otroke, ki
so dosegli rezultat pod 25. percentilom na delu A Vprašalnika za oblikovanje profila od 5 do 7
let starega otroka pred vstopom oz. ob vstopu v osnovno šolo (Zver, 2011), sem imenovala
rizični otroci za kasnejše učne težave in sem jih razvrstila v eksperimentalno skupino. Otroke,
ki so dosegli rezultate na delu A vprašalnika nad 25. percentilom, pa sem imenovala nerizični
otroci za kasnejše učne težave in jih razvrstila v kontrolno skupino. Rezultate testov obeh
skupin sem primerjala med seboj.
Raziskavo sem izvedla na vzorcu 60 otrok (30 iz vrtca in 30 iz osnovne šole), pri čemer so
vzgojiteljice/pomočniki, vzgojiteljice/razredne učiteljice izpolnile zgoraj omenjen vprašalnik
za posameznega otroka, sama pa sem z vsakim otrokom posebej izvedla test pomnjenja
povedi in melodije. Koeficient Cronbach alfa je pokazal ustrezno zanesljivost obeh testov
(0,745 na testu pomnjenja povedi in 0,823 na testu pomnjenja melodije). S pomočjo opisne
statistike in testov za neparametrično statistiko sem potrdila ali ovrgla hipoteze. Rezultati so
pokazali, da so otroci v eksperimentalni skupini na obeh testih dosegli v povprečju nižje
rezultate od otrok v kontrolni skupini. Otroci v osnovni šoli so se pričakovano bolje odrezali
na testu pomnjenja povedi, medtem ko so otroci na testu pomnjenja melodije – predvsem
osnovnošolska dekleta – dosegli v povprečju slabši rezultat kot otroci v vrtcu. To pojasnjujem
z zmanjšanjem glasbeno-umetniških ur v osnovni šoli v primerjavi z vrtcem. Poleg tega pa je
možno, da se dekleta hitreje kot fantje prilagodijo šolski situaciji, ki daje velik poudarek
analitičnemu mišljenju. Temu primerno so dekleta na testu pomnjenja povedi dosegala v
povprečju boljši rezultat kot fantje. Otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so na obeh testih
dosegli v povprečju boljše rezultate od otrok, ki glasbene šole ne obiskujejo. Torej lahko
zaključim, da glasba pozitivno vpliva tudi na druga področja šolskega delovanja, in sklepam,
da ima glasba kot sredstvo poučevanja dobre učinke na otroka in bi se lahko ob
strukturiranem načrtovanju pogosteje uporabljala kot ciljna dejavnost pri urah v razredu in
urah dodatne strokovne pomoči. Zaradi ugotovljene statistično pomembne korelacije med
sposobnostjo pomnjenja povedi in sposobnostjo pomnjenja melodije sklepam, da bi s
treningom glasbeno-melodičnega spomina lahko posredno urili tudi spomin na verbalnem

3

področju, ki se v šoli kaže kot zelo pomembna sposobnost za otrokovo uspešno
napredovanje.

Ključne besede:
poved, glasba, melodija, pomnjenje povedi, pomnjenje melodije, opismenjevanje, učne
težave
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ABSTRACT
In school situations, the ability to memorize is very important for successful
integration of children in the school process. When examining various literatures, I have
come to conclusion that the majority of students deals with this kind of difficulties. Since in
many children signs of learning disabilities appear already in preschool education, we can
predict them with early diagnosis and moderate or even prevent them.
In the diploma seminar paper, I have focused on establishing the short-term memory
skills in children who attend the last year of kindergarten and the first year of primary
school. I also wanted to ascertain if there is a statistically important correlation between the
ability of memorizing a sentence and the ability of memorizing a melody. Children were
arranged into two groups: the first group consisted of children who had reached the score
below the 25thpercentilein the A part of the Questionnaire for profile formation of five- and
seven-year-olds before or at the beginning of primary school (Zver, 2011). These children
were called children at risk for subsequent learning difficulties and were arranged into
experimental group. The second group were children that had gained scores above the 25 th
percentile in the A part of the questionnaire and were named children who are not at risk for
subsequent learning difficulties. They were placed into control group. I compared the test
results of both groups.
The research was performed on the pattern of 60 children (30 from the kindergarten
and 30 from primary school). In the process, kindergarten and school teachers/teaching
assistants filled in the questionnaire mentioned above for each individual student, and I
carried out a test of sentence and melody memorizing. Cronbach Alfa coefficient showed the
appropriate reliability of both tests (0,745 on the test of memorizing a sentence and 0,823
on the test of memorizing a melody). Through descriptive statistics and non-parametric
statistical tests hypotheses were confirmed or disproved. Results showed that on average
children in the experimental group gained lower results than children in the control group at
both tests. As expected, primary school children did better at the test of memorizing a
sentence whereas they achieved lower results at the test of melody memorizing – especially
primary school girls – than children in the kindergarten. I find this to be connected with the
reduction of music and art lessons in primary school in comparison to the kindergarten.
What is more, there is a possibility that girls accommodate faster to a school situation that
emphasizes analytical thinking than boys. In my research, girls therefore achieved better
results in the test of sentence memorizing than boys. Children that go to music school
gained in both tests on average better results than those who do not visit it. To conclude,
music has a positive effect on other fields of school activity and I have come to conclusion
that music as a means of teaching has a good influence on children and could be used more
often as a goal activity in class lessons or in afterschool lessons. On the basis of statistically
important correlation between the ability of sentence and melody memorizing, I can
conclude that with the training of music-melodic memory the memory on the verbal field
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could indirectly be trained, which appears to be a very important ability for child’s successful
school progress.

Key words
Sentence, music, melody, sentence memorizing, melody memorizing, literacy, learning
disabilities
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1. UVOD
Že od najzgodnejših let dalje, ko je otrok vključen v proces vzgoje in izobraževanja, lahko
opazimo, kako pomembni sta sposobnost pomnjenja in organizacije spomina (Jurišić, 2001).
Šolsko delo namreč temelji predvsem na jezikovnem podajanju, preverjanju in ocenjevanju
učne snovi. Če želimo torej uspešno rešiti te naloge, moramo znati dobro poslušati, se
osredotočiti na informacije in si jih kar najbolje zapomniti (Campbell, 2004). Ker lahko z
govorom prenesemo veliko količino informacij, ima verbalni spomin pomembno vlogo tudi
pri učenju jezika. V delovnem verbalnem spominu zadržujemo informacijo, ki propade v dveh
sekundah, če je ne poskušamo zadržati v spominu (npr. s ponavljanjem). Že v tretjem letu
starosti je otrok zmožen nenamenskega ponavljanja (ne imitira odraslega). Razvitost
verbalnega delovnega spomina je močno povezana s sposobnostjo poznavanja besed,
zapomnitvijo besed ter posledično z razumevanjem vsebine besede/stavka. V primeru
prezahtevne besede, prezapletenega/predolgega stavka lahko pride do preobremenitve
spominskih kapacitet, kar pomeni, da se v dolgotrajni spomin shrani le del informacij
(največkrat so to informacije iz začetka ali konca stavka) (Bristow, Cowley, Daines, 2001).
Dobro bi bilo, da bi v šolah čim bolj uporabljali holistični pristop k poučevanju. S tem bi v
postopku učenja in poučevanja ob hkratni vključitvi uporabe drugih čutil zmanjšali
obremenjenost verbalnega spomina. Holistični pristop je usmerjen v multisenzorno
poučevanje in vključuje uporabo metod in strategij dela, ki so posameznemu učencu bližje in
mu pomagajo do lažjega in hitrejšega pomnjenja ter usvajanja nove snovi. Poleg tega
poudarja sprotne povratne informacije in samovrednotenje učenčevega dela. V Sloveniji sta
nam bolj poznana dva pedagoška koncepta, ki sta programsko zasnovana na temelju
tovrstnega učenja in poučevanja. To sta Waldorfska pedagogika in pedagogika Marie
Montessori. Slednja je bila zagovornica teze, da otrok raziskuje okolico z gibanjem, zato mu
je potrebno omogočiti čim več vaj, pri katerih bo motorično aktiven. Pri tem pa pomembno
vlogo igra tudi glasba in v povezavi z njo glasbeni spomin, pa naj gre za gibalno-plesno
dejavnost ob glasbi, risanje ob glasbi ob hkratnem upoštevanju jakosti, tempa in drugih
glasbenih elementov, razločevanje različnih instrumentov v poslušanem glasbenem delu,
petje, odgovarjanje na vprašanja s petjem/z dajanjem različnega dogovorjenega ritma ali pa
zgolj za glasbo kot zvočno podlago pri reševanju nalog.
Glasba je namreč »prvotni jezik možganov. Če v zgodnjem otroštvu prikličemo njene oblike,
prikličemo muzo, ki se v otrokovih možganih in duhu že tako ali tako počuti kot doma.«
(Campbell po Wood, 2004, 178). Tako kot glasba lahko tudi jezik naenkrat poveže obe
časovni dimenziji – zaporedje in sočasnost. Hkrati pa glasba ni referenčna, asociativna, kar jo
dela manj zahtevno, kot je sam jezik, ki je oboje. Jezik je namreč zelo striktno kodirano in
dogovorjeno sredstvo. Jezik glasbe nastaja v nas in ne zunaj nas. Ob poslušanju glasbe in
hkratni gibalni dejavnosti se ustvarjajo dodatne povezave v možganih (povezava zatilničnega
s čelnim in senčničnim možganskim režnjem), ki omogočajo izboljšanje verbalnih zmožnosti
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(Goldfus, 2012). Ugotovili so že, da za razvoj notranjega glasu in fonološkega (verbalnega)
spomina pomaga petje, recitiranje pesmi in snemanje ter poslušanje (lastnega) glasu
(Bristow, Cowley, Daines, 2001).
Ker je slabša sposobnost pomnjenja pogosto povezana z učnimi težavami in ker se opozorilni
znaki za razvoj učnih težav kažejo že v predšolskem obdobju, je zelo pomembno, da tovrstne
težave napovemo, omilimo ali celo preprečimo še pred vstopom otroka v šolo. Čim prej
omilimo težave, tem manj je možnosti za razvoj različnih težav in frustracij otrok v kasnejšem
obdobju šolanja. Zato sem v diplomskem delu na vzorcu predšolskih in šolskih otrok
ugotavljala morebitno rizičnost za nastanek učnih težav in s tem povezane sposobnosti
pomnjenja – tako verbalnega kot melodičnega. Glede na to, da se učne težave nanašajo na
vse tiste procese in funkcije, ki so povezani z glasbo (sluh, zvočne sekvence, spomin,
koncentracija, sposobnost praksičnega načrtovanja giba, branje notnih zapisov, hkratno
procesiranje …), in glede na to, da je integracija vidnih in slušnih dražljajev za učenje branja
bistvena (Ozbič, Kogovšek, 2009), sklepam, da se lahko verbalni spomin izboljša tudi s
treningom melodičnega spomina. Pri tem treningu otrok npr. ponavlja melodijo za nekom
drugim. Lahko tudi primerja dve melodiji in pove oz. na dogovorjeni način pokaže, ali sta
melodiji enaki ali različni; posluša in poje pesmi; zapoje določeno poved (na znano ali
izmišljeno melodijo) ipd. Glasba tako na bolj neformalen, otroku prijaznejši način spodbuja
njegov razvoj tudi na šibkih področjih. Tako sem zaradi zgoraj omenjenega sklepa in zaradi
pomembnosti sposobnosti verbalnega pomnjenja v mojem diplomskem delu ugotavljala, ali
obstaja povezanost med sposobnostjo pomnjenja melodije in sposobnostjo pomnjenja
povedi pri otrocih v zadnjem letu vrtca in v prvem letu osnovne šole. V primeru pozitivne
povezanosti bi lahko verbalni spomin posredno izboljšali z različnimi melodičnimi vajami.
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2. TEORETSKE OSNOVE
2.1

KOGNICIJA

Spoznavanje ali kognicija je pomemben vidik učenja in se nanaša na interpretiranje vseh vrst
čutnih informacij. Iz okolja sprejemamo informacije, katere nadalje predelamo in jih
uskladiščimo v spominu, od koder jih ponovno prikličemo, ko jih potrebujemo (Marentič
Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). Gre za nekakšno razmišljanje, način razumevanja,
ohranjanja in priklica informacij. Posledica neučinkovite rabe kognitivnih procesov je
izražena na različnih nivojih funkcioniranja posameznika. Različne učinkovite strategije in
učinkovito učenje pa lahko zmanjšajo negativne učinke teh dejavnikov (Reid, 2007).
Beseda kognicija se uporablja tudi v zvezi s kognitivnimi sposobnostmi, ki označujejo
duševne procese. Ti procesi so hitrost razmišljanja, spomin, razumevanje, koncentracija,
reševanje problemov in uporaba govora. Vsaka od teh sposobnosti ima določeno mesto v
možganih (Powell, 1996). Powell (1996) deli kognitivni sistem na šest sestavnih delov:
-

spomin;
pozornost in koncentracija;
hitrost predelave informacij;
načrtovalne in organizacijske/izvršilne funkcije;
predelava vidno-prostorskih informacij in zaznav;
jezik in govor.

Vsako od teh področij kognitivnega sistema, ki so med seboj močno povezani, igra
pomembno vlogo v življenju. Še posebej v šoli morajo ta področja kar najbolje delovati, če
želimo biti uspešni. Tu pa nastopi težava pri učencih, ki imajo kakršnokoli motnjo delovanja
enega od zgornjih kognitivnih podsistemov. Učenci potrebujejo spomin, da si zapomnijo, kar
se v šoli učijo, da sledijo navodilom učitelja. Pri tem igrata ključno vlogo tudi pozornost na
trenutno dogajanje in hitro sledenje temu, kar se v razredu dogaja. Ko učitelj poda nalogo,
mora učenec narediti dober načrt, da jo reši, pri čemer mora pogosto uporabiti tudi svoje
vidno-prostorske sposobnosti. Sam odgovor največkrat izrazimo v jezikovnem sistemu, zato
je jasno, da moramo biti za uspešno rešeno nalogo močni na govorno-jezikovnem področju.
Na vse skupaj lahko zelo negativno vpliva utrujenost, skrb, stres, negativne misli in hrup.
Tovrstne težave se pogosto pojavljajo pri opravljanju nestrukturiranih nalog, pri katerih je
zaporedje zahtevanih opravil manj natančno določeno.
Branje, pisanje, računanje, vedenje, inteligentnost in delovni spomin so kognitivne
sposobnosti, ki so povezane z učnim rezultatom. Delovni spomin mora biti prisoten pri
učenju branja, pisanja in računanja. Če ni, lahko tovrstno učenje primerjamo z vožnjo kolesa
s prazno pnevmatiko. Kljub dobri sposobnosti delovnega spomina in visoki inteligentnosti,
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mora učenec za uspešnost v šoli vložiti veliko truda. Učenci s slabšim delovnim spominom se
lahko zelo mučijo pri branju, pisanju in računanju, medtem ko ostali pri tem nimajo večjih
težav. Delovni spomin je boljši napovedovalec učnih težav kot inteligentnost, saj meri
učenčev učni potencial in ne tega, kar se je pravkar naučil (Packiam Alloway, 2011).
2.1.1 Teorije kognitivnega razvoja

Teorije kognitivnega razvoja so same po sebi sicer nepopolne, dajo pa nam vpogled v
značilnosti otrokovega razvoja ter temelj za razumevanje različnih kognitivnih procesov.
Učenci s specifičnimi učnimi težavami se soočajo z različnimi kognitivnimi in jezikovnimi
težavami, primanjkljaji. »Pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so
pogosto motena naslednja področja kognitivnega procesiranja: vidno procesiranje, slušno
procesiranje, procesiranje zaporednih informacij (sekvencionalno procesiranje), pojmovno
ali holistično (celostno) procesiranje (sočasno predelovanje informacij), hitrost predelovanja
informacij, pozornost.« (Košir idr., 2008, 17). Zato sem v mojem diplomskem delu dala večji
poudarek na pomembna sestavna dela kognitivnega sistema, ki imata tudi v šolski situaciji
odločilno vlogo in sta pogosto vzrok učenčevih učnih težav. To sta spomin ter jezik in govor,
ki ju bom v nadaljevanju natančneje opisala. Še prej pa bom za boljše razumevanje
otrokovega zgodnjega razvoja in mišljenja na kratko opisala dve glavni teoriji kognitivnega
razvoja.

2.1.1.1

Kognitivno-spoznavna teorija Jeana Piageta

Piaget je glavni predstavnik kognitivno-spoznavne teorije. Meni, da je mišljenje otroka
povsem drugačno od mišljenja odraslega. Piaget povzema po Rousseauju, da otrok ni majhen
odrasel. Otrokov govor deli v dve skupini – egocentrični in socializirani. Egocentrični govor je
po Piagetu posledica nezadostne socializacije prvotno individualnega govora (meni, da
socialno in kognitivno manj zreli otrok uporablja več egocentričnega govora). Pri
egocentričnem govoru otrok spremlja svoja dejanja z izjavami, pri socializiranem govoru pa
izmenjuje misli z drugimi. Piaget omenja naslednje podvrste egocentričnega govora: eholalija
(ponavljanje ene in iste besede), monolog (govor za sebe, ki ga spremljajo gibi, geste) in
kolektivni monolog (govor zase v družbi, pri čemer ni pozoren na druge otroke). Podvrste
socializiranega govora pa so: prilagojena informacija (otrok drugemu sporoča svoje misli, gre
za uvod v dialog), kritika in zasmehovanje (pripombe na delo, obnašanje drugih), zapovedi,
pritožbe, grožnje; vprašanja in odgovori; socialne fraze (izrazi, kot so dober dan, hvala –
izrazi, katerih so se otroci naučili od odraslih) ter dramsko posnemanje (odraslih, živali,
strojev …) (Vigotski, 2010; Zrimšek, 2003; Toličič, Smiljanić, 1979).
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Piaget razlikuje štiri stopnje v otrokovem razvoju:
1.
2.
3.
4.

Senzomotorična stopnja (od 0 do 2 let)
Predoperacionalna stopnja (od 2 do 7 let)
Konkretno operativna stopnja (od 7 do 11 let)
Formalno operativna stopnja (od 11 do 15 let).

Na prvi stopnji začne posameznik uporabljati imitacijo (posnemanje), spomin in mišljenje.
Počasi spozna, da objekti še vedno obstajajo, ko jih skrijemo. Iz refleksov se dejavnost
preusmeri na ciljno usmerjeno aktivnost (Woolfolk, 2002). V glasbi je opazno, da so tonovski
in ritmični vzorci naključni in neponovljivi, kasneje pa si že zapomni in kombinira različne
ritmično-melodične strukture. Otrok lahko svoja čustva izrazi s petjem oz. z različnimi zvoki,
medtem ko jih z govorom še ne more (Pesek, 1997).
Značilnosti druge stopnje so, da otrokovo mišljenje ni več povezano samo z zunanjo
dejavnostjo. Oblike notranjega predstavljanja so posnemanje, domišljija, jezik in simbolična
igra. Govor se hitro razvija, otrok pa ni sposoben vrniti predmeta v prvotno stanje, hkrati
obdržati dveh dimenzij v zavesti in upoštevati glediščno točko drugih oseb (Denac, 2002).
Hitro se razvija tudi socializacija vedenja, egocentrizem in reprezentacijske spretnosti.
Pomanjkljivo je sledenje transformacijam in reverzibilnost (na glasbenem področju je otrok
nezmožen razločiti število petih tonov, če jih zaigramo v počasnem ali hitrem tempu. Pri
hitrem tempu menijo, da je manj tonov kot pri počasnem) (Pesek, 1997).
Na tretji stopnji otrok razume zakone konservacije (razumevanje, da količina ostane ista, ne
glede na spremembo dimenzije), reverzibilnost (povratnost), klasifikacije (mentalno
razvrščanje predmetov glede na njihove podobnosti), seriacije (mentalno razvrščanje
predmetov glede na njihove razlike), reševanja konkretnih problemov na logičen način
(Woolfolk, 2002). Razvije se tudi sposobnost razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih in
sposobnost reševanja matematičnih operacij (Denac, 2002). V glasbi otrok ugotovi, da je
število tonov enako, ne glede na to, ali so zaigrani hitro ali počasi (konservacija melodičnih
vzorcev se pojavi pred konservacijo ritmičnih vzorcev) (Pesek, 1997).
Na zadnji stopnji je otrok sposoben reševati abstraktne probleme na logičen način, razume
simbole. Razvije skrb za socialno tematiko, identiteto, postane bolj znanstven pri mišljenju
(Woolfolk, 2002).
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2.1.1.2

Teorija kognitivnega razvoja Leva Semjonoviča Vigotskega

Na drugi strani pa Vigotski pravi, da je egocentrični govor predhodna stopnja razvoja od
zunanjega k notranjemu govoru, in da otrokov egocentrični govor ni le odraz egocentričnega
mišljenja, ampak lahko predstavlja tudi realistično mišljenje. Meni, da razlik med
egocentričnim in sporazumevalnim govorom pri treh letih praktično ni, pri sedmih letih pa se
prvi občutno razlikuje od drugega. Pravi tudi, da je prvotna funkcija govora sporočevalna in
namenjena povezavi z družbenim okoljem, torej je otrokov prvi govor socialen. Iz tega preide
preko egocentričnega do notranjega govora, katerega Vigotski ne enači z mislijo. Sam
egocentrični govor je po Vigotskem posledica nezadostne individualizacije prvotno
socialnega govora (meni, da se egocentrični govor razvije iz socialnih interakcij z drugimi).
Upošteval je tudi dejstvo razvojne sorodnosti egocentričnega govora z notranjim govorom,
kar je Piaget spregledal. Tri bistvene ugotovitve Vigotskega o egocentričnem govoru so
sledeče:
- egocentrični govor opravlja podobne intelektualne funkcije kot notranji;
- po zgradbi je egocentrični govor podoben notranjemu;
- na začetku šolskega obdobja (nekje pri sedmih letih) egocentrični govor ne izgine (kot
je trdil Piaget), ampak preraste v notranji govor – torej ne upada, ampak izginja
njegova vokalizacija oz. zvočni izraz, saj neko frazo poznamo, preden jo izrečemo. Ko
egocentrični govor doseže svojo skrajno točko, povsem izgubi svojo zvočno podobo in
se le-ta dokončno loči od govora za druge (Vigotski, 2010; Zrimšek, 2003).

2.2

SPOMIN IN POMNJENJE

2.2.1 Spomin
Izkušnje posameznika se ne izgubijo brez sledu, še posebej ko subjektivno pomembne
mentalne in motorične izkušnje ohranimo v stanju, da jih lahko obnovimo in ustrezno
uporabimo. Gre za pomembno duševno funkcijo, sposobnost, ki jo imenujemo spomin in je
podlaga vsem vrstam učenja, osebnostnemu razvoju in nepretrgani osebni zavesti (Šali,
1973).
Pri spominu gre za sistem procesiranja informacij, ki so vkodirane v senzorni register.
Zaznavanje določa, ali se bo informacija zadržala v delovnem spominu za nadaljnjo uporabo.
Če to informacijo temeljito obdelamo, postane del dolgoročnega spomina. Zato jo lahko
kadarkoli aktiviramo in vrnemo v delovni spomin (Woolfolk, 2002).
Osnovni sestavini spomina sta obdržanje, ki ga lahko imenujemo tudi zapomnitev ali
retencija, ter obnovitev, ki jo lahko imenujemo tudi spominjanje ali reprodukcija. Poznamo
dve vrsti spomina:
a) mehanični spomin, ki obsega medsebojno nepovezane, nesmiselne podatke, in
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b) logični spomin, ki obsega smiselno povezane podatke. Slednje si lažje in hitreje
zapomnimo (Šali, 1973).
2.2.2 Pomnjenje
Pomnjenje je izraz, ki označuje proces učenja, ohranjanja in obnavljanja informacij (Ribič
Hederih, 2003). Zajema tri funkcije, poleg retencije in reprodukcije še rekognicijo ali
(pre)poznavanje (Stevanović, 1970). Spomin, možgani in nagubana možganska skorja
omogočajo celoten proces (Ribič Hederih, 2003).
Pomnjenje je močno povezano s pojmom učenja. Pri učenju je namreč poudarek na
usvajanju, začetnem zapisu informacije, navajanju na mehaničen odziv na nek dražljaj, pri
pomnjenju pa na ohranjanju in obnavljanju informacij, pri čemer igrajo poglavitno vlogo
sinapse med nevroni (Kompare idr., 2002; Russel, 1993).

2.2.3 Lastnosti spomina
Spomin ima značilne karakteristike:
- trdnost ali obstojnost (pove nam, koliko časa se informacija ohrani v stanju, da jo
lahko ponovno ustrezno prikličemo);
- zanesljivost (natančnost in skladnost informacije) in
- hitrost ali učljivost (v kolikšnem času si posameznik zapomni neko informacijo) (Šali,
1973; Žerovnik, 2004).
Poleg omenjenih karakteristik je ključnega pomena zmožnost priklica informacij, dejstev,
podatkov.
2.2.4 Delitev spomina
Znanstveniki si pri delitvi spomina niso povsem enotni. Večina se strinja z delitvijo spomina
glede na trajanje – na senzorni, kratkotrajni in/ali delovni ter dolgotrajni spomin. Takšen
model spomina sta objavila že Atkinson in Shiffrin leta 1971; pri njem gre za
večdimenzionalni model shranjevanja. Dlje časa pomnimo samo tiste informacije, ki gredo
skozi vse tri ravni spomina (Jurišić, 2001; Kompare idr., 2002).
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Slika 1: Osnovna shema spominskega sistema (Šešok, 2006, 102)

2.2.4.1

Senzorni spomin

Tu se procesiranje začne – identificiramo dražljaje, ki jih dobimo skozi pet čutov (vid, sluh,
voh, okus, dotik). Njegova kapaciteta je zelo velika. Velika količina informacij, ki jih lahko
sprejmemo, pa ima zelo omejeno trajanje (1 – 3 sekunde) (Woolfolk, 2002, Powell 1996).
2.2.4.2

Kratkotrajni ali/in delovni spomin

Večina avtorjev enači kratkotrajni spomin z delovnim spominom. Predvsem sodobnejši
pogledi pa aktivnejši delovni spomin ločijo od pasivnejšega kratkotrajnega. Packiam Alloway
(2011) in Šešokova (2006) pravita, da slednji vključuje le pomnjenje, zadrževanje informacij,
medtem ko delovni spomin vključuje poleg pomnjenja še upravljanje z informacijami.
Čim več je zvokov, ki jih sprejme slušni prostor, bolj mora kratkotrajni spomin delati, da
informacije spravi v neko celoto. Sprejemni slušni sistem tako postaja širši (Schneck, Berger,
2006). Če so informacije v senzornem spominu zaznane in preoblikovane v senzorne kode, so
dostopne za nadaljnje procesiranje, ki se odvija v delovnem spominu. Tu se informacije
začasno shranijo ter kombinirajo z že shranjenimi informacijami v dolgoročnem spominu. Tu
informacije ostanejo dlje časa kot v senzornem spominu, nato pa jih sistem zavrže ali preda v
dolgoročno skladiščenje. Miller je določil kapaciteto delovnega spomina, ki je omejena na 7 ±
2 ločenih novih enot hkrati. Omejitev delovnega spomina je enota informacije in ne velikost
posamezne enote, zato si lahko zapomnimo tudi več kot devet enot informacij, če manjše
enote združimo v bolj smiselne večje enote. Model delovnega spomina, ki sta ga predstavila
Baddeley in Hitch leta 1974, predstavlja kognitivni mehanizem, ki poleg začasnega
shranjevanja informacij omogoča upravljanje z njimi. Kasnejši Baddeleyevi pregledi
delovnega spomina predpostavljajo obstoj treh komponent:
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Tabela 1: Tri komponente delovnega spomina (Woolfolk, 2002; Powell, 1996; Koritnik idr., 2004; Šešok, 2006; Bristow,
Cowley, Daines, 2001)

Artikulacijska zanka
Je odgovorna za shranjevanje verbalnih (glasovnogovornih) informacij. Sestavljena je iz fonološke
shrambe (ohranja sledove slišanih, govorjenih
informacij) in artikulacijskega nadzornega procesa
(pretvarja vidne informacije v jezikovne kode in
obnavlja sledi iz fonološke shrambe). Pri artikulacijski
zanki gre za sistem ponavljanja, ki traja približno 1,5
sekunde. Toliko, kolikor lahko ponovimo v tem času,
tolikšen je obseg delovnega spomina. Informacije v
delovnem spominu trajajo krajši čas – od 5 do 20
sekund – in jih moramo tam obdržati toliko časa, da
ujamemo pomen celotnega sporočila, ki ga nadalje
prenesemo v semantični spomin, ki ohranja besedne
in nebesedne simbole, pomene ter splošno znanje. Če
jih želimo ohraniti, morajo ostati aktivirane – nanje
moramo biti pozorni. To dosežemo z glasnim
ponavljanjem, s ponavljanjem pri sebi oz. notranjim
govorom ali s prenosom v dolgoročni spomin, če jih
lahko povežemo z že znanimi tamkajšnjimi
informacijami,
kar
imenujemo
elaborativno
ponavljanje.

Vidnoprostorska
skicirka
Je sistem za
hranjenje
in
osveževanje
informacij. Gre
za prostorsko in
vidno kodiranje
– za vzdrževanje
in
obdelavo
vizualnoprostorskih
informacij. Tudi
verbalne
vsebine ohranja
v vizualni obliki.

Osrednji
izvršitelj
Aktivno upravlja
z informacijami,
regulira vedenje,
usmerja
pozornost, izbira
strategije,
načrtuje
ter
kodira začasno
shranjene
informacije.

Slika 2: Model delovnega spomina (Koritnik idr. po Baddeley, Hitch, 2004)
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2.2.4.2.1 Uporaba delovnega spomina
Delovni spomin potrebujemo za obdelavo in upravljanje shranjenih informacij v miselni
shemi. Ko damo učencem navodila za izvedbo naloge, uporabljajo svoj kratkotrajni spomin,
da obdržijo te informacije v možganih. Ta navodila pri sebi ponavljajo. Če imajo slab delovni
spomin, lahko pozabijo, kaj morajo narediti, že ko se usedejo za mizo. Delovni spomin je kot
upravljanje z informacijami, ki si jih zapomnimo. V razredu je pogosto potrebno uporabljati
verbalni delovni spomin za pomnjenje navodil, učenje jezika in izvrševanje določene naloge.
Medtem ko delovni spomin s starostjo raste, njegova relativna kapaciteta ostaja konstantna.
To na primeru pomeni, da bo učenec, ki je pod 10. percentilom v skupini vrstnikov, glede na
sposobnosti pomnjenja verjetno ostal na tej stopnji tudi kasneje. Vrzel v delovnem spominu
med njim in ostalimi bo še vedno enaka ali pa se bo celo širila. Učenec s težavami v
delovnem spominu brez dodatne intervencije ne bo ujel svojih vrstnikov. To pa je
pomemben razlog, zakaj je ključna zgodnja diagnoza in temu primerno načrtovanje ter
izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki jo potrebujejo (Packiam Alloway, 2011).
2.2.4.2.2 Možgani in delovni spomin
Pri delovanju delovnega spomina gre za električno aktivnost nevronov v sprednjem čelnem
delu možganske skorje. Nižji predel čelnega režnja je odgovoren za verbalni delovni spomin.
Seveda so med nalogami delovnega spomina aktivirani tudi drugi deli možganov. Pri nalogah
verbalnega delovnega spomina je večja aktivacija leve hemisfere in sicer v predelu
Brocovega jezikovnega centra. Do petnajstega leta širina delovnega spomina konstantno
narašča (Packiam Alloway, 2011).

2.2.4.2.3 Motnje delovnega spomina
Če bi si zapomnili čisto vsak stavek, ki smo ga kdaj slišali ali prebrali, bi bilo nemogoče
poiskati prav določeno enoto informacij. Pomnjenje novih informacij lahko namreč zmoti
pomnjenje starih, nova misel lahko zamenja staro. Informacije lahko tako propadejo. Če smo
na novo informacijo dlje časa pozorni, lahko stara informacija v delovnem spominu v celoti
izgine. Pozabljanje pa je tudi koristno, saj s tem ne preobremenimo delovnega spomina.
Glede na raziskave imajo mlajši otroci slabši delovni spomin kot odrasli. Vzrok še ni jasen,
znani pa sta dve hipotezi – ali gre za spremembo v kapaciteti spomina ali pa za izboljšanje
uporabe strategij pomnjenja. Dejstvo je, da je v otrokovem delovnem spominu precej več
novih informacij kot v spominu odraslega. Ko neko izvajanje otrok osvoji, ga avtomatizira, je
na voljo tudi več delovnega spomina. Procesiranje postane tudi bolj učinkovito, ko možgani
in otrokov živčni sistem dozorijo (Woolfolk 2002). Popoln nesmisel si je težko zapomniti
zaradi semantične narave spomina (de la Motte Haber, 1990).
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2.2.4.2.4 Merjenje obsega kratkotrajnega pomnjenja
Čim več je podatkov, ki si jih moramo zapomniti, več časa je potrebno za zapomnitev, kar je
ugotovil že Ebbinghaus (Pečjak po Woodworth, 1975). Ko temeljimo na zaporednem priklicu
besed, govorimo o testu fonološke zanke. Gre za merjenje verbalnega kratkoročnega
spomina in obsega obe komponenti fonološke zanke: fonološko skladiščenje in tiho
ponavljanje. Otroci, ki so mlajši od 7 let, spontano ne uporabljajo glasnega ponavljanja. Zato
takšna naloga odraža le zmožnost fonološkega skladiščenja (Jurišić, 2001). Večina otrok
spontano odkrije ponavljanje pri starosti 5 ali 6 let. Tudi če mlajše otroke naučimo strategije
ponavljanja, le-te sprva ne bodo uporabljali spontano (Woolfolk, 2002).
Za preverjanje obsega kratkotrajnega spomina učencu verbalno nekaj povemo, učenec pa
naglas obnovi zahtevano informacijo (Packiam Alloway, 2011). Temu pravimo metoda
reprodukcje, saj mora posameznik obnoviti to, kar si je zapomnil. Tako ugotovimo, koliko
časa se ohranjajo in vztrajajo spominske sledi (retencija) ter koliko enot si je posameznik
zmožen zapomniti naenkrat. Spominske sledi nastanejo v možganih med učenjem. Čim večja
je retencija, tem manj gradiva smo pozabili. Pri krivulji retencije (prve je narisal Ebbinghaus
ob koncu predpreteklega stoletja) je viden odnos med količino ohranjenega gradiva in
trajanjem retencije. Sprva je opazen hiter upad, ki se s ponavljanjem gradiva izboljšuje in
nazadnje doseže konstantno raven. Čim bolj je gradivo smiselno, tem počasnejši in manjši je
upad (Pečjak, 2001).

2.2.4.2.5 Zmožnost in obseg neposrednega pomnjenja

Kratkotrajni spomin lahko preverjamo tudi z neposrednim pomnjenjem, pri čemer
razlikujemo obseg naprej in nazaj. Pri pomnjenju nazaj si posameznik navadno zapomni dva
člena manj kot pri pomnjenju naprej. Vendar se to od posameznika do posameznika
razlikuje. Nekateri pomnjenja nazaj sploh niso zmožni (Pečjak po Woodworth, 1975; Pečjak,
2001).
Sposobnost neposrednega pomnjenja je izražena s »številom kodiranih informacij, ki so v
nekem trenutku procesorju lahko hkrati dostopne« (Pogačnik, 1990, 251). Enota informacije
je koda. Glasov, ki so povezani v besedo, si zapomnimo več, število nepovezanih besed pa
tudi ne bo preseglo kapacitete kratkoročnega spomina (prav tam).
Ponavljanje številk/stavkov/besed pomeni, da jih za hip vzamemo iz skladišča in jih nato spet
vrnemo. S tem ob vnovičnem ponavljanju zaustavimo čas razpadanja. Vnovično ponavljanje
pa mora biti opravljeno v času, ko kratkotrajni spomin še ne razpade (Borger, Seaborne,
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1972). Če gre za boljše pomnjenje prvih besed/števil, rečemo temu efekt začetka, če pa gre
za boljše pomnjenje zadnjih števil/besed v nizu števil/besed ali v stavku, pa govorimo o
efektu konca. Tudi sicer velja, da si snov iz začetka in s konca učne ure dosti bolje
zapomnimo kot preostalo snov (Russel, 1993). Pomembno je tudi, da lahko informacije z
začetka stavka pomnimo dlje časa, da potem razumemo celoten stavek. V primeru
prezahtevnih besed, prezahtevnega ali predolgega stavka, spominske kapacitete postanejo
preobremenjene, kar pomeni, da se bo le del informacij shranilo v dolgotrajni spomin. In
zopet so to največkrat informacije iz začetka ali konca stavka. Informacije na sredini in
podrobnosti pa se po navadi izgubijo (Bristow, Cowley, Daines, 2001).
Obseg neposrednega pomnjenja števil se veča nekje do 30. leta, nato pa začne upadati. V
različnem starostnem obdobju je posameznik sposoben obnoviti različno število členov
(Pečjak po Woodworth idr., 1975):
-

2,5 let: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti 2 člena;
3 leta: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti 3 člene;
4,5 let: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti 4 člene;
7 let: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti 5 členov;
10 let: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti 6 členov;
študent: v pravilnem zaporedju je sposoben obnoviti do 8 členov;
pri 30. letu začne obseg upadati, 59-letnik pa ne doseže več kot 6 členov.

2.2.4.3

Dolgoročni spomin

V njem so shranjeni spomini izkušenj, doživetij, naučenih podatkov, znanj, motoričnih
dejavnosti (npr. plavanje) (Powell 1996). Informacije so v spominu shranjene od nekaj minut
do celotnega življenja. Njegova zmogljivost je praktično neomejena.
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Tabela 2: Delitev dolgoročnega spomina (Fabbro, 1996)

Dolgoročni spomin
Implicitni ali proceduralni

Eksplicitni ali deklarativni

Podzavestno naučena vedenja , naučena s
ponavljanjem (hoja, govorjenje, vožnja

Nova spoznanja, zavestno naučena vedenja,
pri čemer višja koncentracija, pozornost in
volja izboljšujejo rezultate. Vsebine izrazimo
verbalno (jih opišemo ali sporočimo) in jih
zavestno prikličemo.

kolesa itd.).

Semantični
spomin
Enciklopedično znanje spomin za pomene,
dejstva. Primer: vemo, kaj
neka beseda pomeni.

Epizodični spomin
Spomin za informacije,
dogodke, ki so povezani z
določenim krajem, časom v
našem življenju - temelji na
osebni izkušnji.

2.2.5 Pomnjenje od rojstva do vstopa v šolo
Toličič in Smiljanić (1979) pravita, da dojenček prepoznava zunanje dražljaje, ki so pomembni
za vitalno aktivnost organizma. Že 18 ur po rojstvu prepozna tudi svoj glas. Poslušanje le-tega
je kot podaljšek notranjega govora, kar se odvija v delovnem verbalnem spominu. Zvišanje
stopnje pozitivne čustvene intenzitete (navdušenje otroka ob poslušanju svojega glasu) zviša
tudi zmožnost zapomnitve (Bristow, Cowley, Daines, 2001).
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Tabela 3: Značilnosti pomnjenja pri otrocih glede na starost (Toličič, Smiljanić, 1979)

Starost/obdobje
Po 3. mesecu

Značilnosti pomnjenja
Govorimo o sestavljeni obliki pomnjenja. Otrok začne prepoznavati
predmete.
Okoli 5. in 6. meseca Otrok prepozna domače osebe in nanje reagira drugače, kot na tuje.
Po 7. ali 8. mesecu Otrok obrne glavo v smer predmeta in predmet, ki ga poimenujemo
in ga tudi sam pozna, išče z očmi.
2. leto
Otrok slišano besedo ponavlja, kasneje pa tudi sam z besedo
poimenuje predmet, ki ga zagleda. Konec drugega leta nastopi
reprodukcija slike osebe ali predmeta, četudi oseba/predmet ni
prisotna.
3. leto
Otrok prepozna ljudi tudi po časovnem razmaku nekaj mesecev.
4. leto
Otrok prepozna ljudi tudi po časovnem razmaku enega leta.
5. leto
Govorimo o začetkih namernega pomnjenja, pri čemer otrok začne
postopoma razvijati tehnike, ki olajšajo zapomnitev.
Predšolsko obdobje Pri otrocih je opazno predvsem spontano pomnjenje brez specialne
mnemične operacije in namernega pomnjenja, kar lahko opazimo pri
odraslih. To je opazno predvsem pri otrocih v zgodnjem predšolskem
obdobju. Od tega obdobja dalje dajejo odrasli otroku vse več nalog v
smislu, da si mora nekaj zapomniti. Otrok mora biti za te naloge
motiviran. Konec predšolskega obdobja je otrok zelo uspešen pri
pomnjenju verbalnega gradiva (7-letniki zmorejo ponoviti razumljivo
poved z 18 zlogi).
Šolsko obdobje
Narašča predvsem zmožnost verbalnega logičnega pomnjenja. Takrat
je otrok že zmožen s svojimi besedami obnoviti zgodbo brez
fantazijskih dodatkov. Čedalje bolj se uveljavlja tudi analitično
zaznavanje in identificiranje posameznih delov, ki so v povezani s
celoto in jo dopolnjujejo. Za uspešno obnovo je potrebnih več
dejavnikov: sposobnost pomnjenja, interes za gradivo, razumsko
dojemanje gradiva, zbranost pri učenju in obvladanje govora.

Da si nekaj dobro slušno zapomnimo, moramo informacijo tudi dobro slišati in obdelati. Zato
bom v nadaljevanju opisala glavne značilnosti človeškega slušnega sistema. Njegovo ustrezno
delovanje je namreč predpogoj za uspešno reakcijo na določeno verbalno navodilo.
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2.2.6 Človeški slušni sistem
2.2.6.1

Zaznavanje zvoka

Vsak človek se rodi v svetu z dvema jasnima zvočnima sistemoma. Prvi je jezikovni in
vključuje vokale, konsonante in intonančne kontraste maternega jezika. Drugi je glasbeni in
vključuje intonacijo in barvo glasu glasbe, ki je značilna za določeno kulturo. Celo brez
posebne vadbe se večina dojenčkov razvije v odraslega, ki je spreten v svojem maternem
jeziku in uživa v ljudski glasbi (Patel, 2008).
Ljudje zaznamo zvok višine od 20 Hz do 20 kHz. Slušni spekter frekvenc se imenuje zvočna
intonacija. Počasnejše vibracije oddajajo nižje zvoke, hitrejše pa višje. Trenirano uho lahko
loči tone na 2 do 4 Hz razlike. Znanstveniki pa si postavljajo vprašanje, ali vsi slišimo enak
zvok na točno določen način (Schneck, Berger, 2006).
Zvok, ki prihaja preko ušes v možgane, zaznamo le, če je dovolj močan. Ušesa so edini čutni
organ, ki ga najdemo globoko v možganih (Goldfus, 2012). Sprejemanje zvočnega signala
poteka v treh stopnjah (prav tam):
-

Zunanje uho sprejme zvok skozi uhelj in slušni kanal.
Srednje uho je vmesna postaja, ki prenese zvočne valove od prvotno zračno polnega
slušnega kanala, skozi notranje uho, napolnjeno s tekočino.
V notranjem ušesu receptorske celice v tekočini po vrsti zanihajo. Nastanejo elektrokemični signali, ki se imenujejo akcijski potenciali. Ti pošljejo informacijo skozi
aferentni živčni sistem do možganov.

2.2.6.2

Spominski slušni proces

Slušni spominski proces vsebuje naslednje zmožnosti:
-

razumeti slišano,
obdržati slišano v spominu in
priklicati informacijo v spomin, ko jo znova potrebujemo (Goldfus, Korn, 2004).

Za razvijanje zmožnosti razločevanja med različnimi zvoki je glasba odlično sredstvo,
pripomoček. Posameznik s poslušanjem glasbe postane pozoren na vse tipe slušnih
dražljajev, vključno z zvoki posameznih črk, združenih v besede. Sicherl-Kafolova pravi, da je
»cilj poslušanja prebujanje zvočne zaznave z namenom odkrivanja in vrednotenja glasbeno
izraznih in oblikovnih elementov« (Sicherl-Kafol, 1999, 116). Za to vajo uporabljamo klasično
glasbo (če se otrok zelo upira tej glasbi, začnemo z njemu ljubo popularno glasbo). Naloge so
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različne: otrok razlikuje različne zvoke, ki so si med seboj različni – razlikuje zvoke
instrumentov, razlikuje med stopnjo glasnosti, razlikuje ali gre za en instrument ali za več
ipd. Na začetku procesa poslušanja se takšna naloga izvaja približno pet minut skupaj in to
dva- do trikrat na teden. Sledi vaja ploskanja v ritmu glasbe. Učenci z disleksijo imajo pri tej
vaji navadno več težav. Nadalje učenec riše na glasbo, pri čemer je pozoren na več stvari
hkrati. Papir naj bo postavljen vodoravno, saj lahko tako učenec riše iz leve proti desni in
obratno, kar omogoči nove povezave med desno in levo možgansko hemisfero. Za takšno
nalogo so primerni predvsem valčki (Shostakovitz), kjer gre za ponavljanje nekega ritma,
vzorca. Zadnji sklop teh vaj je risanje ležeče osmice ob glasbi. Če učenci ne zmorejo narisati
osmice na papir, naj jo ob glasbi rišejo z obema rokama po zraku. Pozorni moramo biti, da se
osmica križa na sredini telesa. S tem vključimo obe možganski hemisferi – levo in desno.
Risanje ležeče osmice na papir lahko otežimo s tem, da otrok riše tanjše črte, ko je glasba
tiha, in debelejše, ko je glasnejša. Z risanjem med poslušanjem glasbe otroci urijo dve
aktivnosti hkrati, kar je prej zanje predstavljalo veliko težavo. Za otroke z motnjo pozornosti
so glasbene vaje zelo efektivne, razvijejo sposobnost, da se otroci bolj avtomatsko
skoncentrirajo na pomembne informacije (Goldfus, Korn, 2004).

2.2.6.3

Poslušanje

»Poslušanje je proces interpretacije živčnih impulzov v skladu s človekovimi sposobnostmi,
njegovimi izkušnjami, načrti in proces odzivanja nanje. Tako je poslušanje rezultat
vzajemnega delovanja sociokulturnega okolja, umskih sposobnosti in osebnostnih lastnosti
posameznika in ne nazadnje tudi namerna vzgojna dejavnost« (Žerovnik, 2004, 17).
Poslušanje smo pridobili s posnemanjem odraslih. Pripravljenost za to veščino je del socialne
zrelosti in razvite osebnosti. Vendar se kljub temu nekateri ljudje pri poslušanju večkrat
znajdejo v težavah. Vsem je znano navidezno poslušanje, ko ne slišimo, kaj nam nekdo
govori. To največkrat povezujemo s slabo pozornostjo, koncentracijo, intelektualno
nezmožnostjo ali okvaro sluha. Pri poslušanju gre za dinamično, namensko miselno in
ustvarjalno dejavnost, pri čemer lahko isto sporočilo vsak posameznik nekoliko drugače
razume, interpretira in vrednoti. Človek zazna manj podatkov, kot jih sliši. Zlasti pri otrocih je
velik razkorak med slišanim in osvojenim. To lahko orišemo s stanjem pri pouku, ko mora
učitelj na različne načine razložiti učno snov, da otroci osvojijo bistvene podatke (Žerovnik,
2004). Če želimo, da je poslušanje pri komunikaciji čim bolj učinkovito, mora imeti vodilno
vlogo desno uho, saj je povezano s številnimi jezikovnimi središči v levi polovici možganov
(Campbell, 2004).
Otrok lahko odkriva različne zvočne kombinacije ob poslušanju glasbe ali samostojnem
ustvarjanju, spoznava različne kombinacije človeških glasov in glasbenih instrumentov. Tako
izboljša sposobnost za glasno branje, pisanje, izgovarjanje. Otrok se uči spreminjanja višine
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glasu s posnemanjem gasilske sirene, s spreminjanjem glasnosti pa prepoznava tovrstne
učinke (prav tam).
Poslušanje glasbe in ponavljanje pesmi, motivov … je pomembno za pravilno slišanje in
doživljanje glasbe. Pozitivni učinka ritma in zvoka ter skupno petje povečajo socialne stike
med otroki in občutek harmonije ter enosti (Voglar, 1989).
»Medtem ko ritem aktivira gibalne vzorce v telesu, je melodija s svojo zgodbo in obliko bliže
jeziku« (Campbell, 2004, 218). Poslušanje melodije ali delčka glasbe je točno tako kot
sledenje govorjenemu jeziku: gre za skupen, kumulativen proces, kjer možgani skenirajo,
sledijo, etiketirajo, ponovno oblikujejo in določajo povezave med sprejetimi zvoki. Slušni
sistem pri poslušanju melodije deluje takole:
-

prihajajoče informacije, kot je zvok ali kakšen drug tip adekvatnih stimulusov, je
najprej zreduciran na njegove sestavne elemente;

-

ta se nato absorbira v elektrokemični akcijski potencial;

-

to zatem razpošlje preko aferentnih poti perifernega živčnega sistema do centralnega
živčnega sistema, kjer se kodira v subkortikalnem področju možganov in nazadnje
shranjuje v različnih kortikalnih področjih (živčnih celicah);

-

kortikalne živčne celice nadalje kodirajo, končujejo melodijo in shranjujejo
informacije v točno določenem zaporedju – kot je bila informacija sprejeta za
končno/možno/slučajno uporabo, primerjavo, dekodiranje itd.;

-

te shranjene komponente se ponovno združijo kot celota (Schneck, Berger, 2006).

Primer poslušane glasbe lahko enačimo s slišanim stavkom:
1. V glasbi se pojavi pravilo (tema). Ta tema se še dvakrat ponovi.
2. Sledi izkušnja – sprememba teme, ki jo otrok zazna in posledično spremeni svojo
reakcijo.
Celoten postopek lahko enačimo s štirimi stavki. Pri tem pa gre tudi za neko ravnovesje, saj
gre pri valčku za osnovno temo, ki se le malo spreminja (Goldfus, 2012).
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2.2.7 Verbalni spomin

Nekateri menijo, da je kakovost pomnjenja odvisna od globine obravnave in ne le od dolžine
učenja. Navajajo tri ravni, na katerih lahko obdelamo informacijo:
-

na strukturni ravni (govorimo o zelo površni obdelavi) pozornost posvetimo le temu,
kakšen je videz besed;
na fonetični ravni obdelujemo zvok besed;
na semantični ravni (govorimo o globinski obdelavi) obravnavamo pomen besed
(Kompare idr. po Claik in Lockhart, 2002).

V različni literaturi lahko pogosto zasledimo enačenje verbalnega spomina s slušnim in
fonološkim, čeprav to ni povsem isto. Slušni spomin je najširši pojem in obsega tako
fonološkega kot verbalnega. Pri fonološkem spominu, ki je najbolj specifičen, gre za
predelovanje glasov besede, kratkoročno pomnjenje le-teh in manipuliranje z njimi.
Po Luriji se subkomponenta za verbalni spomin nahaja v senčničnem predelu leve hemisfere
(Fabbro, 1996). Verbalni spomin nam pomaga, da s frazami in stavki nekomu sporočimo
tisto, kar želimo. Zgrajen je na osnovi zaznavanja in na uporabi glasov, ki ob govoru nastajajo.
Uporabljamo ga, ko poslušamo druge, ki govorijo, in kadar sami razmišljamo v obliki jezika.
Delimo ga na kratkotrajnega in dolgotrajnega. Učinek slabše razvitosti kratkotrajnega
verbalnega spomina je hitrejše pozabljanje stvari, ki nam jih nekdo pove. To je glavni razlog,
da nekateri učenci ne sledijo navodilom in ne opravijo zadanih nalog (Bristow, Cowley,
Daines, 2001).
Ko nekaj slišimo in se slišano shrani v kratkotrajnem spominu, se informacija spremeni v
smiselne podobe, ki imajo še močno čutne kvalitete. Pri vrsti izgovorjenih števil si le-te slabše
zapomnimo, če čez pol sekunde zaslišimo neko drugo število. Temu pravimo sufiksni učinek,
ki izbriše iz spomina prejšnje število. Tudi drugi dogodki (šumi) lahko zmotijo pomnjenje.
Sufiksni učinek se omili, če je časovna razdalja med izgovorjenimi števili in motečim
dejavnikom večja (de la Motte Haber, 1990).
Ko izražamo vsebino našega semantičnega/epizodičnega spomina, uporabljamo verbalni
spomin kot podporo, vmesnik. Vsebine nam pomaga organizirati tako, da jih lahko drugemu
sporočimo s frazami, stavki, povedmi. Zgrajen je na osnovi zaznavanja in na uporabi glasov,
ki nastajajo ob govoru. Kratkotrajni ali delovni spomin za govor uporabljamo, kadar
poslušamo druge, ko govorijo, kadar razmišljamo v obliki jezika. Otroci s težavami pri tej vrsti
spomina se težje naučijo imen stvari, branja, pisanja ter težje gradijo besednjak (Bristow,
Cowley, Dalnes po Gathercole, 2001).
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Preizkusi/naloge, ki vključujejo preverjanje zmožnosti verbalnega delovnega spomina
(Packiam Alloway, 2011):
-

Pomnjenje niza števil ali nepovezanih besed.
Pomnjenje in uspešno sledenje dolgim nalogam (največkrat so učenci sposobni
udejanjiti le prvi in/ali zadnji del naloge.
Pomnjenje daljših stavkov, ki vsebujejo posebne strukture (Bezgov bizgec brizga
bezgovo brozgo.).
Pomnjenje stavkov z zahtevno gramatično strukturo.
Pomnjenje informacij, ki jih posameznik ne pozna.
Igranje igre »stop«: namesto večkratnika določenega števila rečemo stop (prim. 1, 2,
stop, 4, 5, stop …)
Iskanje manjkajočih števil v zaporedju.

2.2.8 Glasbeni spomin
Informacij po večini ne pomnimo z besedami, ampak so spomini pojmovne narave. Tudi
glasbo je mogoče do neke stopnje dojemati pojmovno. Že Moatsova je leta 1984 ugotovila,
da se otroci lažje naučijo melodijo, če imajo poleg še besedilo (de la Motte Haber, 1990).
Spomin za glasbene dejavnosti se nanaša na kvaliteto, intenziteto, dolžino tona, tonske vrste
in tonske komplekse. Deli se na akustični, vizualni, motorični in emocionalni (Pesek po
Michel, 1997).
Ko se glasbeniki učijo na pamet, deloma uporabljajo tudi semantični spomin. V spominu
oblikujejo predstave in ne le akustičnega dogajanja, pri čemer igrajo pomembno vlogo
naučena verbalna sintaktična pravila (Bristow, Cowley, Daines, 2001). Tudi tempo, melodija
in harmonija služijo kot prenašalci semantične vsebine, kar pomaga spominu. To je vzrok,
zakaj si lažje zapomnimo besedilo skladbe kot pa pogovor (Habe, 2005).
Glasba z zvokom, metriko in vsebovano čustveno vsebino aktivira sistem pozornosti in
multiplih spominskih poti. Poslušanje glasbe je povezano z vkodiranjem v epizodični spomin,
igranje instrumenta pa je v povezavi s proceduralnim spominom (Habe po Jensen, 2005).
2.2.9 Motnje spomina
Motnje spomina so posledice raznih možganskih poškodb, obolenj, biološkega staranja in
posebnih duševnih vplivov ter izvirajo bodisi iz pomanjkljive retencije bodisi iz ovirane
obnove. Kažejo se v različnih oblikah – od popolne/delne izgube naučenega do bolj ali manj
izkrivljene obnove in vsebinske neskladnosti (Šali, 1973).
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2.2.10 Pozabljanje
Bartlett ugotavlja, da gre pri pozabljanju za tri vrste sprememb:
- poenostavitev, ki se kaže v izgubi podrobnosti v informaciji;
- racionalizacija, ki se izraža v konstrukciji mašil za nastale spominskih vrzeli;
- poudarjanje tistih vsebinskih vidikov, ki prvotno niso bili poudarjeni. (Šali po Bartlett,
1973).

Vzroki pozabljanja
Vzroki pozabljanja so različni. V kratkoročnem spominu gre lahko za propadanje spominskih
sledi (teorija nerabe), za interferenco z novo vsebino (nove informacije brišejo stare) ali za
izpodrivanje (nova informacija zamenja staro) (Pogačnik, 1990). Pozabljamo lahko tudi zaradi
represije, kjer gre za namerno pozabljanje neprijetnih izkušenj, pri čemer se človek zaveda te
namernosti (Pečjak, 1975). Hitro pozabljamo abstraktne, nepovezane besede in številke.
Otroci med glavnimi šolskimi počitnicami pozabijo skoraj polovico pridobljenega znanja.
Najmanj izgubijo sposobnost branja, saj berejo tudi med počitnicami, najbolj pa trpi znanje
osnovnih računskih operacij. Če učena snov zavira zapomnitev prvega gradiva, pravimo temu
retroaktivna inhibicija. Zato je pomembno, da naredimo kratek premor med učenjem prvega
in drugega gradiva (Stevanović, 1970). Učenje in posledično pomnjenje pa motijo tudi
prijetni (pogled na cesto, slika ljubljene osebe …) in neprijetni (hrup, bolečina, močna čustva
…) distraktorji (Pečjak, 2001). Otroci si bolje zapomnijo čustveno nabite vsebine (Žerovnik,
2004), zato lahko sklepam o večji uspešnosti učenja, kadar je vključena glasba, saj le-ta
posameznika čustveno aktivira tako kot zanimiva snov. Pozabljanje pa je tudi zelo koristno,
saj tako ne preobremenimo delovnega spomina. V morju znanja, ki bi ga imeli, če bi se vsega
spominjali, bi bilo nemogoče poiskati določeno informacijo. Tako nam pozabljanje na nek
način omogoča preživetje (Woolfolk, 2002).
Do spominskih težav (pozabljanja) lahko pride tudi po različnih poškodbah glave. O
posttravmatski amneziji govorimo takoj po poškodbi, ko je bolnik pri zavesti, a ima težave z
delovnim spominom. Ne spomni se, kaj je delal preddvajsetimi minutami, koliko je ura,
kateri dan je, kaj je zajtrkoval ipd. O retrogradni amneziji pa govorimo, ko bolnik ni sposoben
priklicati določenih podatkov o sebi in o tem, kaj se je dogajalo tik pred nesrečo in med njo.
Nekaterim se ti spomini povrnejo, spet drugim le delno ali sploh ne. Človek si po možganski
poškodbi težko zapomni nove obraze, imena, dogovore, dejstva, obveznosti, kam je odložil
stvari, ne uspe si zapomniti, kako uporabljati določeno napravo (npr. računalnik), ob vstopu v
prostor se ne spomni, s kakšnim namenom je prišel. Te spominske funkcije so v povezavi z
delovanjem senčnega možganskega režnja. Pri večini ljudi je levi senčni reženj odgovoren za
besedni spomin, desni pa predvsem za nebesedni, prostorski in slikovni spomin (Powell,
1996).
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Pri starostnikih pride do motenj pomnjenja, priklica novih informacij, osiromašenega
mišljenja in prizadetosti opravljanja vsakodnevnih dejavnosti tudi zaradi demence. Gre za
upad prej obstoječih intelektualnih in spominskih sposobnosti. Povzroči jo lahko več bolezni,
med njimi (v kar 60 odstotkih) tudi Alzheimerjeva bolezen, pri kateri se v možgane odlagajo
določene snovi, kar postopno privede do odmiranja možganskih celic. Začne se počasi in
napreduje postopno, enakomerno. Izguba kratkoročnega spomina je prvi znak Alzheimerjeve
bolezni. Do demence lahko privedejo tudi bolezni možganskega ožilja, redko pa hormonske
motnje, okužbe in tumorji (Tomori, 1999).
Pozabljanje pospešujejo naslednji dejavniki:
- retroaktivna inhibicija (nova dejavnost ovira spominsko obnovo poprej naučenih
izkušenj; na primer: po učenju tujega jezika bo inhibicija manjša, če bomo vadili
glasbilo, in večja, če bi se učili drug tuji jezik);
- proaktivna inhibicija (oviranost učenja s kako poprejšnjo dejavnostjo – negativni
transfer izkušenj);
- obrambni mehanizem potlačevanja;
- nezadostna motiviranost za učenje;
- nesmiselnost gradiva;
- nerazumevanje logičnega gradiva;
- abstraktnost gradiva;
- neprimerna časovna porazdelitev učne aktivnosti;
- neugodna čustva, povezana z učnimi izkušnjami (Šali 1973).

2.3 JEZIK IN GOVOR
»Jezik je nedvomno najzanesljivejši dokaz in najpomembnejša oblika prebujajoče se
otrokove inteligentnosti.« (Trstenjak, 1971, 68). Beseda je osnovna enota povedi; z
odvzemom pomena ni več beseda, ampak le še prazen zvok. Zato je pomen besede
pomembna, nujna lastnost besede, ki odraža tudi govorni in intelektualni razvoj otroka. Pri
pomenu opazujemo notranjo stran besede. Tako jo lahko obravnavamo tudi kot pojav
mišljenja (Vigotski, 2010).

2.3.1 Govorni razvoj

Govor je pokazatelj duševnega razvoja in je sredstvo komunikacije. Povezan je s praktično
dejavnostjo otroka. Med drugim in šestim letom starosti se govor razvija najintenzivnejše. V
predšolskem in začetnem šolskem obdobju (med 3. in 7. letom) je stik s sovrstniki tisti, ki
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vpliva na proces diferenciacije v razvoju govora po funkciji in obliki. To je obdobje, ki je zelo
občutljivo za učenje jezika (Horvat, Magajna, 1987).
Interakcija otrok – odrasla oseba omogoča začetek uporabe govora pri otroku. Prve otrokove
besede so simboli, ki predstavljajo to, kar otrok ve o stvareh okoli sebe (npr. tik tak
predstavlja uro). Smith je zbral podatke o razvoju besednjaka, ki kažejo na izrazito povečanje
besednjaka pri 1,9, 2,6, 3,0, 3,6 in 4,6 letih. Nekatere raziskave (npr. Millerjeva, leta 1986) so
pokazale, da se otrok do 18. leta nauči okoli 13 novih besed na dan. Ker pri otrocih obstajajo
velike individualne razlike v tem, kdaj pove prvo besedo, kakšen je potek nadaljnjega
govornega razvoja, je težko postavljati neke meje. Po Bloomovi raziskavi iz leta 1993, otrok
pove prvo besedo v povprečju pri 13 mesecih. Okoli 19. meseca je opazen velik preskok v
besednjaku. Razvoj enostavnih stavkov se prične med 18. in 32. mesecem starosti. Ko je
otrok star dve leti, uporablja vse več besed v povezavi s čustveno izraznostjo in socialnimi
odnosi. Po ugotovitvah Nelsona spada prvih deset najpogostejših besed v kategorije živali,
hrane in igrač. V starosti od 1,3 do 2 let govori približno 50 besed, pri čemer uporablja
poimenovanja za hrano, obleko, živali, gospodinjstvo, dele telesa in ljudi. Število besed v
stavku pri otrocih vseskozi narašča. Od drugega leta dalje, ko otrok ne uporablja več le
enobesednih stavkov, opisuje predmete, socialne odnose, počutje in stvari s pomočjo
enostavnih stavkov. Zelo značilni so dvobesedni stavki (npr. Otrok tukaj. Moker nos. Tisto
bonbon. Mama nogavica.) (Marjanovič Umek, Zupančič, 2011).
Starejše raziskave kažejo, da bolj ko se otrok bliža četrtemu letu, bolj uporablja stavke s
štirimi besedami, nekje pri šestih/sedmih letih pa stavke s petimi. Osemletniki so že sposobni
tvoriti celo desetbesedne stavke. Temu primeren je tudi besedni zaklad, ki pri enoletniku
obsega okrog 12 besed, pri dva in pol letniku okrog 300 besed, pri triletniku 1000, štiriletniku
1500, petletniku 2000, šestletniku 2500, 12-letniku 7000, odrasli pa imajo v svojem
besednjaku v povprečju 10000 besed (Trstenjak, 1971; Pečjak, 1975).

2.3.1.1

Faze govornega razvoja

V razvoju govora ločimo predhodno ali pripravljalno fazo in jezikovno fazo. Ko otrok izgovori
prvo besedo z nekim pomenom, se prične jezikovna faza (Toličič, Smiljanić, 1979).
Predhodna ali pripravljalna faza
Že v najbolj zgodnjih letih pri otroku prevladujejo vokali, zaradi česar tovrsten pojav
imenujemo vokalizacija, iz katere se kasneje razvije govor. Čisto prva vokalizacija je že krik, ki
nam pove, da organi, ki proizvajajo glas, delujejo že takoj po rojstvu. Glasovi, ki so prisotni pri
vokalizaciji, niso naučeni. V prvih mesecih po rojstvu govorimo o glasovni ekspanziji, ko se
veča število glasov. Ko otrok posluša jezik okolja, se ga uči, ponavlja, izgubi pa tudi nekaj
glasov, ki jih materni jezik ne vsebuje, čemur pravimo glasovna kontrakcija. Posnemanje je
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glavna vloga pri razvoju govora. Zato je zelo pomembno, da nekdo govori z otrokom, da ga ta
lahko posnema (Toličič, Smiljanić, 1979).
Po vokalizaciji, okoli 5. in do 12. meseca, sledi bebljanje, ko otrok izgovarja nekaj glasov
skupaj. Ti glasovi so sestavljeni iz soglasnikov in samoglasnikov ter nimajo nikakršnega
pomena (eda, ma, blja). Tovrstne zloge začne otrok tudi združevati in tja do dopolnjenega
enega leta izgovori že prvo pravo besedo. Otrok prej razume govor, kot sam začne govoriti.
Sprva razume povedano glede na ritmično melodično strukturo stavka/povedi. Tako že
reagira na zapoved, prepoved (prav tam).
Jezikovna faza
Ko otrok izgovori prvo besedo z nekim pomenom, se prične jezikovna faza. Beseda postane
prava beseda, ko je vezana na konkreten predmet/pojav/dejanje in ima točno določen
pomen ter navadno izraža čustveno stanje (prav tam). Otrok sprva z eno samo besedo pove
vse, kar želi – cel stavek. Gre za stopnjo enobesednega stavka. Takrat otrok ugotovi, da ima
vsaka stvar svoje ime. Od takrat besedni zaklad skokovito raste (Trstenjak po Stern, 1971).
Konec drugega leta otrok že poveže dve besedi v stavek (največkrat sta to samostalnik in
glagol, pri čemer je samostalnik na prvem mestu, oba pa sta v imenovalniku in nedoločniku
(npr. mama prišla, pije mleko); ali pridevnik in samostalnik (npr. lepa hiša). Izgovorjavo
spremljajo geste. Sledi sestavljanje stavka s tremi besedami (npr. Ana hoče žogo.). V
nadaljnjem razvoju se veča kompleksnost besed, njihova kombinacija v povedi in število
besed (Toličič, Smiljanić, 1979). Zmožnost sklanjatve in spregatve se prične v tretjem letu.
Šele z dopolnjenim četrtim letom je jezik dovolj razvit, da služi za sredstvo sporazumevanja v
družbi (Trstenjak po Stern, 1971).

2.3.1.2

Glasovna stran govornega razvoja predšolskega otroka

Pri usvajanju glasovnih strani jezika Horvat in Magajna (1987) govorita o dveh povezanih
procesih:
-

Proces razvoja zaznave glasov (fonematski sluh).
Proces izgovora posameznih glasov.

Za razvoj le teh je pomembna že predgovorna faza razvoja. Učenje glasovne strani jezika se
prične v obdobju, ko jezik začne delovati kot sredstvo za komunikacijo. Pred prvim letom
starosti otrok besede in povedi loči glede na ritmično melodično strukturo in ne glede na
fonetično sestavo. Gre za nerazčlenjen zvok. Med prvim in drugim letom pa otrok preide na
stopnjo razumevanja pomena besed na osnovi pravih jezikovnih sredstev. Sposobnost slušne
diferenciacije glasov preide do artikulacije in nazadnje do diferenciacije soglasnikov, ki se
načeloma konča tudi s slušno diferenciacijo. Hkrati se ob razvoju glasovnega zaznavanja
intenzivno razvija besedni zaklad in izgovorjava. Dveletni otroci besede, kot so račka, mačka
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in tačka, ki imajo podobno ritmično-melodično strukturo, pogosto zamenjujejo. Ko se slušna
in motorična predstava prekrivata in sta pravzaprav identični, pride do usvojitve glasu in
pravilne izgovorjave, ki je z njim povezana. Ob ustreznih pogojih otroci usvojijo izgovorjavo
vseh glasov med tretjim in četrtim letom starosti. Konec predšolskega obdobja je čas, ko
otroci praviloma slišijo in izgovarjajo vse glasove maternega jezika in jih med seboj ne
mešajo (Horvat, Magajna, 1987).

2.3.1.3

Spoznavni in govorni razvoj v zgodnjem otroštvu

Otroke med tremi in šestimi leti uvrščamo v obdobje zgodnjega otroštva, po Piagetu pa
spadajo v drugo – predoperacionalno stopnjo. Zanje so značilni simbolno mišljenje, kar se
kaže v odloženem posnemanju, simbolna igra (npr. metla otroku simbolizira konja); simboli
imajo nek pomen (npr. krog predstavlja mačko). Tudi raba govora je rezultat razvoja
simbolnih funkcij, saj mora imeti otrok splošne spoznavne zmožnosti, preden lahko uporabi
besede, ki predstavljajo predmete, dogodke, odnose. Zaradi sposobnosti rabe simbolov
postane otrokovo mišljenje bolj fleksibilno. Značilen je egocentrizem, ko otrok ni zmožen
svoje perspektive razlikovati od perspektiv drugih. Še nekaj značilnosti v tem obdobju:
-

animizem (otrok značilnost živega pripisuje neživim stvarem);
artificializem (otrok razlaga, da so neki naravni pojavi rezultat človeške dejavnosti);
empatija (zavedanje čustev, zaznavanja, mišljenja, namena drugih);
centriranje mišljenja (otrok zmore hkrati razmišljati le o enem vidiku problema);
pogosta spominska strategija je ponavljanje, pri čemer pa se ponavljanja niti ne
zavedajo ali se jim zdi strategija manj pomembna kot starejšim otrokom;
otrokova pozornost je v primerjavi s pozornostjo starejših otrok precej šibka – je
manj usmerjena in nadzorovana ter krajša (Marjanovič Umek, 2009).

Slovnična oblika govora (torej oblikovna in vsebinska) ter pragmatična oz. sporazumevalna
(raba govora) se v tem obdobju razvijata zelo hitro in v medsebojni povezavi. V starosti
približno dveh let začnejo otroci povezovati besede v stavke – sprva zelo enostavne – kjer
kombinirajo dve do tri besede. Temu pravimo telegrafski govor. Ob napredovanju v
skladenjskem razvoju dodajajo pridevnike, ko opisujejo neko lastnost (npr. velik avto) in
mesto predmetov (npr. mama kuhinja). V tretjem letu začne otrok v stavku povezovati
sintakso in morfologijo (npr. mama je v kuhinji.). Pri starosti dveh do štirih let začne
oblikovati celovite stavke, kombinirati besede, izpolnjevati slovnične oblike. V vse daljših
stavkih se vse pogosteje pojavljajo besede in, če, toda (vezniki, predlogi, pomožni glagoli,
spreminjajo zaporedje besed, oblikujejo različne stavke – vprašalne, nikalne). Pravil
sklanjanja in spreganja ne usvojijo istočasno (Marjanovič Umek, Fekonja, 2009).

33

2.3.1.4

Spoznavni in govorni razvoj v srednjem in poznem otroštvu

V starosti od 6 do 11 let, so otroci na tretji razvojni stopnji; skladno s Piagetovo teorijo. Pri
pomnjenju otrok že skuša razumeti informacije, jih deloma spremeni, kaj doda in med seboj
poveže. Dogodke si interpretira sam, kar močno vpliva na zapomnitev. Gre za konstrukcijski
spomin, ko otrok miselno že konstruira nek kontekst. Otrok tudi razume, da imajo lahko iste
besede več pomenov. Pogosto uporablja metafore in primere. Do šestega leta imajo otroci
že razvito osnovno strukturo govora, stavki starejših otrok so vse bolj izčrpni, vse več je
sestavljenih stavkov in razumejo konstrukcijsko zapletene stavke (npr. stavke, ki se začnejo z
besedami čeprav, potem ko ipd.) (Marjanovič Umek, Svetina, 2009).
Med petim in šestim letom večina otrok osvoji osnove maternega jezika. Takrat začnejo
razvijati metalingvistično zavedanje. Pripravljeni so se učiti. V šolskem obdobju pa morajo
usvojiti ali bolje utrditi:
-

-

-

izgovorjavo (nekaj zvokov maternega jezika, ki jih je otrok že usvojil, je lahko
nepravilnih. Mlajši otroci razumejo veliko besed, vendar imajo radi tiste, ki jih lažje
izgovarjajo);
skladnjo (že zgodaj usvojijo vrstni red besed in skladnjo. Pasivne stavke razumejo že v
nižjih razredih, a jih ne uporabljajo. Kasneje gradijo na razumevanju in uporabi
kompleksnih slovničnih struktur – stavčni členi, besedne zveze, vezniki);
besedišče in pomen (besedišče šestletnika je približno 8 000 do 14 000 besed in se
poveča do 20 000 pri enajstih letih) (Woolfolk, 2002).

Pomen besed se z otrokovim razvojem spreminja. Bistvena značilnost besede je, da
posplošuje (Vigotski, 2010).

2.3.2

Misel in beseda

Psiholingvisti menijo, da otrok analizira jezik na podlagi abstraktne slovnične strukture,
medtem ko kognitivisti poudarjajo pomen analize govora na osnovi pomena (v ospredju je
semantika). Do petega oz. šestega leta se dialog in pogovor med otroki razvija zelo
intenzivno (Marjanovič Umek, Fekonja, 2009).
Chomsky in njegova transformacijsko generativna teorija trdi, da je jezik prirojena struktura,
ki se aktivira ob neposrednem stiku z okoljem takoj po rojstvu. Strukturo jezika deli na
površinsko in globinsko. Površinska je tista, ki je od jezika do jezika različna – predstavlja
pravila določenega jezika. Nato otrok razvija transformacijska pravila (niz pravil, vezanih na
sredstva za usvajanje jezika), s pomočjo katerih prevede površinsko strukturo v globinsko, ki
jo otrok prirojeno razume. Vigotski pa poudarja, da je razlikovanje med besedo in njenim
pomenom pomembno, da otrok ubesedi in posreduje misli drugim in da razume govor
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govorcev (prav tam). Vigotski misel opredeljuje kot poseben proces, ki je nastal v duševnozgodovinskem razvoju na osnovi vloge, ki jo igra jezik v človekovem duševnem razvoju
(Lurija, 1982). V času otrokovega jezikovnega razvoja so mnogi znanstveniki ugotavljali
povezanost med mislijo in besedo. Preden posameznik nekaj izgovori, se v njem začne
ustvarjati neka misel; to misel posledično ne izraža beseda, ampak se misel v besedi uresniči
in obratno – beseda sproži miselni odziv, predstavo v naših možganih. Torej gre, kot pravi
Vigotski (2010), za gibanje od misli k besedi in od besede k misli. Gre za notranje gibanje na
različnih ravneh. V sami besedi Vigotski razlikuje dve ravni:
-

notranjo, smiselno ali semantično raven (se razvija od celote k posameznemu delu –
od stavka do besede);
zunanjo, zvočno ali fazično raven (se razvija od posameznega dela k celoti – od
besede do stavka) (Vigotski, 2010).

Govor je sestavljen iz posameznih besed, medtem ko je misel nekaj širšega, kjer neko stvar,
dejanje vidimo kot celoto in ne kot posamezne besede, kot pri govoru. Misel je v umu
prisotna sočasno kot celota, v govoru pa se razvija zaporedno. Prehod iz notranje ravni k
zunanji zahteva govor, pot od zunanje ravni govora k notranji pa zahteva razumevanje (prav
tam). V svojih raziskavah je Vigotski usmeril pozornost na izvor misli in ugotovil, da otroka
vsak izziv vodi do zunanjega izražanja, ki vključuje tudi notranji govor. Gre za nekakšen
egocentrični govor, ki ga opisuje že Piaget. Na nadaljnjih razvojnih stopnjah pa artikulirani
zunanji govor postopno preide v šepetanje, za tem se še bolj reducira in postane notranji
govor. Prav ta pa je osnova za proces pretvarjanja misli v govor (Lurija, 1982).

2.3.2.1

Pretvarjanje misli v besede/govor

Motiv ali ideja je začetna točka za vsako govorno izjavo. Potreba po tem, da nekaj povemo
drugemu, je utelešena v zamisli, ki je najbolj osnovna shema sporočila. S pomočjo
mehanizma notranjega govora se misel in njena semantična predstava preoblikujeta v
globinsko-sintaktično strukturo izjave, ki bo nastala. Ta pa se nadalje pretvori v površinskosintaktično strukturo in končno v artikulirano izjavo (Lurija, 1982).
Proces dekodiranja sporočila pa se ne zaključi le z razumevanjem zunanjega pomena
besedila, potrebno ga je razumeti tudi v globljem smislu. V govorjenem jeziku se spreminja
tudi intenziteta – jakost vokalov, intonacija narašča in pada (Schneck, Berger, 2006). Sintaksa
in semantika sta bistveni lastnosti jezika. Primerna razporeditev besed prispeva k pomenu in
smislu. Če besede zamenjamo, lahko popolnoma spremenimo določen pomen povedanega
(de la Motte Haber, 1990).
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2.3.2.2

Subjektivni kontekst izgovorjenega sporočila

Vsako govorno sporočilo, ki ga posameznik izreče, se izraža v nekem subjektivnem kontekstu.
Nanj vpliva intonacija, premori med posameznimi sestavnimi deli. Od motiva posameznika –
kaj želi povedati, je odvisen izbor tistih subjektivnih dejavnikov, ki odgovarjajo določenemu
motivu in dajejo tej izjavi subjektivni smisel. Različne površinske-sintaktične strukture stavka
lahko dajo samemu stavku povsem drugačen pomen. Spodnji stavki imajo vsakič drug
pomen, saj je posameznik želel poudariti različne besede (označene s krepkim tiskom):
Simon ljubi Mojco.

Simon ljubi Mojco.

Simon ljubi Mojco.

Ti stavki so navidezno identični, vendar jim različen poudarek daje različen notranji smisel in
pomen (Lurija, 1982).

2.3.3

Govor in možgani

Pri procesiranju jezika sodelujejo različni predeli možganske skorje. Da se odzovemo na neko
vprašanje, ga moramo slišati, kar je v povezavi s primarnim slušnim korteksom. Motorični
korteks skrbi za kontrolo gibov, potrebnih za izgovorjavo npr. odgovora. Razumevanje
govorice in govorna motorika imata center delovanja v dveh možganskih centrih – Brocovem
in Wernickovem. Ležita v senčničnem predelu možganov in sta pri 85 odstotkih desničarjev v
levi možganski polobli. Brocovo področje ima vlogo oblikovanja slovnično pravilnega
izražanja, Wernickovo pa je pomembno za prepoznavanje pomena besed. Če je Brocovo
področje poškodovano, Wernickovo pa ne, oseba uporablja kratke, slovnično nepravilne
povedi, besede pa so ustrezne. Obratno pa govori nesmiselne povedi v slovnično pravilni
strukturi (Woolfolk po Anderson, 2002).

Značilnosti možganskih hemisfer
Tabela 4: Povzetek specializiranih funkcij možganskih hemisfer v terminih stilov učenja in razmišljanja (Marentič
Požarnik, Magajna, Peklaj, po Reynolds, Kaltsounis, Torrance, 1995)

LEVA MOŽGANSKA HEMISFERA
Prepoznavanje/zapomnitev imen, iskanje
verbalnih navodil.
Dobra zapomnitev besednega materiala.
Uporaba jezika pri zapomnitvi.
Inhibiranje emocionalnosti.
Odgovarjanje na logične pobude.
Odvisnost od besednega izražanja pomena.

DESNA MOŽGANSKA HEMISFERA
Prepoznavanje/zapomnitev obrazov, iskanje
vizualno kinestetičnih navodil.
Dober zvočni spomin.
Uporaba predstav pri zapomnitvi.
Močni emocionalni odgovori.
Odgovarjanje na emocionalne pobude.
Lahko
interpretiranje
nebesednega
izražanja.
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Produciranje logičnih idej, misli.
Zaporedno predelovanje informacij.
Resnost, sistematičnost pri reševanju
problemov.
Sprejemanje, odgovarjanje na pobude
drugih.
Nagnjenost k določenim, natančnim
načrtom.
Majna uporaba metafor, analogij.
Kritičnost, analitičnost pri branju in
poslušanju.
Uporaba logike pri reševanju problemov.
Dajanje prednosti dobro strukturiranim
problemom.
Daje verbalna navodila – informacije.
Iskanje dejstev in podatkov.
Nagnjenost k realističnim zgodbam.
Nagnjenost k izboljševanju obstoječih stvari.
Najbolj uspešno je učenje po sistematičnem
načrtu.
Prednost načrtovanja pred povzemanjem.
Bolj razumski kot kreativen.
Uspešnost pri počasnem/mirnem učenju.

Produciranje humorističnih idej.
Predelovanje informacij v vzorcih
Igrivost pri reševanju problemov.
Lastna aktivnost – iniciativnost.
Nagnjenost k improviziranju.
Uporaba metafor, analogij.
Kreativnost, sintetiziranje, asociativnost,
prenašanje prebranega v prakso.
Intuitivnost pri reševanju problemov.
Dajanje prednosti odprtim nalogam.
Uporaba demonstracij pri navodilih.
Iskanje smisla v prebranem.
Nagnjenost k fantaziji, poeziji.
Nagnjenost k odkrivanju novega.
Najbolj uspešno je učenje z odkrivanjem.
Prednost povzemanja pred načrtovanjem.
Bolj kreativen kot razumski.
Uspešnost pri naključnem učenju.

Zahodna družba bolj poudarja analitično – besedno mišljenje, kot sintetično – estetsko. Zato
je raba leve polovice možganov postala dominantna (Russell, 1993). Tudi sicer je leva
hemisfera pri skoraj vseh desničarjih in večini levičarjev dominantna. Nekateri levičarji pa
imajo dominantno govorno središče v desni hemisferi. V celoti gledano ne gre pri levičarjih apriori za zamenjavo funkcij leve in desne hemisfere (Pečjak, 1975).

2.4

OTROCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

2.4.1

Učne težave

Učne težave se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in od tistih, ki
trajajo krajše obdobje, do tistih, ki trajajo dlje časa. Poznamo tri osnovne tipe učnih težav. Pri
prvem gre za vzroke težav, ki so primarno v učenčevem okolju, pri drugem so vzroki težav v
kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem, pri tretjem pa so vzroki težav
primarno v posamezniku. Ločimo med (Magajna idr., 2008):
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splošnimi učnimi težavami (UT): učenci imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri
enem ali več izobraževalnih predmetih ter pri usvajanju znanj in spretnosti, ki so
lahko posledica različnih zunanjih in notranjih dejavnikov. Ti dejavniki se lahko
povezujejo z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem. Vsem skupaj pa je lahko
ovira še prikriti kurikulum. Pri nižjih učenčevih dosežkih glede na pričakovanja in
njegove sposobnosti govorimo o relativni učni neuspešnosti, ko pa je učenec
negativno ocenjen, ponavlja razred ali zaključi osnovnošolsko šolanje v nižjem
razredu, pa govorimo o absolutni učni neuspešnosti;
specifičnimi učnimi težavami (SUT): ti učenci spadajo v skupino s heterogenimi
primanjkljaji, ki ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin. Delimo jih v dve skupini. V
prvo spadajo specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov, v drugo pa
specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov. Skupne značilnosti SUT
so:
o zaostanek v zgodnjem razvoju in/ali težave na katerem koli od naslednjih
področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik,
govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in
čustveno dozorevanje;
o vpliv na sposobnosti predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali
povezovanja informacij;
o oviranje učenja osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, računanje);
o nevrofiziološka pogojenost (so notranje narave);
o primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v
duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih
dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.

Poznamo pet kriterijev za ugotavljanje SUT:
1. Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja.
2. Obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah, ki so tako
izražene, da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja.
3. Pomanjkanje kognitivnih in metakognitivnih strategij ter moten tempo učenja.
4. Motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska
orientacija, organizacija informacij itd.
5. Izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj,
kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri
učenju, lahko pa se pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem (Magajna idr., 2008).
Pri učencih s SUT ločimo med tistimi, ki so usmerjeni in tistimi, ki niso. Učence z lažjimi in
zmernimi specifičnimi učnimi težavami ne usmerjamo. Pravimo jim tudi učenci z učnimi
težavami. Zanje je šola po Zakonu o osnovni šoli dolžna »prilagajati metode in oblike dela pri
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pouku ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske
pomoči« (1996, 12. a člen, glede na spremembe in dopolnitve zakona leta 2011 1). Tiste s
težjimi in najtežjimi specifičnimi učnimi težavami ter delno z zmernimi učnimi težavami pa se
usmerja. Imenujemo jih tudi učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti so
upravičeni do dodatnih prilagoditev in dodatne strokovne pomoči v okviru vzgojnoizobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za
predšolske otroke se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami2, »glede na vrsto
posebnih potreb, lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske
otroke ter zagotovi dodatna strokovna pomoč« (2011, 7. člen, 1. odstavek). Za šolske otroke
pa »se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi
organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev
pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč« (2011, 7. člen, 2. odstavek). Tako usmerjeni
kot neusmerjeni učenci v primerjavi z vrstniki dosegajo enakovredni izobrazbeni standard
(prav tam).

2.4.2

Otroci z UT in spomin

Kar 40 odstotkom otrok, ki so neuspešni v šolskem okolju, so glavni vzrok različnih težav
ravno SUT (Marentič Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995). Učenci s SUT imajo pogosto težave s
kratkotrajnim in dolgotrajnim pomnjenjem. Pogosto je problem nezanesljiv priklic
(verbalnih) informacij, vzrok zanj pa ni nujno premalo ponavljanja in nemotiviranost. Učenci
s SUT pogosto ne obvladajo metakognitivnih veščin, ki so ključne za izpeljavo neke naloge
(Magajna, 2004).
Pri otrocih z nižjimi izobraževalnimi dosežki so opazne težave jezikovne in nejezikovne
narave. Prve se nanašajo predvsem na težave s percepcijo, z obdelavo podatkov, s slušno ali
vidno diskriminacijo, prepoznavanjem in ločevanjem figure od ozadja, z uporabo,
razumevanjem, izražanjem, spominom slušnih in verbalnih ter vidnih dražljajev (Ozbič,
Kogovšek, 2009).
Težave slušnega pomnjenja so glavni razlog za učne težave v šoli in drugje. Pečjak (1975)
pravi, da je predvsem kratkoročni spomin močno pod vplivom distraktorjev. Če slišane
informacije ne shranimo v kratkotrajni in nadalje v dolgotrajni spomin, jo hitro pozabimo. Če
se nam nekaj zdi pomembno, bomo to toliko časa ponavljali ali uporabili kakšno drugo
mnemotehniko, da bomo informacijo shranili v dolgotrajnem spominu. Vendar tega mnogi
učenci z UT niso sposobni. Osebe z disleksijo in osebe s težavami slušnega pomnjenja npr.
zelo težko zadržijo neko informacijo v dolgotrajnem spominu, saj nimajo avtomatizirane
strategije pomnjenja (Goldfus, Korn, 2004).
1
2

Datum začetka uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, je 1. 9. 2012.
Nov zakon je začel veljati s 6. avgustom 2011, uporabljati pa se bo začel s 1. 9. 2012.
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Z govorom lahko prenesemo zelo veliko informacij, zato ga v šoli uporabljajo v precejšnji
meri. Učenci imajo težave predvsem pri nalogah pomnjenja imen, govorjenih števil,
pomnjenja tabel, zaporedja dni v tednu, mesecev v letu (slednje si lažje zapomnimo, če jih
uvrstimo v glasbeno okolje. Zaporedje se največkrat sliši kot neka melodija, kar lahko
povežemo s petjem, petje pa lahko uporabimo tudi za učenje težkih in neznanih besed. Tudi
mrmranje melodije lahko sproži priklic takšne besede), pomnjenju datumov dogodkov,
zaporedju not v notnem zapisu, elementov v periodnem sistemu, pri matematičnih
postopkih (predvsem računanje na pamet), enačbah, pisanju esejev. Ti podatki se hitro
izbrišejo iz spomina, če jih ne uporabljamo pogosto. Pri teh otrocih je pomembna uporaba
vizualne pomoči in podpore (Bristow, Vowley, Dalnes, 2001).
Učenci s SUT potrebujejo več časa za zapomnitev znakov, simbolov, pojmov, obsežnejših
opisov, že naučene snovi. Težave imajo lahko s ponovitvijo izvajanja določene dejavnosti
(učitelj pokaže lik, nato ga skrije, učenec ga mora narisati; učitelj pove stavek, zapoje
melodijo, učenec pa mora pravilno ponoviti stavek/melodijo). Učenci tako dodajo ali
odvzamejo kakšen detajl, spremenijo narisano/povedano/zapeto s sorodnim pomenom, so
nemočni, ker si ne znajo predstavljati vidno/slišano tako, kot se od njih pričakuje – ne znajo
povzeti vseh informacij. Tisto, kar otroci praktično uporabijo ali preizkusijo, navadno boljše
pomnijo kot tisto, kar samo vidijo ali slišijo. Tudi sicer se prej razvije spomin za vidne pojave,
prek tega se razvije prostorsko časovni spomin in nato besedno jezikovni spomin. Pri učencih
s SUT se pozabljanje pogosto opazi takrat, ko imajo slab dan ali teden (Žerovnik, 2004;
Kompare idr., 2002).
Učencem z ADHD, dispraksijo, motnjami avtističnega spektra, bralnimi in matematičnimi
težavami je skupen slabši delovni spomin. Ti učenci nimajo nujno nižjega inteligenčnega
kvocienta, lahko imajo težave z vedenjem in s pozornostjo – težko se osredotočijo na neko
stvar, so nemotivirani, nezainteresirani za določeno aktivnost (Packiam Alloway, 2011).
Težave učenca s slabim delovnim spominom so:
-

-

učitelj zanj govori prehitro;
težko razume navodila in pogosto obupa;
zaradi prehitrega učiteljevega govora si ne zmore zapomniti vsega, kar učitelj reče;
težava nastane, če učitelj govori prepočasi;
ko učitelj na koncu ure da domačo nalogo, učenci hkrati zaključujejo delo, prepisati
morajo nalogo s table ter zraven poslušati učitelja. Gre za veliko nalog v kratkem
času. Ta časovni pritisk naredi nalogo prezahtevno;
učenec s težavo sešteva in ne zmore prebrati zgodbe do konca;
učenec po zelo kratkem času ni več zmožen koncentracije za sedenje in vzdrževanje
pozornosti, kar je odločilen pokazatelj preobremenitve delovnega spomina;
besede, ki zvenijo podobno, si težje zapomnimo (prav tam).
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2.4.2.1 Učenci s težavami pri branju imajo težave pri nalogah z verbalnim kratkotrajnim
spominom. Te težave pa so še večje, ko morajo informacije dobro procesirati. Slabši verbalni
spomin se kaže tudi pri nalogah fonološkega zavedanja. Obstaja več razlogov, zakaj imajo ti
učenci slabše sposobnosti delovnega spomina. Ena razlaga je, da s težavo ponavljajo
informacije dovolj hitro, da bi si jih zapomnili. Za posameznike z disleksijo je skoraj
nemogoče ponoviti informacije od začetka do konca. Posledično so nagnjeni k pozabljanju
vsega, razen mogoče zadnjega dela informacije (Packiam Alloway, 2011). Poleg jezikovnofonoloških težav pri dekodiranju besed pa so lahko prisotne tudi težave z vizualnim kodom,
kjer posameznik vizualno, celostno prepozna besedo (Magajna, 2011).
2.4.2.2 Učenci z jezikovnimi težavami: opazno je hitro pozabljanje slišanih besed zaradi
slabega delovnega spomina. Če imamo poved: »Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, je naša
učiteljica.«, je osnovni stavek te povedi »Gospa je naša učiteljica.«, kateremu pa je dodanih
še nekaj drugih besed. Osnovni stavek je razdeljen in besedo »gospa« je potrebno shraniti v
verbalni delovni spomin. Otroci s slabšim delovnim spominom si največkrat zapomnijo
osnovni stavek. Lahko se zgodi, da za zapomnitev besede »gospa« uporabijo semantični
spomin, zaradi česar se lahko oddaljijo od konkretne besede – »gospo« poimenujejo kot
»teta«, »ženska« ali s kakšno drugo besedo, ki ima podoben pomen. Otroci s slabšim
verbalnim spominom imajo lahko težave na področjih, kot so hitro pozabljanje novih
podrobnosti, informacij, navodil, usmeritev, napotkov, pri poročanju o novih dogodkih,
spremembah znanih situacij, težko zavestno urejajo svoje delo, težave imajo lahko pri
zaporedju dejanj, misli, s katerimi se želijo verbalno izraziti (Bristow, Cowley, Daines, 2001).
2.4.2.3 Učenci z disleksijo: gre za specifične motnje branja in pisanja. Zaradi motenih
procesov predelovanja jezikovnih informacij je ena od težav dekodiranje posameznih glasov.
Imajo tudi primanjkljaj v delovnem pomnjenju, kar pomeni, da imajo težave predvsem z
ohranjanjem verbalnega gradiva (predvsem nesmiselnih besed) v delovnem spominu. Poleg
teh težav so opazne tudi težave pri poimenovanju (barv, simbolov …). Imajo slab kratkoročni
spomin (težko si zapomnijo sezname podatkov, ustno podana navodila) in dolgoročni spomin
(ki je lahko posledica slabe pozornosti ali slabih organizacijskih strategij). Tudi ob omejeni
količini informacij imajo težave z natančnim pomnjenjem. Mnogo raziskav potrjuje, da imajo
otroci z disleksijo fonološke težave – težave z zvoki, pomnjenjem zvočnih kombinacij in
zaporedij zvokov, ki sestavljajo besedo. Zato poslušanje zanje ni najboljše sredstvo za
pridobivanje informacij. Spremlja jih šibka avditorna diskriminacija, zato so lahko nezmožni
natančno identificirati podobne glasove, zvoke. Njihovo močno področje pa je sposobnost
hkratnega (simultanega) predelovanja informacij in s tem povezano vizualno mišljenje ter
sposobnost globalnega razumevanja. Če torej informacija ne bo podprta z vizualnim kodom,
je večja verjetnost, da bodo slabi bralci informacijo pozabili. (Magajna, 2004; Goldfus, Korn,
2004; Reid, 2007; Packiam Alloway, 2011).
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Pri osebah z disleksijo pride do težav v eni ali obeh sledečih stopnjah pomnjenja:
-

začetni proces razumevanja (težko razumejo kontekst, pomen slišanega);
transferni proces iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin (hitro pozabijo besede, si ne
zapomnijo enostavnih navodil, pogosto pozabijo domačo nalogo ali pozabijo knjige
doma/na avtobusu) (Goldfus, Korn, 2004).

2.4.2.4 Učenci s težavami pri matematiki: Učenci z diskalkulijo imajo dober spomin za
besede, a slab za števila (npr. branje, priklic oblike števila). Imajo tudi slabši dolgotrajni
spomin (en dan snov zna, a jo hitro pozabi). Učenci s SUT pri aritmetiki pa se soočajo s
težavami sprejemanja informacij (zaradi slabših perceptivnih sposobnosti – točnosti
zaznavanja, slabše diskriminacije oz. razlikovanja podobnih števil, pozornosti). Specifične
aritmetične učne težave so pogojene tudi s slabšim semantičnim spominom (vpliva na priklic
aritmetičnih dejstev (npr. 3 x 4 =, 5 – 3 =), saj povezava med računom in rezultatom ni dovolj
trdno vzpostavljena, to pa otežuje shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin)
(Kavkler, 2007). Kljub intenzivni vadbi posameznik dela začetne napake, uporablja daljše
strategije (pri poštevanki sešteva), opazne so tudi težave pri izvedbi aritmetičnih postopkov,
kjer pa gre predvsem za primanjkljaj v delovnem pomnjenju (Magajna, 2004).
2.4.2.5 Učenci z ADHD: si težko zapomnijo kompleksna navodila, nanje niso pozorni in jih
pogosto motijo s svojimi komentarji. Težko kontrolirajo svoja dejanja (s težavo počakajo, da
pridejo na vrsto, prehitro se odzivajo) in emocije. Posledično se težko osredotočijo na
določeno stvar in pozabijo, kaj so od nekoga slišali. S težavo si zapomnijo zaporedje in
navodilo za delo. So med prvimi učenci, ki nalogo rešijo, a je pogosto polna napak. Večkrat
tudi pozabijo, kaj so pravkar delali in kaj so se učili. Hitro lahko ponovijo, kar rečejo drugi, a
težave nastanejo, ko morajo upravljati ali manipulirati s temi informacijami. Lahko nastopijo
tudi težave s šibko slušno diskriminacijo, zaradi česar težko natančno ločijo podobne glasove
in so nezmožni ločevanja enega zvoka od drugega. Pogosto s težavo ločijo nek glas iz
ozadja/iz množice drugih glasov (Packiam Alloway, 2011; Goldfus, Korn, 2004). Vedenje
učencev z ADHD lahko reguliramo na različne načine (sprašujemo zanimiva vprašanja, ki jih
spodbudijo h kritičnemu mišljenju ali diskusiji; pokažemo slike, diagrame, uporabljamo
mimiko in različne didaktične pripomočke; pripovedujemo anekdote, vključujemo različne
demonstracije, prezentacije, ki so povezane z učno vsebino; učence opozorimo s slušnim
signalom – budilko, zvončkom …; z barvno kredo obkrožimo najbolj pomembne informacije
na tabli; z učenci vzdržujemo očesni kontakt, še posebej med dajanjem navodil; uporabljamo
multisenzorne pristope pri poučevanju; delo naj poteka tudi v parih in manjših skupinah;
navodila naj bodo jasna in potrebno je preveriti razumevanje le-teh; striktno upoštevamo
dogovorjena pravila; otroku dajemo pozitivne povratne informacije …), s čimer pa lahko
posredno dosežemo tudi boljše pomnjenje (Kesič Dimic, 2009).
2.4.2.6 Učenci s težavami senzorne integracije: poznamo dve vrsti otrok, ki imajo
težave s senzorno integracijo – hipersenzitivni (preobčutljivi), ki iščejo manj dražljajev, ter
hiposenzitivni (premalo občutljivi), ki iščejo več dražljajev. Hipersenzitivni otroci si ob
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prisotnosti njim motečega zvoka zatiskajo ušesa. Pritožujejo se nad zvoki mešalnika,
sesalnika, ki ostalih načeloma ne motijo. Hiposenzitivni otroci pa lahko ignorirajo zvoke in
imajo posledično težave s sledenjem ustnim navodilom – ne poslušajo natančno, zato s
težavo obnovijo tisto, kar jim je nekdo rekel. Vseskozi iščejo dodatne dražljaje (sami pri sebi
brundajo, govorijo zelo naglas, všeč sta jim glasna televizija in radio). Ker je tudi učenje
branja in pisanja povezano z zaznavanjem, je uspešnost otrok tudi na tem področju močno
odvisna od razvitosti senzoričnih funkcij (Viola, 2007).
2.4.2.7 Učenci z motnjo avtističnega spektra: verbalne kratkotrajne spominske
sposobnosti precej variirajo – od podpovprečnih do nadpovprečnih. Imajo pa težave pri
abstraktnih informacijah – figurativnih vidikih jezika, kot so metafore, nesmiselne besede ali
nov besednjak. Govor lahko v določenih elementih odstopa od običajnega – npr. v ritmu,
melodiji in pragmatiki. Namesto ustreznih strategij pomnjenja ali priklica iz dolgotrajnega
spomina raje vseskozi ponavljajo podatke, da preprečijo pozabljanje. To je uporabno za
pomnjenje kratkih sekvenc informacij. Nimajo pa težav s pomnjenjem informacij, ki so
vizualno predstavljene (Packiam Alloway, 2011).
2.4.2.8 Učenci z dispraksijo: imajo »okvaro ali nezrelo organizacijo gibanja, lahko pa so
primanjkljaji tudi v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju«, pri čemer pa ne gre
za očitne nevrološke okvare (Magajna idr., 2008, 47). Gre za težave z načrtovanjem in
izvajanjem gibalne dejavnosti, hotenih gibov. Ti otroci imajo težave s pomnjenjem gibalnih
dejavnosti – zaporedjem neke dejavnosti/(preteklega) dogodka (Magajna idr., 2008).
2.4.2.9 Motnje slušnega zaznavanja: Do motenj slušnega zaznavanja pride zaradi
različnih vzrokov. Med tovrstne motnje štejemo tudi, če otrok ne sliši, kljub temu, da
posluša. To ga v šoli ovira predvsem pri nareku in različnih verbalnih navodilih, kar pogosto
povezujemo z nezbranostjo, čeprav to ni glavni razlog. K motnji slušnega zaznavanja spada
tudi netočna ponovitev tega, kar je nekdo povedal. Navodilo sicer razume, vendar ga ni
zmožen ponoviti z enakimi besedami. Pri tej težavi je netočno tudi branje – besede zmaliči,
vendar razume pomen, vsebino prebranega (Žerovnik, 2004).
Pomagala slušnega procesiranja (Viola, 2007):
-

Uporabljanje enostavnih kretenj ali namigov, zapis ključnih točk ali uporaba slikovnih
namigov, s katerimi podkrepimo ustna sporočila/navodila.
Vzpostavljanje očesnega stika.
Počasno govorjenje – z enostavnimi, neposrednimi povedmi.
Navodila naj bodo enostavna, z enim do dvema korakoma naenkrat. Učenec naj
navodila ponovi. Tako vidimo, ali jih je razumel.
Otroci se morajo naučiti prositi za pomoč, ko imajo težave pri reševanju problemov
ali dokončanju nalog.
Čas med učiteljevim vprašanjem in učenčevim odgovorom naj bo daljši, da lahko
učenec v miru premisli in odgovori.
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3.4.2.10 Razlogi za motnje v govoru in jeziku

Dolgotrajne bolezni, ki prizadenejo otroka do tretjega leta, močno zavirajo razvoj govora. Pri
deklicah je opaziti hitrejši napredek v govornem razvoju kot pri dečkih. V primeru zaostanka
v inteligentnosti otroci spregovorijo približno pri treh letih. Razlogi za govorne motnje so
fizične narave (zajčja ustnica, nepravilna razporeditev zob, razdeljeno nebo, okvara sluha,
bolezni živčevja, poškodbe možganov), najpogosteje pa socialno-čustveni (posledici
napačnega učenja, psihonevroz in čustvenih motenj sta najpogosteje bebljanje (napačna
artikulacija), ki je najpogostejša v predšolskem obdobju, in jecljanje (težave v ritmu govora))
(Toličič, Smiljanić, 1979).
Jakobson je postavil hipotezo, da oblike motnje govora, ki nastanejo pri lokalnih poškodbah
možganov, delimo v dve skupini:
-

motnja povezanega sporočila ali sintagmatska organizacija govora (pri poškodbah
sprednjih govornih delov možganov);
motnja sistema kodiranja pojma v besedo (razpadanje artikulacijske strukture jezika,
njegove semantične zgradbe) ali paradigmatska organizacija jezika (pri poškodbah
zadnjih govornih delov možganov) (Lurija, 1982).

Motnje oblikovanja govornega sporočila pri poškodbah čelnega možganskega režnja
Ti posamezniki nimajo interesa za okolico, zato z drugimi ne vzpostavljajo nikakršnega
dialoga. Vseskozi lahko odgovarjajo na neko vprašanje z eholičnim ponavljanjem vprašanja.
Pri lažjih oblikah motnje lahko posameznik odgovori na zastavljeno vprašanje, ki delno že
vsebuje odgovor, ne zmore pa odgovoriti, kadar mora sam oblikovati odgovor. Izrazite
težave se pojavijo pri imenovanju posameznih predmetov. Posameznik brez težav ponavlja
običajne besede ali kratke stavke ali nize zlogov. Pri težjih besedah pa eholalično ponavlja
zadnje zloge ali besede v nizu besed. Med ponavljanjem niza stavkov se lahko zgodi, da
vseskozi ponavlja en in isti stavek (navadno je to prvi stavek v nizu stavkov). Pri ponavljanju
stavkov, ki vsebujejo neznane/nevsakdanje besede, pa lahko to besedo zamenja z običajno
(npr. namesto »Letalo leti zelo počasi.« bo rekel: »Letalo leti zelo hitro.«). Pri poškodbah
čelnega režnja leve hemisfere je značilna tudi motnja motiva za nastajanje sporočila –
nezmožnost oblikovati začetno misel. Kljub sintaktičnim in leksičnim sposobnostim ne more
razviti govorne aktivnosti (prim.: »Spoštovani gospod profesor! Želim Vam povedati, želim
Vam povedati, želim Vam povedati … (4 strani)) (Lurija, 1982).
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Afazija
Okvara določenega dela možganske skorje se lahko izrazi kot jezikovna motnja, ki jo
imenujemo afazija ali disfazija. Ločimo:
-

-

-

-

Ekspresivno ali motorično afazijo, pri čemer je prizadeto Brocovo območje. Gre za
motnje govorjenja in izražanja misli z besedami oz. spontana oblika govora.
Posameznik težko pove več kot dve besedi, a veliko razume. Glavna težava teh ljudi je
najti ustrezno besedo, zato se v govoru zapletajo. Govor je netekoč, veliko je
nesmiselnega govorjenja. Ne zmorejo obnoviti zgodbe, ustno opisati slike. Po drugi
strani pa lahko ponovijo posamezne glasove, besede, imenujejo posamezni predmet.
Procesi pisanja, branja in računanja so nepoškodovani. Posamezniki se zatekajo h
govorjenju naučenega – npr. recitiranju naučene pesmi/dela pesmi, ki se nanaša na
določeno temo. Zanje so značilni agramatizmi in telegrafski govor. Osnovni
primanjkljaj je na nivoju prehoda na globinsko-sintaktično strukturo formiranja misli v
govor.
Receptivno ali senzorno afazijo, pri čemer napačno dojemamo to, kar nam povedo
drugi, še posebej, če sogovornik uporablja abstraktne besede. Gre za poškodbe
Wernickovega območja. Pogosto ne ločijo razlike v zlogih da-ta, ba-pa (izgovarjajo kot
da-da, ba-ba). Vedo, da v teh primerih obstaja določena razlika, a je ne znajo razložiti,
identificirati. Pri pisanju zato pogosto zamenjujejo podobno napisane besede.
Nezmožni so ponoviti besedo in poimenovati nek predmet, ohranjena pa je
sposobnost govorjenja.
Če sta motnji združeni, govorimo o globalni afaziji.
Akustično-mnestična afazija: pri teh posameznikih gre za poškodbe sprednjih delov
levega senčničnega predela. Težave imajo s ponavljanjem niza besed. Posameznik
ponavlja zadnjo besedo in se preko nje vrne na prvo ali pa ponovi le zadnjo in pozabi
na prvo. Pri daljšem nizu (5 do 6 besed), ponavlja le prve ali zadnje dve, tri besede,
ostale pa je pozabil. Težave ima tudi s poimenovanjem predmetov. Stavek: »Na robu
gozda je lovec ubil volka.« lahko ponovi tudi takole: »Iz visoke … Ne, ni prav … Na
robu gozda … Lovec je ubil medveda … Ne, spet ni prav … Na robu ograje … Lovec je
ubil volka! …«. Sintaktična struktura govora je ohranjena.
Pri posameznikih s semantično afazijo gre za pozabljanje besed z ene strani in za
težave v razumevanju in oblikovanju kompleksnih logično-slovničnih odnosov z
druge. Pri tem so prisotne poškodbe temensko-zatilnega režnja leve hemisfere.
Nezmožni so razumeti različen pomen reverzibilnih struktur – npr. očetov brat,
bratov oče – ter dekodirati kompleksne oblike govornega sporočila. Popolnoma pa je
ohranjen motiv in osnovna shema želenega sporočila. Prav tako nimajo težav s
ponavljanjem besed in kratkih stavkov (Powell, 1996; Lurija, 1982).
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Telegrafski stil govora
Gre za težavo, vezano na površinsko-sintaktično strukturo jezika in kodiranje govornega
sporočila. Brez težav ponavljajo besede, medtem ko se težava pojavi pri ponavljanju stavkov.
Stavek »Deček je udaril psa.« lahko ponovijo kot »Deček … pes.« ali »Deček … pes …
udariti.«. Tako stavek razpade na izolirane sintaktično nepovezane besede. Pri obnovi nizajo
izolirane besede, med katerimi je veliko samostalnikov. Glagolov je malo, le-ti pa so v
nedoločniku (npr. udariti). Izražanje je netekoče, nepovezano. Pri ponavljanju glagolov te
pogosto preoblikujejo v samostalnik (namesto »učiti« reče »učenec/učitelj) (Lurija, 1982).

Dizartrija
Težava nastane zaradi okvare možganskega debla. Pri proizvajanju glasu gre za problem, pri
katerem so največkrat okvarjene tiste mišice v grlu in ustih, ki sodelujejo pri nastanku glasov.
Gre za počasno, nejasno, preglasno ali pretiho govorjenje (Powell, 1996).

Disleksija
Pri mlajših otrocih z disleksijo je značilno infantilno oz. otročje govorjenje. Ti otroci se
govorno malo izražajo, imajo revno besedišče, slabo izgovorjavo in slovnično strukturo, s
težavo povezujejo glasove v besede, zamenjujejo vrstni red glasov v besedah ali
nadomeščajo glas z drugim (podobnim) glasom, ga izpuščajo, popačijo, dodajajo. Najbolj
kritični glasovi so b, d, p, m, n, a, o, sičniki in šumniki. Ko pripovedujejo, težko najdejo
ustrezno besedo, govorijo tiho, monotono, govor je lahko nosljav in imajo strah pred
govornim nastopanjem, težko najdejo rime (Žerovnik, 2004). Opaziti je težave s
procesiranjem informacij na naslednjih treh stopnjah – vnos (slušni, vizualni, taktilni,
kinestetični), mišljenje (spomin, razumevanje, organizacija, osmišljanje informacij), rezultat
(glasno branje, govor, razpravljanje, risanje, opazovanje, preizkušanje). Zato je pomembno,
da dobijo neko informacijo po različnih senzornih poteh. Pomembno je tudi, da tvorimo
kratke stavke, da ne govorimo prehitro, zmanjšamo hrup, večkrat ponovimo povedano,
uporabljamo neverbalno komunikacijo ipd. (Reid, 2007).

Šibka avditivna diskriminacija
Pri otrocih z disleksijo in motnjami pozornosti lahko opazimo šibko avditivno diskriminacijo.
Pogosto so nezmožno natančno identificirati podobne glasove, zvoke ter ločiti pomembne
zvoke od nepomembnih. Otroci z motnjo pozornosti imajo lahko nizko zmožnost ločevanja
enega zvoka od drugega in težko ločijo nek glas iz ozadja/množice drugih glasov. V razredu
so otroci s slabšo slušno diskriminacijo hitro opazni, saj pogosto gledajo in sledijo sošolcu, da
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bi razumeli, kaj morajo narediti. Ker se zgodi, da ne razumejo enostavnih navodil, lahko
delujejo, kot da ignorirajo učitelja/vzgojitelja/starše (Goldfus, Korn, 2004).

2.4.3
-

2.4.4
-

2.4.5
-

Strategije za izboljšanje spomina, ki jih navaja Powell (1996):
ZUNANJE: dnevnik, (opozorilni) napisi in znaki, zapisi, seznami, vsaka stvar vedno na
svojem mestu, ure, alarmi …
NOTRANJE: ponavljanje v sebi ali naglas (ponavljanje ali glasno izgovarjanje
informacije je strategija, pri kateri s pomočjo zunanjega glasu podpremo notranjega.
Slušno prizadeti učenci in tisti, ki imajo težave z verbalnim spominom in
razumevanjem, dobro reagirajo na posnetek lastnega glasu (Bristow, Cowley, Dalnes,
2001)), miselna povezava (asociacije, s katerimi osmislimo nesmiselno gradivo),
zanimive, neobičajne vidne podobe (pri ustvarjanju vidne podobe posameznik
uporablja tako levo kot desno stran možganov, zaradi česar je pomnjenje
učinkovitejše).

Strategije za izboljšanje zapomnitve bolj smiselne snovi
konstruiranje tabel, shem, miselnih vzorcev;
osmišljanje, kodiranje in elaboriranje (iskanje lastnih primerov, načinov uporabe
znanja);
upoštevanje in priklic predznanja, shem;
preoblikovanje napačnega in pomanjkljivega predznanja;
dopolnjevanje ali drugačna organizacija preveč preprostih shem;
organizacija učenega tiskanega gradiva (naslov, podnaslov, skice, povzetki itd.);
povezovanje sistemov besednega, vidnega in slušnega spomina (Marentič Požarnik,
2000).

Strategije za izboljšanje zapomnitve manj smiselne in nepovezane snovi
večkratno ponavljanje, razdeljeno z odmori;
grupiranje že ločenih delov snovi;
učenje najpomembnejšega gradiva tudi po tem, ko ga že obvladamo;
serialno učenje (upoštevanje mesta v seriji);
mnemotehnični pripomočki (Marentič Požarnik, 2000).
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2.4.6

Mnemotehnike

Mnemotehnike so zelo uporabne še posebej pri učencih z učnimi težavami, ki na tak način
kompenzirajo primanjkljaj v pomnjenju. Lahko so slušne, vizualne ali oboje hkrati. Vizualne
pogosto uporabimo tako, da neko gradivo, ki se ga moramo naučiti, povežemo z znanim
prizoriščem (razred, teater …), slušne pa imajo lahko obliko rime (Reid, 2007).
Tabela 5: Mnemotehnike za verbalni spomin (Bristow, Cowley, Dalnes, 2001)

CILJ
Pomnjenje datumov.
Pomnjenje obveznosti.
Pomnjenje novih besed, pojmov.
Pomnjenje nakupovalnega seznama.
Pomnjenje ključnih idej nekega besedila.

VAJA
Svoje izkušnje iz preteklosti si označijo z
datumom, jih uvrstijo v določen čas
Zapomnimo si, da moramo neko obveznost
narediti ob točno določenem času.
Ob besedi imamo zanimivo, nenavadno
asociacijo.
Uporaba številčnih kod.
S pomočjo dobesednega pregledovanja
besedila lahko pridemo do glavnih idej.

Poleg mnemotehnik pa so za otroke s težavami pomnjenja zelo koristni tudi miselni vzorci.
Učencu omogočajo, da si zapomni večjo količino informacij, in ga spodbujajo, da najde v
besedilu glavno idejo, bistvo in o njem razmišlja (Reid, 2007).

2.5

GLASBA

Glasba ali muzika izhaja iz grške besede musiké. Pod to besedo so najprej razumeli poezijo,
glasbo in ples skupaj, šele kasneje pa se je razvila v samostojno zvočno umetnost (Michels,
2002). Osnovne elemente glasbe delimo v dve skupini. V prvo spadajo objektivni elementi
(neodvisni od izvajalca): ritem, melodija, harmonija, forma, tonska barva in slog. V drugi
skupini so subjektivni elementi izrazne kvalitete, ki so predpisane, a hkrati odvisne od
izvajalca (dinamika, tempo). Posamezne glasbene elemente posameznik spoznava skozi
dejavnosti poslušanja, gibanja, petja in igranja na instrumente (Pesek, 1997).
»Glasba je univerzalna. Je sistem pravil, a hkrati ne potrebujemo jezika, da jo razumemo.
Otrokom, ki v šoli niso uspešni, moramo omogočiti izkušnjo uspešnosti, da zopet dobijo
zagon, motivacijo. Odličen pripomoček za doseganje tovrstne izkušnje je glasba, ki je
univerzalen jezik.«, pravi Goldfusova (2012), ki večino svojega dela preživi z otroki s SUT in v
njihove individualnih urah pogosto uporabi vaje z glasbo.
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Poleg tega je glasba tista primarna stvar, ki odraža čustva in ki je bila zato temelj
komunikacije že pred razvojem jezika. Helga de la Motte Haber (1990, 66) pravi, da je
»glasba kot govorica najgloblje notranjosti, ki se povezuje s splošnimi ekspresivnimi
značilnostmi.«
Tudi v glasbi vladajo pravila. Znan je Frithov model iz leta 1996, ki prikazuje povezanost
glasbe s tremi nivoji (Goldfus po Frith, 2012):

Slika 3: Povezanost glasbe s tremi nivoji

2.5.1

Pozitivni vpliv glasbe

Glasba pomembno vpliva na otrokov celostni in uravnotežen afektivni, socialni, kognitivni in
psihomotorični razvoj. V predšolskem obdobju je pomembno, da ima otrok možnost
doživljati glasbo, se ob njej veseliti, se sprostiti, kar je osnova za uspešno učenje. Hkrati ob
glasbenih dejavnostih otroci razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. S
poslušanjem in ustvarjanjem glasbe vplivamo na otrokov intelektualni, telesni, moralni in
estetski razvoj, na razvoj slušne občutljivosti, sposobnost zaznavanja in razlikovanja,
mišljenja, domišljije, usmerjene pozornosti in koncentracije, motoričnih spretnosti, jezikovne
komunikacije (govora), pomnjenja (otrokovo pomnjenje do petega leta je nehoteno, zato si
lažje zapomni pesmi, ki so umeščene v igro), socialnega vedenja, z glasbo spodbujamo
veselje do igre, zvoka, gibanja. Gardner je v knjigi Razsežnosti uma (1995) predstavil teorijo o
več inteligencah, kjer je jasno razpoznavno mesto dobila tudi glasba. Opredeljuje jo kot
ločeno intelektualno sposobnost, sestavine glasbene inteligence (melodija, ritem) pa niso
tesno povezane z osrednjimi operacijami na drugih področjih (Denac, 2002).
Ker sem v empiričnem delu raziskovala pomnjenje melodije, bom v nadaljevanju podrobneje
opisala ta glasbeni element ter intonacijo, ki je v tesni povezavi z melodijo.
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2.5.2

Melodija

»Melodija je zaporedje posameznih tonov.« (Amalietti, 2011, 209). »Ton je zvok določene
višine« (Prek, 1990, 5). Njegove lastnosti so trajanje, višina, moč in barva. Število tresljajev
na sekundo nam pove, koliko visok je ton. Najnižji ton, ki ga lahko človeški sluh še zazna, ima
16 tresljajev na sekundo, medtem ko najvišji do 20 000. Toni z različno tonsko višino,
različnim trajanjem, ritmom, poudarki, razmerji med zaporednimi toni in prepoznano
vsebino skupaj tvorijo melodijo (Prek, 1990). Usklajeno prehajanje iz tona v ton rodi glasbo.
Nosilci glasbenega pomena v melodiji so predvsem odnosi (intervali) med toni. Ti ustvarjajo
glasbo, naredijo melodijo, ki jo je mogoče sestaviti iz treh ali več tonov. Melodija je tista, ki je
najbolj razpoznavna, harmonično in ritmično urejena in ki se je poslušalec najrazločneje
spominja, še posebej, če vsebuje vsebinsko in smiselno celoto (Amalietti, 2011).
Amalietti (2011) opisuje štiri temeljne možnosti melodije:
a)
b)
c)
d)

naslednji ton je ponovitev prvega;
naslednji ton je višji kot prvi;
naslednji ton je nižji kot prvi;
prvemu tonu sledi tišina, pavza ali odmor.

Melodiji se veča in manjša napetost, ima začetek, vrhunec in konec. Gibanje navzgor
napetost stopnjuje, navzdol pa jo sprošča. Glasbeni motiv je značilna melodična prvina
glasbenega dela, majhna enota (vsaj dva tona), s katero skladatelj dela (Amalietti, 2011).
Štiri melodične karakteristike (Schneck, Berger, 2006):
-

intonacija;
prozodija (izražanje ritmičnih vzorcev, tempa …);
fraza (glasbeni stavek);
profil (oblika melodičnega toka, ki se nanaša na melodični načrt).

Predelovanje melodije v možganih se nanaša neposredno na način, v katerem slušni sistem
deluje in prenaša slušne informacije. Ob tem vpeljemo peto, najbolj pomembno
karakteristiko melodije – percepcijo, zaznavanje. Kako možgani in telo sprejmejo in zaznajo
zvočno informacijo, je neposredno povezano z natančnostjo, s katero so melodične lastnosti
organizirane, kodirane od slušnega mehanizma do pomožnega podrejenega senzornega
procesa in končno do možganov (Schneck, Berger, 2006).

Absolutni posluh in nezmožnost reprodukcije melodije
Gre za podoben fenomen, kot je fotografski spomin. Posameznik si zapomni, kako se
določena intonacija sliši in tako zna začeti na točno določenem tonu. Čeprav je sposobnost
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absolutnega posluha želena, lahko postane ovira in škodljiv faktor v razvoju jezikovnega
izražanja. Jezik vključuje sklanjatve (različna intonacija) in ritem (prozodija). Zato ima lahko
otrok z govorno-jezikovno motnjo težave določiti isto besedo v različni intonaciji, ki jo npr.
izgovorita dve različni osebi z različno barvo glasu. Če je otrokov absolutni posluh »posnel«
zvoke/besede, ko jih je prvič slišal, potem je možno, da jih ne pojmuje kot enake, četudi so
izgovorjene v enaki intonaciji in prozodiji, a od dveh različnih ljudi z različno barvo glasu in v
različnih okoliščinah. Pri otroku z absolutnim posluhom lahko veliko razburjenje in stisko
povzroči dogodek, ko je neka pesem zaigrana z drugim instrumentom, zapeta v drugi
tonaliteti kot takrat, ko jo je slišal prvič. Pesem se mu zdi neprava, netočna. Če potegnemo
smernice z avtizmom, je tudi pri teh otrocih velika potreba po enakosti, ponavljanju,
konstantnosti (Schneck, Berger, 2006). Sergeantova raziskava je leta 1969 pokazala, da ima
absolutni posluh 90 odstotkov tistih, ki so začeli z glasbenim izobraževanjem in zgodnjimi
glasbenimi vajami med drugim in četrtim letom (de la Motte-Haber, 1990).
Na drugi strani pa so ljudje, ki so povsem nezmožni reproducirati neko melodijo v povsem isti
intonaciji in sekvenci tonov, ki jih zazna uho. Razlogov za nezmožnost razlikovanja intonacije
je več – zaradi šibkih receptorskih celic, povprečnega intonančnega zaznavanja, zmotnega
kodiranja, nenatančnega intonančnega spomina in prepoznavanja, nezmožnost da glasilke
reproducirajo točen ton ter drugih slušno-procesnih težav (Schneck, Berger, 2006).

2.5.3

Intonacija

Intonacija je eden najpomembnejših vidikov zvoka. V fizičnem smislu jo opišemo kot
frekvenco. Jezikovni ton je jezik, v katerem je intonacija tako pomembna kot vokali in
konsonanti. Sprememba intonacije lahko torej popolnoma spremeni pomen besede. Večina
glasbenih melodij je zgrajenih okrog trdnega niza intonančnih intervalov, medtem ko pri
jezikovnih melodijah ni tako. Čeprav je niz intervalov v glasbenih melodijah različen od
kulture do kulture, je sama organizacija intonacije v smislu intervalov in lestvic še vedno
pomembna razlika med glasbo in običajnim govorom (Patel, 2008).
Sintaktična povezava enega tona z drugim (ene intonacije z drugo) je organizacija melodije v
frazah s svojim začetkom, sredino in koncem melodičnega motiva. Podobno kot pri govoru
tudi melodija določa njene glasbene »stavke« znotraj urejenega ritmičnega pulza in tempa.
Visoki in nizki intonančni vzorci, strnjeni z elementi ritma, ustvarjajo melodično shemo ali
profil (Schneck, Berger, 2006).
Pomanjkanje trdne intervalne strukture je glavna razlika med glasbeno in govorjeno melodijo
(Patel, 2008). Posamezniki brez posluha imajo pogosto težave s točno intonacijo. Včasih tudi
težko razločujejo in prepoznavajo melodijo. Kljub tem težavam pa ne trpijo zaradi očitnih
problemov z govorno intonančno produkcijo ali percepcijo (Patel po Ayotte, 2008). V smislu
strukture in procesiranja je mnogo povezav med glasbeno in jezikovno melodijo. Nove
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nevropsihološke raziskave so pokazale, da se melodični obrisi v govoru in glasbi lahko v
možganih prekrivajo. To nam pove, da sta glasbena in govorna melodija bolj povezani, kot
smo kadarkoli poprej mislili. Jezik in glasba sta bogata sintaktična sistema, neodvisna eden
od drugega. Najbolj očitna razlika med sintakso v obeh primerih je prisotnost slovnične
kategorije v jeziku (kot npr. samostalniki, glagoli, pridevniki), kar pa ni enakovredno z
glasbeno sintakso. Pravimo, da je jezikovna sintaksa zelo unikatna (Patel, 2008).

2.5.4

Razvoj glasbenih sposobnosti

Za razvoj glasbenih sposobnosti so predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole odločilni. Da
se glasbene dispozicije razvijejo v sposobnosti, je potrebna otrokova aktivnost v
spodbudnem okolju. Pri glasbenem razvoju gre za razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti
(melodični, ritmični posluh), sposobnosti višjega reda (harmonični posluh, analitično
poslušanje, sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja). V predšolskem obdobju se
melodični posluh začne šele formirati, zato je opaziti njegovo nerazvitost. Izraža se v
zapomnitvi, zaznavanju melodične linije, prepoznavanju in reprodukciji melodike. Slednja je v
predšolskem obdobju najšibkeje razvita. Nerazvitost melodičnega posluha jemljemo kot
normalno razvojno značilnost in otrok s slabše razvitim melodičnim posluhom ne
podcenjujemo. Za razvoj melodičnega posluha so primerne različne igre, pri katerih otroci
razlikujejo zvoke po višini, ustvarjalno pojejo – ustvarjajo melodiko, prepoznavajo melodije
pesmi ipd. Ustrezni primeri za ponavljanje melodičnih motivov v predšolskem obdobju so
ponavljanje 4-8 drobnih motivov na cicido, čivčiv, krakra, kuku, lala … (Denac, 2002; de la
Motte Haber, 1990; Voglar, 1989).

Tabela 6: Preglednica razvoja glasbenih sposobnosti (Denac po Shuter-Dyson in Gabriel, 2002; Pesek, 1997; Campbell,
2004)

Let
0-1

1-2

2-3

Značilnosti
Pojavijo se prve reakcije na zvok. Pogostost reagiranja na zvočne dražljaje narašča
(mati lahko s prijaznimi besedami in petjem potolaži otroka). V starosti treh do
štirih mesecev se otrok prvič odzove na človeški glas ter premakne glavo v smer
lociranja zvoka. V starosti šestih mesecev otrok vriska in poskuša imitirati glasove
z zlogi la-la.
Otrok je zmožen spontanega ustvarjanja zvokov in razločevanja glasov različnih
ljudi. Nima še razvitih pevskih organov (prepevati lahko začne šele konec 1. leta).
Te pevske nezmožnosti je potrebno nadomestiti s poslušanjem glasbe. V starosti
leta in pol kaže že znake zadovoljstva ob poslušanju glasbe.
Začetek reproduciranja pesemskih fraz, ki jih otrok sliši. Otroci so po večini
sposobni brez napak ponoviti enostavne otroške glasbene motive, ne pa cele
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3-4

4-5

5-6
6-7
7-8
8-9

9-10
10-11

12-17

pesmi. Povezava med besedilom in melodijo otroku še ni jasna.
Usvojitev okvirne melodije in možnost razvoja absolutnega posluha, če se otrok
uči igranja na inštrument. Na začetku je otrok zmožen ponoviti dvotonski motiv, z
leti pa ta zmožnost narašča (ponovi lahko čedalje več tonov v čedalje večjih
intervalih). Otrok je sposoben ponoviti le padajoče motive. V tej starosti je zelo
verjetno, da otrok svoje misli zapoje, ne le izreče, saj so med glasbo in mišljenjem
močne povezave. To je odlično obdobje za začetek igranja na instrument, če otrok
pokaže interes do tega.
Otrok začne natančneje prepevati znane pesmi in je sposoben razlikovanja med
tonskimi višinami in odmevi preprostih ritmičnih vzorcev s ploskanjem. Sposoben
je ponoviti tudi naraščajoče motive. V času od rojstva pa do konca četrtega leta
oz. do razvoja občutka za tonalnost, Edwin Gordon govori o melodičnem in
ritmičnem glasbenem čebljanju. Gre za enak pomen, kot ga ima govorno čebljanje
za razvoj govornih sposobnosti.
Otrok začne razumevati pojma glasno in tiho. Razlikuje pojma enako in različno v
lažjem tonalnem ali ritmičnem vzorcu.
Otrok napreduje v petju in intonaciji. Boljše dojema tonalno kot atonalno glasbo.
Otrok je zmožen presojati konsonanco oz. disonanco.
Opazen je napredek v izvajanju ritmičnih nalog. Do konca devetega leta se otrok
zave, da imajo sovrstniki drugačno glasbeno sintakso, zato prerase obdobje
glasbenega čebljanja. Več ko ima otrok glasbenih sposobnosti in bolj ko je
spodbudno glasbeno okolje, prej bo prerasel to obdobje.
Opazen je napredek v percepciji ritma in v razvoju glasbenega spomina. Usvoji
dvodelne melodije in občutek za kadence.
Razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe. Po
devetem letu začne otrok peti manj monotono, med toni se ne giba več toliko z
glisandi, slediti začne pentatoniki: do, re, mi, so, la (nekateri uporabljajo vse, drugi
pa samo dve/tri višine pentatonske lestvice).
Napredek otroka v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem reagiranju na
glasbo.

Ker sem v empiričnem delu imela vzorec otrok v starosti od pet do sedem let, bom v
nadaljevanju natančneje opisala značilnosti glasbenega razvoja otrok v tej starostni skupini.
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Tabela 7: Značilnosti glasbenega razvoja otrok od 5. do 6. leta (Sicherl-Kafol, 1999; Mirković Radoš, 1983; de la Motte
Haber, 1990; Campbell, 2004)

Ritem in melodija

Ponavljanje,
prepoznavanje,
analiza in razlikovanje

Petje in intonacija

Izvajanje

Otroci se približajo ritmični, intervalni in tonalni točnosti.
Viden je napredek v sposobnosti vzdrževanja ritma.
Manj je napak v ritmu kot v melodiji.
Otrokove sposobnosti petja, ohranjanja ritma še niso dokončane,
vendar se v tem obdobju začnejo pospešeno razvijati.
Črke so za otroka zvok, števila pa ritem in vzorec.
Učinkoviteje usklajuje melodijo z besedilom.
Nagnjeni so k odkrivanju detajlov in k ponavljanju.
Otrok ne zmore analizirati sočasno izvedenih tonov.
Otrok ne zmore razlikovati med dobro in slabo harmonizacijo
melodije (kar velja še za zgodnje šolsko obdobje).
Otrok ne zmore biti pozoren na melodično linijo in spremljavo hkrati,
zato ostane le na prevladujoči dimenziji, ki je melodija.
Otrok ima težave z natančnimi intervali (malo sekundo imajo npr. za
primo), če pa so veliki in prepoznavni, jih težko zapojejo.
Razloči med enakim in različnim v enostavnem tonskem ali
ritmičnem vzorcu.
Težave z natančnim določanjem intervalov
Skozi daljše obdobje radi pojejo isto pesem.
Otroci razlikujejo ali so toni enaki ali različni, težava se pojavi z
določanjem smeri spremembe višine.
Otroci ne uspejo v okviru pesmi kot celote razlikovati posebnih
lastnosti – besed, ritma, višine tonov.
Glas začenja obvladovati in ga ekspresivno uporabljati.
Hitrost svojih gibov je otrok zmožen prilagoditi tempu glasbe
Otrok veliko pridobi z glasbeno vzgojo (štiriletniki pridobijo le malo).
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Tabela 8: Značilnosti glasbenega razvoja otrok od 6. do 7. leta (Denac, 2002; Sicherl-Kafol, 1999)

Ritem in melodija

Melodične in ritmične nepravilnosti pri ponavljanju melodij so
manjše, če je obseg melodije manjši in če je ritem jasno izražen.
Občuten napredek v ritmičnih sposobnostih (reproduciranje
ritmičnih motivov, udarjanje, hoja, ploskanje v dvodobnem taktu).
Poleg ritma postane pomembnejša tudi melodija.

Ponavljanje,
prepoznavanje,
analiza in razlikovanje

Melodična reprodukcija pesmi je v grobem točna, intonacija pa še
povzroča težave, vendar je število otrok, ki pojejo intonančno čisto,
vse več.
Sledijo pentatoniki, durovi in molovi lestvici.
Razvija se sposobnost ponavljanja (reprodukcije) in razvoj glasbenega
pomnjenja.
Veča se sposobnost prepoznavanja zvoka glede na barvo, jakost,
višino in trajanje.
Sozvočja doživljajo kot celoto zvoka, ne analitično.
Petje in intonacija
Otroci pesem doživljajo kot celoto besed, melodije, ritma.
Z večjim veseljem pojejo pesmi, ki jih poznajo.
Nestabilnost pri petju v tonaliteti.
Pri petju je manj ritmičnih kot intonančnih napak.
Besedilo je v oporo in pomoč pri petju.
Po napačno zapetem tonu se redko vrnejo v izhodiščno intonacijo.
Točno ugotovijo tonske višine enako/različno.
Tempo in dinamika
Razumejo pojem glasno/tiho.
Slabše reagirajo na spremembe tempa, dokaj dobro pa na dinamične
spremembe.
Izvajanje in poslušanje Razvoj sposobnosti skladnega gibanja ob glasbi.
Ustvarjanje lastnih vokalnih in instrumentalnih vsebin.
Prilagajanje giba glede na spremembo tempa.
Z večjim veseljem poslušajo znana glasbena dela.
Večja koordinacija gibanja ob lastnem izvajanju glasbe kot ob
poslušanju.
Izvajanje v trodobnem taktu povzroča težave.
Pesmi doživljajo kot celoto besed, melodije in ritma.
Boljše dojemajo tonalno kot atonalno glasbo.
Narašča sposobnost prepoznavanja zvokov instrumentov.
Začenja se formirati zavest o tonaliteti, čeprav še transponirajo v
druge tonalitete.
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2.5.5

Merjenje glasbenih sposobnosti

Za merjenje glasbenih sposobnosti je v predšolskem obdobju zelo malo standardiziranih
testov. Vzrok najdemo v razvojnih značilnostih, ki predšolskemu otroku onemogočajo
dolgotrajno pozornost, prekratki testi pa ne zadoščajo merskim karakteristikam (Pesek,
1996). Moje diplomsko delo v empiričnem delu temelji na ugotavljanju pomnjenja melodije
pri otrocih. Zato se bom osredotočila na nekaj testov glasbenih sposobnosti, ki preverjajo
pomnjenje melodije in so še vedno bolj ali manj v uporabi, vendar predvsem za testiranje
otrok za sprejem na nižjo/srednjo glasbeno šolo ali celo na glasbeno akademijo. Teste sem
povzela iz del Mirković Radoš, 1983; de la Motte Haber, 1990; Pesek, 1996.
a) Seashore (iz leta 1919, 1939 – prenova): test Mere glasbenega talenta (primeren za
otroke, stare od 10 do 12 let). Vključuje šest podtestov, ki merijo sposobnost na
področju tonskih višin, ritma, intenzitete tona, tempa, tonske barve in glasbenega
spomina. Pri slednjem gre za 30 dvojic po tri do pet tonov. Poskusna oseba mora
navesti ton, ki se je spremenil pri drugi ponovitvi.
b) Mosherjev Test individualnega petja iz leta 1925 je sestavljen iz dvanajstih vaj.
Testiranec melodijo najprej posluša, potem pa jo mora zapeti.
c) Kwalwasser, Dykeme sta leta 1930 sestavila glasbeni test, pri katerem je možno
merjenje natančnosti zaznavanja tonskih višin, intenzitete tonov, tempa, ritma,
tonske barve in melodičnega spomina.
d) Testi glasbene integracije H. D. Wing-a iz leta 1941 vsebuje podtest pomnjenja
melodije. Gre za enak pristop kot pri Bentleyevem testu, le da gre tu za melodične
vzorce različnih dolžin – od treh do deset tonov.
e) Wing: Standardiziran test glasbene inteligentnosti (iz leta 1948, revidiran 1961).
Sedem podtestov je namenjenih za merjenje sposobnost analiziranja akordov,
diskriminacije tonskih višin, tonskega spomina, občutkov za ritmične poudarke in
harmonijo, jakost ter fraziranje. Podtest tonskega spomina obsega 30 dvojic tonskih
zaporedij (tri do deset not). Navesti je treba, katera nota se je spremenila v drugem
zaporedju. Test je primeren za otroke od osmega leta dalje.
f) Drake: Drakov test glasbenih sposobnosti (iz leta 1954, revidiran 1957) je primeren za
starost od 8 do 22 let. Vsebuje 12 melodij, katere testator dva do sedemkrat zaigra
na klavir. Ugotoviti je treba identičnost ali spremembo tonskega načina, takta,
posameznih notnih vrednosti.
g) Bentleyev test Mere glasbenih sposobnosti iz leta 1966. Vsebuje naslednje teste: test
diskriminacije tonskih višin – zaznavanje razlik med toni, ki so manjše od poltonov;
test analize akordov; test ritmičnega in melodičnega spomina –vsebuje 20 dvojic
melodij. Primer vsebuje dva melodična vzorca po pet tonov, kjer je v drugem
melodičnem vzorcu en ton drugačen kot v prvem. Posameznik mora ugotoviti, kateri
ton je v drugem melodičnem vzorcu drugačen glede na prvega. Vse note so četrtinke.
Melodični vzorec nima dinamičnih in ritmičnih variacij.
56

h) Colwellov Test glasbenih dosežkov iz leta 1968 je namenjen otrokom od prvega do
osmega razreda. V prvem delu tretjega testa je naloga za ugotavljanje tonalnega
spomina, pri čemer testiranec sliši sozvočje štirih tonov in takoj za tem še arpeggio, ki
vsebuje tone slišanega sozvočja ali pa se eden izmed tonov razlikuje. Testiranec mora
ugotoviti, kateri ton po vrsti je drugačen.
i) Gordon: Osnovne mere glasbene avdiacije3 iz leta 1986. Test je primeren za starost
5,5 do 8 let. Pri enem od treh podtestov gre za merjenje otrokovega melodičnega
posluha. Vendar je naloga povsem enaka kot pri nekaterih drugih avtorjih, ki so
ugotavljali pomnjenje melodije – med dvema slišanima melodičnima motivoma mora
otrok ustrezno označiti obraze – dva enaka obraza, če sta melodiji enaki, in dva
različna obraza, če sta melodiji različni.

2.5.6

Glasba in možgani

Pri poslušanju glasbe je aktivirana predvsem desna hemisfera, vendar sta pomembni
predelavni modalnosti obeh možganskih polovic. V desni hemisferi se odvija holistično
(celostno) oblikovanje, v levi pa analitično (pojmovno) mišljenje v zaporedjih. Oboje je
pomembno za razumevanje glasbe. Če bi ohromili desno polovico možganov, posameznik ne
bi bil več zmožen pevskega izražanja (de la Motte Haber, 1990).
Glasbena percepcija vključuje tri avditorna področja – primarno, sekundarno in asociacijsko.
Primarno avditorno področje se nahaja v zgornjem delu senčničnega režnja (tik nad ušesi) in
sprejema po talamusu informacije iz obeh ušes. To področje je zadolženo za osnovno slušno
procesiranje, za zaznavanje glasnosti, višine tonov, časovne strukture ter spektralne
dekompozicije. Leva polovica primarnega avditorjena korteksa je odgovorna za hitre analize
časovnih struktur, desna pa za spektralno dekompozicijo zvoka in za zaznavanje zvočne
barve. Terciarna področja so odgovorna za zaznavanje, npr. melodije. Pri ukvarjanju z glasbo
so aktivirana različna možganska področja – temporalno, parietalno, frontalno, okcipitalno
ter cerebellum. Z glasbenim procesiranjem se vzpostavljajo posebne nevronske povezave –
gre za kratkotrajno ali dolgotrajno reorganizacijo nevronskih povezav (povečan cerebellum,
bazalni gangliji in nekatera motorična področja) (Habe, 2005).
Glasba je orodje za ustvarjanje novih povezav v možganih, pri čemer je pomembno, da je
celo telo v gibanju, začuteno – čutiti glasbo, saj je glasba izkustveno učenje. Pomembna je
koordinacija gibov rok in nog. Z usmerjenim poslušanjem/izvajanjem glasbe želimo povezati
male možgane z ostalim delom možganov. To pa dosežemo, če je aktivno celotno telo, če je
prisotna motorična komponenta. Poslušanje glasbe »pri miru« namreč ni naravno. Ker pri
poslušanju glasbe ob hkratni motoriki (risanju) veliko uporabljamo roke, tvorimo povezavo s
3

Avdiacija je podobna pojmu vizualizacija in tako pomeni slušno predstavo. Le-ta je po Gordonu temelj
kognitivne glasbene psihologije (Pesek, 1997).
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sprednjim delom možganov, s katerim so povezane roke. Sprednji del pa je tudi jezikovni del,
iz česar lahko sklepamo, da se posledično izboljša tudi jezikovna komponenta otroka. Tudi ko
se učimo jezika, tvorimo povezave med malimi možgani in sprednjim delom možganov.
Predvsem pri osebah z disleksijo je pomembno, da slišano zaznajo tudi vidno (Goldfus,
2012).

2.5.7

Glasba in specifične učne težave

Učne težave se nanašajo tudi na procese in funkcije, ki so povezani z glasbo (sluh, spomin,
koncentracija, praksično načrtovanje giba, branje notnega zapisa, hkratno procesiranje).
Nekatere nevrolingvistične študije kažejo povezave med glasbo in jezikom, branjem besedila
in branjem not ter med igranjem glasbila in pisanjem. Tako glasbo uporabljajo kot
terapevtsko sredstvo za različne govorno-jezikovne motnje. Poleg tega je glasba odlična
dejavnost za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Spodbuja razvoj
otrokovih šibkih področij, saj je v glasbi potrebno hkratno procesiranje (avditivno in vidno
procesiranje ter praksično načrtovanje gibov), kar pa je na neformalen, spontan in igriv način
lažje doseči (Ozbič, Kogovšek, 2009).
Otroci v sodobnem času čedalje več časa preživijo pred televizorji in računalniki. Posledično
so deležni manj motoričnih izkušenj – manj gibanja, kar lahko pripelje do težav na
motoričnem in kognitivnem področju. Zaradi tega imajo več težav tudi v šoli, kjer je, sploh v
začetnih razredih, velik poudarek na učenju pisanja, branja in računanja. Glasba je tista, s
katero lahko v otroku samemu »zbudimo« motorično koordinacijo in posledično povezavo z
različnimi možganskimi predeli. Zelo uporabne so vaje risanja ob poslušanju glasbe. Ob glasbi
se otroci tudi sprostijo, kar je bistveno za učinkovito učenje. Poleg tega pa imajo osebe s
posebnimi potrebami bolj izraženo melodično noto za izražanje tistega, kar čutijo, zato se jim
preko glasbe lahko lažje približamo.
Glasba je tista, s katero lahko pomagamo učencem razvijati vidno in slušno zaznavanje,
procesiranje ter pomnjenje. To so osnovne sposobnosti veščin branja, pisanja in računanja,
hkrati pa so to sposobnosti, s katerimi imajo učenci s SUT in učenci z AD(H)D največ težav.
Raziskave so pokazale, da obstaja neposredna povezava med glasbo in učenjem na
kognitivnem in emocionalnem nivoju (Goldfus, 2012).
Pri malih otrocih lahko v ure dodatne strokovne pomoči uvedemo glasbene naloge, pri
čemer začnemo z lažjimi melodijami, saj je klasična glasba zanje lahko pretežka. Znani so tudi
pozitivni učinki glasbe – v smislu utrjevanje samopodobe, saj se ob hkratni motoriki človek
odpre (prav tam).
Pri otrocih s SUT je pomembno, da pojejo, saj pri tem npr. kontrolirajo mišice ust, hkrati pa
gre tudi za celotno koordinacijo telesa. Prav tako je zelo koristno igranje instrumenta, saj
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hkrati aktiviramo senzorični in motorični mehanizem. Največja težava teh učencev je
integracija različnih sistemov in ustvarjanje celotne podobe v sedanjem času. Vsak proces je
kot posamezen glasbenik, do razumevanja celotne podobe pa pride, ko dirigent opravi
izvršilno funkcijo – uskladi te procese med seboj. Z glasbenim razumevanjem narašča tudi
kapaciteta delovnega spomina (prav tam).
Pri otrocih z ADHD je težava z zaviralno fazo funkcije nevronov, medtem ko je sprožilna faza
zelo intenzivna. Zato je zanje zelo koristna vaja risanja na glasbo, tako da zaznajo
spremembo ritma, tempa, instrumenta in to spremembo nakažejo z drugačnimi potezami pri
risanju, z močnejšim/bolj rahlim pritiskom na podlago, z menjavo barvice ipd. Otrok torej
zazna spremembo in spremeni svojo motorično reakcijo. Poleg tega otroci ob poslušanju
glasbe tudi znižajo količino hrupa v svoji okolici (nepotrebne informacije jih več ne zmotijo)
(prav tam).

2.5.8

Petje

Petje razvija temeljne glasbene sposobnosti – ritmični in melodični posluh, intonančno
natančnost, natančno reprodukcijo in sposobnost doživete interpretacije zapete pesmi
(Sicherl-Kafol, 1999). Skupno petje prinaša občutek pripadnosti in vzbudi vzdušje, kjer zavore
ne obstajajo. Ta občutek je v nasprotju z izkušnjo govora pri osebah z afazičnimi motnjami, ki
se pogosto počutijo ločene od drugih zaradi njihove pomanjkljivosti v strukturi, urejenosti,
tekočnosti in orientaciji v govoru. Za te osebe je še posebej pomembna možnost petja, saj
jim nudi veliko podporo. Poleg tega je lahko način vrnitve k tekočnosti (Aldridge, 2005).
Dr. Varla Hannafold pravi, da je petje »stimulira živce v vestibularnem sistemu, prav tako pa
območje za vid, sluh in izgovorjavo ter s tem prebuja možgane za novo učenje in optimalno
sprejemanje čutnih informacij.« (Campbell po Hannaford, 2004, 213). Meni tudi, da bi bili
otroci bolj motivirani za pouk, če bi učitelji peli, namesto govorili.
Gordon priporoča, da pesmi v zgodnjem predšolskem obdobju pojemo vedno na istih tonskih
višinah, v istih tonskih razmerjih, saj tako utrdimo občutek za tonaliteto. Seveda pa različne
pesmi pojemo v različnih tonalitetah. Ko otrok preraste obdobje glasbenega čebljanja, lahko
eno in isto pesem pojemo v različnih tonalitetah (Pesek po Gordon, 1997).
Otrok se najprej nauči besedilo pesmi, nato sledi ritem, okvir melodije in nazadnje pravilni
intervali med toni (Smolej-Fritz, 1999). Najboljša priložnost za razvoj občutljivosti za glasbo je
od rojstva do drugega leta. Zato je zelo pomembno, da ima takrat otrok spodbudno glasbeno
okolje. Vrh potenciala razvoja glasbenih sposobnosti je dosežen med petim in šestim letom.
Prepoznavanje tonov in ritma se stabilizira med petim in osmim letom, izraža pa se v obliki
avdiacije (kar pomeni zvočno predstavljivost, notranje slišanje) (Božič, Habe, Jerman po Starc
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in Markočić, 2007). Med šestim in devetim letom je ugotovljena največja rast sposobnosti
razlikovanja višine tonov (Habe po Gilbert, Petzold, 2005).
Voglarjeva (1989) navaja kriterije za izbiro pesmi za predšolske otroke. Pomembno je, pravi,
da se melodični motiv v pesmi večkrat ponovi. Pesmi lahko izbiramo v duru, molu ali
prehajanje iz dura v mol. Razpon melodije moramo prilagoditi obsegu otroškega glasu, ki je
različen glede na starost:
-

tri- do štiriletnik: od d1 do a1 (izjemoma od e1 do h1)
štiri do petletnik: od d1 do h1
pet- do sedemletnik: od d1 do c2 (izjemoma od c1 do d2)

Kolikšen je otrokov glasovni obseg, je odvisno od njegovih fizioloških dispozicij in glasbene
dejavnosti. Zelo neprimerno je, če pojemo v nizkih legah ali/in glasno. S tem škodujemo
otrokovemu glasu. Ne škodujemo pa njegovemu glasu, če pojemo višje od predvidene
glasovne lege (Voglar, 1989).

2.5.9

Raziskave na področju vpliva glasbene vzgoje na otroka, (povzete po Denac,
2002; de la Motte Haber, 1990; Božič, Habe, Jerman, 2007; Habe 2005, Pesek, 1997).

a) Tomatis je v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja raziskal pozitiven vpliv na
poslušanje filtrirane Mozartove glasbe in materinega glasu. Poslušanje vpliva na
otrokove možgane tako, da izboljša njegove slušne in govorne sposobnosti, čustveno
zdravje in miselno prožnost.
b) Paul Michel je leta 1967 v raziskavi glasbenih sposobnosti ugotovil, da v prvih letih
šolanja sposobnost razlikovanja tonskih višin naraste za polovico. Šestletniki so
zmožni razlikovati četrttone, desetletniki pa že osmino tonov. Pravilnost reprodukcije
melodičnih motivov pa naraste z 10 % pri sedemletnikih na 59 % pri 12-letnikih.
c) Nicholson je leta 1971 dokazal vpliv glasbene vzgoje ne razvoj sposobnosti branja.
d) Seides je leta 1972 pozitiven vpliv glasbene vzgoje dokazal z izboljšanjem splošne
učne storilnosti pri učencih z učnimi težavami.
e) Wolf je leta 1978 predstavil program, v katerega je vključil predšolske in šolske
otroke iz socialno ogroženega okolja. Otroci so bili uspešnejši pri branju, govorjenju in
matematiki. Po njegovem je mlajši otrok bolj dovzeten za pozitiven transfer – prenos
z glasbeno vzgojo pridobljenega vedenja v različne učne situacije, kar se kaže v vplivu
glasbe na kognitivni razvoj otroka.
f) Študija, narejena leta 1979 (Gardner, Davidson in McKernon), je raziskovala spontano
petje in reprodukcijo pesmi. Ugotovili so, da dve-, triletni otroci lahko približno
obnovijo obris neke melodične fraze. Štiriletniki med petjem še pogosto zlezejo v
drug ključ, petletniki pa lažje obnovijo prepoznane melodije.
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g) Zöfel je leta 1985 pri delu s posamezniki ob vplivu glasbenih dejavnosti ugotovil večjo
sposobnost namerne pozornosti, zmanjšanje agresije, premagovanje strahu zaradi
govorne napake.
h) Krusejeva in Schnellenjeva sta v enoletni raziskavi leta 1989, v kateri so bili udeleženi
predšolski otroci iz sirotišnice, ob glasbeni vzgoji dvakrat tedensko izsledili pozitivne
učinke na kognitivnem področju.
i) Peskova je z intenzivno glasbeno vzgojo leta 1993 pri pet- do šestletnih otrocih
ugotovila pozitivne učinke na afektivnem, kognitivnem in psihomotričnem področju
otrokove osebnosti.
j) Bastian je leta 1997 potrdil pozitiven vpliv glasbene vzgoje pri šest- do 12-letnih
otrocih na razvoj kognitivnih sposobnosti, koncentracije, socializacije, glasbenih
sposobnosti, spretnosti ter znanj.
k) Giomijeva je leta 1996 ugotovila, da so petletniki v več kot polovici primerov pravilno
zaznali spremembe v melodiji. Hkrati pa še ne razlikujejo med tonalno in atonalno
glasbo.
l) Campbell je leta 2004 v svoji raziskavi ugotovil, da se lahko s pomočjo zvoka poveča
število nevronskih povezav v možganih, s tem pa se spodbudijo otrokove govorne
sposobnosti.
m) Sicherl-Kafolova je leta 2000 potrdila pozitiven učinek celostne glasbene vzgoje na
spodbuden glasbeni razvoj na afektivno-socialnem, kognitivnem in psihomotoričnem
področju, pri čemer se kaže velik vpliv na razvoj pozitivnih čustev, doživljanje, interes,
pozornosti, spontanost, socialne odnose in motorične spretnosti.

2.5.10 Raziskave uspešnosti na glasbeno-melodičnem področju glede na starost
otrok (povzete po Denac, 2002; Sicherl-Kafol, 1999; de la Motte Haber, 1990):
a) Petzold je leta 1966 v petletni raziskavi razvoja melodične in ritmične percepcije
ugotovil največji porast glasbenih sposobnosti od šestega do sedmega leta in plato v
starosti osem let.
b) Pflederjeva je leta 1966 ugotovila, da so otroci uspešneje reševali ritmične kot
melodične naloge. Kljub kritiki Piagetove teorije je sama ugotovila, da petletniki še
niso razpoznali iste melodije, če se spremeni en ton, medtem ko osemletniki s tem
niso imeli težav. Podobno je raziskovala leta 1964, pri čemer je preizkušala zmožnost
konzervacije melodije. Isto melodijo je zaigrala v dveh različnih tempih in vprašala
otroke, ali sta melodiji enaki. Sedemletniki so občutno bolje (95 % uspešnih) rešili
nalogo kot petletniki (50 %).
c) Zenatti je leta 1968 delal raziskavo, v kateri so od pet do sedem let stari otroci
poslušali kratke tonalne in atonalne melodije. V drugi melodiji je bil en ton
spremenjen, otroci pa so morali ugotoviti, kateri. Petletniki so bili enako (ne)uspešni
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pri tonalnih in atonalnih melodijah, medtem ko so bili šest- in sedemletni otroci
uspešnejši pri tonalnih melodijah.
d) Bentley je leta 1968 ugotovil, da se razlikovanje višine tonov najhitreje razvija med
sedmim in 14. letom. Poudarek na ritmu in melodiji je temelj glasbenega
izobraževanja od četrtega leta dalje.
e) Shuter iz svoje raziskave leta 1968 sklepa, da je razvoj sposobnosti razlikovanja
tonskih višin v največjem porastu med šestim in devetim letom starosti.
f) Petzold je leta 1969 ugotovil, da je hitrejši razvoj melodičnih sposobnosti, predvsem
pri petju, opaziti pri šest- do sedemletnikih.

2.5.11 Človeški glas v glasbi in jeziku ter vpliv glasbe na druga področja
človekovega delovanja

Človeški glas je kot instrument za izražanje strukturnih elementov v glasbi in jeziku. Človeške
zmožnosti glasu so v okviru štirih oktav, govor pa je v okviru od 300 do 3000 Hz. Tako glasba
kot jezik vsebujeta melodične in ritmične elemente, ki so ključni za otrokovo razumevanje
okolice v prvih mesecih življenja. Časovna struktura, trajanje, ritem, melodična kontrola in
sočasnost so pomembni elementi za predelovanje glasbe in jezika. Glasovni vzorci,
spremembe višine tona in ritma govora so vzporedni naravni govorni prozodiji stavka
(Aldridge, 2005). Prozodična sredstva organizacije nekega besedila so bila nekdaj dobro
poznana tudi v glasbi, kjer so s »črnimi znaki« označevali razlike v višini tonov in dajali
melodiji nek notranji pomen (danes se je ta funkcija ohranila le v obliki posebnih didaskalij, v
glavnem pa se je prenesla na dirigenta) (Lurija, 1982). Petje predhodno poznanih pesmi
spodbuja artikulacijo, tekočnost in oblikovno komponento jezika, ki so podobne glasbenemu
fraziranju. Percepcija in kontrola neverbalnih komponent je procesirana v desni hemisferi,
kar je pomembno za jezik telesa in obrazno izražanje, zvok ter melodijo govora. Melodični
obris v glasbi in intonančni v jeziku si delita skupne kognitivne in živčne procesne strategije,
poleg tega pa sta vzporedna procesa na ravni motorične in čustvene obdelave/procesiranja
(Aldridge, 2005).
Beseda potrebuje jasno razmejitev, strukturo, da pride v slovar, medtem ko je to razmejitev
v glasbeni enoti težko izluščiti. Besede lahko stojijo same zase. Crüger je v Synopsis musica
primerjal govorico z glasbo – ton je vzporejal s črko, interval z zlogom, glasbeni odlomek s
stavkom, celo skladbo pa z izdelanim govorom (de la Motte Haber po Crüger, 1990). Glasbe
pa v nasprotju z jezikom ni mogoče brati tiho, brez zvočnih vtisov. Bralec lahko tiho prebira
partituro šele takrat, ko jo zvočno uresniči v predstavi (de la Motte Haber, 1990).
Če je v učnem procesu vključeno celotno telo, se majhni otroci najlažje učijo. Od šestega do
osmega leta, ko se otrokovo živčevje še intenzivno razvija, je gibanje (ples) in petje smiselno
vključiti v vsakodnevni pouk. V tem obdobju se v možganih ustvarjajo nove povezave med
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središči za govor, vid in motoriko. To omogoča, da otrok združi vidno s slišanim, pri čemer
mu ni potrebno podatkov najprej obdelati s telesom. Tako se otrokovo abstraktno mišljenje
in logično utemeljevanje poveča, poveča pa se tudi miselni proces. Razumevati začne
simbole (npr. pri matematiki, fonetiki, notnem zapisovanju). Več ko je bil otrok izpostavljen
glasbi, boljša bo ta živčna integracija. Za strukturiranje misli je otroku že prej pomagal ritem,
sedaj pa mu bo prišel prav tudi pri logičnem razmišljanju. Tudi melodija je pomembna – že
pred to starostjo je omogočila, da je otrok razvijal občutljivost za odtenke, čustva, sedaj pa
mu bo pomagala izboljšati njegove intelektualne sposobnosti. Otroci morajo imeti priložnost
uživanja v skupnem petju in se naučiti pravilno peti. To je način, s katerim bodo uživali v
petju in izboljšali svoje slušne sposobnosti, občutek za ritem in usklajeno gibanje (Campbell,
2004).
Pri otroku, ki je v prvih letih veliko poslušal glasbo in se ob njej gibal, je večja možnost, da bo
zaznaval razlike med zvoki. S tem širi tudi svoj besednjak in besedni spomin ter uri
sposobnost ustvarjalnega branja. Izkušnja igranja na instrument ali izkušnja petja je
povezana z boljšo prostorsko in časovno predstavo, boljšim znanjem iz matematike,
socialnimi stili, estetskim čutom in posledično z večjo ustvarjalnostjo ter intelektualnimi
sposobnostmi. Najnovejše raziskave so dokazale pozitivne učinke glasbe na učence s
težavami povezovanja čutnih zaznav. Dokazano je, da je skladnost obeh možganskih polobel
večja pri odraslih, ki so kot otroci obiskovali glasbeno šolo/pouk, imeli pa so tudi boljši
spomin za besede (prav tam).
Zaradi mnogih raziskav, ki so prikazale glasbo kot odlično sredstvo za neposredno ali
posredno doseganje boljših rezultatov tudi na drugih področjih človekovega delovanja, sem
sama želela raziskati področje glasbe in jezika v povezavi s pomnjenjem, saj je prav
pomnjenje pogosto ključna težava otrok z učnimi težavami. Želela sem raziskati, kakšna ter
kolikšna je povezanost med enim in drugim, hkrati pa v primeru pozitivne povezanosti s
pomočjo literature poiskati različne vaje na glasbeni osnovi, ki lahko pomagajo učencem z
učnimi težavami na zabaven, njim prijetnejši način izboljšati verbalni in slušni spomin.
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3. CILJ RAZISKOVANJA

Cilj raziskovanja je ugotoviti sposobnost kratkotrajnega pomnjenja pri testiranih otrocih ter
ugotoviti statistično pomembno korelacijo med sposobnostjo pomnjenja melodije in
sposobnostjo pomnjenja povedi pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole
(starih od 5 let in 2 mesecev do 7 let in 9 mesecev).

3.1 Hipoteze

Hipoteza 1: Obstaja pozitivna in statistično pomembna korelacija med pomnjenjem melodije
in pomnjenjem povedi.

Hipoteza 2: Otroci, ki dosegajo manjše število točk pri pomnjenju melodije, dosegajo tudi
manjše število točk pri pomnjenju povedi in obratno.

Hipoteza 3: Obstaja statistično pomembna korelacija med številom pravilno rešenih nalog na
testu pomnjenja povedi in starostjo posameznika.

Hipoteza 4: Obstaja statistično pomembna korelacija med številom pravilno rešenih nalog na
testu pomnjenja melodije in starostjo posameznika.

Hipoteza 5: Med kontrolno in eksperimentalno skupino obstaja statistično pomembna
razlika glede na dosežke na testu pomnjenja povedi in melodije, pri čemer otroci v kontrolni
skupini dosegajo na testih boljše rezultate kot otroci v eksperimentalni skupini.

Hipoteza 6: Med fanti in dekleti obstaja statistično pomembna razlika glede na dosežke na
testu pomnjenja povedi in pomnjenja melodije, pri čemer fantje dosegajo nižje rezultate kot
dekleta.
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Hipoteza 7: Med otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, in otroci, ki glasbene šole ne obiskujejo,
obstaja statistično pomembna razlika glede na dosežke na testu pomnjenja povedi in
melodije, pri čemer otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, dosegajo na testih boljše rezultate od
otrok, ki ne obiskujejo glasbene šole.

Hipoteza 8: Med otroci, katerih eden od staršev ali oba, brat/-je in/ali sestra/-e se amatersko
ali profesionalno ukvarja/-jo z glasbo, in otroci, katerih starši/bratje/sestre se ne ukvarja/-jo
z glasbo profesionalno/amatersko, obstaja statistično pomembna razlika glede na dosežke
na testu pomnjenja povedi in melodije, pri čemer prvi otroci dosegajo boljše rezultate od
drugih.

Hipoteza 9: Med otroci s homolateralno dominantnostjo (prednostna je leva (L) roka, noga,
oko in uho ali desna (D) roka, noga, oko in uho) in otroci s kontralateralno dominantnostjo
(prednostna je L ali D roka, L ali D noga, L ali D oko in L ali D uho), obstaja statistično
pomembna razlika glede na dosežke na testu pomnjenja povedi in pomnjenja melodije, pri
čemer so otroci s homolateralno dominantnostjo uspešnejši od otrok s kontralateralno
dominantnostjo.

Hipoteza 10: Otroci, ki si ne bodo zapomnili celotne povedi, ampak le del, se bodo po večini
spomnili le informacije iz začetka ali konca povedi (eno/dve besedi na začetku in/ali na koncu
povedi), medtem ko se večina informacij iz sredine povedi izgubi.
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4. METODE DELA
4.1 Opis vzorca
V raziskavo je vključenih 30 otrok iz 1. razreda redne osnovne šole in 30 predšolskih otrok, ki
obiskujejo zadnje leto vrtca (skupaj 60 otrok), od tega 30 dečkov in 30 deklic. Starost otrok je
od 5 let in 2 meseca do 7 let in 9 mesecev.
Na osnovi vprašalnika za oblikovanje profila od 5 do 7 let starega otroka, ki je bil uporabljen
na vzorcu 322 otrok in izračunan 25. percentil na delu A = 371,75 (Ozbič idr., 2012), sem
otroke razdelila v 2 skupini:
-

Kontrolna skupina: otroci, ki so nad 25. percentilom. Imenovani so kot nerizični otroci
za kasnejše učne težave.
Eksperimentalna skupina: otroci pod 25. percentilom. Imenovani so kot rizični otroci
za kasnejše učne težave.

4.2 Opis spremenljivk
Kriterijske spremenljivke:
-

Prisotnost rizičnosti za učne težave: otroci, ki bodo enako ali pod 25. percentilom
glede na dosežene točke na vprašalniku (del A).
Prisotnost nerizičnosti za učne težave: otroci, ki bodo nad 25. percentilom glede na
dosežene točke na vprašalniku (del A).

Neodvisne spremenljivke:
-

Starostna skupina: predšolski otroci, ki zadnje leto pred vstopom v šolo obiskujejo
vrtec; šolski otroci, ki obiskujejo 1. razred redne osnovne šole.
Spol: moški/ženska.
Ukvarjanje z glasbo: da/ne.

Odvisni spremenljivki:
-

-

Pomnjenje povedi: test je sestavljen iz 10 povedi. Za posamezno pravilno ponovljeno
poved je možno doseči 1 točko. Skupno je na testu možnih najmanj 0 in največ 10
točk.
Pomnjenje melodije: test je sestavljen iz 10 melodičnih vzorcev. Za posamezen
pravilno ponovljen melodični vzorec je možno doseči 1 točko. Skupno je na testu
možnih najmanj 0 in največ 10 točk.
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4.3 Metode pridobivanja podatkov s pomočjo merskega
instrumentarija
Vprašalnik za oblikovanje profila otroka je v vrtcu rešilo 9 vzgojiteljic in 7 pomočnic
vzgojiteljic. V prvem razredu osnovne šole pa je vprašalnik rešilo 11 učiteljic razrednega
pouka in 6 vzgojiteljic. Skupaj so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu rešile 30
vprašalnikov, v osnovni šoli pa so razredne učiteljice in vzgojiteljice prav tako rešile 30
vprašalnikov. V raziskavo so vključeni vsi pravilno in ustrezno izpolnjeni vprašalniki.
Testa pomnjenja povedi in melodije sem izvedla sama, individualno z vsakim otrokom
posebej. Otrok je postopoma za menoj ponovil 10 povedi in 10 melodičnih vzorcev.

4.4 Merski instrumenti in karakteristike

4.4.1 Vprašalnik za oblikovanje profila otroka

Vprašalnik so oblikovale dr. M. Ozbič, dr. D. Kogovšek, V. Ferluga, dipl. psih., in dipl. spec.
ped. Petra Zver. Namenjen je vzgojiteljem in učiteljem v zadnjem letu vrtca in 1. razredu
osnovne šole. Gre za zgodnje odkrivanje otrok, ki so rizični za učne težave in za odkrivanje
otrokovih močnih področij. Vzgojitelji/učitelji lahko ocenijo otrokovo vedenje, veščine,
zmožnosti in sposobnosti na določenih področjih. Vprašalnik je razdeljen na dva dela: v delu
A ocenjevalec ocenjuje otrokovo funkcioniranje na naslednjih področjih: pozornost,
koncentracija, vedenje in uravnavanje vedenja; motorika; komunikacija, sociopragmatika;
govorno-jezikovno razumevanje in izražanje; verbalni spomin; grafično vizuoperceptivno
področje, percepcija barv in imenovanje barv; časovna in prostorska orientacija;
metaliterarne veščine; predopismenjevalne veščine; grafemsko zavedanje, grafomotorika;
predmatematične veščine in metakognicija. V delu B, ki se nanaša na kompenzacijska
področja, pa so trditve o otrokovih močnih področjih: spomin in priklic informacij;
radovednost in poglobljeno znanje; hitro učenje in napredna sposobnost analize; zgodnji
fizični in gibalni razvoj; zgodnje razviti jezikovni vzorci; napredni jezik in obsežno besedišče;
zanimanje in uporaba abstraktnega jezika; asinhroni razvoj; intenzivnost čustvovanja,
empatija in senzibilnost; zrel občutek za humor; intenzivna koncentracija in vztrajnost;
kreativnost in domiselnost; razlike v vedenju in igri; socialna odgovornost in samostojnost ter
zavedanje drugačnosti.
Med del A in del B so vključena še dodatna področja: dominantnost (označevanje leve ali
desne strani za preferenčno nogo, roko, oko in uho), otrokova ekstravertiranost oziroma
introvertiranost ter utrudljivost, nasičenost.
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Začetek vprašalnika vsebuje še nekaj splošnih vprašanj o informacijah o ocenjevalcu in
otroku. Vprašalnik sem dala vzgojiteljem, ki so v skupini otrok, ki obiskujejo zadnje leto vrtca,
in učiteljem prvih razredov osnovne šole, da ocenijo otrokova močna in šibka področja.
Na podlagi vprašalnika in doseženih točk na delu A sem razdelila otroke v dve skupini.
Ocenjena močna področja na delu B sem uporabila zgolj za primerjavo med kontrolno in
eksperimentalno skupino.

4.4.2 Test pomnjenja melodije

Na testu je 10 različno dolgih melodičnih vzorcev in 2 melodična vzorca za vajo v dolžini od 5
do 8 not ter v obsegu med tonoma E1 in A1. Glasovni obseg in število tonov sem določila
glede na prebrano literaturo, kjer avtorice opisujejo tovrstno zmožnost otrok (Pesek, 1997;
Voglar, 1989; Motte-Haber, 1990). Melodija v določenem melodičnem vzorcu deloma variira
navzgor in navzdol približno tako, kot poteka stavčna melodija v določeni povedi v testu
pomnjenja povedi. Med seboj se vzorci razlikujejo zgolj v melodiji (ritem je enak – same
četrtinke). Vsak pravilno ponovljen melodični vzorec prinaša eno točko. Otroku sem dala
navodilo: »Dobro poslušaj, kar ti bom zapela, in čim bolj natančno ponovi za menoj!« Vsak
melodični vzorec posebej sem zapela z zlogom »LA«, v metrumu približno 100 udarcev na
minuto.
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4.4.3 Test pomnjenja povedi

Na testu je 10 povedi. Otrok dobi navodilo: »Dobro poslušaj poved, ki ti jo bom povedala, in
jo čim bolj natančno ponovi za menoj.« Vsak pravilen odgovor se točkuje z 1 točko. Pravilen
odgovor pomeni, da otrok ponovi v pravilnem vrstnem redu vse besede, ki so v posamezni
povedi. Za osnovo sem iz testa jezikovnih spretnosti Branke Jurišić (2001) vzela podtest
ponavljanja stavkov, ki vsebuje 5 povedi. Ostale povedi sem sestavila sama po principu od
lažjih do težjih. Povedi so sestavljene iz glavnih stavčnih členov: osebka, povedka, predmeta,
prislovnega določila in odvisnih stavčnih členov: povedkovega določila, povedkovega
prilastka in prilastka. Osnovni stavek v testu pomnjenja povedi je zgrajen iz osebka, povedka
in priredno zloženega predmeta (Sestra nabira jagode in maline).
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Test pomnjenja povedi
1. Sestra nabira jagode in maline.
2. Miha rad bere svojo novo knjigo.
3. Sosedova hiša je zelo velika.
4. Naš rdeči avto ima štiri nove gume.
5. Ko smo prišli domov, je bilo že temno.
6. Helikopter glasno brni, kadar leti nizko.
7. Poleti gremo na jug, kjer je toplo.
8. Na poti iz vrtca smo videli velik požar.
9. Na našem travniku se pase rjava krava.
10. Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, je naša učiteljica.

Veljavnost
Vprašalnik je bil po izdelavi vsebinsko in jezikovno pregledan s strani avtoric in s strani
različnih vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v 1. razredih osnovne šole, specialnih pedagogov in
logopedov. Na podlagi njihovih komentarjev so avtorice vprašalnik popravile oziroma
spremenile. Srečanja in posveti med različnimi strokovnjaki so nato privedla do končne
verzije vprašalnika. Zaradi zanikane druge trditve na področju »utrudljivost, nasičenost«, so
se avtorice odločile, da bodo celoten sklop (dveh trditev) prestavile med »dodatna
področja«. S tem so se izognile drugačnemu točkovanju na delu A pri tej trditvi.

Zanesljivost
Zanesljivost posameznega področja na vprašalniku je bila izračunana že v letu 2011 v
diplomski nalogi in vključeni raziskavi Petre Zver (2011) s Cronbachovo alfo. Oba dela
vprašalnika dosegata visoko zanesljivost: del A s koeficientom 0,991, del B pa s koeficientom
0,958.
Za prikaz notranje skladnosti med posameznimi deli sem izračunala Cronbachov koeficient
zanesljivosti alfa za oba testa posebej. Iz spodnje tabele je razvidno, da test pomnjenja
povedi dosega še sprejemljivo zanesljivost s koeficientom 0,745, medtem ko Cronbach alfa
na testu pomnjenja melodije z vrednostjo 0,823 prikazuje dobro zanesljivost. Predvidevam,
da koeficienta dosegata nekoliko nižjo vrednost, saj se pri testu pomnjenja povedi poleg
otrokovega spomina preverja tudi otrokova sposobnost koncentracije, hkrati pa niso
izključene morebitne težave z izgovorjavo. Pri testu pomnjenja melodije pa se poleg
koncentracije preverja tudi melodični posluh. Kljub temu lahko zaključim, da imata oba testa,
kot tudi del A in B na vprašalniku, zgledno vsebinsko veljavnost.
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Tabela 9: Število primerov na testu pomnjenja povedi in melodije, število testirancev (N) in izračunan koeficient
Cronbach alfa

Test
pomnjenja povedi
pomnjenja melodije

število primerov
10
10

N
60
60

Cronbach alfa
0,745
0,823

Objektivnost
Na začetku vprašalnika so bila za namen objektivnosti dodana navodila za reševanje.
Izpolnjevalcem vprašalnika (vzgojiteljem in učiteljem) je bilo naročeno, naj najprej pregledajo
celotni vprašalnik, nekaj dni (približno 1 teden) otroka opazujejo in šele nato odgovorijo na
vprašanja, ki se nanašajo na otrokove veščine in vedenja. Vprašalnik so vzgojitelji/učitelji
reševali individualno. Če so se pri izpolnjevanju pojavili dvomi, so lahko za pomoč prosili
svoje kolege, ki otroka prav tako dobro poznajo. Odgovore so beležili na petstopenjski
Likertovi lestvici. S takšno lestvico je objektivnost še večja, saj so bili odgovori zaprtega tipa.
Testa pomnjenja povedi in melodije sem z vsakim otrokom izvajala individualno v zaprtem
prostoru oz. prostoru brez motečih dejavnikov. Vsakemu otroku sem podala enaka navodila,
poleg tega pa sem z vsemi otroci testa izvajala v jutranjih urah (med 8.00 in 10.00).

Ekonomičnost
Ekonomičnost vprašalnika je v tem, da je kljub izčrpnosti hiter (učitelj/vzgojitelj/pomočnik
vzgojitelja ga lahko reši v približno 15 do 20 minutah) in nam v kratkem času da zanesljive
informacije o otroku.
Ekonomičnost testov je v tem, da lahko oba testa izvedemo v približno 10 minutah. Poleg
tega je predvsem test pomnjenja povedi dober pokazatelj učenčevih težav z verbalnim
kratkotrajnim spominom.

4.5 Način vrednotenja

Ocenjevalci so posameznega otroka ocenjevali po trditvah (postavkah) znotraj posameznega
področja. To so naredili tako, da so za posamezno trditev obkrožili ustrezno številko na petstopenjski Likertovi lestvici. Ocenjevalci so si pomagali z naslednjo lestvico: 1 = nikoli/nič, 2 =
redko/zelo malo, 3 = včasih/malo, 4 = pogosto/precej, 5 = vedno/veliko.
V delu A in delu B vprašalnika je bilo potrebno obkrožiti ustrezno številko na lestvici od 1 do
5. Del A vsebuje 102 trditvi (na dvanajstih področjih), del B pa 16 trditev. Ker je na delu B pri
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18 otrocih manjkalo nekaj podatkov (največ trije), sem se odločila, da bom za vrednotenje
podatkov na delu B uporabila povprečne vrednosti točk. Med dodatnimi področji je tudi
sklop »utrudljivost, nasičenost«. Zaradi lažjega razumevanja je druga trditev zanikana, zato je
bila vrednotena z naslednjo lestvico: vrednost 1 je pomenila 5, vrednost 2 je pomenila 4,
vrednost 3 je ostala nespremenjena, vrednost 4 je pomenilo 2 in vrednost 5 je pomenilo 1.
V dodatnih področjih je še sklop o otrokovi dominantnosti, kjer so ocenjevalci obkrožili
ustrezno črko (L: leva, D: desna) glede na dominantnost noge, roke, ušesa in očesa. Poleg
tega pa je še sklop ekstravertiranost oziroma introvertiranost (uporabljena 5-stopenjska
Likertova lestvica z naslednjimi stopnjami: 1: zelo introvertiran, usmerjen vase, v svoj
notranji svet, 2: introvertiran, 3: uravnotežen, 4: ekstravertiran, 5: zelo ekstravertiran,
usmerjen navzven, v družbo).
Maksimalno število možnih točk na delu A je bilo 510, minimalno 102. Na drugem delu pa
največ 80 in najmanj 16 točk. Skupaj dela A in B vsebujeta največ 590 in najmanj 118 točk.
Test pomnjenja povedi je sestavljen iz 10 povedi. Vsako pravilno ponovljeno poved sem
vrednotila z 1 točko, napačno pa z 0 točkami. Maksimalno možno število točk je 10,
minimalno pa 0.
Test pomnjenja melodije je sestavljen iz 10 melodičnih vzorcev, od 5 do 8 tonov + 2
melodična vzorca (štirih in petih tonov) za vajo. Vsak pravilno ponovljen melodični vzorec
sem vrednotila z 1 točko, napačno ponovljen pa z 0 točkami, pri čemer je otrok dosegel 1
točko tudi v primeru, če je melodični vzorec moduliral v nižjo/višjo tonaliteto glede na
zapisano/zapeto. Maksimalno možno število točk je 10, minimalno pa 0.

4.6 Način izvedbe
Na različne osnovne šole in vrtce sem preko elektronske pošte poslala prošnjo za
sodelovanje v moji raziskavi. Pozitiven odziv in pripravljenost na sodelovanje sem dobila iz
šestih osnovnih šol (OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi; OŠ Trbovlje; Podružnična šola Alojza
Hohkrauta, Trbovlje; OŠ Šmartno pri Litiji; OŠ Gabrovka-Dole; OŠ Ivana Kavčiča, Izlake) in
dveh vrtcev (Vrtec Zagorje in Vrtec Gabrovka).
V vsaki enoti vrtca/šoli so učitelji/vzgojitelji naključno izbrali 2 – 8 otrok. Staršem otrok so
razdelili pisni opis dela in prošnjo za dovoljenje, da njihove otroke vključimo v raziskavo. Ko
so pridobili dovoljenja staršev, so za vsakega posameznika rešili vprašalnik, pri čemer so
upoštevali navodila na prvi strani vprašalnika. Po rešenem vprašalniku sem sama prišla v
vrtec/šolo in z vsakim otrokom izvedla test pomnjenja povedi in melodije.
Vprašalnike so vzgojitelji/učitelji reševali med januarjem in marcem 2012.
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4.7 Statistična obdelava podatkov
Statistično sem obdelala podatke v Excelu in SPSS-u. Prikazala sem jih grafično in tabelarično.
Za obdelavo podatkov sem uporabila deskriptivno statistiko (aritmetična sredina, mediana,
standardni odklon, minimalne, maksimalne vrednosti, normalna distribucija). Za testiranje
normalnosti distribucije testa pomnjenja melodije in pomnjenja povedi sem uporabila
Kolmogorov-Smirnov test in ugotovila, da gre za nenormalno porazdelitev. Zato sem v
nadaljevanju uporabila ustrezne statistične metode za neparametrično statistiko. Povezanost
med testoma pomnjenja melodije in pomnjenja povedi ter povezanost med testoma
pomnjenja melodije, povedi ter starostjo posameznika, sem ugotavljala s Spearmanovim
koeficientom korelacije. S koeficientom Cronbach alfa sem preverila zanesljivost testov
pomnjenja melodije in pomnjenja povedi. S Kruskal-Wallis testom za primerjavo enakosti
porazdelitve sem preverjala, ali je manjše število točk pri pomnjenju povedi povezano tudi z
manjšim številom točk pri pomnjenju melodije. S preizkusom mediane za dva neodvisna
slučajnostna vzorca sem ugotovila statistično pomembne razlike med kontrolno in
eksperimentalno skupino na testih pomnjenja povedi in melodije. Za iskanje razlik med
dvema starostnima skupinama na področju pomnjenja melodije in pomnjenja povedi sem
izvedla Mann-Whitneyev test za dva neodvisna vzorca. Za ugotavljanje vrste napake na testu
pomnjenja povedi sem uporabila χ2-preizkus hipoteze enake verjetnosti. Hipoteze sem
preverjala na stopnji tveganja 5 %.
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5
5.1

REZULTATI Z INTERPRETACIJO
Splošni pregled rezultatov

Tabela 10: Opisna statistika s skupnim številom enot (N), srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z
minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na testu pomnjenja
povedi, testu pomnjenja melodije in na delu A vprašalnika za odkrivanje rizičnosti otrok za učne težave

Del A
Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

N
60
60
60

M
442,20
7,18
3,15

SD
63,877
2,119
2,692

Me
466
7
3

Min
276
2
0

Max
510
10
10

KA
KS
-1,309 0,922
-0,779 0,275
0,681 -0,313

Tabela prikazuje opisno statistiko na testu pomnjenja povedi, pomnjenja melodije in na delu
A vprašalnika. Razberemo lahko, da je v raziskavi skupno sodelovalo 60 otrok. Glede na
izračunane povprečne vrednosti sem ugotovila, da so otroci na testu pomnjenja povedi v
povprečju dosegali višje rezultate kot na testu pomnjenja melodije. To sem tudi pričakovala,
saj v starosti otrok, ki so bili zajeti v vzorec, razvojno gledano otrok lažje in hitreje ponovi
poved kot odpeto melodijo. Tudi mediana, ki vzorec deli na dva enaka dela, je pri testu
pomnjenja povedi višja kot pri testu pomnjenja melodije. Aritmetična sredina in mediana
nam prikazujeta, da otroci v povprečju dosegajo precej nizke rezultate na testu pomnjenja
melodije in precej visoke rezultate na testu pomnjenja povedi. Njihove točke so na testu
pomnjenja povedi variirale od 2 do 10, na testu pomnjenja melodije pa od 0 do 10. Pri obeh
testih je bilo največje število doseženih točk 10. Koeficient asimetrije (KA) nam pri testu
pomnjenja povedi pove, da gre za asimetrijo v desno, koeficient sploščenosti (KS) pa, da gre
za sploščeno porazdelitev, medtem ko gre pri testu pomnjenja melodije za asimetrijo v levo
in koničasto porazdelitev. Na delu A vprašalnika so vsi otroci skupaj v povprečju dosegli
442,20 točk (minimalno število doseženih točk je bilo 276, maksimalno pa 510). KA nam
pove, da gre za asimetrijo v desno, KS pa, da gre za sploščeno porazdelitev. Slednje
značilnosti lahko razberemo tudi iz spodnjih grafov.
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Graf 1: Grafični prikaz rezultatov na delu A vprašalnika na vzorcu vseh otrok (N=60)

Graf 2: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja povedi na vzorcu vseh otrok (N=60)
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Graf 3: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja melodije na vzorcu vseh otrok (N=60)

Tabela 11: Podatki o posameznem melodičnem vzorcu – število pravilno in napačno ponovljenih melodičnih vzorcev,
skupno število testirancev, stopnja težavnosti melodičnega vzorca (glede na število pravilnih ponovitev, pri čemer je 1
najlažji melodični vzorec in 10 najtežji)

Melodični vzorec

f
0 (napačno)

1 (pravilno)

Stopnja
težavnosti

N

31

29

2

60

34

26

3

60

19

41

1

60

39

21

5

60

47

13

7

60

76

38

22

4

60

48

12

8

60

47

13

7

60

53

7

9

60

55

5

10

60

Tabela 12: Podatki o posamezni povedi – število pravilno in napačno ponovljenih povedi, skupno število testirancev,
stopnja težavnosti povedi (glede na število pravilnih ponovitev, pri čemer je 1 najlažja poved in 10 najtežja)

Poved
Sestra nabira jagode in maline.
Miha rad bere svojo novo knjigo.
Sosedova hiša je zelo velika.
Naš rdeči avto ima štiri nove gume.
Ko smo prišli domov, je bilo že temno.
Helikopter glasno brni, kadar leti nizko.
Poleti gremo na jug, kjer je toplo.
Na poti iz vrtca smo videli velik požar.
Na našem travniku se pase rjava krava.
Gospa, ki sedi na stolu ob tabli, je naša
učiteljica.

f
0 (napačno)
3
8
1
18
13
41
10
12
17

1 (pravilno)
57
52
59
42
47
19
50
48
43

46

14

Stopnja težavnosti

N

2
3
1
8
6
9
4
5
7

60
60
60
60
60
60
60
60
60

10

60

Iz zgornjih dveh tabel lahko razberem, da so imeli otroci največ težav pri melodičnem vzorcu
št. 10, ki je bil najdaljši (8 not) in najtežji. Najlažje pa so si zapomnili melodični vzorec št. 3,
katerega je pravilno ponovilo kar 41 otrok (od skupno 60). 3. melodični vzorec vsebuje 5 not
in je edini vzorec, ki vsebuje najmanj (tri) različne tonske višine. Na testu pomnjenja povedi
pa so imeli otroci največ težav pri primeru 10 z vrinjenim stavkom (Gospa, ki sedi na stolu ob
tabli, ja naša učiteljica.). Najbolj uspešni (samo en učenec povedi ni ponovil pravilno) pa so
bili pri 3. povedi (Sosedova hiša je zelo velika). Gre za enostavnejšo poved. Stopnja
težavnosti prikazuje razporejenost melodičnih vzorcev in povedi glede na število pravilnih
odgovorov. Vidim lahko, da je ta razporeditev pri melodiji/povedi 1, 2, 3 in 10 enaka
(obarvani okvirčki), pri melodiji/povedi 5 pa se razlikuje le za 1 mesto. Sklepam, da je do tega
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prišlo, ker sem tako povedi kot melodične vzorce razporejala približno po težavnosti – od
najlažje/-ga do najtežje/-ga. Poleg tega pa sem glede na stavčno intonacijo posamezne
povedi sestavila posamezni melodični vzorec. Tako vsak melodični vzorec pripada svoji
povedi. Iz dobljenih rezultatov sklepam, da je do več napak pri določenih povedih in
melodičnih vzorcih prihajalo tudi zaradi kompleksnejše (stavčne) intonacije oz. bolj
zapletenega intonančnega vzorca v povedi in melodiji, ki je ponazarjala določeno poved.
Torej tudi intonančna struktura povedi vpliva na pomnjenje verbalno podanih informacij.

5.2

Rezultati opisne statistike za posamezne starostne skupine otrok

5.2.1 Kontrolna skupina
Tabela 13: Opisna statistika s skupnim številom enot (N), srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z
mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na delu A
Vprašalnika za odkrivanje rizičnosti otrok za učne težave, testu pomnjenja povedi ter testu pomnjenja melodije pri
otrocih v kontrolni skupini

Del A
Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

N
53
53
53

M
460,79
7,62
3,38

SD
38,815
1,746
2,747

Me
469
7
3

Min
372
2
0

Max
510
10
10

KA
KS
-0,842 -0,386
-0,788 1,228
0,566 -0,523

V kontrolni skupini je skupno 53 otrok. Otroci so na testu pomnjenja povedi dosegli v
povprečju višje rezultate kot na testu pomnjenja melodije. Dosežene točke na testu
pomnjenja povedi so variirale od 2 do 10, na testu pomnjenja melodije pa od 0 do 10. KA na
testu pomnjenju povedi nam pove, da gre za asimetrijo v desno, KS pa nam pove, da gre za
sploščeno porazdelitev. Na testu pomnjenja melodije pa je opazna asimetrija v levo in
koničasta porazdelitev.
Na delu A so otroci v povprečju dosegli 460,79 točk, kar je za 18,59 točk več kot povprečje
vseh otrok skupaj. Temu primerno je višja tudi mediana (za 3 točke). Največje število
doseženih točk je bilo 510, najmanjše pa 372. V skupini namreč ni otrok, ki so na delu A
vprašalnika dosegli 371 točk ali manj. KA nam kaže asimetrijo v desno, KS pa nam pove, da
gre za koničasto porazdelitev.
Opisano lahko razberem tudi iz naslednjih treh grafov.
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Graf 4: Grafični prikaz rezultatov na delu A vprašalnika v kontrolni skupini (N=53)

Graf 5: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja povedi v kontrolni skupini (N=53)
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Graf 6: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja melodije v kontrolni skupini (N=53)

5.2.2 Eksperimentalna skupina
Tabela 14: Opisna statistika s skupnim številom enot (N), srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z
mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na delu A
Vprašalnika za odkrivanje rizičnosti otrok za učne težave, testu pomnjenja povedi ter testu pomnjenja melodije pri
otrocih v eksperimentalni skupini

Del A
Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

N
7
7
7

M
301,43
3,86
1,43

SD
29,882
1,773
1,397

Me
281
4
2

Min
276
2
0

Max
349
7
3

KA
KS
0,802 -1,263
0,800 0,440
-0,052 -2,351

V eksperimentalni skupini je skupno 7 otrok. Ker so v tej skupini otroci z najnižjimi dosežki na
delu A vprašalnika, je bilo povprečje doseženih točk nižje tudi na ostalih dveh področjih.
Hkrati pa so ti otroci v primerjavi s povprečnimi vrednostmi vseh testiranih otrok skupaj prav
tako dosegli nižje vrednosti. Na testu pomnjenja povedi so otroci dosegli v povprečju za 3,76
točk nižje rezultate od otrok v kontrolni skupini. Na testu pomnjenja melodije pa so otroci v
eksperimentalni skupini dosegli v povprečju za 1,95 točk nižje rezultate od otrok v kontrolni
skupini. Dosežene točke na testu pomnjenja povedi so variirale od 2 do 7, na testu
pomnjenja melodije pa od 0 do 3. KA na testu pomnjenju povedi nam pove, da gre za
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asimetrijo v levo, KS pa nam pove, da gre za sploščeno porazdelitev. Na testu pomnjenja
melodije pa nam KA kaže na zelo dober približek normalni distribuciji, saj znaša -0,052, a gre
za rahlo asimetrijo v desno. KS pa pove, da gre za koničasto porazdelitev.
Na delu A so otroci v povprečju dosegli 301,43 točk, kar je za 159,36 točk manj kot v
kontrolni skupini. Torej je nižja tudi mediana (281). Največje število doseženih točk je bilo
349, najmanjše pa 276. V skupini so namreč otroci, ki so na delu A vprašalnika dosegli 371
točk ali manj. KA nam kaže asimetrijo v levo, KS pa nam pove, da gre za koničasto
porazdelitev.

Opisano lahko razberem tudi iz naslednjih treh grafov.

Graf 7: Grafični prikaz rezultatov na delu A vprašalnika v eksperimentalni skupini (N=7)
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Graf 8: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja povedi v eksperimentalni skupini (N=7)

Graf 9: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja melodije v eksperimentalni skupini (N=7)
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Rezultatov na delu B vprašalnika nisem uporabila za podrobno statistično analizo, vseeno pa
za grobo predstavo dodajam tabelo povprečnih ocen v kontrolni in eksperimentalni skupini
na delu B vprašalnika.

Tabela 15: Povprečne ocene vprašalnika na delu B – skupaj za vse (N=60) ter posebej za kontrolno (N=53) in
eksperimentalno (N=7) skupino

Povprečje aritmetičnih sredin na delu B vprašalnika
Kontrolna + eksperimentalna skupina
Kontrolna skupina
Eksperimentalna skupina

Ocena
3,16
3,32
1,99

Otroci v eksperimentalni in kontrolni skupini skupaj so v povprečju dosegli oceno 3,16 na
delu B vprašalnika. Del B ocenjuje močna področja posameznika. Povprečna ocena na delu B
v kontrolni skupini je 3,32; v eksperimentalni skupini pa 1,99. Iz tega lahko sklepam, da so
otroci, ki so bili slabše ocenjeni na delu A (otroci iz eksperimentalne skupine), v povprečju
dosegli tudi nižje ocene na delu B – torej učitelji oz. vzgojitelji so pri teh učencih redko
opažali močna področja otrokovega delovanja.

5.2.3 Predšolski otroci
Tabela 16: Opisna statistika s skupnim številom enot (N), srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z
mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na testu
pomnjenja povedi, testu pomnjenja melodije in na delu A vprašalnika za odkrivanje rizičnosti otrok za učne težave pri
predšolskih otrocih

Del A
Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

N
30
30
30

M
428,00
6,53
3,20

SD
70,049
1,943
2,657

Me
450
7
3

Min
276
2
0

Max
508
10
8

KA
KS
-1,191 0,466
-1,006 1,220
0,384 -1,254

S pomočjo tabele lahko ugotovim, da je bilo v raziskavo vključenih 30 predšolskih otrok.
Otroci so na testu pomnjenja povedi dosegli v povprečju višje rezultate kot na testu
pomnjenja melodije. Aritmetična sredina je glede na celoten vzorec (60 otrok) pri
predšolskih otrocih na testu pomnjenja povedi nižja, na testu pomnjenja melodije pa višja.
Dosežene točke so pri otrocih variirale od 2 do 10 pri pomnjenju povedi in od 0 do 8 pri
pomnjenju melodije. KA na testu pomnjenja povedi nam pove, da gre za asimetrijo v desno,
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KS pa, da je porazdelitev sploščena. Na testu pomnjenja melodije je opazna asimetrija v levo
in koničasto porazdelitev.
Otroci so na delu A v povprečju dosegli 428,00 točk, kar je za 14,20 točk manj glede na
povprečje v celotnem vzorcu otrok. SD je nekoliko večja glede na celotno populacijo
(70,049), mediana pa je pri 450 točkah (za 16 manjša kot na celotni populaciji). Največje
število doseženih točk je bilo 508, najmanjše pa 276. KA nam kaže asimetrijo v desno, KS pa
nam pove, da gre za sploščeno porazdelitev.
Zgoraj opisane rezultate lahko razberem tudi iz naslednjih grafov.

Graf 10: Grafični prikaz rezultatov na delu A vprašalnika na vzorcu predšolskih otrok (N=30)
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Graf 11: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja povedi na vzorcu predšolskih otrok (N=30)

Graf 12: grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja melodije na vzorcu predšolskih otrok (N=30)
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5.2.4 Šolski otroci
Tabela 17: Opisna statistika s skupnim številom enot (N), srednjimi vrednostmi (M), standardnim odklonom (SD), z
mediano (Me), minimumom (Min), maksimumom (Max) ter s koeficientom asimetrije (KA) in sploščenosti (KS) na testu
pomnjenja povedi, testu pomnjenja melodije in na delu A vprašalnika za odkrivanje rizičnosti otrok za učne težave pri
šolskih otrocih

Del A
Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

N
30
30
30

M
456,40
7,83
3,10

SD
54,564
2,119
2,771

Me
480
9
2

Min
313
3
0

Max
510
10
10

KA
-1,361
-1,025
0,983

KS
0,941
0,262
0,682

S pomočjo tabele lahko ugotovim, da je bilo v raziskavo vključenih 30 šolskih otrok. Otroci so
na testu pomnjenja povedi dosegli v povprečju višje rezultate kot na testu pomnjenja
melodije. Aritmetična sredina je glede na celoten vzorec (60 otrok) pri šolskih otrocih na
testu pomnjenja povedi večja, na testu pomnjenja melodije pa manjša. Dosežene točke so
pri otrocih variirale od 3 do 10 pri pomnjenju povedi in od 0 do 10 pri pomnjenju melodije.
KA na testu pomnjenja povedi nam pove, da gre za asimetrijo v desno, KS pa, da je
porazdelitev sploščena. Na testu pomnjenja melodije je opazna asimetrija v levo in sploščena
porazdelitev.
Otroci so na delu A v povprečju dosegli 456,40 točk, kar je za 14,20 točk več glede na
povprečje v celotnem vzorcu. SD je nekoliko manjša (54,564) – tako glede na celotno
populacijo (SD = 63,877) kot glede na predšolske otroke (SD = 70,049). To pomeni, da je
razmik v točkah pri šolskih otrocih od M – SD (401,836 točk) do M + SD (510,964 točk) manjši
kot pri predšolskih otrocih. Pri testu pomnjenja povedi je razmik pri šolskih otrocih od M –
SD (5,711 točk) do M + SD (9,949 točk) večji kot pri predšolskih otrocih. Enako je pri
pomnjenju melodije, kjer je razmik pri šolskih otrocih od M – SD (0,329 točk) do M + SD
(5,871 točk), pri predšolskih otrocih pa od M – SD (0,543 točk) do M + SD (5,857 točk).
Vrednost standardnih odklonov pri obeh testih tako kaže večjo razpršenost rezultatov okrog
aritmetične sredine pri šolskih kot pri predšolskih otrocih, medtem ko je na delu A obratno.
Mediana je na delu A pri šolskih otrocih pri 580 točkah, kar je za 14 točk več glede na celotno
populacijo in 30 točk več glede na otroke v vrtcu. Največje število doseženih točk na delu A je
bilo 510 (za 2 točki več kot pri predšolskih otrocih), najmanjše pa 313 (za 37 točk več kot pri
predšolskih otrocih). KA pri delu A nam kaže asimetrijo v desno, KS pa nam pove, da gre za
sploščeno porazdelitev.
Vrednosti standardnih odklonov na delu B kažejo večjo razpršenost rezultatov okrog
aritmetične sredine (večinoma nad vrednostjo 1) kot na delu A (večinoma pod vrednostjo 1).
Če pogledam minimalna in maksimalna števila doseženih točk na testu pomnjenja povedi in
testu pomnjenja melodije ter hkrati povprečne vrednosti aritmetičnih sredin in median na
posameznih testih, ugotovim, da povprečne vrednosti niso samo pokazatelj povprečnih točk
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(5 točk). Otroci so prav tako dosegali druge (tudi ekstremne) vrednosti. Opisane rezultate
lahko interpretiram tudi s pomočjo naslednjih grafov.

Graf 13: grafični prikaz rezultatov na delu A vprašalnika na vzorcu šolskih otrok (N=30)

Graf 14: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja povedi na vzorcu šolskih otrok (N=30)
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Graf 15: Grafični prikaz rezultatov na testu pomnjenja melodije na vzorcu šolskih otrok (N=30)

5.3

Preverjanje hipotez

Hipoteza 1
Obstaja pozitivna in statistično pomembna
pomnjenjem melodije in pomnjenjem povedi.

korelacija

Sprejetje hipoteze
med  potrjena

Hipotezo sem preverila s Spearmanovim koeficientom korelacije rangov. Vrednost
Spearmanovega koeficienta ρ = 0,450. Pri testiranju statistične pomembnosti
Spearmanovega koeficienta korelacije ranga sem uporabila t-test. Pri dobljeni stopnji
tveganja 2P < 0,001 trdim, da obstaja pozitivna povezava med uspehom na testu pomnjenja
povedi in uspehom na testu pomnjenja melodije, s čimer potrjujem hipotezo 1.
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Hipoteza 2
Sprejetje hipoteze
Otroci, ki dosegajo manjše število točk pri pomnjenju melodije, dosegajo  potrjena
tudi manjše število točk pri pomnjenju povedi in obratno.

2

Tabela 18: Rezultati na Kruskal-Wallis testu – preverjanje hipoteze s χ testom in dobljena stopnja tveganja na testu
pomnjenja povedi in pomnjenja melodije

Pomnjenje povedi
Pomnjenje melodije

χ2
17,041
16,984

Stopnja tveganja
0,048
0,030

S Kruskal-Wallis testom za primerjavo enakosti porazdelitve sem preverila hipotezo 2. Za
testiranje je primerna testna statistika, ki je porazdeljena približno po zakonu χ 2 (k-1).
Alternativno hipotezo sprejmemo, če je He > χ2α. Pri stopnji značilnosti α = 0,05 in pod
pogojem k ≥ 3 potrjujem hipotezo 2. Stopnja tveganja na podlagi pomnjenja povedi in
melodije je manjša od 0,05. Iz spodnjega grafa je razvidno, da so otroci, ki so na testu
pomnjenja melodije dosegali večje število točk, dosegali večje število točk tudi na testu
pomnjenja povedi. Obratno to ni izrazito. Iz tega sklepam, da je test pomnjenja melodije
zahtevnejši od testa pomnjenja povedi. V primeru, ko je bil otrok sposoben dobiti veliko
število točk na testu pomnjenja melodije, je imel toliko večjo možnost, da dobi večje število
točk tudi na testu pomnjenja povedi.

Graf 16: Grafični prikaz razporeditve rezultatov posameznika na testu pomnjenja melodije in testu pomnjenja povedi
(N=60)
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Hipoteza 3
Sprejetje hipoteze
Obstaja statistično pomembna korelacija med številom pravilno  potrjena
rešenih nalog na testu pomnjenja povedi in starostjo posameznika.

S Spearmanovim koeficientom korelacije rangov sem preverila hipotezo 3. Pri stopnji
tveganja 2P = 0,05 hipotezo sprejmem, saj so rezultati pokazali, da stopnja tveganja pri
korelacijskem koeficientu ρ = 0,275 znaša 0,034. Z večanjem starosti se statistično
pomembno veča tudi število točk na testu pomnjenja povedi, kar lahko vidim tudi v
spodnjem grafu.

Graf 17: grafični prikaz rezultatov doseganja števila točk na testu pomnjenja povedi glede na starost otrok (N=60)

Hipoteza 4
Sprejetje hipoteze
Obstaja statistično pomembna korelacija med številom pravilno rešenih  zavrnjena
nalog na testu pomnjenja melodije in starostjo posameznika.
S Spearmanovim koeficientom korelacije rangov sem preverila hipotezo 4. Pri stopnji
tveganja p = 0,05 hipoteze ne potrjujem, saj so rezultati pokazali, da stopnja tveganja pri
korelacijskem koeficientu ρ = - 0,019 znaša 0,886. Število pravilno rešenih primerov na testu
pomnjenja melodije se z večanjem starosti ne povečuje statistično pomembno.
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Graf 18: Grafični prikaz rezultatov doseganja števila točk na testu pomnjenja povedi glede na starost otrok (N=60)

Hipoteza 5
Sprejetje hipoteze
Med kontrolno in eksperimentalno skupino obstaja statistično  potrjena
pomembna razlika glede na dosežke na testu pomnjenja poved in
melodije, pri čemer otroci v kontrolni skupini dosegajo na testih boljše
rezultate kot otroci v eksperimentalni skupini.
S preizkusom mediane za dva neodvisna slučajnostna vzorca sem preverila hipotezo 5. S
stopnjo tveganja 5 % in dobljeno stopnjo, ki je tako na testu pomnjenja povedi kot na testu
pomnjenja melodije manjša od 0,05, potrjujem hipotezo. Ugotavljam, da je bila na testu
pomnjenja povedi med kontrolno in eksperimentalno skupino nekoliko večja razlika v
uspešnosti.
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Test pomnjenja povedi
Tabela 19: Število otrok, povprečno število točk na testu pomnjenja povedi, število otrok, ki dosegajo večje, manjše ali
2
enako število točk na testu pomnjenja povedi glede na mediano v kontrolni in eksperimentalni skupini, χ test ter
dobljena stopnja tveganja na testu pomnjenja povedi

Kontrolna skupina
Eksperimentalna skupina

N
53
7

M
7,62
3,86

> Mediana
26
0

<= Mediana
27
7

χ2
6,060

Stopnja tveganja
0,014

Graf 191: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na kontrolno in
eksperimentalno skupino (N=60)

Test pomnjenja melodije
Tabela 20: Število otrok, povprečno število točk na testu pomnjenja melodije, število otrok, ki dosegajo večje, manjše ali
2
enako število točk na testu pomnjenja melodije glede na mediano v kontrolni in eksperimentalni skupini, χ test in
dobljena stopnja tveganja na testu pomnjenja melodije

Kontrolna skupina
Eksperimentalna skupina

N
53
7

M
3,38
1,43

> Mediana
24
0

<= Mediana
29
7

χ2
5,283

Stopnja tveganja
0,022
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Graf 202: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na kontrolno
in eksperimentalno skupino (N=60)

Hipoteza 6
Sprejetje hipoteze
Med fanti in dekleti obstaja statistično pomembna razlika glede na  zavrnjena
dosežke na testu pomnjenja povedi in pomnjenja melodije, pri čemer
fantje dosegajo nižje rezultate kot dekleta.

Tabela 21: Rezultata Mann-Whitney testa za ugotavljanje statistično pomembne razlike med spoloma na testu
pomnjenja povedi in melodije

Mann-Whitney U
Stopnja tveganja (2P)

Pomnjenje povedi
346,500
0,119

Pomnjenje melodije
409,500
0,546

Statistično pomembno razliko med spoloma sem preverila z Mann-Whitney testom za 2
neodvisna vzorca. Minimalne razlike med fanti in dekleti sicer obstajajo, vendar pri dobljeni
stopnji tveganja 2P > 0,05 hipoteze ne morem potrditi. Spodnja grafa prikazujeta povprečno
število točk na testu pomnjenja melodije in povedi – posebej za dekleta in posebej za fante.
Na testu pomnjenja povedi so dekleta v povprečju dosegla 7,67 točk, fantje pa 6,70 točk. Na
testu pomnjenja melodije so bili uspešnejši fantje – v povprečju so dosegli 3,47 točk,
medtem ko je bilo povprečje pri dekletih 2,83 točk. Takšen rezultat lahko interpretiram s
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tem, da se dekleta hitreje kot fantje prilagodijo šolski situaciji, sama šolska situacija pa je bolj
naravnana na spodbujanje delovanja leve možganske hemisfere (branje, pisanj, računanje).
Umetnost (glasba) v šolskem sistemu nima več tako pomembne vloge, kot jo je imela v
predšolskem obdobju. Pri dekletih v 1. razredu osnovne šole je v primerjavi z dekleti v vrtcu
viden upad v uspešnosti na testu pomnjenja melodije.

Graf 21: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede spol (N=60)

Graf 223: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na spol (N=60)
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Graf 234: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na spol in
šolanje (N=60)

Graf 24: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na spol in
šolanje (N=60)
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Hipoteza 7
Sprejetje hipoteze
Med otroci, ki obiskujejo glasbeno, šolo in otroci, ki glasbene šole ne  potrjena
obiskujejo, obstaja statistično pomembna razlika glede na dosežke na
testu pomnjenja povedi in melodije, pri čemer otroci, ki obiskujejo
glasbeno šolo, dosegajo na testih boljše rezultate od otrok, ki ne
obiskujejo glasbene šole.

Tabela 22: Rezultata Mann-Whitney testa za ugotavljanje statistično pomembne razlike med otroci, ki obiskujejo
glasbeno šolo in otroci, ki ne obiskujejo glasbene šole

Mann-Whitney U
Stopnja tveganja (2P)

Pomnjenje povedi
203,500
0,020

Pomnjenje melodije
194,500
0,014

Statistično pomembno razliko med otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, in otroci, ki ne
obiskujejo glasbene šole, sem preverila z Mann-Whitney testom za 2 neodvisna vzorca. Pri
dobljeni stopnji tveganja 2P < 0,05 na obeh testih potrjujem hipotezo. Otroci, ki obiskujejo
glasbeno šolo, so se pomembno bolje odrezali na testu pomnjenja povedi in melodije kot
ostali, pri čemer je bila ta razlika bolj očitna na testu pomnjenja melodije. S pomočjo
spodnjih dveh grafov lahko primerjam zgoraj opisano razliko. Na testu pomnjenja povedi so
otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, v povprečju dosegli 8,20 točk, otroci, ki glasbene šole ne
obiskujejo, pa so v povprečju dosegli 6,84 točk. Na testu pomnjenja melodije so otroci, ki
obiskujejo glasbeno šolo, v povprečju dosegli 4,40 točk, otroci, ki glasbene šole ne
obiskujejo, pa 2,73 točk. Iz tega lahko sklepam, da se obiskovanje glasbene šole bolj pozna
na rezultatih, doseženih na testu pomnjenja melodije, hkrati pa (v manjši meri) vpliva tudi na
rezultate na testu pomnjenja povedi.
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Graf 255: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na otrokovo
obiskovanje glasbene šole (N=60)

Graf 26: Grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na otrokovo
obiskovanje glasbene šole (N=60)
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Hipoteza 8
Sprejetje hipoteze
Med otroci, katerih eden od staršev ali oba, brat/-je in/ali sestra/-e se  zavrnjena
amatersko ali profesionalno ukvarja/-jo z glasbo in otroci, katerih
starši/bratje/sestre
se
ne
ukvarja/-jo
z
glasbo
profesionalno/amatersko, obstaja statistično pomembna razlika glede
na dosežke na testu pomnjenja povedi in melodije, pri čemer prvi
otroci dosegajo boljše rezultate od drugih.

Tabela 23: Rezultata Mann-Whitney testa za ugotavljanje statistično pomembne razlike med otroci, katerih
starši/bratje/sestre se ukvarjajo z glasbo in otroci, katerih starši/bratje/sestre se ne ukvarjajo z glasbo

Mann-Whitney U
Stopnja tveganja (2P)

Pomnjenje povedi
346,500
0,264

Pomnjenje melodije
297,500
0,061

Statistično pomembnost razlike pri hipotezi 8 sem preverila z Mann-Whitney testom za 2
neodvisna vzorca. Pri 2P = 0,05 ter dobljeni stopnji tveganja, ki je na obeh testih večja od
0,05, ne potrjujem hipoteze. Opazno pa je, da ukvarjanje staršev/bratov/sester z glasbo bolj
vpliva na boljše rezultate na testu pomnjenja melodije kot na testu pomnjenja povedi. Na
testu pomnjenja povedi otroci, katerih starši/bratje/sestre se ukvarjajo z glasbo, dosegajo v
povprečju 7,59 točk, na testu pomnjenja melodije pa 3,82 točk. Otroci, katerih
starši/bratje/sestre se ne ukvarjajo z glasbo, dosegajo v povprečju 6,95 točk na testu
pomnjenja povedi in 2,79 točk na testu pomnjenja melodije.

Graf 6: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na ukvarjanje z
glasbo otrokovih staršev/bratov/sester (N=60)
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Graf 287: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na ukvarjanje
z glasbo otrokovih staršev/bratov/sester (N=60)

Za zanimivost sem naredila tudi grafično primerjavo med otroci, ki obiskujejo vrtec/šolo, in
otroci, katerih starši/bratje/sestre se (ne) ukvarjajo z glasbo. S pomočjo spodnjih dveh grafov
lahko sklepam, da čim starejši ko je otrok, tem več ima posrednih izkušenj z glasbo doma. To
ima tako tudi večji vpliv na otroka in nastaja čedalje večja razlika pri doseganju rezultatov na
testu pomnjenja povedi in melodije med otroci, katerih starši/bratje/sestre se ukvarjajo z
glasbo in otroci, katerih starši/bratje/sestre se ne ukvarjajo z glasbo.
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Graf 298: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na ukvarjanje z
glasbo otrokovih staršev/bratov/sester in glede na otrokovo šolanje (N=60)

Graf 309: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na ukvarjanje
z glasbo otrokovih staršev/bratov/sester in glede na otrokovo šolanje (N=60)
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Hipoteza 9
Sprejetje hipoteze
Med otroci s homolateralno dominantnostjo (prednostna je leva (L)  zavrnjena
roka, noga, oko in uho ali desna (D) roka, noga, oko in uho) in otroci s
kontralateralno dominantnostjo (prednostna je L ali D roka, L ali D noga,
L ali D oko in L ali D uho), obstaja statistično pomembna razlika glede na
dosežke na testu pomnjenja povedi in pomnjenja melodije, pri čemer so
otroci s homolateralno dominantnostjo uspešnejši od otrok s
kontralateralno dominantnostjo.

Tabela 24: Rezultata Mann-Whitney testa za ugotavljanje statistično pomembne razlike med otroci s homolateralno
dominantnostjo in otroci s kontralateralno dominantnostjo

Mann-Whitney U
Stopnja tveganja (2P)

Pomnjenje povedi
360,500
0,440

Pomnjenje melodije
263,000
0,022

Statistično pomembnost razlike pri hipotezi 9 sem preverila z Mann-Whitney testom za 2
neodvisna vzorca. Dobljena stopnja tveganja 2P je manjša od 0,05, a ob sklepanju, da so
otroci s homolateralno dominantnostjo v povprečju doseganja točk na obeh testih uspešnejši
od otrok s kontralateralno dominantnostjo, ne potrjujem hipoteze. Iz podatkov je opaziti, da
so otroci s kontralateralno dominantnostjo v povprečju pri testu pomnjenja povedi dosegli
nekoliko slabše rezultate (6,86 točk) od otrok s homolateralno dominantnostjo (7,36 točk).
Pri testu pomnjenja melodije pa so otroci s kontralateralno dominantnostjo v povprečju
dosegli večje število točk (4,38 točk) kot otroci s homolateralno dominantnostjo (2,49 točk).
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Graf 3110: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja povedi glede na otrokovo
dominantnost (N=60)

Graf 3211: grafični prikaz rezultatov doseganja povprečnega števila točk na testu pomnjenja melodije glede na otrokovo
dominantnost (N=60)
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Hipoteza 10
Sprejetje hipoteze
Otroci, ki si ne bodo zapomnili celotne povedi, ampak le del, se bodo po  potrjena
večini spomnili le informacije iz začetka ali konca povedi (eno/dve
besedi na začetku in/ali na koncu povedi), medtem ko se večina
informacij iz sredine povedi izgubi.
Za preverjanje hipoteze 10 sem uporabila χ2-preizkus hipoteze enake verjetnosti. Otroci so
na testu pomnjenja povedi skupno naredili 169 napak. Od tega se je pri 10 primerih zgodilo,
da otrok ni ponovil niti besede v povedi (teh 10 primerov sem izločila iz nadaljnje obdelave
podatkov za preverjanje te hipoteze). V 16 primerih ni prišlo do napake nespominjanja
informacij iz sredine povedi, medtem ko je bilo pomnjenje informacij le iz začetka ali konca
povedi opaziti pri ostalih 143 primerih. Rezultat χ2-preizkusa pri 5 % tveganju in pri pogoju g
> 5 je 101,44 zaradi česar hipotezo 10 z dobljeno stopnjo tveganja < 0,01 potrjujem s
statistično zelo pomembno razliko. Iz opisanih podatkov je razvidno, da se je napaka po
večini pojavljala zaradi nespominjanja informacij iz sredine povedi.

5.4

Sinteza ugotovitev

V diplomski nalogi sem ugotavljala povezanost področja glasbe in jezika v povezavi s
pomnjenjem. Ugotovitve lahko strnem v naslednjih alinejah:
-

-

-

-

Med sposobnostjo pomnjenja melodije in sposobnostjo pomnjenja povedi obstaja
pozitivna in statistično pomembna korelacija. Zato otroci, ki na testu pomnjenja
povedi dosegajo manjše število točk, po večini dosegajo manjše število točk tudi na
testu pomnjenja melodije.
Z večanjem starosti (na prehodu iz vrtca v osnovno šolo), se veča število pravilnih
odgovorov na testu pomnjenja povedi, medtem ko na testu pomnjenja melodije ni
tako. Predvsem pri dekletih je opazen upad melodičnega spomina v prvem razredu
osnovne šole.
Otroci v eksperimentalni skupini – torej tisti, ki so rizični za učne težave, dosegajo na
testih občutno nižje rezultate od otrok v kontrolni skupini. Torej sklepam, da se
primanjkljaj v pomnjenju ne kaže nujno le na verbalnem področju, ampak tudi na
drugih področjih spominskega delovanja.
Med fanti in dekleti ni statistično pomembnih razlik v dosežkih na testih. Fantje so se
bolje odrezali na testu pomnjenja melodije, medtem ko so se dekleta bolje na testu
pomnjenja povedi. Iz tega sklepam, da so dekleta v obdobju 5 – 7 let na govornojezikovnem področju po večini močnejša kot fantje. Sklepam tudi, da je pri fantih
pogosteje dominantnejša desna možganska hemisfera, medtem ko je pri dekletih
dominantnejša leva.
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-

-

-

Otroci s homolateralno dominantnostjo so bili na testu pomnjenja povedi v povprečju
uspešnejši od otrok s kontralateralno dominantnostjo. Na testu pomnjenja melodije
pa je bilo ravno obratno – uspešnejši so bili otroci s kontralateralno dominantnostjo.
Otroci, ki si niso zapomnili cele povedi, so si po večini zapomnili informacije le iz
začetka ali konca stavka, medtem ko so se vmesne informacije največkrat izgubile,
čemur pravimo efekt začetka oz. konca.
Pri otrocih, ki obiskujejo glasbeno šolo, so opazni boljši rezultati na testu pomnjenja
povedi in melodije. Prav tako so boljši rezultati (vendar ne statistično pomembni) na
obeh testih opazni pri otrocih, kjer se z glasbo ukvarja nekdo od
staršev/bratov/sester. Razlike v rezultatih na testih med njimi in otroci, ki nimajo
toliko stika z glasbo, se s starostjo (z vse več glasbenimi izkušnjami) povečujejo. Ker je
bilo izboljšanje rezultatov zaradi povečanega stika otroka z glasbo izraženo ne samo
na testu pomnjenja melodije, ampak tudi na testu pomnjenja povedi, in ker sem že
prej ugotovila, da obstaja pozitivna in statistično pomembna korelacija med
sposobnostjo pomnjenja melodije in povedi, sklepam, da se lahko z različnimi vajami
treninga glasbenega/melodičnega spomina posredno izboljša tudi spomin na
verbalnem področju. Zato sem poiskala nekaj uporabnih nasvetov in vaj za izboljšanje
slušnega/verbalnega spomina. Nekatere izmed teh vaj temeljijo na glasbeni osnovi,
vse pa lahko uporabi učitelj/specialni in rehabilitacijski pedagog/vzgojitelj pri delu z
otrokom s spominskimi težavami. Nasvete in vaje najdete v prilogi.
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6. ZAKLJUČEK

Namen diplomske naloge je bil primerjati sposobnost pomnjenja povedi in sposobnost
pomnjenja melodije pri otrocih v zadnjem letu vrtca in prvem letu osnovne šole. Hkrati pa
sem želela prikazati razlike v pomnjenju med učenci, ki glede na doseženo število točk na
vprašalniku za oblikovanje profila kažejo/ne kažejo rizičnosti za razvoj učnih težav. V ta
namen sem uporabila Vprašalnik za oblikovanje profila (Zver, 2011), s katerim sem preverjala
otrokova močna in šibka področja in s pomočjo katerega sem razdelila otroke v dve skupini –
tiste, ki kažejo rizičnost za kasnejši razvoj učnih težav (eksperimentalna skupina), in tiste, ki
te rizičnosti ne kažejo (kontrolna skupina). Za testiranje pomnjenja povedi in melodije sem
sama sestavila testa. Za test pomnjenja povedi sem kot osnovo uporabila že narejen test
pomnjenja stavkov (pet stavkov) Branke Jurišić (2001) in dodala pet lastnih povedi. Za test
pomnjenja melodije pa sem na podlagi stavčne intonacije povedi na prejšnjem testu
sestavila deset melodičnih vzorcev. Tako določen melodični vzorec po strukturi pripada
določeni povedi (prvi povedi pripada prvi melodični vzorec itd.). Test zanesljivosti testov je
pokazal ustrezno vsebinsko veljavnost, saj koeficient Cronbach alfa na testu pomnjenja
povedi znaša 0,745, na testu pomnjenja melodije pa 0,823.
Podatke na vprašalniku sem pridobila od vzgojiteljev/učiteljev, ki so izpolnjevali vprašalnik za
30 predšolskih in 30 šolskih otrok (od tega 50 odstotkov fantov in prav toliko deklet).
Vrednosti deskriptivne statistike sem prikazala tabelarično, z grafov pa so razvidne srednje
vrednosti in koeficienti asimetrije in sploščenosti. Najboljše rezultate so otroci dosegli pri
enostavnejših povedih in melodičnih vzorcih (od prvega do tretjega primera), najslabše pa
pri deseti povedi in melodičnem vzorcu, kar kaže na sorazmerno dobro razvrščene primere
po težavnosti (od najlažjega do najtežjega).
Zaradi nenormalnosti porazdelitve rezultatov na testu pomnjenja melodije in testu
pomnjenja povedi sem hipoteze preverjala s testi za neparametrično statistiko. Rezultati
raziskave so zelo zanimivi. Hipotezi 1 in 2, kjer sem preverjala korelacijo med pomnjenjem
melodije in povedi ter povezavo med doseženim številom točk na testu pomnjenja povedi in
testu pomnjenja melodije, sem potrdila. Ugotovila sem, da so rezultati na testu pomnjenja
melodije bolj primerljivi z dosežki na testu pomnjenja povedi, kot če za osnovo vzamem
rezultate na testu pomnjenja povedi. Predvidevam, da je do takšnega rezultata prišlo zaradi
bolj nenormalne porazdelitve rezultatov na testu pomnjenja melodije kot pri testu
pomnjenja povedi. Tako je bila večja možnost, da so otroci, ki so na testu pomnjenja
melodije dobili visoko število točk, usvojili visoko število točk tudi na testu pomnjenja
povedi, obratno pa ni nujno.
Nadalje me je zanimala korelacija med številom pravilno rešenih nalog na posameznem testu
in starostjo posameznika. Hipotezo 3, pri kateri sem starost korelirala s testom pomnjenja
povedi, sem potrdila. Gre za statistično pomembno korelacijo med starostjo posameznika in
105

dosežkom na testu. Medtem ko hipoteze 4, pri kateri sem starost korelirala s testom
pomnjenja melodije, nisem potrdila. Ugotovila sem, da na testu pomnjenja melodije otroci v
vrtcu v povprečju dosegajo nekoliko višji rezultat kot otroci v šoli. Razlike lahko pripišem
dejstvu, da je v šoli manj glasbenih vsebin kot v vrtcu. Hkrati se v šoli začne dajati večji
poudarek analitično-besednemu mišljenju, pri čemer igra pomembno vlogo leva polovica
možganov, in manjši poudarek sintetično-estetskemu mišljenju, kjer ima svoje mesto tudi
glasba. Ob tej hipotezi se bom navezala na hipotezo 6, pri kateri sem ugotavljala razlike med
spoloma. Hipoteze nisem potrdila. Opazila sem, da so se na testu pomnjenja povedi v
povprečju bolje odrezala dekleta, na testu pomnjenja melodije pa fantje. Ob primerjanju
doseženih točk na testu s šolanjem in s spolom pa ugotavljam, da so se na testu pomnjenja
povedi tako v vrtcu kot v šoli slabše odrezali fantje, na testu pomnjenja melodije pa dekleta.
Povsod je tudi vidna pozitivna razlika v doseženih točkah iz vrtca v osnovno šolo, le pri
dekletih je na testu pomnjenja melodije opazna negativna razlika (dekleta v šoli so se na
testu slabše odrezale kot dekleta v vrtcu). Iz tega sklepam, da se temu, čedalje bolj
''šolskemu-analitičnemu'' sistemu, ki ga spodbuja osnovna šola, prej prilagodijo dekleta kot
fantje.
Pri hipotezi 5 sem ugotavljala razlike v dosežkih na testih med kontrolno in eksperimentalno
skupino. Hipotezo sem potrdila s stopnjo tveganja kar 0,014. Iz tega sklepam, da je
vprašalnik za profiliranje otrok dobra osnova za definiranje učenčevih težav na različnih
področjih otrokovega delovanja. Nižja ocena na delu A vprašalnika v eksperimentalni skupini
otrok je torej povezana tudi s pomembno nižjimi dosežki teh otrok na obeh testih.
Nadalje so me zanimale razlike med dosežki na testih glede na to, ali otroci obiskujejo
glasbeno šolo oz. ali se starši/bratje/sestre profesionalno in/ali amatersko ukvarjajo z glasbo.
Hipotezo 7 sem potrdila, hipotezo 8 pa ovrgla. Iz tega lahko zaključim, da je otrokovo
glasbeno znanje in občutek za glasbo veliko boljši, če se sam ukvarja z glasbo, kot v primeru,
ko se z glasbo ukvarja le brat/sestra/starši. Hkrati pa sklepam, da glasbene sposobnosti
vplivajo tudi na doseganje boljših rezultatov na drugih – neglasbenih področjih, saj sem kljub
zavrnjeni hipotezi 8 na obeh testih opazila boljše dosežke pri otrocih, katerih
starši/bratje/sestre se kakorkoli ukvarjajo z glasbo.
Hipotezo 9 sem zavrnila, saj izvedeni test ni pokazal statistično pomembnih razlik med otroki
s homolateralno in kontralateralno dominantnostjo na testu pomnjenja povedi. Na testu
pomnjenja melodije pa sem ugotovila statistično pomembno razliko, vendar moja
predpostavka, da so otroci s homolateralno dominantnostjo uspešnejši na testu, ne drži. Iz
tega sklepam, da so otroci s kontralateralno dominantnostjo v mišljenju bolj analitični in
imajo dominantno desno možgansko poloblo.
Nazadnje pa sem potrdila še hipotezo 10 in domnevo mnogih strokovnjakov, da si
posameznik najbolje zapomni informacije iz začetka ali konca povedi, sredinska informacija
pa se zaradi preobremenjenosti spominskih kapacitet lahko izgubi.
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V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno opraviti raziskavo na širšem vzorcu otrok z različnih
koncev Slovenije. Test pomnjenja melodije bi bilo zaradi težavnosti smiselno nekoliko
prilagoditi populaciji otrok (npr. do največ šest tonov). Pri testiranju pomnjenja melodije bi
bilo dobro, da bi uporabila lutko, ki poje. Tako test postane igra, kar je pri predšolskih otrocih
in tistih v 1. razredu osnovne šole še kako pomembno. Otroci bi bili bolj motivirani. Zanimivo
bi bilo tudi, če bi s testiranimi otroci določeno obdobje izvajala vaje za slušni spomin s
pomočjo glasbe, po koncu obdobja pa ponovila testa in primerjala rezultate. V raziskavi bi
bilo zanimivo primerjati in analizirati napake na testih vsakega posameznika, zanimivo pa bi
bilo
tudi
vključiti
in
primerjati
različne
rezultate
na
vprašalniku
(introvertiranost/ekstravertiranost, oceno na področju verbalnega spomina ipd.) z rezultati
na testih.
S temo diplomske naloge sem želela raziskati področje, ki je v Sloveniji še precej mlado.
Uporabljeni vprašalnik v diplomski nalogi se je zaradi njegove enostavnosti in zanesljivosti
predstavil kot dober instrument za morebiten razvoj otrokovih učnih težav. Tako se lahko že
zelo zgodaj napovedo težave, ki se bodo morda pojavile pri otroku. Z zgodnjo intervencijo pa
lahko otroku omogočimo lažje premagovanje težav, če do njih pride, in uspešnejše
napredovanje. Ker je v šoli pomembna sposobnost kratkotrajnega pomnjenja, sem s testoma
pomnjenja povedi in melodije želela prikazati, da imajo otroci s težavami na različnih
področjih delovanja pogosto težave tudi s pomnjenjem. Glede na ugotovitve želim
spodbuditi vse strokovne delavce, ki delajo z otroki, da v svoje delajo sistematično uvrščajo
tudi glasbene elemente, saj lahko z njimi na bolj neformalen način pozitivno vplivajo na
druga področja otrokovega delovanja. Ker je ponavljanje ključna strategija za ohranjanje
informacij v spominu in ker je korelacija med sposobnostjo pomnjenja povedi in melodije
statistično pomembna, predvidevam, da se lahko s primernimi vajami za melodični spomin
izboljša tudi verbalni spomin, kar ugodno vpliva na učenje.
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PRILOGA
Izboljšanje slušnega spomina pri otrocih z učnimi težavami
Pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami je ključnega pomena, da učno snov ponavljajo
večkrat in v krajših časovnih presledkih, saj tako ohranjajo informacijo v spominu. Učitelj se
mora osredotočiti na učenčeva močna področja. Različni prevladujoči senzorni stili (vidni,
slušni, motorični, okušalni, vonjalni) nam povedo, katero metodo bomo uporabili pri učencu,
da si bo več in bolje zapomnil. Navadno pri posamezniku prevlada le en učni stil. Za 35
odstotkov ljudi je najboljše slikovno gradivo, za 25 odstotkov otrok ima največji pomen
pogovor in predavanje, 40 odstotkov pa najbolje dojema tisto, kar sami naredijo. Zato je
potrebno, da načrtujemo delo tako, da jim bomo znanje posredovali po različnih senzornih
poteh, na različne načine in z različnimi možnostmi ponavljanja. Ob težavah s spominom je
še toliko bolj pomembna jasna učiteljeva razlaga, večja nazornost ter postopno učenje in
spoznavanje (Žerovnik, 2004; Kompare idr., 2002).
Učenci lahko uporabljajo različne strategije pomnjenja. Ni nujno, da je strategija, s katero
specialni pedagog pomaga otroku z učnimi težavami, za učenca najboljša. Včasih je dobro, da
tudi povprečen sošolec učencu z učnimi težavami razloži, kako se je sam lotil neke naloge. Ta
razlaga in strategija, ki jo uporablja povprečen učenec, sta učencu s težavami pri učenju
lahko bližji, bolj razumljivi. Magajna (2004) pravi, da se lahko posameznik zelo izuri v
uporabljanju neke strategije pomnjenja, pa vendar njegovo funkcioniranje ne doseže stopnje
učenca brez deficita.
Da izboljšamo pomnjenje, je priporočljivo dati otroku pred samo dejavnostjo ogrevalno
nalogo, ki »preklopi« misli na tisto področje, ki ga bomo obravnavali (Russel, 1993). Za
izboljšanje spominskih sposobnosti mora učenec ponavljati vse informacije v ustreznem
zaporedju. Pomembno je, da učitelj združuje informacije v določene enote, da gre po
korakih. Namesto alinej/pik ali kakšnih drugih simbolov naj učitelj raje uporablja števila, saj
tako otrok točno ve, kako dolg je neki seznam. Pri mlajših otrocih je dobro uporabljati barvne
opore. Pomembno je tudi, da učitelj ne govori prehitro, sploh ko učenci prvič slišijo neko
snov. Učencem lahko pomaga tudi snemanje. Tako si lahko posnetek večkrat zavrtijo in se
zato ne bodo počutili obremenjene, če si nečesa ne bodo zapomnili. Pomembno je tudi
izvajati krajše aktivnosti, saj dejavnosti težko končajo v roku, ki se od njih pričakuje. Tem
učencem damo tudi manj domačih nalog, na delovnem listu pa le eno nalogo naenkrat, saj se
že tako težko osredotoči (Packiam Alloway, 2011).
Za učence, ki imajo težave z verbalnim spominom, je dobro, da se naučijo stavke, s katerimi
lahko drugim povedo, da potrebujejo dodatno razlago/pomoč. Primeri stavkov so: »Ali lahko,
prosim, ponovite?«, »Ali ste rekli, da …«, »Težko si zapomnim, kar poveste, ali bi torej lahko
to povedali čim bolj preprosto in ponovili.«, »Ali vam lahko povem, kaj moram narediti, da
mi boste povedali, če sem prav razumela?«. Za tovrstne učence bi bilo primerno tudi, da se
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naučijo primere stavkov, ključnih besed/pojmov, ki se pogosto uporabljajo pri določenem
šolskem predmetu, in s pomočjo katerih lahko poiščejo rešitev zastavljene naloge. To bi jim
pomagalo hitro prepoznati pomen v stavkih, s čimer bi razbremenili verbalni spomin. Ob
prehodu v srednjo šolo potrebujejo otroci, ki imajo velike težave z verbalnim spominom,
vsakodnevno pomoč osebnega inštruktorja, ki pomaga organizirati nove informacije in le-te
povezati z nalogami. Pomembno je sodelovanje med učiteljem, starši in inštruktorjem.
Učitelj naj inštruktorju sproti daje (povratne) informacije o upoštevanju in uspešnosti
različnih strategij (Bristow, Cowley, Dalnes, 2001).
Ker tudi dobra organizacija pripomore k boljšemu pomnjenju, si naj učenci postavljajo realne
cilje v smislu: »Vsak torek prinesem v šolo mapo za likovno vzgojo.« Sestavljen naj imajo tudi
seznam, kjer imajo zapisane pripomočke, ki jih potrebujejo v določenem dnevu, ob tem pa
bodo z njegovo pomočjo lahko vsak dan preverili, ali imajo s seboj vse potrebno. Seznam je
potrebno preverjati vsak dan ob istem času – npr. pred spanjem. Tega preverjanja je
potrebno otroka naučiti. V pomoč jim je tudi urnik s predmeti in izvenšolskimi dejavnostmi,
dostopen doma in v šoli (prilepljen na vidnem mestu – na steni, na šolski klopi …) (Bristow,
Cowley, Dalnes, 2001).

Pri učenju se mora učenec zavedati nujnosti naslednjih dejavnikov:
-

-

odstraniti je treba moteče elemente (razgled z okna, hrup na hodniku); morda z izbiro
ustreznega mesta učenja – lahko se npr. presede;
priporočljivo je, da čim bolj opazuje učitelja in uporablja več čutov;
ko se bo otrok zmedel, naj to prizna in prosi učitelja, ali bi lahko ponovil stavek (ta
dejavnik je med najtežje uresničljivimi, saj zahteva veliko sodelovanja z učiteljskim
zborom);
prosi naj za pomoč, če so bila navodila prezapletena, podana prehitro ali izrečena
pretiho (Bristow, Cowley, Dalnes, 2001).

Za ohranjanje znanja naj se učenec navadi:
-

-

pojasniti, kaj je njegova naloga (»torej naj naredim …«);
ponavljati navodila ali podatke (tu gre lahko za glasno ali tiho ponavljanje) – to mu bo
omogočilo zapomnitev ustno podanih informacij, ki jih bo tako lažje zapisal ali shranil
v dolgotrajni spomin;
vizualno si predstavljati tisto, kar sliši (izgovorjene besede naj spremeni v slike, ki si
jih predstavlja v mislih);
zabeležiti ključne informacije s pomočjo uporabe simbolov (preprostih sličic, ki bodo
imele zanj nek pomen) ali z besedami;
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-

prositi za dodaten čas za razmislek in uporabo zgoraj navedenih strategij (Bristow,
Cowley, Dalnes, 2001).

Poleg naštetega je pomembna motivacija, želja, da si nekaj zapomnimo. Koliko časa bomo
hranili podatek v spominu, je odvisno od miselne usmeritve v določenem času, ko
sprejemamo vtise. Motivacija je povezana tudi s koncentracijo, ki je prav tako pomemben
dejavnik uspešnosti pomnjenja (Urbanc, 1996). Informacije, ki človeka bolj pritegnejo, so
zanj bolj zanimive, si lažje zapomni, saj do njih goji pozitiven odnos, kar izboljša sposobnost
pomnjenja. Bolje si zapomnimo tudi izrazitejše stvari – tiste, ki izstopajo, nas presenetijo,
čemur pravimo von Restorffov efekt (Russel, 1993).

Vaje za izboljšanje slušnega spomina
Tovrstne vaje, ki jih Goldfus in Korn (2004) predstavljata v Turnabout Programme, so lahko
naslednje:
Pomnjenje preprostih zaporedij števil. Uporablja se številske vzorce na kockah. Potrebujemo
okoli 10 igralnih kock. Otroci poslušajo verbalno navodilo, ki je zaporedje ali vzorec števil, in
nato poskušajo na različne načine ponoviti natančno to, kar so slišali: otrok postavi kocke v
vodoravno vrsto v takšnem zaporedju, kot ga pove učitelj. Kocke so zložene s števili navzgor.
Število se lahko v zaporedju tudi ponovi. Za začetek je priporočeno zaporedje treh števil.
Naloga je podobna kot prva, le da eno število (eno kocko) postavi nad ali pod drugo.
Zapomniti si mora npr. štiri in nato pet števil v vrsti z dodano kocko/dvema zgoraj ali spodaj.
Prim.: pet – šest – dva – štiri – tri – s štiri nad dva; dva – pet – ena – šest, s štiri nad dva in
ena pod šest.
Naslednja naloga je nadgradnja prejšnjih dveh. Otrok si zapomni štiri do šest števil v vrsti, z
dodanim številom spredaj in/ali zadaj. Prim.: dva – pet – štiri – tri, s šest pred dva; dva – šest
– štiri – ena, s pet pred dva in tri za ena; dva – šest – štiri, s pet in tri pred dva.
Naloga, pri kateri otroku povemo zaporedje treh do pet parov števil, on pa jih horizontalno
nastavi iz kock. Prim.: šest – dva, pet – ena, štiri – tri; štiri za dva, pet pred tri, pet pred ena.
Podobne naloge, kot so zgornje štiri, lahko opravljamo tudi z barvnimi kockami (barve
namesto števil).
V kombinaciji slušnega in vidnega spomina lahko uporabimo vajo z mrežo, na kateri je vsako
polje označeno, kot je prikazano na spodnji sliki.
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B1

C1

D1

E1

A2

B2

C2

D2

E2

A3

B3

C3

D3

E3

A4

B4

C4

D4

E4

Otrok ima zaprte oči, medtem ko mu učitelj pove tri do pet položajev na mreži (A3 – B1 –
C2). Učitelj lahko uporabi katerokoli od petih abecednih kolon, a tako, da so si zaporedja na
mreži v abecednem zaporedju. Še enkrat ponovimo kodirano številčno zaporedje, nato pa
otrok z odprtimi očmi namesti kocke na pravilna polja, ki se ujemajo s povedanim navodilom.
Sledi vaja z mešanim abecednim zaporedjem (D3 – A1 – E5 – B2), ter na koncu še na način,
da zamenjamo številko in črko (3A – 1B – 2C).
Poleg zgoraj opisanih nalog pa po Turnabout programu za trening poslušanja (kar je temelj
za dobro pomnjenje slušno podanih informacij), uporabljajo klasično glasbo, pri čemer mlajši
otrok ob poslušanju identificira različne zvoke. Kasneje razlikuje med zvoki različnih
instrumentov. V nadaljevanju otrok ponazori ritem z rokami – tolčenjem po mizi ali
ploskanjem. Ko so otroci uspešni pri tej nalogi, sledi naloga risanja po glasbi, pri čemer naj bo
list papirja tem večji, čim mlajši je otrok, riše pa npr. pet minut kar želi. Postopoma otroka
spodbudimo k risanju ležeče osmice, s čimer vključimo delovanje leve in desne možganske
hemisfere ter vzpostavljanje novih povezav med njima. Če otrok ne zmore risanja ležeče
osmice na papir, jo najprej riše po zraku. V nadaljevanju otrok upošteva še druge glasbene
značilnosti – riše debelejše črte, če je glasba glasnejša, in tanjše, če je bolj tiha. Na koncu pa
je otrok pozoren npr. samo na srednjo melodijo ali samo na spremljavo – in takrat riše.

Vaje za verbalni spomin
-

-

Učitelj da učencu navodilo (npr.: »Pojdi do vrat, okoli mize, skoči dvakrat in se vrni k
meni, da mi boš ponovil, kar sem ti povedal.«).
Skavt Peter je šel taborit in s seboj vzel (igralci dodajajo opremo in besede ponavljajo
v istem zaporedju. Kdor zaporedja ne pove pravilno, izstopi iz igre).
Igra Telefonček (Otroci so postavljeni v vrsti. Prvi pove drugemu na uho glas, zlog,
besedo ali stavek. Drugi posreduje sporočilo naslednjemu in tako naprej. Zadnji otrok
glasno pove tisto, kar je slišal, in to primerja s prvotnim sporočilom).
Poslušanje pesmic, zgodb (Ozbič, Kogovšek, 2006).
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