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Povzetek 

V diplomskem delu so predstavljena teoretična dejstva in praktične ugotovitve, ki se 

nanašajo na ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju na področju likovne in 

plesne dejavnosti. 

V teoretičnem delu so predstavljeni ustvarjalnost, likovna in plesno gibalna pomoč, 

značilnosti oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju ter plesno in likovno ustvarjanje oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. 

V praktičnem delu sem s študijo primera, osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki 

je potekala v varstveno delovnem centru INCE Mengeš, enota Moste skušala odgovoriti na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Ključne besede: likovna ustvarjalnost, plesna ustvarjalnost, osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, likovna pomoč, plesno gibalna pomoč 
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Abstract 

This undergraduate thesis presents theoretical framework and practical implications that 

refer to the creativity of people with moderate intellectual disability. The thesis examines the 

fields of artistic and dance activity.  

The theoretical part of the thesis describes creativity, artistic assistance, dance and 

movement assistance, characteristics of people with moderate intellectual disability, and 

dance and artistic expression of people with moderate intellectual disability. 

The practical part of the thesis tries to answer the research questions on the basis of the 

case study – a person with moderate intellectual disability. The case study took place in the 

occupational activity center INCE Mengeš, unit Moste.  

 

Key words: artistic creativity, dance creativity, people with moderate intellectual disability, 

artistic assistance, dance and movement assistance 
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Uvod 

Ţe od pradavnine je umetnost del naše kulture in vsakdana ter eno od osnovnih človeških 

potreb preko katere stremimo k samouresničevanju. Za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

je ustvarjanje v umetnosti pogosto edini način izraţanja in edino področje, kjer se ne počutijo 

drugačne oziroma so lahko enake drugim.  

Sama sem se z osebami z motnjo v duševnem razvoju srečala ţe ob koncu 

srednješolskega izobraţevanja, ko sem se odločala o svojem nadaljnjem študiju. Spomnim se, 

kako sem bila presenečena ob srečanju z uporabniki varstveno delavnega zavoda INCE v 

Mengšu, ko so na svojevrsten način ustvarjali tako likovno, plesno in glasbeno. V času študija 

sem ohranjala stike z veliko uporabniki preko delovne prakse, kot tudi preko Društva Soţitje, 

saj sem jih kot spremljevalka spremljala na različne tabore vseţivljenjskega učenja, ki jih je 

organiziralo to društvo. Dva izmed takih taborov sta bila tudi likovni in plesni tabor, kjer sem 

se še pobliţe spoznala z ustvarjalnostjo oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

 Prav zaradi preteklih izkušenj, predvsem z osebami z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju, sem se odločila, da v okviru diplomske naloge raziščem področje umetniškega 

ustvarjanja in vplive le tega na različna področja funkcioniranja pri tej populaciji. Usmerila 

sem se k podrobnejšemu preučevanju plesne in likovne ustvarjalnosti, saj sem se imela s tema 

dvema področjema ustvarjalnosti do sedaj največkrat priloţnost srečati. 

Prvi del diplomske naloge sem namenila teoretskim podlagam ustvarjalnosti. Skušala 

sem razloţiti pojem ustvarjalnosti in njenega pomena v umetnosti, nato pa sem se usmerila k 

razlagi likovne in plesne umetnosti ter zmernih motenj v duševnem razvoju. Ţe na začetku 

sem naletela na oviro pri iskanju strokovne literature o ustvarjalnosti oseb z motnjo v 

duševnem razvoju. Veliko strokovne literature o ustvarjalnosti lahko najdemo o otrokovi 

ustvarjalnosti in o osebah brez motenj, vseeno pa sem lahko kar nekaj informacij našla v 

strokovnih zbornikih, spletu in revijah namenjenih osebam z motnjo v duševnem razvoju in 

njihovim staršem.  

Sposobnost likovnega in plesnega ustvarjanja nikoli ni bil le privilegij umetnikov, ampak 

lahko z njima ustvarja vsak, od vsakega posameznika posebej pa je odvisno, kako jo bo 

razvila. Z likovnimi in plesnimi dejavnostmi lahko torej razvijamo ustvarjalnost, kritičnost, 

sproščanje in čustveno doţivljanje ter zmoţnost sprejemanja novosti, prav tako pa se krepijo 

tudi osebnostne lastnosti, kot so doslednost, iniciativnost, iskrenost, komunikativnost, strpnost 

in samozavest.  
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Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo v zadnjih desetletjih pri nas in po svetu 

veliko več moţnosti udejstvovanja in dokazovanja, da so lahko enako uspešni kot vsi ostali 

izmed nas, kar skušajo doseči preko umetnosti. Spodbujanje likovne in plesne ustvarjalnosti 

sta le dve izmed dejavnosti, kjer strokovnjaki v različnih ustanovah skušajo pomagati tem 

osebam razvijati njim lasten, edinstven način izraţanja. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem s študijo primera, ki ga je predstavljala 

oseba moškega spola z Downovim sindromom in opredeljena kot oseba z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, skušala ugotoviti vpliv umetniške ustvarjalnosti na sproščanje frustracij, 

na oblikovanje pozitivne samopodobe, njeno vlogo pri komunikaciji in motivacijo, ki osebo 

spodbudi k ustvarjanju. Primer sem preučevala skozi osem likovnih in štiri plesna srečanja, 

vsako je trajalo po 60 minut. Pri plesnih srečanjih sem se postavila v vlogo opazovalca, pri 

likovnih srečanjih pa sem potek ure načrtovala sama. Prišla sem do rezultatov, ki sem jih na 

koncu tega diplomskega dela interpretirala in zaobjela v sklepnih ugotovitvah. 
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1 Teoretični del 

1. 1 Ustvarjalnost 

Preden se usmerim k umetniški ustvarjalnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju, je potrebno opredeliti pojem ustvarjalnost.  

Natančno opredelitev tega pojma je teţko najti, saj je ustvarjalnost zelo širok pojem. 

Nekoč so ustvarjalnost opisovali  kot nekaj nezemeljskega, ustvarjalno osebnost pa kot prazno 

čašo, ki jo Boţansko napolni z ustvarjalnostjo (Sternberg, 1999). V ustvarjalnosti so mnogi 

videli nadčloveške vzgibe in zmoţnosti.  

Znanstvena psihologija se zelo dolgo z vprašanjem ustvarjalnosti ni podrobneje ukvarjala 

s prepričanjem, da je »eksaktni empirični raziskavi nedostopno« (Trstenjak, 1981, str. 7).  

Danes ustvarjalnost lahko razdelimo na več področij (psihologija znanstvene 

ustvarjalnosti, ustvarjalnosti v literaturi, v umetnosti, psihologija izumov in tehnične 

ustvarjalnosti ter psihologija ustvarjalnosti na področju vzgoje in izobraţevanja), sama 

psihologija pa skuša raziskati več različnih vidikov ustvarjalnosti. Število raziskav znotraj 

psihologije ustvarjalnosti se v zadnjih letih hitro povečuje. Kljub temu je veliko ljudi 

prepričanih, da nikoli ne bomo dokončno pojasnili pojma ustvarjalnosti, saj se vedno najde 

nekaj, kar nam je nerazumljivo in še teţje opredeljivo (Boden, 1994). 

Kot pri mnogih drugih raznolikih psiholoških pojmih, se tudi pojem ustvarjalnosti 

spreminja glede na nova spoznanja, zato se tudi njena opredelitev razlikuje od avtorja do 

avtorja. Tudi sam Pečjak pravi, da jo opredeljujemo na različne načine, vendar »nobeden ni 

zadosten« (Pečjak, 1987, str. 11), zaradi česar se večina avtorjev izogiba opredelitvi 

ustvarjalnosti.  

Pri svojih opredelitvah ustvarjalnosti večina avtorjev izhaja iz posameznikovega doseţka 

(ideje, izdelka), ki ga skuša določiti kot nekaj, kar je novo. Gre za proces v katerem človek 

nekaj ustvari.  

Novost produkta lahko opredelimo s psihološkega in socialnega vidika. Pri prvem je 

merilo individualni napredek osebe, pri drugem pa skupina, ki ji posameznik po starosti, 

izobrazbi, itd. pripada. Lahko pa je merilo tudi širša druţbena skupnost ali celo kultura. 

Ustvarjalni produkt mora ustrezati problemski situaciji in biti primeren (Glogovec in Ţagar, 

1992). Za bolj zanesljivo merilo ustvarjalnosti pa psihologi uporabljajo izvirnost (Pečjak, 

1987).   
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Ustvarjalne ljudi naj bi se poleg ustvarjalnih produktov prepoznalo še po ustvarjalnem 

procesu in osebnostnih lastnostih, ki so značilne za ustvarjalne osebe (Glogovec in Ţagar, 

1992). 

Kreativna rešitev se običajno ne pojavi takoj, zato gre oseba skozi ustvarjalni proces, ki 

ga delimo na štiri faze. Prva faza je pripravljalna, v kateri se oseba seznanja s problemom in 

mu posveča veliko pozornosti. Sledi faza inkubacije, v kateri človek preneha aktivno 

razmišljati o problemu. To je čas od postavitve prve hipoteze do najdenja končne rešitve. 

Tretja faza je iluminacija v kateri človek odkrije rešitev problema. Zadnja faza je verifikacija 

v kateri rešitev postavimo v prakso in jo preverimo (prav tam). 

Pri ustvarjalni osebnosti so najpomembnejši divergentno mišljenje, radovednost in 

nekonformizem. Divergentno mišljenje je ključno za reševanje problemov na več različnih 

načinov, ki dopuščajo različne rešitve in so velikokrat izvirne. Radovednost je pomembna za 

ustvarjalnost, saj vodi posameznika k odkrivanju novega. Pravimo, da se s povečanjem 

radovednosti poveča tudi ustvarjalnost. Pomemben je tudi nekonformizem, ki osebi omogoča, 

da se ne podreja večinskemu mnenju in ga prej kritično preveri. Taka oseba kljub kritikam 

sledi notranjemu prepričanju (prav tam). 

V vsakdanjem ţivljenju se z ustvarjalnostjo srečujemo na vsakem koraku, saj se moramo 

znati prilagajati in kreativno razmišljati, da se dokazujemo na poslovnem področju. Mnogi 

psihologi so mnenja, da je mišljenje ustvarjalno takrat, ko daje uporabne rezultate. Odraz tega 

so naprave, ki nam olajšujejo ţivljenje, kot so avtomobili, vţigalnik, ključavnica, itn (Pečjak, 

1987).  

Tudi umetniška ustvarjalnost je lahko koristna, saj umetnine iz človeka izvabijo čustva, ki 

so lahko očiščujoča, ali pa iz človek izvabijo čustva in obnašanje, ki ni zaţeleno. Verjetno je 

najkoristnejša funkcija umetnosti to, da daje spoznanja o človeku in druţbi (prav tam).   

Trstenjak (1981) pravi, da je umetnina najzanesljivejši dokaz umetniškega ustvarjanja, 

znati pa moramo razbrati njen pomen. Umetnina ni samo odraz notranjega doţivljanja 

stvaritelja, marveč tudi nosilka oziroma prenašalka sporočila. Prav tako kot same psihologije 

ustvarjalnosti, pa tudi psihologije umetniške ustvarjalnosti še nihče ni natančneje opredelil.  

Opisani sta dve nezadostni delitvi umetnosti in umetniškega ustvarjanja – logično 

filozofsko in elementarno psihološko. Logična filozofska opredelitev deli umetnost po dveh 

čutilih: vidu in sluhu. K prvi spadajo likovne umetnosti, k drugi pa glasba in pesništvo. 

Elementarno psihološka opredelitev pa delimo v tri skupine: abstraktna (glasba, arhitektura, 

ples), predstavna ali nazorna (kiparstvo, slikarstvo) in simbolična (pesništvo). Kot ţe prej 

omenjeno, pa sta obe opredelitvi pomanjkljivi, saj sta preveč abstraktni. 
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Razlika med umetniškim in znanstvenim ustvarjanjem je v tem, da je znanstveno 

ustvarjanje samo spoznavno, umetniško pa obenem in predvsem tudi estetsko.  

Trstenjak (1981) trdi, da jedro umetniškega ustvarjanja ni v odpiranju in reševanju 

problemov, temveč gre »za posebno osebnostno ubranost v odnosu do sveta, ko umetnik tako 

rekoč kriptogramsko odkriva like, podobe, strukture in vrednote, ki jih navadno oko ne vidi in 

uho ne sliši, navadna govorica ne razume in šolska modrost ne zna brati«. 

Vsak človek je drugače zgrajen, strukturiran. Celotna struktura osebnosti, ki vključuje 

temperament, vzgojo, nadarjenost, izobrazbo in pretekla doţivetja, lahko šele rodi umetniško 

delo. Ustvarjalni značaj se kaţe v pretvarjanju vidne stvari v doţiveto, zaradi tega je torej 

doţivljanje bistveno za umetniško ustvarjanje.  

Umetnost in umetniško ustvarjanje človeka potegne iz ustroja vsakdanjosti, saj mu daje 

občutek notranje svobode, ki pa je ena pomembnih lastnosti umetniškega ustvarjanja (prav 

tam). Pomembno pa je, da ustvarjalnosti ne omejujemo s pravili in ustroji, saj jo s tem lahko v 

kali zatremo. Svoboda da človekovi ustvarjalnosti zagon, zaradi česar nastanejo dela in 

doseţki, ki jih lahko občudujemo. 

 

1. 1. 1 Ustvarjalna osebnost 

Za ustvarjalnost so potrebne nekatere posebne sposobnosti in druge osebnostne lastnosti. 

Med pomembnejšimi so naslednje (Ţagar, 1992 v Radnak, 1995): 

- inteligentnost 

- divergentno mišljenje 

- radovednost 

- nekonformizem. 

 

Inteligentnost 

Inteligentnost je splošna sposobnost, ki vpliva na sleherno človekovo intelektualno 

aktivnost. Seveda je njen vpliv na nekatere aktivnosti večji kot na druge. Poleg inteligentnosti 

so za ustvarjalnost potrebne še nekatere druge osebnostne lastnosti, kot tudi ustrezni pogoji v 

okolju. Za vsa področja ustvarjalnosti pa ni potrebna enako visoka inteligentnost, saj za 

ustvarjalnost v vsakdanjem ţivljenju zadostuje ţe povprečna stopnja le-te. 

 

Divergentno mišljenje 

Divergentno mišljenje se kaţe pri problemih, ki jih je moţno reševati na različne načine 

in dopuščajo več različnih rešitev. Najpomembnejše sposobnosti tega mišljenja so fluentnost 
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(sposobnost odkrivanja večjega števila idej), fleksibilnost (sposobnost odkrivanja različnih 

idej), originalnost (sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej) in elaboracija 

(sposobnost natančne izdelave ideje oziroma njenega posredovanja drugim). 

 

Radovednost 

Radovednost je posameznikova teţnja po spoznanju nečesa novega. Nekateri psihologi 

menijo, da se s povečanjem radovednosti linearno povečuje tudi ustvarjalnost ali pa je brez te 

sploh ni. 

 

Nekonformizem 

Pomemben osebnostni dejavnik ustvarjalnosti je tudi nekonformizem. Takšna oseba 

odstopa od ustaljenih navad in je resnično neodvisna, ne podreja se večinskemu mnenju, 

ampak sledi izključno svojemu notranjemu prepričanju in je tudi pripravljena to odkrito 

izraziti, čeprav se s tem izpostavi kritiki. Oseba, ki nima lastnosti, tesno povezanih z 

nekonformizmom, ne more biti ustvarjalna.  

 

1. 1. 2 Merjenje ustvarjalnosti 

Na tem področju si vsi strokovnjaki niso enotni. Trstenjak je z nekaterimi drugimi 

strokovnjaki, na primer prepričan, da ustvarjalnosti ne moremo izmeriti, Kavščev, Guilford in 

drugi pa trdijo nasprotno.  

Glavni razlog proti merjenju ustvarjalnosti je predvsem prepričanje, da je ustvarjalnost 

spontan proces in ne nekaj, kar sproţimo na ukaz. Človeka ne moremo prisiliti k 

ustvarjalnemu procesu, saj je za to potrebna motivacija. Čim bolj je oseba notranje 

motivirana, tem bolj je njegova dejavnost spontana. 

Lahko pa si zastavimo vprašanje, ali je moţno, da testna vprašanja pritegnejo pozornost 

osebe, mu predstavljajo ustvarjalni izziv. Poznamo objektiven in subjektiven način 

preverjanja ustvarjalnosti. K prvemu načinu prištevamo teste za merjenje ustvarjalnosti, k 

drugemu pa ocenjevanje ustvarjalnosti. 

Za teste ustvarjalnosti je značilno, da dopuščajo več moţnih odgovorov, lahko tudi 

neomejeno število. Pri njih največkrat točkujemo izvirnost odgovora, ki pa mora biti 

smiselna. Poznamo več vrst testov, pogosti so na primer testi proţnosti in fluentnosti. Takšni 

testi so na primer Franckin test nedokončanih slik, Harris in Simbergov test simbolov (oseba 

mora z risbo simbolizirati določen pojem) in Welshov test naslovov (oseba mora shematskim 

risbam pripisati pomen), … Zanimivi so tudi Kvaščevi testi, za katere je značilno, da so zelo 
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odprti. Takšen je na primer njegov test produciranja domišljijskih idej na podlagi 

nestrukturiranega gradiva. Testi za merjenje fluentnosti so razmeroma enostavni. V tem 

primeru od osebe zahtevamo, da našteje čim več besed na določeno začetno črko ali zlog, 

naštevanje sinonimov, nasprotnih pomenov, … (Pečjak, 1987) 

Ustvarjalnost in njene značilnosti, zlasti izvirnost in fluentnost, ugotavljamo tudi z 

nekaterimi testi, ki jih drugače uporabljamo za druge namene. Takšen je klasičen asociativni 

test, pri katerem se zahteva, da oseba odgovori na dane besede s prvo besede, ki mu pride na 

pamet, nato pa na podlagi tega ugotovimo izvirnost. Poznamo tudi projektivne teste, ki so 

sestavljeni iz slabše strukturiranega gradiva, ki ga je potrebno urediti. Med te vrste testov 

spada Rorschanov test (sestavljen je iz pet črno-belih in pet barvnih slik) in Barronov test 

črnilnih pack. Nekoliko manj znani so testi za preverjanje likovne in glasbene izraznosti, ki pa 

jih je kar nekaj. Karlavaris in Kraguljac sta izdelala test likovno ustvarjalnih sposobnosti. Test 

ima več različnih nalog, kot ta na primer: »Nariši čudno bitje s še nikoli videno glavo, pokrito 

z luskami, z očmi, ki vse vidijo, s tremi različnimi nosovi in z usti, ki gredo okoli vse glave« 

ali »iz spodaj narisanih delov nariši kak stroj. Napiši, čemu je namenjen« (prav tam). 

Subjektivni način merjenja ustvarjalnosti pa je ocenjevanje s strani staršev, učiteljev, 

prijateljev in drugih ljudi, ki osebo dobro poznajo. Teţavo pa predstavlja spreminjanje situacij 

v katerih oseba ustvarja, saj s tem nimamo enotne podlage presojanja. Torrance je postavil 

nekaj vidikov, ki naj bi jih upoštevali pri ocenjevanju ustvarjalnosti: kdo ima največ idej, kdo 

ima izvirne ali neobičajne ideje, če se situacija spremeni ali med zastojem kakega problema, 

kdo je odkril nove načine za reševanje problemov, kdo si izmišlja nove predmete, naprave, … 

(prav tam). 

Ocene ustvarjalnosti imajo boljše metrijske značilnosti, če uporabljamo dobro oblikovane 

lestvice. Uporabimo lahko številčne, opisne in grafične lestvice. Pri številčni lestvici 

ocenjujemo ustvarjalnost nekoga s številčno oceno (npr. od 1 do 7), paziti pa moramo, da 

izberemo dovolj dober razpon. Pri opisni lestvici vsako stopnjo opišemo z besedami, kot: 

nadvse ustvarjalen (hitro prihaja do novih idej, ki so pretresljive, šokantne), razmeroma 

ustvarjalen (dostikrat prihaja do novih idej, ki so lahko nenavadne), niti ni ustvarjalen niti 

neustvarjalen (včasih prihaja do konvencionalnih idej, ki nikogar ne presenetijo, občasno pa 

tudi do bolj nenavadnih), razmeroma neustvarjalen (njegove ideje so konvencionalne, tipične, 

v njih je le izjemoma kaj nenavadnega), zelo neustvarjalen (nima novih idej, mišljenje je togo, 

posnema druge). Ocenjevalec se odloči za stopnjo, ki je najbolj značilna za osebo (prav tam). 

Ocenjevanje ima veliko prednost pred testiranjem, saj ocenjevalec razpolaga s podatki, ki 

jih je pridobil v naravni situaciji (šoli, druţini, delovnem mestu), medtem, ko so testni podatki 
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pridobljeni v umetni situaciji. Ima pa ocenjevanje tudi slabo stran, saj lahko ocenjevalec 

podleţe subjektivnim vplivom, kot je halo učinek. 

 

1. 2 Spodbujanje ustvarjalnosti skozi umetniške dejavnosti 

Povsem logično je, da umetnost in umetniško ustvarjanje povezujemo z ustvarjalnostjo, 

oblikovanjem nečesa novega, izvornega, saj umetnost to je. Umetniške dejavnosti so 

praviloma nebesedne oziroma kombinirane, spodbujajo pa divergentno mišljenje. Pri 

razreševanju problemov v umetnosti so zelo pomembne vizualizacija, intuicija, kinestezija, 

empatija, … 

Zadnje znanstvene raziskave so pokazale, da so umetniške sposobnosti povezane z 

delovanjem desne moţganske hemisfere, saj se na tem področju odvijajo vizualni, prostorski, 

čustveni, intuitivni, ustvarjalni procesi, ki potekajo na celosten način. Drugače, pa na levi 

hemisferi potekajo analitični, razumski in verbalni procesi. Procesi v obeh hemisferah se 

povezujejo preko interhemisfernega vezja. 

V današnji kulturi, zahodni kulturi, se od večine ljudi zahteva, da uporabljajo predvsem 

sposobnosti leve hemisfere, saj je ta pomembna pri akademskih znanjih. Šolske institucije še 

vedno pogosto terjajo mišljenje začrtano po nekih tirnicah. Ravno zaradi tega je leva 

hemisfera pri večini ljudi dominantna, desna pa zanemarjena. S pomočjo desne hemisfere 

gledamo na svet s subjektivne perspektive in ga obarvamo po svojem okusu, mu damo pridih 

razuma in svobodo 

Umetnost je tista, ki nam odpre ta svet, saj z njeno pomočjo »um ne obvladuje le tega, kar 

je stvarno in na površju, kar torej  lahko dosega znanstveni um, temveč tudi tisto, kar odpira 

vrata k novemu znanju in globljim skrivnostim notranje narave« (Kroflič, 1992). 

Ravno zaradi takih in podobnih ugotovitev so v šolah in zavodih začeli preko umetniških 

dejavnosti, kot so likovna vzgoja in glasbena ter gibalna vzgoja, spodbujati desno-hemisferne 

procese. Houston in Masters ugotavljata, da ima otrok, ki je bil deleţen umetniškega 

vzgojnega programa, boljši telesni in intelektualni razvoj. Umetnostna vzgoja torej spodbuja 

centre, kjer potekajo procesi ustvarjalnega mišljenja (prav tam). 

Dominantno hemisfernost bi lahko razloţili tudi z vplivom okolja, saj se pri otrocih, ki 

imajo več verbalnih spodbud, razvije v dominantno leva hemisfera. Neverbalnih spodbud 

(kinestetičnih in integrativnh) pa skoraj ne potrebujejo. Takšni otroci rešujejo probleme 

predvsem na verbalni način, saj njihova desna hemisfera ni imela dovolj izkušenj, da bi lahko 

podala alternativne rešitve v problemskih situacijah.  
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Pri otrocih moramo torej ţe od rane mladosti poleg leve hemisfere spodbujati tudi 

dejavnost  desne hemisfere, saj s tem krepimo njihov razvoj.  

 

1. 3 Umetnost kot terapija 

Umetnostna terapija je mlada disciplina, vendar je ţe Sigmund Freud uporabljal to 

metodo pri svojih pacientih, ki so mu risali svoje sanje. Da smo pričeli uporabljati umetnost 

kot sredstvo za zdravljenje, ni nič nenavadnega, saj je bila umetnost ţe od nekdaj način 

izraţanja, komuniciranja in zdravljenja. Na formaliziran način pa se je umetnost pričela 

uporabljati šele nekje sredi 20. stoletja. Zdravniki so namreč ugotovili, da se osebe, ki imajo 

duševne teţave, pogosto izraţajo preko risanja in sorodnih umetniških izraţanj, kar je sproţilo 

raziskovanje o uporabi umetnosti kot načinu zdravljenja. Od takrat je umetnost postala 

pomemben del v terapevtskem okolju.  

Nanjo sta vplivali predvsem psihoanaliza in kasneje humanistična psihologija, delno pa 

tudi druge psihološke smeri, npr. gestalt terapija in vedenjska terapija. Terapije potekajo v 

individualnem stiku s terapevtom ali v skupinah, uporabljene pa so predvsem v kliničnih 

ustanovah, svetovalnicah in vzgojnih ustanovah za odpravljanje ali zmanjševanje 

najrazličnejših motenj, ki so značilne za psihonervoze in nekatere psihoze, duševno 

podnormalne in fizično prizadete, celo za omiljevanje psihičnih posledic raka in nekaterih 

hudih bolezni. V klinični praksi so največkrat dopolnilo drugim terapevtskim metodam. V 

poštev prihajajo vse umetniške dejavnosti: slikarstvo, kiparstvo, glasba, ples, igra in 

knjiţevno ustvarjanje. Pacient izbere dejavnost, ki mu je blizu in za katero ima največji talent 

(Pečjak, 1987, str. 278). 

Danes lahko umetnostno terapijo definiramo kot obliko terapije, kjer ima ustvarjanje slik 

in predmetov glavno vlogo v psihoterapevtskem odnosu med terapevtom in klientom. 

Umetnostna terapija je torej uporaba umetniškega materiala za samoizraţanje in refleksijo v 

prisotnosti usposobljenega terapevta. Klienti lahko sodelujejo pri terapiji kljub temu da niso 

nadarjeni ali pred tem niso imeli izkušenj z umetniškim ustvarjanjem, saj estetska vrednost 

izdelka ni najpomembnejša. Glavni cilj terapije je, da preko umetnosti v varnem okolju klient 

doseţe pozitivno spremembo in rast na osebni ravni. Varno okolje je spodbudno okolje, kjer 

se klient počuti varnega in sprejetega ter ima tako moţnost bolje razumevati samega sebe, 

zaradi česar se pojavijo pozitivne in trajne spremembe v posameznikovem doţivljanju sebe, 

njegovih odnosih med ljudmi in kvaliteti ţivljenja (Edwards, 2004).  
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Poznamo več vidikov umetnostne terapije. V humanistično usmerjeni umetnostni terapiji 

terapevt ne posega v umetniško dejavnost pacientov, ampak jim nudi podporo in potrjuje s 

pohvalami, ponavljanjem njihovih komentarjev, jim zagotavlja, da so na pravi poti. V 

psihoanalitično usmerjeni terapiji pa terapevt pomaga pacientu, da podzavestne vsebine, ki jih 

izraţa z umetnostjo, pridejo v zavest. Najbolj usmerjevalna pa je umetnostna terapija 

socialnega behavorizma, ki s pomočjo umetniške dejavnosti, npr. igre, uči posameznika, da 

prevzame v ţivljenju drugačne, ustreznejše vloge (Pečjak, 1987, str. 279).  

Poznamo tri učinke, na katerih temelji umetnostna terapija. Prvi je učinek katarze, pri 

katerem pacient izrazi svoje teţave, neprijetne občutke, bolečine skozi umetniško delo. V 

procesu ustvarjanja jih ponovno podoţivlja in s tem sprošča napetost, vzpostavi pa se duševno 

ravnovesje. Prav tako lahko pacient skozi umetniško izraţanje pridobi moţnost, da bolje 

spozna svoje teţave in jih reši na drugačen, ustvarjalen način. S tem se izboljša odnos med 

pacientom in okoljem, vedenje se spremeni in postane sprejemljivejše zanj in okolico. Zaradi 

umetniške dejavnosti se izboljša tudi odnos med terapevtom in pacientom, saj ustvarjanje 

poteka v sproščeni klimi, brez zunanjih pritiskov (prav tam). 

Poznamo več vrst umetnosti, zato se tudi umetniške terapije razlikujejo po naravi. Zelo 

pogosta je igralna terapija, katero uporabljajo predvsem pri otrocih in poteka individualno. V 

njej otrok izpoveduje svoje čustvene probleme, prisoten pa je lahko tudi terapevt.  

Psihodrama se uporablja tako pri otrocih kot pri odraslih. Pacient v obliki igre obnavlja 

različne dogodke, obnova pa povzroča katarzo in spremembo vedenja. Pozitivna stran te vrste 

umetnostne terapije je intenzivno in odprto izraţanje, sodelovanje akterjev in ţivahna 

dinamika igre. 

Pesniška terapija spada med mlajše zvrsti. Uporablja se predvsem v zavodih in na splošno 

v ustanovah, kjer ljudje ţivijo v skupnostih. Pacienti pišejo pesmi, nato pa jih pred 

občinstvom, oziroma drugimi pacienti preberejo. Pomembno pri tem je, da terapevt ustvari 

takšno klimo, v kateri pacienti niso kritizirani.  

Med novejše zvrsti spada tudi glasbena terapija. Glasba pri poslušalcih zbuja razne 

občutke in čustva, kar je opazil tudi Scohen (v Pečjak, 1987), ki meni, da je glasba primerno 

sredstvo za zbujanje veselja, ţalosti, ljubezni, hrepenenja in umirjenosti, in neprimerno za 

zbujanje jeze, strahu, ljubosumnosti in zavisti. Pacienti poslušajo glasbo in igrajo inštrumente, 

včasih kombinirajo glasbo s plesom.  

Poznamo še likovno terapijo, ki je najstarejša, in plesno ali gibalno terapijo, najmlajšo 

izmed vseh umetnostnih terapij. Obe bom podrobneje opisala v sledečih poglavjih.  
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Kot smo lahko ugotovili, glavni cilj umetniškega ustvarjanja ni dviganje kvalitete 

ustvarjenih umetnin, temveč terapevtski učinek na osebnost. Poudarek je bolj na terapiji kot 

pa na sami umetnosti in bolj na procesu ustvarjanja kot na njegovih produktih. Pomembno je 

tudi, da pacient pri procesu prostovoljno sodeluje, saj dajeta pritisk in siljenje negativni 

učinek.  

 

2.3.1 Likovna terapija 

Likovno terapijo sta ţe pred 2. svetovno vojno uporabljali učiteljici umetnostne vzgoje 

Margaret Naumberg in Eleonor Uman, še danes pa sodi med najbolj razširjene tehnike 

umetnostne terapije.  

Likovna terapija pomeni pomoč posamezniku ali skupini z uporabo likovnih sredstev. 

Ima nalogo, da pomaga posamezniku izraziti svoja čustva, razpoloţenje in občutke, ga 

spodbuja, da se zave sebe, svojih odnosov do drugih in svojega mesta v okolju. Področja, kjer 

se lahko uporablja likovna terapija, so različna. Izvaja se lahko na področju vzgoje in 

izobraţevanja, zdravstva ter socialnega varstva in druţine. 

Področje vzgoje in izobraţevanja 

- otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (z motnjami v duševnem razvoju, s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, z 

motnjami osebnosti in vedenja, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, dolgotrajno bolni 

in gibalno ovirani) 

- otroci in mladostniki z učnimi teţavami 

- otroci in mladostniki z motnjami pozornosti in koncentracije 

 

Področje zdravstva 

- dolgotrajno bolne osebe 

- osebe z duševnimi motnjami (motnje čustvovanja, mišljenja, spomina, zaznavanja, 

hotenja, potreb, …) 

- osebe z nevrotskimi, stresnimi, somatoformnimi motnjami 

- osebe z razpoloţenjskimi motnjami 

- osebe z osebnostnimi motnjami 

- osebe s psihosomatskimi obolenji 

- osebe odvisne od psihoaktivnih snovi 
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Področje socialnega varstva in druţine 

- ţrtve kaznivih dejanj (fizično in psihično zlorabljene osebe, spolno zlorabljene osebe, 

ţrtve druţinskega nasilja, …) 

- otroci in mladostniki iz neurejenih druţin 

- osebe s travmatskimi izkušnjami 

- begunci 

- socialno ogroţeni 

(Belec, 2009, str. 7-8) 

Likovna terapija sodi med ekspresivne terapije, pri kateri se uporablja umetniške 

materiale, kot so barve, flomastri, krede … V likovni terapiji gre najpogosteje za kombinacijo 

tradicionalnih psihoterapevtskih teorij in tehnik ter razumevanja psiholoških vidikov 

ustvarjalnega procesa. 

Ob pomoči različnih tehnik, kot so slikanje, risanje, kiparstvo in grafika varovanec izrazi 

svoja čustva, misli in konflikte. Terapevt nato izdelek interpretira in razloţi metaforiko. 

Umetniški izdelek je torej le izhodišče, na osnovi katerega terapevt prepozna probleme. 

Nadvse pomemben je terapevtov pristop. Ta mora ustvariti varno okolje in pcienta natančno 

seznaniti s tem, kaj se bo pri terapiji sploh dogajalo (Kmecl, 2010, str. 15). 

Rubinova (v Bric, 2009, str. 12-13) meni, da je potrebno pred umetniško dejavnostjo 

razmisliti predvsem o materialih, času in prostoru ter izpostavi temeljne komponente, ki 

tvorijo okvir za uspešno pomoč z umetnostjo: 

- Material naj bo pester in raznolik, na voljo naj bo material za risanje, slikanje, 

oblikovanje in konstruiranje tridimenzionalnih oblik, prav tako pa naj bodo 

pripravljena tudi ostala potrebna orodja. Material naj bo izbran glede na razvojno 

stopnjo oseb, motorične spretnosti, pretekle izkušnje, zanimanja in morebitne posebne 

potrebe posameznikov. Pestra izbira materialov omogoča odkrivanje in razvijanje 

osebi lastnega stila, zmoţnosti in preferenc. 

- Prostor naj ne vključuje samo delovne površine, ampak tudi prostor za materiale, 

orodje in shranjevanje končnih izdelkov. Stalno, predvidljivo mesto za shranjevanje 

orodij omogoča večjo samostojnost. Če so pri tem tudi jasno urejeni, se laţje odloči, 

katerega bo uporabil. Prostor naj bo med delom dobro osvetljen, ter toliko prostoren, 

da se oseba lahko odloči, ali bo sedela nekje blizu, daleč, ali bo ustvarjala sama ali 

med drugimi.  

- Čas v likovnem izraţanju pomeni dovolj pogosta in dovolj dolga srečanja tako, da 

oseba lahko spozna prostor, terapevta, se popolnoma sprosti in najde sebi lasten način 
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likovnega izraţanja. Pomembno je, da posameznik ve, koliko časa je na voljo, 

posebno pri otrocih, pa ni odveč opozorilo, ko se ura bliţa koncu.  

- Red, jasnost in konsistenca so pri organizaciji prostora, časa in materialov posebno 

pomembni in pogosto bistveni predvsem za otroke z nerazvitim notranjim redom. 

- Varnost pomeni sprejemanje vseh načinov izraţanja: tako bizarnih kot realističnih, 

regresivnih kot naprednih, tako negativnih kot pozitivnih. Pomembno je posredovanje 

sporočila, da je v likovni dejavnosti varno izraţati še tako destruktivna vedenja, tudi 

tista, ki v realnosti niso sprejemljiva.  

- Spoštovanje pomeni dovoliti svobodo, da posameznik izbere, da se v likovno 

dejavnost vključi ali ne, da izbere svoj medij in temo, da dela sam ali z drugimi in da 

preizkuša in raziskuje v svojem lastnem tempu in na način, ki mu ustreza. 

- Zanimanje za udeleţenca in njegovo prisotnost mora biti iskreno. Izraţeno je preko 

občutljivega opazovanja, poslušanja in blagega besednega posredovanja.  

- Podpora pomeni omogočanje zgoraj opisanih pogojev in je bistvenega pomena za 

uspešen odnos ter zaupanje med terapevtom in klientom.   

Tovrstna terapija je primerna zlasti za ljudi, ki jim pripovedovanje o svojih preteklih 

izkušnjah predstavlja teţavo. Skozi likovni proces podoţivljajo svoje probleme in travme. To 

izkušnjo lahko upodobijo v umetniškem izdelku in se nato odmaknejo od nje, kot dokončano 

dejanje pa lahko to izkušnjo sprejmejo. Likovno izraţanje pogosto privede do besedne 

komunikacije, ko se klienti pogovarjajo o svojih stvaritvah. Likovno ustvarjanje omogoča 

izraţanje misli in čustev. Likovna izraţanja imajo sprostitveno funkcijo. 

 

2.3.2 Plesno-gibalna terapija 

Plesno-gibalna terapija je kreativna oblika terapije, ki uporablja gibanje in ples v 

povezavi z glasom, glasbo in ostalimi umetnostnimi  mediji. Znano je,  da so  ţe od 

prazgodovine  v  namene zdravilstva uporabljali  glasbo,  ples in različne  rituale.  Umetniško  

izraţanje  ima  na  posameznika  številne  zdravilne in terapevtske  učinke.  V  psihologiji  je  

ţe  nekaj časa  znana  vzročna povezava  med posameznikovo  psiho in  njegovim  čustvenim  

doţivljanjem  in  govorico  telesa  oziroma njegovim  izrazom  telesa,  telesno  drţo  ter 

 uporaba  plesa in ustvarjalnega giba v  terapevtske  namene. 

Gibanje in čustva imajo veliko skupnega. Čustva se kaţejo skozi ekspresivno gibanje, 

govorico telesa, imenovano tudi simptomatsko gibanje.  Gib je znak, simptom za določeno 

čustvo, npr. strah, veselje, ţalost, jezo. Zaradi tega lahko gibanje in plesne izkušnje 
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pripomorejo k integraciji fizičnega in emocionalnega, usposabljajo osebo za ustreznejše 

odzivanje na okolje (Kroflič, 1992, str. 41). 

Payne West (v Kroflič, 1992) navaja več razlogov, zakaj je pomembna plesno gibalna 

terapija: 

- prispeva k samozavedanju, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne sheme, daje 

občutek notranje strukture, zmanjšuje impulzivnost, omogoča odkrivanje samega sebe, 

vzbuja samozadovoljstvo, samozaupanje in občutljivost za neverbalne znake; 

- razvija socialne sposobnosti, t.j. socialno zavedanje, ker spodbuja stike z drugimi, 

zaupanje, občutljivost, prilagodljivo strukturo, sodelovanje, skupinsko reševanje 

problemov, upoštevanje pravil, delitev pozornosti, vţivljanje, vodenje in podrejanje, 

vzdrţevanje pozornosti, sprejemanje stikov prek dotika, iniciativnost in sodelovanje v 

aktivnostih; 

- daje moţnosti za izraţanje čustev in domišljije skozi oblikovanje telesa; 

- omogoča občutje uspeha in zadovoljstva:  

- omogoča integracijo notranjih in zunanjih draţljajev; 

- dovoljuje fleksibilne odgovore na emocionalna in fizična vprašanja iz ţivljenja, ki jih 

je mogoče posplošiti na veliko situacij; 

- izboljšuje funkcionalne in dinamične elemente nevromusularnih spretnosti, kot so 

koordinacija v hoji, ravnoteţje in prostorska orientacija; 

- prispeva k smiselnemu in ustreznemu organiziranju, interpretiranju in manipuliranju v 

objektivnem svetu; 

- privzgaja vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv 

način, usposablja osebo za kreativno vključevanje v druţbo in ga ne potiska v 

konformizem.  

V plesni aktivnosti telo deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko sprejema 

kinestetične, ritmične in socialne draţljaje ter se odziva nanje. Otrok se pričenja zavedati 

telesa in njegovih delov, številnih moţnosti gibanja v času  in v prostoru z različno izrabo 

energije in lastnih svojevrstnih vzorcev gibanja. Predverbalna, čutna in simbolična narava 

gibanja in plesa omogoča odkrivanje, raziskovanje in izraţanje občutij. Med gibanjem 

delujejo telo, občutja in duh kot eno (Kroflič, 1992, str 42). 

Plesna terapija se lahko povezuje tudi z glasbeno in likovno, saj ima z glasbeno terapijo 

skupne časovne, ritmične in dinamične sestavine, z likovno pa prostorske oblikovne sestavine. 

Vse tri oblike se med seboj dopolnjujejo in učinkujejo psihoterapevtsko skozi umetniško 

delovanje subjekta. Na ta način je pristop k otroku še celovitejši in obenem raznolik. Plesna 
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terapija pa se lahko povezuje še z igro vlog in z igralno terapijo v proţno, aktivno ustvarjalno 

dogajanje, interakcijo v otroški skupini (prav tam). 

Gibalno plesna terapija je koristna za različne kategorije otrok, tako za vedenjsko 

problematične, kot za otroke s specifičnimi učnimi teţavami in posebnostmi v razvoju, kakor 

tudi telesno in duševno prizadete otroke. Plesna terapija ţeli skozi telo vplivati na duševnost.  

   

2.4 Zmerna motnja v duševnem razvoju 

2.4.1 Motnja v duševnem razvoju 

Za motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) je značilna pomembna omejitev 

tako intelektualnega delovanja kot prilagojenega vedenja, ki se kaţe v pojmovnih, socialnih in 

praktičnih spretnostih prilagajanja. Oseba z motnjo v duševnem razvoju spada v skupino oseb 

s posebnimi potrebami. 

Skozi zgodovino so ljudje na osebe z motnjo v duševnem razvoju gledali različno, zaradi 

česar poznamo znanstveno in neznanstveno obdobje psihologije oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Neznanstveno obdobje,  v katerem so imeli ljudje predvsem negativen odnos do oseb 

z MDR, je trajalo do začetka 20. stoletja. Bili so sramota druţbe, ki jih je bilo potrebno 

zapirati v razne ustanove ali celo uničevati (ĐorĎević, 1982).  

Znanstveno obdobje raziskovanja motenj v duševnem razvoju se je začelo leta 1905 s 

prvim testom mentalnega razvoja za otroke, ki sta ga sestavila Binet in Simone. S tem testom 

so ţeleli ločiti »duševno normalne« in »duševno zaostale«. Test je bil sestavljen iz tridesetih 

nalog, razporejenih glede na zahtevnost. Otrok je reševal naloge, primerne njegovi starosti. 

Otrok je bil diagnosticiran kot mentalno zaostal, če je rešil premalo nalog za svojo starostno 

skupino in nadpovprečen, če jih je rešil več (Jerman, 2009).  

Nekaj let kasneje je nemški psiholog Stern uvedel formulo za merjenje inteligentnosti, ki 

se še danes uporablja za izračun IQ, drugačni so le testi merjenja mentalne starosti. Wechsler 

je v 30. letih prejšnjega stoletja izdelal test za merjenje otrokove mentalne starosti (WISC) in 

test za merjenje mentalne starosti odraslih (WAIS), ob tem pa izdelal tudi lestvico, ki 

omogoča oceno inteligentnosti po Gaussovi krivulji (prav tam).  

Prvi šoli, za tako imenovane »duhovno zaostale otroke«, sta se pojavili pred prvo 

svetovno vojno, za delo s temi otroki pa je bil v tistem obdobju najzasluţnejši Anton Skala. 

Intenzivnejši razvoj ustanov in šol za otroke z MDR na našem področju in področju takratne 

Jugoslavije  se je začel šele po drugi svetovni vojni. Pomemben dejavnik pri tem pa je bila 
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ustanovitev Defektološke fakultete v Zagrebu in kasneje še v Beogradu in v Ljubljani 

(ĐorĎević, 1982). 

Danes je poznavanje psihologije oseb z MDR zelo napredovalo, spremenila pa se je tudi 

nazadnjaška miselnost in predsodki o teh osebah. Ustanovljeni so bili različni zavodi in šole, 

ki skrbijo za polen razvoj oseb z MDR in jim skušajo omogočiti kar se da normalno ţivljenje. 

Pojavila so se tudi različna društva, v katerih se zdruţujejo tako osebe z MDR kot tudi njihovi 

starši. Društva jim nudijo oporo in jih skušajo usmerjati ob preprekah, prav tako pa jim 

omogočajo moţnosti za polnejše preţivljanje prostega časa. Miselnost, da osebe z MDR niso 

sposobne delati in se odločati o svoji prihodnosti, so minile, na kar kaţe tudi ustanavljanje 

tako imenovanih varstveno-delovnih zavodov, v katerih se te osebe lahko zaposlijo in so 

namenjene izključno njim.  

 

2.4.2 Definicija  

Definicije motenj v duševnem v razvoju so pomembne predvsem za razlikovanje med 

posameznimi motnjami in so lahko netočne, nepopolne in nasprotujoče, a so nujne za 

profesionalno sporazumevanje  pri analiziranju in reševanju problemov, ki jih posamezna 

definicija definira (Novljan, 1997). 

Poznamo več kriterijev, po katerih se oblikujejo definicije, zato so si te tudi različne, saj 

je potrebno, da zaobjamejo vse kriterije. Med kriteriji ni najpomembnejšega, ki bi ga 

upoštevali kot edinega, saj je za dobro definicijo potrebno upoštevati različne kriterije. 

ĐorĎević (1982) navaja pet najpogostejših kriterijev, ki jih vsebujejo različne definicije: 

- sociološki kriterij, 

- pedagoški kriterij, 

- medicinski kriterij, 

- psihološki kriterij. 

 

Poleg naštetih pa je pomemben tudi motorični kriterij. 

Sociološki kriterij ugotavlja stopnjo socialne prilagojenosti osebe z MDR. Oseba z MDR 

je tista, ki ni sposobna izpolnjevati zahtev okolja, a to pogosto ne drţi, saj se nekatere osebe z 

niţjim intelektualnim potencialom prilagodijo bolje kot tiste z višjim. Kriterij je odvisen od 

kulture in socialnega okolja, v katerem oseba z MDR ţivi. Socialno prilagajanje je odvisno od 

posameznika, okolja, psihičnega stanja, intelektualnega delovanja in osebnostne strukture. Ta 

kriterij je eden izmed pomembnejših pri definiranju motnje. 
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Pedagoški kriterij obravnava moţnost izobraţevanja oseb z MDR glede na njihove 

zmoţnosti. Oseba mora biti v takem okolju v katerem glede na svoje zmoţnosti lahko dosega 

uspehe. Osebe z zmerno MDR se izobraţujejo pod posebnimi pogoji. Doseţejo lahko osnovne 

navade in skrb za svoje osnovne potrebe in se lahko usposobijo za osnovna dela. Pedagoški 

kriterij je pomemben, a ni ključen pri določanju definicije. 

Medicinski kriterij se nanaša na zdravstveno stanje osebe. Ta kriterij razloţi vzrok za 

motnjo in kakšne so posameznikove napovedi. Iščejo se predvsem organski vzroki za motnjo. 

Ta vidik določi poškodbe v centralnem ţivčnem sistemu, saj te pogojujejo motnje duševnih 

procesov. 

Psihološki kriterij se nanaša na intelektualni primanjkljaj oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. Pomembno je postaviti mejo, ki ločuje osebo z normalnim intelektualnim razvojem 

od osebe z MDR. Osebe ločujemo na tak način z ugotavljanjem inteligenčnega kvocienta in 

jih nato razvrstimo v ustrezno skupino. Ta način nam daje dobro osnovo tako za definiranje 

kot razumevanje teh oseb. 

Motorični kriterij ugotavlja stopnjo nevrološke razvitosti. Motnje motorične razvitosti 

lahko kaţejo na slabši intelektualni razvoj, saj je motorični razvoj tesno povezan z duševnim 

in govornim razvojem. 

 

Navajam nekaj definicij, na osnovi prej naštetih kriterijev (Novljan, 1997): 

Tredgold (1937): Motnja v duševnem razvoju je stanje nepopolnega razvoja take vrste in 

stopnje, da se oseba ne more prilagoditi okolju in potrebuje stalen nadzor in pomoč odraslih 

oseb. 

Benda (1954): Oseba z motnjo v duševnem razvoju je tista oseba, ki ni sposobna 

upravljati sama s seboj ali s svojim delom ter potrebuje nadzor in skrb za lastno zaščito in 

zaščito okolja. 

ĐorĎević (1982): Mentalno zaostal otrok je tisti, ki je zaradi zaostajanja v mentalnem 

razvoju, primarnega (dednega) ali sekundarnega (miljejskega) značaja upočasnjen v splošnem 

razvoju in prikrajšan v sposobnostih za učenje in prilagajanje zahtevam socialnega ţivljenja.   

Skupina predavateljev (Čuk, Galeša, Kotar, Novljan) na oddelku za defektologijo je leta 

1990 sestavila naslednjo definicijo: Osebe z motnjo v duševnem razvoju so osebe, ki imajo 

primanjkljaj na področju spoznavnih sposobnosti in je ta stalen. Zaradi stalnih motenj v 

razvojnem obdobju imajo teţave s socialno integracijo. Glede na etiologijo pa so jih razdelili 

na osebe z organskimi motnjami in na osebe s funkcionalnimi motnjami. 



Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju Jasna Zabrič 

18 

 

Definicij motenj v duševnem razvoju je, kot sem ţe rekla, več, splošno sprejeta pa je 

definicija AAMR (American Association of Mental Retardation) iz leta 1992: Motnja v 

duševnem razvoju odraţa resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so nastale pred 18. 

letom starosti. Označuje jo pomembno zniţanje intelektualnega delovanja in resnejše 

omejitve na dveh ali več prilagoditvenih sposobnostih: komunikaciji, skrbi za samega sebe, 

bivanju, socialnih spretnosti, vključevanju v širše okolje, samostojnosti, branju, pisanju in 

računanju, izkoriščanju prostega časa in delu (Novljan, 1997). 

O motnji v duševnem razvoju govorimo, kadar oseba dosega inteligenčni kvocient (IQ) 70 

ali manj.  

 

Motnje v duševnem razvoju razdelimo na štiri podstopnje: laţja motnja v duševnem 

razvoju (IQ 51 – 70), zmerna motnja v duševnem razvoju (IQ 36 – 50), teţja motnja v 

duševnem razvoju (IQ 21 – 35) in teţka motnja v duševnem razvoju (IQ pod 20). Nekoliko 

podrobneje se bomo usmerili k zmerni motnji v duševnem razvoju. 

Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. l. RS, št. 54/2003) je zmerno motnjo v 

duševnem razvoju opredelil kot naslednje: otrok ima posamezne sposobnosti različno razvite. 

Pri šolskem učenju osvoji osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa lahko doseţe več. Sposoben je sodelovati v enostavnem razgovoru in 

razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. Svoje potrebe in ţelje zna 

sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa potrebuje vodenje in različno 

stopnjo pomoči skozi celo ţivljenje. Usposobi se za enostavna praktična dela, vendar se le 

izjemoma usposobijo za povsem neodvisno socialno ţivljenje. 

Tako kot pri definiranju MDR je tudi pri definiranju zmerne MDR nekaj različnih 

opredelitev. Oddelek za defektologijo osebe z zmerno MDR opredeli kot osebe, ki imajo 

toliko zniţane sposobnosti, da se jih vključuje le v program za delovno usposabljanje in 

potrebujejo stalno vodenje (Novljan, 1997). 

ĐorĎević (1982) pravi, da je oseba z zmerno MDR oseba, ki je sposobna se izobraţevati 

pod posebnimi pogoji. Taka oseba je sposobna osvojiti osnovne spretnosti in skrbi zase ter je 

tako sposobna za enostavno delo v delavnicah s posebnimi pogoji. Prav tako se zna prilagoditi 

osnovnim zahtevam druţbenega ţivljenja.  

Teţave oseb z zmerno MDR se opazijo ob rojstvu ali pa takoj po njem. Razvija se kot 

nezrel otrok, kar lahko opazimo po tem, da bistveno kasneje shodijo in spregovorijo. Imajo 

ovirano motoriko in zniţane vse psihične funkcije. Lahko imajo na enem samem področju 
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odlične sposobnosti, kot na primer fotografski spomin, na ostalih področjih pa potrebujejo 

pomoč. Oteţena je komunikacija (zapozneli govor in skromen besedni zaklad), prav tako pa 

imajo tudi teţave na področju vedenja, saj se lahko poleg same motnje pojavi še 

hiperaktivnost. Pojavlja se lahko tudi napadalnost, kar je posledica izkazovanja lastne volje. 

Pomembno je da taka oseba dobi izkušnje, tako pozitivne kot negativne, saj se preko njih uči, 

zaradi česar je pomembno, da se teh oseb ne zapira pred svetom. Delovne navade pridobivajo 

počasi, vendar vztrajno (vsak korak jih učimo posebej), ko pa se nečesa naučijo, to izvajajo 

dosledno. Lahko osvojijo branje in pisanje, uporabljajo pa tudi nadomestno komunikacijo.  

 

Tabela št. 1: Primerjava v sposobnostih med laţjo MDR in zmerno MDR. 

 4 leta 10 let 16 let 

Laţja MDR Teče, sonoţno skače. 

Poskuša si umiti 

zobe. 

Celoten obrok poje 

brez polivanja. 

Lista knjigo po en 

list. 

Sodeluje pri eni 

dejavnosti 10 minut 

nepretrgoma. 

Vpraša za toaletne 

prostore v novih 

okoliščinah.  

Umije si lase, si jih 

obriše in jih osuši s 

sušilnikom. 

Razumljivo pove 

svoj naslov in rojstni 

datum (dan, mesec, 

leto). 

Prebere stavke s 

petimi besedami in 

jih razume 

Zamenja umazana 

oblačila brez 

opozorila.  

Bere za zabavo in 

učenje. 

Druge povabi k 

dejavnosti, kot so 

sprehod, izhod, kino.  

Ravna z denarjem, 

prešteje drobiţ. 

Zmerna MDR Teče. 

Sleče majico. 

Celoten obrok poje in 

zelo malo ali nič ne 

polije. 

Preneha z 

dejavnostjo, če 

rečemo NE ali 

STOP. 

Razume število ena. 

Po kopanju se obriše.  

Pri jedi uporablja 

pribor. 

Izraţa se v stavkih, ki 

so razumljivi neznani 

osebi.  

Pometa, pobere 

papirčke, izprazni 

koš za smeti.  

Prešteje elemente do 

5 (če rečemo daj 3, 5, 

2 kocki). 

Razumljivo pove 

svoj naslov in rojstni 

datum (dan, mesec, 

leto). 

Samostojno prečka 

cesto brez semaforja. 

Poimenuje črke 

abecede. 

Umije si lase, si jih 

obriše in jih osuši s 

sušilnikom. 

(www.zveza-sozitje.si) 
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2.4.3 Vzroki motnje v duševnem razvoju 

V skupini oseb s posebni potrebami predstavljajo osebe z MDR enajst odstotkov, med 

celotno populacijo pri nas pa le dva in pol odstotka. Ta številka se je skozi čas manjšala, 

zaradi česar lahko dobimo vtis, da se je število oseb z MDR zmanjšalo. Manjše število oseb z 

MDR lahko pripišemo preventivi in zgodnji intervenciji, spremembi v definiranju MDR, 

vključevanju oseb z MDR z višjim funkcioniranjem v skupino otrok z učnimi teţavami in 

nenaklonjenosti identificiranju MDR – zlasti laţjih MDR. 

Teţko izpostavimo samo en dejavnik, ki je najpomembnejši za nastanek MDR, saj je 

velikokrat veliko dejavnikov, ki vplivajo na končni rezultat. Dejavniki se prepletajo, končni 

rezultat pa je motnja v duševnem razvoju. Motnja v duševnem razvoju je lahko organska ali 

funkcionalna. 

O organski motnji lahko govorimo takrat, ko na podlagi različnih testov ugotovimo 

organski vzrok, ki je povzročil MDR. Gre za organsko poškodbo centralnega ţivčevja, ki je 

lahko nastala zaradi primarne mutacije, metabolnih motenj, hormonalnih motenj, genske 

mutacije ali organske poškodbe, ki so nastale ob rojstvu ali po njem.  

O funkcionalni motnji pa govorimo takrat, ko otroku kljub najrazličnejšim testom 

organske okvare ne moremo potrditi, vseeno pa ima vse značilnosti MDR, to pa pomeni, da je 

motnja miljejsko pogojena. Za to skupino se velikokrat uporablja tudi termin kulturna 

retardacija, saj nekateri strokovnjaki menijo, da pri slabših socioekonomskih pogojih, katerim 

je oseba izpostavljena v otroštvu, obstaja značilen kognitivni in verbalni primanjkljaj. 

Vzroki za MDR se lahko pojavijo pred rojstvom (prenatalni vzroki), v času okoli rojstva 

(perinatalni vzroki) in po rojstvu (postnatalni vzroki).  

1. Prenatalni vzroki MDR 

- Virusne infekcije (rdečke, klinična slika okvare zarodka, mumps, virus 

gripe, ošpice norice, pasasti herpes, citomegalija, cepljenje) 

- Bakterijske infekcije (kongenitalni sifilis). 

- Parazitna obolenja (toksoplamoza, malarija). 

- Zastrupitve (s svinčenimi hlapi, ţivim srebrom, bakrom, arzenom 

ogljikovim monoksidom, alkoholom…). 

- Izpostavljenost kemičnim substancam (jemanje zdravil, mamil, kajenje). 

- Izpostavljenost rentgenskim ţarkom. 

- Prehranjevalne navade nosečnice (pomanjkanje vitaminov, …). 

- Gestoza. 

- Genetsko prenesene motnje. 
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- Kromosomske deviacije. 

- Mehanične poškodbe nosečnice. 

2. Perinatalni vzroki MDR 

- Gestacijske (nosečnostne) motnje (nizka porodna teţa, prezgodnji porod). 

- Poškodbe osrednjega ţivčnega sistema ob rojstvu (hipoksija, anoksija). 

- Zlatenica. 

- Rhesusova nezdruţljivost (neskladnost materine in plodovne krvi). 

- ABO hemolitična bolezen mater. 

- Nedonošenost. 

3. Postnatalni vzroki MDR 

- Encefalitis. 

- Meningitis. 

- Zastrupitve. 

- Pomanjkanje hrane. 

- Cepivo. 

- Poškodba glave. 

(Novljan, 1997) 

Za zmanjševanje oseb z MDR je pomembna preventiva na več stopnjah. Primarna 

preventiva je usmerjena k staršem otrok, pri katerih lahko nastopijo MDR. Sekundarna 

preventiva, je usmerjena k osebi, ki bi lahko postala oseba z MDR. Terciarna preventiva 

skuša delovati na osebo z MDR v smislu izboljšanja kvalitete njenega ţivljenja.  

 

2.4.4 Značilnosti oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Značilnosti oseb z zmerno MDR se pri vsakem posamezniku razlikujejo, saj zaradi 

raznolikosti skupine zmernih motenj ne moremo najti neke formule, po kateri bi lahko opisali 

vsakega posameznika in njegove značilnosti. V nadaljevanju bom po področjih opisala le 

tipične lastnosti oseb z zmerno MDR. 

 

ZAZNAVANJE 

Njihovo zaznavanje je nenatančno zaradi slabe senzorike, prav tako pa tudi percepcija ni 

ustrezna. Slabše procesirajo perceptivne informacije in zaznavajo detajle na slikah ter jih 

posledično tudi slabo interpretirajo. V splošnem imajo torej teţave pri videnju bistva. Pri 

vidnem zaznavanju so osredotočeni le na osrednji del vidnega polja, zaradi česar zaznajo 

manjše število predmetov. To se opazi tudi pri opazovanju predmetov, kjer najprej opazijo 
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splošne značilnosti. Slabo ocenijo globino vidnega polja in teţje razlikujejo lik od ozadja. 

Teţje usmerjajo pozornost v določno točko, begajo k nepomembnim stvarem, ki jih v tistem 

trenutku zmotijo. Osebe imajo slabše slušno zaznavanje, različne zvočne signale 

prepoznavajo 65% do 75% uspešno. Prav tako slabo usklajujejo gibanje, ki je lahko slabo 

izvedeno in nepovezano, kar lahko na primer opazimo pri plesu in športnih aktivnostih. 

Splošno je njihova telesna orientacija slabša kot pri osebah z višjim IQ. Osebe z zmerno MDR 

imajo tudi slabše razvite koţne zaznave, na primer hladno in toplo, lahko so preobčutljivi pri 

močnejših dotikih, a hkrati slabo zaznajo rahlejše dotike. Zaznavanje prostora in časa je 

odvisno od prizadetosti čutilnih organov (vid, sluh, tip, voh) in od sposobnosti integracije le 

teh, praviloma pa teţje ločijo med krajšimi in daljšimi časovnimi intervali (ĐorĎević, 1982). 

 

KOMUNIKACIJA 

Govorni razvoj pri osebah z MDR poteka preko vseh govornih faz, le da je zakasnjen in 

lahko poteka po različnih vzorcih. Osebe z MDR spregovorijo kasneje kot otroci z normalnim 

duševnim razvojem, in sicer ob koncu drugega leta. Govor temelji na konkretnih in kratkih 

povedih, lahko pa tudi na posameznih besedah, če oseba ne zmore tvoriti stavka. Poleg 

slabega besednega zaklada in slabe strukture povedi se pojavljajo tudi naslednje motnje: 

motnje artikulacije, motnje v kvaliteti glasu, motnje v dihanju in v načinu govora. Zaradi teh 

značilnosti je lahko pri osebah z zmerno MDR komunikacija oteţena, saj so lahko napačno 

razumljeni. Oseba potrebuje veliko energije, da sodeluje v pogovoru. Pogosto pripoveduje 

brez reda o stvareh, ki ji prvo padejo na pamet. Potrebna je tudi spodbuda k govorjenju, saj 

lahko hitro izgubi nit in interes za pogovor. Svojih napak pri izgovoru ne popravlja. 

 

MOTORIKA 

Zaradi nezrelosti ţivčnega sistema in nesposobnosti za razvoj grobe in fine motorike te 

osebe ţe od rojstva kaţejo svojo motnjo. Vse skupaj je lahko povezano tudi z moţno telesno 

iznakaţenostjo. Gibe usklajujejo slabo, kar se kaţe v počasnih gibih in korakih. Močno 

okrnjena je fina motorika rok. Zaradi teh značilnosti pri motoričnem razvoju imajo te osebe ţe 

kot otroci teţave pri razvijanju osnovnih navad, skrbi za samega zase in različnih praktičnih 

spretnosti, zaradi česar so odvisni od drugih (Jerman, 2009). 

 

ČUSTVOVANJE 

Čustvovanje pri osebah z zmerno MDR delimo v dve skupini. V prvi skupini prevladuje 

apatija, pri drugi pa vzburjenost in agresivnost, ki se kaţe v afektivnem izraţanju. Ker imajo 
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okvarjen centralni ţivčni sistem, se odraţajo impulzivnost, labilnost, preobčutljivost in 

nepredvidljive čustvene reakcije. Osebe so pogosto anksiozne in depresivne, saj nimajo 

dovolj energije, da bi se spopadale z vsakodnevnimi teţavami. Pri tem so izjema osebe z 

Downovim sindromom, kjer je prisotnega več zadovoljstva, prijaznosti in sproščenosti. Pri 

osebah z zmerno MDR z epilepsijo je bilo opaţene več čustvene nestabilnosti, slabega 

razpoloţenja, jeze, impulzivnosti in begavosti. Praviloma pa imajo osebe z MDR več 

pozitivnih kot negativnih čustev. Osebe z zmerno MDR teţje kontrolirajo svoje vedenje, še 

posebno v času adolescence, ko se intenzivnost izraţanja čustev stopnjuje (Jerman). 

 

POZORNOST 

Pozornost je povezana z zaznavanjem, zaradi česar lahko predvidevamo, da je pri teh 

osebah slabša. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju se teţko osredotočijo na 

posamezne draţljaje, na splošno pa pri njih velja, da prevladuje nesistematična pozornost. 

Pozornost usmerjajo v nepomembne detajle, saj informacij ne znajo filtrirati po pomembnosti. 

Pomembno je torej, da se osebe z MDR osredotočajo na čim manjše število predmetov s 

katerimi rokujejo. Dobro je tudi podkrepitev slišanega z vidnimi oporami (npr. ob navodilu 

umij si roke, je tudi ilustracija umivanja rok), saj na ta način laţje usmerimo pozornost osebe 

v ţeleno smer. Kolikšna je stopnja pozornosti pri osebi z zmerno MDR, je odvisna od narave 

problema. Pozornost pri teh osebah lahko izboljšamo z urjenjem motoričnih veščin in športnih 

dejavnosti (ĐorĎević, 1982). 

 

INTELIGENTNOST 

Inteligentnost je pomemben dejavnik pri druţbenem prilagajanju. Do motenj 

inteligentnosti pride zaradi okvare moţganske skorje ţe ob rojstvu ali pa kasneje zaradi 

poškodb. Značilno je, da osebe z MDR maksimum svojih sposobnosti doseţejo prej kot osebe 

s povprečno inteligenco. Prisotni so počasno mišljenje, zniţane sposobnosti transfera, manjši 

obseg pomnjenja in slabša raba jezika. Inteligentnost je povezana s čustvovanjem in 

sposobnostjo prilagajanja okolju. Osebe z MDR so navadno izrazito nekritične do same sebe, 

obenem pa se teţko vţivijo v stisko sočloveka. Na splošno je tempo učenja počasnejši, pri 

tem pa je pomembna čim večja aktivacija osebe in uporaba vseh senzornih poti. Osebe z 

zmerno MDR so se sposobne naučiti le osnovnih navad in spretnosti, ki jim omogočajo 

enostavne oblike dela. Te osebe se najlaţje naučijo prehranjevalnih in higienskih navad s 

pomočjo klasičnega pogojevanja z nagrajevanjem, pri čemer je pomembna sistematičnost in 



Ustvarjalnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju Jasna Zabrič 

24 

 

doslednost. Pri vsakem učenju je potrebno prilagoditi hitrost in način poučevanja, potrebno je 

veliko ponovitev. Pokazalo se je tudi, da pri osebah z MDR inteligenca s starostjo upada. 

 

MOTIVACIJA 

Motivi nam dajo odgovor na vprašanje, zakaj ljudje delujejo in reagirajo na določen 

način. Motivacija se nanaša na spodbujanje, ohranjanje in usmerjanje telesnih in duševnih 

dejavnosti zato, da bi uresničili cilj. Predelava in sprejemanje informacij je pri osebah z MDR 

drugačna, kar vpliva na motivacijsko dejavnost. Pri bioloških motivih je značilno to, da je 

intenzivnejše izraţena potreba za hrano in pijačo, zato je potrebno ta nagon v ekstremnih 

primerih zavirati. Spolni nagon je slabše razvit, a spolne potrebe bolj odkrito izraţajo kot 

osebe z višjim IQ, kar je lahko posebno na javnih mestih neprimerno. Pri osebah z zmerno 

MDR je še vedno prisoten materinski motiv, zaradi česar lahko osebe postanejo depresivne, 

saj praviloma nimajo potomcev. Psihosocialni motivi so pomembni pri izvajanju enostavnih 

aktivnosti. Zadane naloge ne smejo biti nad njihovim nivojem sposobnosti, saj hitro izgubijo 

zanimanje, zanje so najzanimivejše naloge, ki temeljijo na konkretnem delu. Pri dejavnostih 

pa je zelo pomembna moralna podpora okolice in predvsem staršev, saj s tem ne izgubijo 

interesa. Pri tej vrsti motivov je tem osebam pomemben izgled, sprejetost med vrstniki ter 

uspeh pri različnih aktivnostih. Veliko zanimanja pokaţejo tudi za glasbo in šport. Velja, da 

imajo osebe z MDR nizek nivo aspiracije in skromne cilje. 

 

2.5 Ples, likovno ustvarjanje in zmerna motnja v duševnem razvoju 

Umetniško ustvarjanje je zelo pomembno v ţivljenju oseb z MDR, saj jim poleg drugih 

dejavnosti v veliki meri popestri vsakdan. Skozi ples in likovno ustvarjanje lahko izraţajo 

svoja čustva in občutenja ter umirjajo svoje frustracije. Pomembno je, da se v okolju v 

katerem ustvarjajo počutijo varne in zaţelene ter v ustvarjanje niso prisiljeni. Ustvarjanje ne 

sme biti tekmovalno naravnano, saj lahko oseba izgubi motivacijo za ustvarjanje ali pa se 

umakne vase. 

 

2.5.1 Ples 

Vsi otroci s prizadeto motoriko kaţejo primanjkljaje v gibalni kvaliteti in kvantiteti. 

Kvaliteta se izraţa v pomanjkanju gibalnih občutkov, gibalnih predstav in osnovne gibalne 

orientacije. Kvaliteta se odraţa v majhnem bogastvu gibalnih sposobnosti. Ti otroci imajo za 

svojo starost neustrezen motorični gibalni razvoj. Poleg tega najdemo večje število otrok, ki 
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kaţejo motnje v drobni skladnosti, fini koordinaciji. To opaţamo v največji meri pri ročnih 

spretnostih in teţjem prilagajanju vsakdanjim gibalnim aktivnostim in zahtevam. 

Če ţelimo v čim večji meri odpraviti otrokovo motorično prizadetost, moramo v ospredje 

postavljati čim več gibalnih aktivnosti. V mejah motorične in duševne prizadetosti naj bi si 

otrok pridobil določene gibalne občutke in se tako naučil osnovnega gibanja, ki je nujno 

potrebno za obstoj. Prav tako je potrebno spodbujanje gibalnih predstav in gibalne orientacije, 

da se bo laţje znašel v novih situacijah in v vsakdanjem ţivljenju. S telesnimi vajami in 

gibalno vzgojo moramo otroku dati tudi določene psihične lastnosti, kot so samozavest, 

samoobvladanje in zaupanje v lastne sile. Rešiti ga moramo notranjih zavor ter mu nuditi 

pomoč pri uravnavanju notranjih zavor ter mu nuditi pomoč pri uravnavanju vseh aktivnosti.  

Z gibalnimi aktivnostmi lahko še tako teţko motorično prizadetega postavimo na lastne 

noge in mu s tem omogočimo samostojno premikanje in obvladanje telesa. S telesnimi vajami 

si bo otrok širil in razvijal tudi duhovno obzorje. Pri korektivnem delu in vadbi se ne smemo 

omejevati le na prizadete dele telesa, temveč moramo otroka obravnavati kot celoto. Najprej 

mu moramo razvijati groba gibanja, saj bo preko njih sam prišel do uporabe svojih prstov. S 

smiselnimi vajami iz osnovne motorike razvijamo skladno otrokovo gibanje, bogatimo gibalni 

inventar, dajemo moč gibalne spretnosti in navade. Na ta način najbolje popravljamo slabe 

telesne drţe in odpravljamo motorično prizadetost. Kljub teţki telesni prizadetosti bo otrok v 

določenih mejah postal samostojen in aktiven (Kremţar, 1995). 

Gibalne vaje osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju najraje izvajajo preko plesa, saj 

so pri tem gibi osmišljeni. Plesno gibanje pri osebi z MDR veliko prispeva k samozavedanju, 

občutju uspeha in zadovoljstva, saj omogoča oblikovanje ustrezne telesne slike in vpliva na 

samozadovoljstvo, vedenje, odnos do sočloveka in na oblikovanje stališč. Ples je za te osebe 

pomemben tudi zaradi socialnih veščin, saj spodbuja stike z drugimi, vliva zaupanje, razvija 

občutljivost, prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje problemov, upoštevanje pravil, 

vzdrţevanje pozornosti, vodenje in podrejanje, iniciativnost in sodelovanje pri najrazličnejših 

aktivnostih. Torej pozitivno vpliva na vsa področja, kjer imajo osebe z zmernimi MDR teţave 

(Zagorc, 2006). 

Podobno meni tudi Frostigova (1979) (v Kroflič, 1992), ki poudarja, da ima ustvarjalno 

gibanje večkratno vrednost, ker prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, saj 

krepi predstavljivost, integrira zavedanje, zaznavanje, spominjanje, čustva, misli in akcijo. 

Ustvarjalno gibanje torej še posebno priporoča osebam, ki so kulturno prikrajšane, s 

primanjkljaji v zaznavanju in duševno zaostalim, torej vsem, ki imajo pomanjkljivo 
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predstavljivost. Svoje trditve podkrepi z ugotovitvami, da so motorični procesi v tesni 

povezavi z dojemanjem samih teh procesov in s predstavljivostjo.  

Po Frostigovi naj osnovni namen ne bi bil le spodbujati motoričnih sposobnosti in 

spretnosti, ampak prispevati k emocionalnemu, intelektualnemu in socialnemu razvoju otroka. 

Skozi gibalne dejavnosti si otrok razvija zavedanje telesa, perceptivne funkcije, govor, višje 

mentalne funkcije, ustvarjalnost, sposobnosti za komuniciranje in interakcijo. Gibalna vzgoja 

kot rečeno spodbuja razvoj samozavedanja in samozavesti s samim gibanjem in s skupinskim 

delom. Skozi gibalne dejavnosti se otrok zaveda prostora in časa (prav tam). 

Ustvarjalno gibanje, ki je bistvena sestavina plesa, pantomime, sociodrame, visoko cenijo 

predvsem avtorji, ki se ukvarjajo s posebnimi skupinami otrok in odraslih, kot so osebe s 

specifičnimi učnimi teţavami, otroci iz manj spodbudnega okolja in mentalno prizadeti otroci. 

V aktiviranju ustvarjalnosti skozi gibalne aktivnosti vidijo ti avtorji predvsem terapevtsko 

vrednost. Manj spodbujajo ustvarjalnost skozi gibanje zaradi nje same oziroma zaradi 

spodbujanja divergentnega ustvarjalnega mišljenja pri vseh kategorijah oseb (Kroflič, 1992). 

 

PLESNA VZGOJA 

Plesna vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti. Bogato predstavno 

mišljenje, domišljija, kreativno mišljenje so sestavine ustvarjalnega procesa, ki jih 

spodbujamo s plesno vzgojo. Plesna vzgoja omogoča in spodbuja sodelovanje ter 

uveljavljanje osebe z MDR v skupini. Oseba lahko sodeluje v skupini na več načinov: se 

vključi v enotno gibanje skupine, prevzame določeno vlogo, aktivno sodeluje v gibalnem 

ustvarjanju z vrstniki v mali skupini, se individualno izraţa in sprošča v gibalnih 

improvizacijah. Ples je po svojih značilnostih tudi gledališka dejavnost, ki potrebuje gledalce 

in nastopajoče, zato se posameznik uveljavlja tudi z nastopom pred skupino, kar osebe z 

MDR navadno rade počnejo.  

Plesna vzgoja kot gibalna dejavnost omogoča osebi z MDR sprostitev notranjih napetosti 

različnega izvora. S sprostitvijo ter moţnostjo uveljavljanja in ustvarjanja omogoča 

vzpostavljanje ravnovesja v posameznikovi osebnosti.  

Smotri plesne vzgoje so: 

- usmerjati osebe z MDR v samostojno gibalno ustvarjalnost, da vsak najde v gibanju 

samosvoj plesni izraz, v neposrednost in naravnanost gibanja, ki izhaja iz doţivetja; 

- skrbeti za skladen razvoj posameznikovih gibalnih sposobnosti ter pravilen razvoj 

organizma, za pridobivanje gibalne koordinacije in orientacije v lastnem telesu in v 

prostoru; 
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- z gibanjem spodbujati razvoj posluha in umski razvoj; 

- omogočiti osebam z MDR telesno in čustveno sprostitev, da se uveljavijo v skupini in 

kot posamezniki; 

- z gibalno sprostitvijo preprečiti pojave motenih oblik vedenja (Kroflič, 1992, str. 47). 

 

USTVARJALNI GIB PRI OSEBAH Z MDR 

Evritmija izhaja iz waldorfske pedagogike in se je pojavila po prvi svetovni vojni. 

Razvil jo je Rudolf Steiner v skladu z antropozofijo kot svojim filozofskim izhodiščem. 

Evritmija pomeni v umetnosti skladnost, ubranost in je oznaka za novo umetnost giba. 

Povezuje se z glasom, literarnimi besedili ali instrumentalno glasbo v prostorsko izrazno 

obliko, odrsko evritmijo. Steiner je evritmijo opredelil kot »vidni govor, ki z gibanjem 

posameznika ali skupine izraţa duševno vsebino po določenih zakonitostih, tako kot govor ali 

glasba.  Ko se človek evritmično giblje, je navdihnjen. Medtem ko telovadba enostransko 

usmerja le na fizično, umetnost gibanja v evritmiji zaobsega človeka kot celoto, v kateri so 

telo, duša in duh eno« (v Kroflič, 1992, str. 48). 

Vzgojni ples označuje vzgajanje s plesom oziroma gibanje v najširšem smislu. 

Utemeljitelj vzgojnega plesa je Rudolf Laban, temelji na načelih modernega umetniškega 

plesa iz prve polovice dvajsetega stoletja. Ta načela so: naravno človekovo gibanje, ki temelji 

na naravnih pogojih njegovega organizma ter je sredstvo izraţanja in ustvarjanja, gibanje je 

naraven izraz človekove duševnosti in ne izumetničenost, gib je sredstvo posameznikovega 

izraţanja in ustvarjanja, plesalec je individualen ustvarjalec in z gibanjem izraţa svoja čustva. 

Vzgajati s plesom pomeni spodbujati razvoj telesnih in duševnih sposobnosti, prav tako pa 

pomeni tudi spodbujati razvoj ustvarjalnega mišljenja in usposabljati se za ustvarjalno 

reševanje problemov iz vsakdanjega ţivljenja (prav tam). 

Obe vrsti plesa in tudi njima sorodni stremijo k enakemu cilju, ki je skozi umetniški 

celostni pristop spodbujati razvoj posameznikove osebnosti. Oblikovanje, izraţanje in 

ustvarjanje z gibanjem so sestavine, ki so enakovredne tradicionalnim verbalnim sestavinam 

vzgojno izobraţevalnega procesa. 

 

2.5.2 Likovno ustvarjanje 

Oseba z motnjo v duševnem razvoju odkriva in uresničuje svoja doţivetja in svoje 

izkušnje tudi z likovnim izraţanjem. Risba je njegovo izrazno sredstvo, ki ga kaţe takšnega, 

kakršen je. Oseba projicira svoje psihične občutke, zaznave in predstave v slikovno ploskev. 

Ne upodablja vedno tistega, kar vidi, ampak to, kar o stvari ve. Ustvarja prispodobe in ne 
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posnetkov. Nariše vse, kar nanj naredi močan vtis, njegova slika pa lahko odraţa strah ali celo 

grozo.  

Likovno izraţanje oseb z zmerno MDR je drugačno od oseb z povprečnim inteligenčnim 

kvocientom, saj se mentalna starost oseb z zmerno MDR ustavi nekje pri petih do šestih letih. 

Temu primerna je tudi razvitost faze risanja. V tem starostnem obdobju se navadno razvije 

pojav profila in ţivali ter upodobitev gibanja, oseba pa je ţe prešla stopnje čečkanja, risanja 

glavonoţcev, obdobje atributov in razlikovanja spola. Poleg tega pa je ustvarjanje teh oseb 

specifično tudi zaradi slabših predstav. Osebe z zmerno MDR rišejo predmete brez mnogih 

detajlov, posamezne dele predmeta narišejo na napačnem mestu ali v napačnem poloţaju. 

Prav tako nimajo predstave o velikosti predmeta in prostorskih odnosih. Vendar jim to ne 

predstavlja teţav pri ustvarjanju, saj sami svojo umetnino vidijo veliko bolj doţiveto kot mi. 

Portret nekega fanta z Downovim sindromom je tako sprva videti v nesorazmerju, kjer so udi 

preveliki glede na trup, način risanja pa spominja na fazo glavonoţcev, a je na sliki kljub 

temu kar nekaj podrobnosti in detajlov, ki jo naredijo zanimivo. Slika nas pritegne tudi zaradi 

ţivahnih barv in kontrasta. Sami bi morda mislili, da je slika nenatančna in nerealna, a bi vam 

ustvarjalec znal povedati, kaj vidi v njej.  

Likovna dejavnost osebam z MDR ponuja varen prostor, kjer lahko izrazijo svojo 

notranjost takšno, kakršna je. Svoboda likovnega izraţanja ponuja priloţnost za sprostitev od 

drugačnosti, medtem ko jih v vsakdanjem ţivljenju pogosto spremlja občutek frustracij.  

 

POMOČ Z LIKOVNO UMETNOSTJO 

Likovno ustvarjanje ima tudi terapevtski pomen, saj je bilo ugotovljeno pozitivno in 

stimulativno učinkovanje likovnega medija na osebo z motnjo v duševnem razvoju. Na ta 

način lahko izboljšamo perceptivno kognitivne funkcije, senzoriko, pozitivno pa vpliva tudi 

na emocionalno področje. S pomočjo likovnega izraza so osebe z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju lahko uspešne, aktivne, kreativne, občutijo in doţivljajo dimenzijo estetike, 

se samopotrjujejo, sproščajo ter vzpostavljajo harmonijo z okoljem.  

Ena od osnovnih nalog terapije z likovnim ustvarjanjem je identifikacija, odkrivanje in 

prepoznavanje sebe prek likovne interpretacije. Za osebe z zmerno MDR je pomembno to, da 

lahko v fazi ustvarjanja zadovoljijo potrebo po odpiranju, komunikaciji in interpretaciji, mi pa 

moramo znati prisluhniti njihovim besedam in mislim ter jih po potrebi razumeti tudi na 

neverbalni način (Gorjup, 1999). 

Pred začetkom ustvarjanja je dobro zastaviti terapevtske cilje, ki so lahko: normalizacija 

mišičnega tonusa, senzomtorna integracija, izboljšanje vizualno motorične koordinacije, 
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izboljšanje taktilnih sposobnosti, izboljšanje perceptivnih in kognitivnih funkcij ter 

izboljšanje verbalne komunikacije (prav tam).  

Kot je bilo ţe v prejšnjih poglavjih zapisano, je pomembno, da terapevt ali vodja 

vzpostavi odprto in sproščeno okolje, kjer oseba z MDR lahko ustvarja. Terapevt ji lahko 

posreduje svoja znanja, zaradi česar lahko svojo ustvarjalnost še nadgradi. Potrebno je izhajati 

iz individualnih potreb posameznika, iz njegovega celostnega bivanjskega statusa, stopnje 

prizadetosti, ţelja in potreb. Terapevt mora v skupini teh oseb voditi proces in spodbujati k 

ustvarjanju ter skušati vzdrţevati pozitivno motiviranost (Gorjup, 1999). 

 

ART BRUT 

Art Brut umetnost temelji predvsem na izraţanju, ki ni podrejeno pravilom tehnike, 

klasičnim teorijam in trendom, je ustvarjanje brez pravil. Ustvarjalcem z motnjo v duševnem 

razvoju omogoča svobodno in spontano izraţanje lastnega doţivljanja, ki je drugačno od 

doţivljanja drugih ljudi. Pri tem ne posnemajo drugih, takšno ustvarjanje pa jim nudi tudi 

osebno zadovoljstvo in potrditev. Pri oblikovanju uporabljajo različne materiale, objekte, 

rime, stile. Telesni stik z barvami, glino in drugimi umetniškimi mediji je pri tem zelo 

pomemben, saj pomeni temelj za kakršnokoli ustvarjanje. Čeprav Art Brut odklanja vsakršno 

druţbeno uniformiranost in ima izrazito odsotnost ţelje po odobravanju javnosti, pa je eden 

od ciljev umetnostne terapije ponovna integracija v širše socialno okolje. 

 

LIKOVNE TEHNIKE 

V začetni fazi spoznavanja in ustvarjanja je najbolje, da se uporabniku prepusti izbira 

likovne tehnike. Na ta način se spoznava z materialom in preizkuša svoje sposobnosti 

rokovanja z njimi, s katerimi je spreten in katere so mu ţe poznane. Terapevt kasneje lahko 

uporabniku predlaga določeno likovno tehniko, v kateri lahko ustvarja, jo mora pa tudi dobro 

poznati, da uporabniku lahko svetuje in ga usmeri v zagati. Kljub vsemu pa mora upoštevati 

tudi uporabnikovo osebnost, naravo, zaledje in starost, da lahko skozi likovno ustvarjanje 

odraţa samega sebe. 

 

Risarske likovne tehnike: 

Pri tej tehniki gre za risanje s tanko ali debelo črto. Uporabniki naj uporabljajo preprosta 

pisala, pri risanju črt pa so lahko tudi nenatančni, zaradi česar jih ne smemo obsojati. Risanje 

je praktično in ekonomično ter omogoča hitro in neposredno izraţanje. Pri risanju lahko 

uporabljamo suhe in mokre tehnike. 
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 Suhe tehnike: 

 Risanje s svinčnikom ponudimo uporabniku, ki nimajo dovolj razvitih ročnih 

spretnosti, da lahko obvladujejo pritisk pisala na podlago. 

 Risanje z voščenko ponudimo osebam brez razvitega pincetnega prijema in 

kontrole pritiska. 

 Risanje s kredo, pri čemer so primernejše trše in večje podlage, pripomore k 

sproščenemu, neobremenjenemu in svobodnemu likovnemu delu. 

 Risanje z ogljem omogoča raznovrstno uporabo, zanimivo za varovance pa je 

tudi zato, ker lahko s prsti izbrišejo. 

 Risanje s flomastri – primerni so flomastri na vodni osnovi in z debelimi 

konicami. 

Mokre tehnike: 

 Risanje s tušem – rišemo lahko s trsko ali s čopičem. Poskrbeti moramo za 

ustrezno zaščito.  

 

Slikarske tehnike: 

Slikanje je poleg risanja največkrat zastopano področje pri likovnem ustvarjanju. 

Uporabniki se seznanijo z barvnimi fenomeni in slikarsko likovno govorico, obenem pa jim je 

omogočena svobodna likovna igra z različnimi slikarskimi likovnimi tehnikami. Glavni 

element slikanja so barve. Mnoge slikarske likovne tehnike imajo sprostitveni značaj. 

Poznamo suhe (slikanje z barvnimi svinčniki, voščenkami, flomastri in barvnimi kredami) in 

mokre (slikanje z vodenimi barvami, s tempera barvami, z akrilom, gvaš)  slikarske tehnike 

(Belec, 2009). 

 Slikanje s prsti – uporabnik uţiva v mokroti barve in jo čuti ter doţivlja na 

prav poseben način. Neuspeha tukaj ni, saj za slikanje s prsti ni potrebna dobra 

mišična koordinacija ter niso potrebne posebne spretnosti. Ta tehnika omogoča 

izraţanje in manifestacijo agresivnih impulzov in ima predvsem funkcijo 

pomiritve. 

 Strukturno slikanje – kadar v prstne ali tempera barve primešamo mivko, 

sladkor ali različna semena, govorimo o strukturnem slikanju. Uporabnik dobi 

občutek za strukturo, ob tem pa poleg zaznavnih in optičnih sposobnosti 

razvija tudi taktilne.  
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 Odtisi rok in nog – uporabniki na velik razgrnjen papir odtiskujejo roke in 

noge. Lahko rišejo samo s prsti na nogah, lahko pa delajo odtise s peto ali s 

celim stopalom po ploskvi. Po končani zaposlitvi lahko opišejo svoja občutja. 

Lahko se zgodi, da kateri od uporabnikov tega ne bo pripravljen storiti in ga v 

tem primeru ne silimo. 

 Dvoročno slikanje – slika se z obema rokama hkrati. Tak način dela povzroči 

veliko veselja, zabave, aktiviranja pozitivnih čustev in sprostitve.  

 Slikanje z vodenimi barvami – pomembno je, da varovanci poznajo potek 

uporabe, torej nanašanja vodenih barv. Pripravimo jim predhodno namočen 

papir.  

 Slikanje z vodenimi krijočimi barvami – za vsako barvo se uporabi drug čopič. 

Tak način dela mu ponuja sproščeno likovno izraţanje, intenzivnejše 

ukvarjanje z barvami, njihovimi odnosi ali z barvnim označevanjem.  

 

Plastično - prostorsko oblikovanje: 

Za to tehniko se uporabljajo materiali, kot so glina, plastelin, das masa, fimo masa in 

mivka. Pri tej tehniki uporabnik poleg vida uporablja tudi tip. Pri praktičnem delu se 

uporabnik spoznava z lastnostmi materiala, pomemben pa je tudi taktilni občutek. Delo s 

tršimi materiali je zahtevnejše, ker se napak ne da popraviti, delo z glino pa je zelo prijetno in 

se zelo pogosto uporablja kot likovno-terapevtski material. Oblikovanje gline učinkuje 

spodbudno na regeneracijo volje, prinaša mir in jasnost, odpravlja zakrčenost, regenerira 

ţivljenjske sile presnove, podaljšuje koncentracijo, … Močno izzove voljo in jo razvija. 

Primerna je za izţivitev agresivnosti (gnetenje, tolčenje), ki nato vodi v razbremenitev (Belec, 

2009). 

Nizko odzivne skupine lahko med ustvarjanjem dodatno stimuliramo: 

 Slikanje ob glasbi, ki spodbudi raznolika čustva ter asociacije. Uporabniki naj 

slikajo v akvarelni tehniki s širokimi čopiči.  

 Likovna terapija, vezana na ekspresijo s temo. Uporabniki naj rišejo, slikajo ter 

uporabljajo druge slike, tudi reprodukcije, kolaţ s fotografskim in drugim 

materialom, vse z namenom, da čim učinkoviteje in brez izvedbenih zapletljajev 

ustvarijo svojo sliko na določeno temo. 

 Odlično sredstvo taktilne stimulacije je kot ţe rečeno delo z glino. 
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 Dobro sredstvo likovne stimulacije je tudi neprekinjeno vlečenje vijugaste linije. 

Uporabniki nato medprostore v tako nastali risbi po svoji izbiri zapolnijo z 

barvami (Gorjup, 1999, str. 66). 

 

2.5.3 Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju in ustvarjanje 

Za ustvarjanje osebe z zmerno MDR rabijo primeren prostor. Tega v večini primerov 

zagotovi lokalno društvo za osebe z motnjo v duševnem razvoju v katerega so vključeni. 

Prostor mora biti zračen in odprt, tak v katerem se oseba z MDR lahko neovirano giba ter se 

počuti sproščeno in prijetno. Društva uporabnikom nudijo moţnost ustvarjanja v obliki 

ustvarjalnih delavnic ali pa v okviru varstveno delovnega zavoda. Na delavnicah delo usmerja 

mentor oziroma terapevt, ki ima vsaj osnovna znanja o področju in pozna naravo dela z 

osebami z MDR.  

Pomembno je, da terapevt osebo z MDR sprejema takšno kot je in da jo spoštuje. 

Terapevt naj uporabnika med ustvarjanjem spodbuja k razvijanju komunikacije in zaupanja 

ter k uporabi umetniških materialov z namenom negovanja ustvarjalnega izraza, čustvene 

integracije in intelektualnega razvoja. Srečanja naj bodo časovno jasno določena, uporabnik 

pa naj sodeluje le po lastni izbiri. Vsebina srečanja mora biti dovolj jasno strukturirana, da se 

uporabnik počuti varno, hkrati pa naj terapevt dopušča tudi prostor  za raziskovanje novega.  

Ustvarjalne umetniške delavnice so lahko skupinske ali individualne, odvisno od potreb 

posameznikov, ki se vključujejo vanje. Ker osebe z zmerno MDR lahko spremljajo še druge 

motnje, je v posebnih primerih potrebno omogočiti dodatnega spremljevalca, ki 

mentorju/terapevtu omogoča enakovredno posvečanje vsem uporabnikom. Poleg ustvarjanja v 

delavnicah in varstveno-delovnih zavodih skozi vse leto, pa nekatera lokalna društva svojim 

uporabnikom omogočajo letovanja, ki so namenjena predvsem umetniškemu ustvarjanju, torej 

plesu, glasbenemu in likovnemu ustvarjanju. Na teh letovanjih uporabniki lahko 

izpopolnjujejo svoja umetniška znanja in navezujejo stike med seboj.  

Svojo umetniško nadarjenost lahko osebe z MDR pokaţejo na različnih nastopih in 

razstavah, ki so navadno dobro obiskane, saj predstavljajo svojevrstno umetnost. Svoje 

likovne izdelke uporabniki velikokrat namenijo prodajni razstavi in s tem zbirajo denar za 

dobrodelne namene. Pokazalo se je, da so njihove umetnine cenjene, saj je v njih velikokrat 

globlji pomen. S tem se rušijo tudi predsodki do oseb z MDR, saj se tako dokazujejo, da so v 

nečem le enakovredni drugim ljudem.  
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2 Raziskovalni del 

2.1 Raziskovalni problem 

2.1.1 Opredelitev problema 

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju so zaradi svojih nizkih inteligenčnih 

sposobnosti, teţav pri komunikaciji in pogosti stigmatizaciji razumljeni kot nesposobne, 

neustvarjalne posameznike. Kljub splošnemu mnenju osebe z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju kaţejo veliko zanimanje do umetnosti in izraţanja preko različnega medija, torej 

glasbe, plesa in likovne umetnosti, pri čemer nekateri pokaţejo izredno nadarjenost. 

Prvi del diplomske naloge je bil namenjen povzemanju teoretičnih spoznanj o 

ustvarjalnosti, likovnem in plesnem izraţanju, zmernim motnjam v duševnem razvoju in 

povezavi med njimi. V raziskovalnem delu pa sem ţelela s pomočjo kvalitativne metodologije 

ugotoviti, kako se ta povezava odraţa na specifičnem primeru osebe z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju. 

Z zornega kota likovne in plesne vzgoje in pomoči z umetnostjo sta me zanimala pomen 

in vloga plesne in likovne dejavnosti v ţivljenju posameznika z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju in smiselnost spodbujanja integracije likovnega udejstvovanje v ţivljenju oseb z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju. Do odgovorov na ta vprašanja sem poskušala priti preko 

opazovanja primera posameznika z diagnozo zmerne motnje v duševnem razvoju, ki je 

podrobneje opisan v nadaljevanju. 

 

2.1.2 Cilji 

Pri raziskavi so me vodili naslednji cilji: 

 S pomočjo likovnega ustvarjanja in plesa ugotoviti prisotnost ustvarjalnega 

mišljenja pri osebi z zmerno MDR. 

 Proučiti smiselnost umetniškega ustvarjanja pri osebi z zmerno MDR. 

 Ugotoviti odnos osebe z zmerno MDR do umetniškega ustvarjanja. 

 Raziskati povezanost med samopodobo in umetniškim ustvarjanjem osebe z 

zmerno MDR. 
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2.1.3 Raziskovalna vprašanja 

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem skušala odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kaj spodbudi osebo z zmerno MDR k umetniškemu ustvarjanju? 

 RV2: Kakšen vpliv ima umetniško ustvarjanje osebe z zmerno MDR na 

sproščanje frustracij? 

 RV3: Kakšno vlogo zavzema umetniško ustvarjanje pri oblikovanju pozitivne 

samopodobe pri osebi z zmerno MDR? 

 RV4: Kakšno vlogo ima umetniško ustvarjanje pri komunikaciji osebe z zmerno 

MDR? 

 

3 Metodologija 

3.1 Metoda 

Do rezultatov sem prišla s pomočjo metode kvalitativnega raziskovanja - študijo primera, 

s čimer sem analizirala vlogo in pomen likovne in plesne ustvarjalnosti v ţivljenju osebe z 

zmerno MDR. 

Mesec (1998) trdi, da je študija primera celovit opis posameznega primera in njegova 

analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, to 

je procesa raziskovanja samega. Pri študiji primera, ki je osnovni model kvalitativne 

raziskave, sklepanje temelji na analitični indukciji, kjer na posameznem primeru proučimo, 

kako so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj povezani in v kakšnih odnosih 

oziroma razmerjih so. 

Pri kvalitativni raziskavi je priporočljivo uporabiti različne metode zbiranja empiričnih 

podatkov in analize ter upoštevati različne poglede na določeno vprašanje ali dogajanje. Pri 

tej raziskavi raziskovalec zbira podatke raznih vrst, iz  raznih virov, uporablja razne metode, 

prav tako se je treba raziskovanja lotiti z več različnih vidikov. Metoda kvalitativnega 

raziskovanja poteka iterativno, tj. z neprestanim vračanjem, preverjanjem in utemeljevanjem 

ugotovitev, sprejetih v prejšnjih korakih (prav tam). 

Metodološko bistvo raziskave je to, da opišemo pot do končnih ugotovitev, da svoja 

postopoma razvijajoča se razmišljanja in opazovanja opišemo v nastajanju in da vsako 

ugotovitev utemeljimo z argumenti. V kvalitativni raziskavi ne gre le za to, da bi preverili to 

ali ono hipotezo, ampak ţelimo priti do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja (Mesec, 

1998, str. 47). 
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3.2 Vzorec 

Raziskovalno enoto predstavlja devetintridesetletni moški po imenu Peter (zaradi 

varovanja osebnih podatkov je ime osebe izmišljeno). Izbran je bil na podlagi mojih preteklih 

izkušenj z njim in po posvetovanju z vodjo varstveno delovnega centra INCE, enota Moste pri 

Komendi, kjer so potekala srečanja. Enota Moste je namenjena izključno umetniškemu 

ustvarjanju oseb z MDR. Opazovanje plesnega ustvarjanja pa je potekalo v najetih prostorih 

društva Soţitje Mengeš.   

Peter je moški z Downovim sindromom, ki mu je pripisana zmerna MDR. Poleg niţjih 

inteligenčnih sposobnosti ima teţave tudi s slabšim vidom, ki ga pogosto omejuje v 

vsakodnevnih aktivnostih, a svoj primanjkljaj uspešno premaguje. Večinoma je pri vseh 

opravilih samostojen, še posebno pri higieni. Ko sem pred štirimi leti prvič prišla v stik z 

njim, preko društva Soţitje, sem o njem dobila vtis dobrovoljnega in odprtega človeka, ki se 

rad šali. Ima velik čut za sočloveka, vedno je pripravljen pomagati in oddaja pozitivno 

energijo. Kljub vsemu se Peter lahko izjemno uţalosti, posebno ob nesreči drugega ali misli 

na preminule starše, kar pa kmalu pozabi, ob čemer se mu povrne dobra volja, veselje in 

komunikativnost. Le v izjemnih primerih potrebuje pogovor, ob katerem se sprosti in si 

povrne zadovoljstvo.  

Peter ţivi v bivalni enoti v okolici Domţal, kjer si deli sobo z uporabnikom, s katerim se 

tudi najbolje razume. Starši so mu umrli ţe pred leti, kljub temu da ţivi v bivalni skupnosti pa 

ima še vedno stike s sestro, a ti niso tako pogosti kot bi si ţelel. Svoje starše še vedno pogosto 

omenja, ob čemer pogosto postane uţaloščen in otoţen, obenem pa z navdušenjem 

pripoveduje o svoji sestri in svoji novi nečakinji. V bivalni enoti se počuti sproščeno in varno, 

prav tako se dobro razume z večino nastanjenih uporabnikov in z zaposlenimi.  

Njegov dnevni ritual poteka tako, da se zjutraj sam zbudi, se uredi, čemur nameni veliko 

pozornosti in časa ter gre v sluţbo. Po prihodu domov vedno spije kavo, se pogovori z 

zaposlenimi, popoldne pa navadno preţivi ob poslušanju glasbe ali ogledovanju knjig o 

svojem rojstnem kraju. Zvečer si pogleda televizijo v skupnem dnevnem prostoru, spat pa se 

odpravi sam, navadno, ko se počuti utrujenega.  

Petrovo umetniško ustvarjanje, tako likovno kot plesno, se je začelo z njegovo 

vključitvijo v bivalno enoto. Tam so kmalu odkrili njegov občutek za ritem in specifičen 

način likovnega ustvarjanja, ki se razlikuje od ostalih uporabnikov v bivalni enoti. Prav zaradi 

enakih opaţanj in lastnih izkušenj z njim sem se odločila, da ga uporabim kot vzorec v 

svojem diplomskem delu. 
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Peter obiskuje plesne delavnice skupaj z drugimi sostanovalci v bivalni enoti in 

nekaterimi sodelavci iz varstveno delovnega centra, organizira pa jih lokalno Društvo Soţitje. 

Srečanja, ki jih vodi učiteljica plesa, potekajo enkrat na štirinajst dni, in sicer skupinsko, a pri 

tem ima vsak udeleţenec moţnost, da pride do izraza, pokaţe svojo plesno ustvarjalnost. 

Peter najraje pleše v paru s svojo prijateljico, za katero pa pravi, da je njegovo dekle, vseeno 

pa je pri samostojnem plesu nekoliko bolj kreativen. Rad pleše na pesmi s hitrejšim ritmom in 

take ob katerih lahko obenem tudi popeva. Kot pravi, so mu všeč tako naučene oblike plesa, 

kot tudi svobodno ustvarjanje, navdihnjeno po slišani glasbi. Do plesnega ustvarjanja nikoli 

ne pokaţe odpora in ga navadno razvedri. Z njegovim plesnim ustvarjanjem sem prvič prišla 

v stik na plesnem taboru, ki je bil del vseţivljenjskega učenja zveze Soţitje. Lahko sem 

opazovala njegovo navdušenost nad plesom, ustvarjanjem kostumov za zaključni plesni 

nastop in druţenje z njemu enakimi osebami z veseljem do plesnega ustvarjanja.  

Njegovo intenzivnejše likovno ustvarjanje se je začelo pred šestimi leti, ko se je na 

podlagi strokovnega mnenja in njegove privolitve vključil v enoto ustvarjalne delavnice v 

Mostah pri Komendi. Njegovo likovno ustvarjanje temelji na abstraktnem slikanju videnja 

realnega sveta in se močno razlikuje od ostalih uporabnikov v skupini. Ker ustvarjanje v tej 

umetniški delavnici temelji na principu Art Brut, ima Peter toliko več moţnosti za izraţanje 

svojega talenta, saj inštruktorice udeleţencev delavnice ne omejujejo s pravili in jim 

omogočajo spontanost. Najraje uporablja tehniko oglja, tuša, akrila in risanja s flomastri. 

Uporablja močne, intenzivne in nasprotujoče si barve.  

Peter je zelo ponosen na svoje doseţke, zato se vedno zelo rad pohvali s svojimi plesnimi 

nastopi in razstavami svojih slik ob različnih priloţnostih. Veliko mu pomeni, da je v tistem, 

kar počne, dober, da mu je končni rezultat všeč, zato se pri plesu in slikanju še posebno 

potrudi. Zabavno ga je opazovati pri vajah plesa, kjer kljub naučeni skupni koreografiji sam 

doda še kakšno malenkost, gib, ki popestri celoten ples. Njegova vesela narava se odraţa v 

njegovem ustvarjanju, zaradi česar so njegov ples in likovni izdelki tako unikatni in izjemni. 

Poleg umetniškega ustvarjanja pa je tudi aktiven športnik, ki se je ţe večkrat udeleţil 

tekmovanj, namenjenih osebam z motnjo v duševnem razvoju, kot je Specialna olimpijada. 

Razveseljujejo ga različne aktivnosti v okviru bivalne enote in društva Soţitje. Zelo rad na 

primer odhaja na programe vseţivljenjskega učenja, kot sta likovni ali plesni tabor, ki se 

odvijajo predvsem v poletnih mesecih, ali na druga letovanja, ki jih organizira bivalna enota, 

v kateri je nastanjen.  
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3. 3 Tehnika in instrumenti 

V raziskovalnem delu svoje diplomske naloge sem za zbiranje podatkov uporabila delno 

strukturirano odkrito opazovanje z udeleţbo. Pri delno strukturiranem opazovanju si nekatere 

smernice opazovanja natančno določimo, a hkrati dopuščamo moţnost opazovanja nečesa, kar 

se med potekom raziskovanja lahko izkaţe kot pomembno, čeprav predhodno ni bilo 

načrtovano. Odkrito opazovanje s popolno udeleţbo pa pomeni, da se opazovalec popolnoma 

vključi v skupino, ki jo namerava opazovati, prevzame v njej običajno vlogo in druge člane 

skupine seznani s svojim raziskovalnim namenom (Mesec, 1998, str. 79). Do potrebnih 

podatkov sem prišla tudi z analizo vizualnega gradiva (fotografije in videoposnetki). Pri 

raziskovanju sem si pomagala s tabelo za opazovanje in zapiski s srečanj, ki sta bila osnovna 

raziskovalna pripomočka.  

V postopku zbiranja podatkov nisem sodelovala samo kot zunanji opazovalec, ampak 

sem v dogajanje tudi vključevala. Tako sem z namenom pridobivanja podatkov opazovancu 

zastavljala vprašanja in ga na ta način vključevala v pogovor in spodbujala k razmišljanju o 

njegovem trenutnem delu. Na ta način sva z opazovancem pridobila zaupljivejši in sproščen 

odnos, sama pa sem laţje razumela Petra in njegov odnos do tematike. Tudi Mesec (1998) 

navaja, da se pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalec zaveda, da se ne more izključiti iz 

proučevanega dogajanja in da neizogibno vpliva nanj. Raziskovalec sam zato deluje kot 

občutljiv raziskovalni instrument. 

Pred postopkom pridobivanja podatkov sem bila pozorna na veljavnost merskih 

instrumentov in same raziskave. Merski instrument sem oblikovala tako, da bi ustrezal 

vsebinski veljavnosti. Opazovalno lestvico, kot merski instrument sem pred načrtnim 

pridobivanjem podatkov preizkusila na naključnem vzorcu treh oseb z zmerno MDR in s tem 

preverila ali meri dovolj natančno in tisto, kar je pomembno za samo raziskavo. Uporabljene 

so bile ustrezne definicije teoretičnih konceptov, ki so bile predmet proučevanja, zato je 

merski instrument (raziskava) konstruktivno veljaven. Čim bolj zanesljivo se v raziskavi 

uporablja vzorčne odnose, torej če ji čim bolj prepričljivo uspe pokazati ponavljanje obrazcev 

interakcij, je raziskava notranje veljavna. O zunanji veljavnosti pa govorimo, ko ugotovitve 

raziskave lahko posplošimo na čim večji razpon različnih situacij (Mesec, 1998). 

Dokumentirala sem vsako pridobljeno informacijo in izčrpno opisala postopek zbiranja 

podatkov. 
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3. 4  Postopek zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od oktobra 2008 do junija 2009 in intenzivneje 

v maju in juniju 2011. Del podatkov sem zbirala z opazovanjem v naravnem okolju, med 

srečevanjem na socialnih delavnicah v prostorih društva Soţitje Mengeš in spremljanjem na 

plesnem taboru vseţivljenjskega učenja Zveze Soţitje. Izvedla sem tudi odprte intervjuje, z 

namenom pridobiti največje moţno razumevanje raziskovanega problema. Pogovarjala sem se 

z delovno inštruktorico v varstveno delovnem zavodu INCE, ki vodi skupino slikarske 

delavnice, v kateri je Peter, z inštruktorico plesa pri plesnih delavnicah in z vzgojiteljico v 

bivalni enoti, v kateri biva. Intervjujev v diplomskem delu ne bom prikazovala, saj so bili 

uporabljeni v procesu priprav na opazovanje in delo s Petrom.  

Po predpripravah sem izvedla osem enournih srečanj v slikarski delavnici in štiri enourna 

srečanja pri plesnih delavnicah. Z opazovanjem Petrovega dela in obnašanja sem v času 

srečanj poskušala dognati odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila, ter se 

poglobiti v področje raziskovanja.  

Pred pričetkom izvajanja srečanj sem si pridobila soglasje direktorice varstveno 

delovnega zavoda INCE za izvajanje le teh v njihovih prostorih in v skupini njihovih 

uporabnikov, dovolili so mi tudi uporabo njihovih slikarskih pripomočkov. Dogovorila sem se 

za čas in trajanje srečanj in predstavila zastavljene cilje mojega diplomskega dela. Za 

sodelovanje pri plesnih delavnicah pa sem stopila v stik s predstavnico društva Soţitje 

Mengeš.  

Med opazovanjem opazovanca nisem ţelela izločiti iz njegovega ustvarjalnega okolja, 

zato sva kljub drugačni naravi dela kot ostala skupina v slikarski delavnici ustvarjala v drugih 

tehnikah. V plesni delavnici sem se k skupini priključila sama in sodelovala pri delu po 

navodilih plesne inštruktorice.  

Pred začetkom srečanj sem si pri delu v likovnih delavnicah načrtovala potek ur, temo in 

postopke zbiranja podatkov za vseh osem srečanj. Pri opazovanju v plesnih delavnicah pa je 

bil moj namen preko sodelovanja z opazovancem in njegovimi soudeleţenci v skupini 

pridobiti čim več koristih podatkov. Za opazovanje sem namenila 60 minut. Prostor in čas 

srečanj sta bila vedno enaka, ure pa so bile enako strukturirane.  

Pri pridobivanju podatkov na likovnem področju sem Petrovo ustvarjalnost pri slikanju 

omejila le v tem, da sem določila tehniko slikanja, motiv si je izbral sam. Na plesnem 

področju pa je bil deloma omejen s strani plesne inštruktorice, ki je vodila delavnice, drugi 

del ure je namenila prostemu plesnemu ustvarjanju.  Pri prvem področju sem deloma 
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sodelovala kot vodja srečanja, deloma kot opazovalec, pri drugem področju pa sem prevzela 

vlogo opazovalca in deloma tudi udeleţenca. Poleg opazovanja so med srečanji potekali tudi 

pogovori, ki so bili dodaten vir informacij, ki so pripomogli k boljšemu razumevanju 

Petrovega razmišljanja.  

S pomočjo tabele za opazovanje sem si lahko med srečanji delala zapiske, ki sem jih 

takoj po končanem srečanju preoblikovala v zapisnik. V opazovalno tabelo sem s kratkimi 

stavki beleţila pomembna opaţanja, v zapisniku pa sem v oblik zgodbe opisala celoten potek 

srečanja. V zapisnik sem poleg podrobnega opisa dogajanja zapisovala tudi svoje mnenje in 

občutke, ki so se mi porajala med potekom srečanja.  

Med srečanji sem z dovoljenjem odgovornih uporabljala fotoaparat, s katerim sem 

dokumentirala nastala likovna dela. Pri urah plesnih delavnic fotoaparata nisem uporabljala 

zaradi varovanja osebnih podatkov. Petra sem tudi vprašala, ali se strinja, da posnamem 

njegove izdelke, v kar je privolil z veseljem. Nastala umetniška dela sem ob koncu srečanja 

posnela in jih kasneje na domu uredila glede na datum nastanka. Fotodokumentacija je nastala 

izključno zaradi potreb raziskave. Za boljšo preglednost sem nastala Petrova dela označila z 

zaporedno številko in oblikovala seznam z zaporedno številko likovnega izdelka, naslovom 

dela in uporabljeno likovno tehniko. 

 

3. 5 Postopek obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala kvalitativno, z analizo, tako kot jo opisuje Mesec (1998). Terenske 

zapiske s srečanj sem najprej uredila po kronološkem zaporedju in jih prepisala v čitljivejši 

zapis. Analizirala sem zapiske o srečanjih, ki so nastali ob zaključku vsakega srečanja. Zapis 

poteka srečanja sem nato razdelila na smiselne sestavne dele, katerim sem nato ob strani z 

počasnim branjem in premišljeno določila enote kodiranja, ki so stavki, fraze, dogodki ali 

misli. S kodiranjem besedila nastanejo pojmi, ki jih nato zdruţujemo v kategorije, s katerimi 

postavimo temelj za nastanek končnega poročila in sredstvo, s katerim ga poveţemo. Bere se 

kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet raziskave.  

V postopku kodiranja sem nastale pojme razdelila na štiri področja, na katera se nanašajo 

raziskovalna vprašanja in jih v nadaljnjem procesu zdruţila v kode 2. reda, nato pa te še v 

kode 3. reda. V rezultatih bom prikazala analizo kategorij, kodiranih po kodah 1., 2. in 3. 

reda. Med razvrščanjem sem kode 1. reda, ki so se izkazale za nepomembne izpustila, tiste, ki 

pa so bile vsebinsko pomembne za več področij, pa sem uporabila večkrat.  
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Kode 1. reda, ki so bile določene v tabeli ob zapisih poteka srečanj, sem številčila z 

zaporednimi številkami, te sem nato v tabelah z rezultati številčila še s številko srečanja (npr. 

3. srečanje sem označila s S3). Kot primer iz tabele št. 3: 4. (S1) To kodo je moţno najti v 

prilogi srečanja št. 1 pod zaporedno številko 4. Kode prvega reda s plesnih srečanj sem 

številčila od zadnjega slikarskega srečanja naprej, medtem ko sem za oznako teh srečanj v 

analizi uporabljala PS (npr. plesno srečanje št. 2 sem označila s PS2), s čimer je jasno 

razvidno h kateremu področju spada določen pojem. 

Na podlagi analize zdruţevanja kod s plesnih in slikarskih srečanj v kategorije sem 

oblikovala končno interpretacijo v obliki odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Podlaga za interpretacijo so mi vseskozi bila teoretična izhodišča naloge, s pomočjo katerih 

sem izpostavljala povezave med teoretičnimi predpostavkami in ugotovitvami študije primera.  
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4 Rezultati in interpretacija 

4.1 1. raziskovalno vprašanje: Kaj spodbudi osebo z zmerno MDR k 

umetniškemu ustvarjanju? 

 

Tabela št. 2: Kode 1., 2. in 3. reda za kategorijo: Motivacija. naključij  

1.  KATEGORIJA: MOTIVACIJA 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 3. reda 

18. (S2) Peter se razveseli slikanja. 

32. (S3) Peter je dobre volje.  

39. (S3) Navdušenje do slikanja. 

43. (S3) Kljub utrujenosti se veseli 

naslednjega skupnega ustvarjanja.  

125. (PS1) Navdušeno se pripravlja na 

ples. 

Veselje do ustvarjanja Likovna in plesna 

dejavnost kot 

prijetno opravilo. 

33. (S3) Razveseli se slikanja na platno. 

45. (S4) Veseli se nove tehnike slikanja. 

86. (S7) Veselje do tehnike slikanja. 

118. (PS1) Veselje do lastne izbire glasbe 

in plesa.  

151. (PS2) Interes do plesa se mu povrne 

ob napovedi plesa, ki mu je všeč. 

158. (PS3) Samodejno gibanje, ko sliši 

glasbo, ki mu je všeč. 

175. (PS4) Modernejša glasba in ples mu 

predstavljata zabavo. 

Veselje do načina 

ustvarjanja 

115. S(8) Slikanje za zapolnitev prostega 

časa. 

143. (PS2) Plesni nastop je sprememba 

njegovega vsakdana. 

Ustvarjanje kot 

popestritev dneva 

127. (PS1) Napovedan nastop motivacija 

za plesno ustvarjanje. 

138. (PS1) Veselo pričakuje dan nastopa. 

Pričakovanje. 
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145. (PS2) Ţelja po nastopanju ga 

spodbudi k plesnemu ustvarjanju. 

157. (PS3) Pričakovanje ob učenju novih 

plesnih korakov. 

72. (S5) Občutek uspeha ga motivira za 

nadaljnje slikanje. 

Uspeh Pozitiven odziv 

okolice 

84. (S6) Pohvala, ga motivira za nadaljnje 

ustvarjanje. 

170. (PS4) Pohvala ga motivira za 

zavzetejše plesno ustvarjanje. 

Ugajanje drugim 

90. (S7) Ideja o motivu slike zaradi 

pogovora o prijateljih. 

105. (S8) Motivacija za slikanje je ideja za 

motiv. 

106. (S8) Motiv slike nastane ob spominu 

na prijatelja in njegov ljub konjiček. 

116. (S8) Slikanje kraja na katerega ima 

lep spomin. 

Izbira motiva Moţnost 

samostojnosti pri 

ustvarjanju 

58. (S4) Potreba po kapljicah za oči 

potešena; pripravljen na ustvarjanje. 

Zadovoljitev potreb 

53. (S4) S samogovorom se spodbuja k 

ustvarjanju. (tudi 67. (S5)) 

Samopobuda  

 

Najprej, kar sem opazila, ko sem spoznala Petra, je bilo veselje do plesa, saj je ob vsaki 

priloţnosti ţelel plesati. Kasneje sem odkrila tudi njegovo drugo veselje – likovno ustvarjanje. 

Tudi ob načrtnem pridobivanju podatkov v okviru pisanja diplomske naloge, sem opazila 

motivacijo za likovno ali plesno izraţanje, ki je bila skoraj vedno prisotna. Pogosto je na 

likovnih srečanjih ţe pripravljen čakal na moj prihod in začetek ustvarjanja.  Podatki, ki sem 

jih zbrala z opazovanjem so osnova za spodnjo analizo, v kateri bom skušala razjasniti vzroke 

za Petrovo motivacijo do ustvarjanja.  

Peter se srečuje s plesno in likovno dejavnostjo ţe vrsto let, zato si je verjetno pridobil 

občutek, da je ustvarjanje na teh dveh področjih prijetno opravilo, zaradi tega se priloţnosti 

ustvarjanja veseli. Ustvarjalnost najverjetneje tako doţivlja tudi zaradi različnih načinov 
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ustvarjanja, pri likovnih dejavnostih je na primer uporabljal akrilne barve, suhe barvice, oglje, 

flomastre, …, pri plesu pa je ustvarjal na glasbo različnih ritmov, svobodno, vodeno, naučeno, 

v skupini, v paru, …  Z novimi tehnikami je sprva imel teţave, a ko jih je osvojil, je rad 

ustvarjal z njimi. V času pridobivanja podatkov se je Peter v umetniških delavnicah 

pripravljal na odprtje lastne začasne slikarske razstave, v plesnih delavnicah pa se je skupina 

pripravljala na javni nastop v mestu. To pričakovanje mu je vlivalo veliko energije in zagona 

za likovno in plesno ustvarjanje.  

Svojo plesno in likovno dejavnost je kritično ocenjeval tako, da je ob odobravanju 

svojega izdelka ţelel nadaljevati z delom. Še večji zagon mu je dala potrditev katerega izmed 

soudeleţencev, moja ali pa delovne inštruktorice, saj si je ţelel odobravanje bliţnjih.  

Maslow trdi, da človek ne more delovati, dokler njegove potrebe niso zadovoljene. 

Poglavitne so fiziološke potrebe, ki morajo biti najprej zadovoljene. Ustvarjanje pri Petru prav 

tako ni bilo mogoče, dokler niso bile zadovoljene fiziološke njegove potrebe. Vsakodnevno 

jemanje kapljic je njegov ritual in potreba, zato ne zmore ustvarjati, dokler jih ne prejme. 

Lahko bi rekli, da je njegova ţelja po ustvarjanju odvisna od izpolnitve različnih potreb, kot je 

občutek varnosti, ugajanje drugim, uspešnost, sproščenost…  

Pomembno vlogo pri Petrovi ţelji po ustvarjanju ima tudi lastna izbira motiva pri slikanju 

ali vrste plesa. Lorezova (1998) omenja, da imajo osebe z Downovim sindromom teţave na 

področju kratkoročnega spomina, zato lahko razumemo Petra, kadar ima velike teţave s 

pomnjenjem plesnih korakov  in nejevoljo ob neuspešnosti. Pri lastni izbiri motivike ali vrste 

plesa pa ima občutek, da nadzoruje potek ustvarjanja. Bolj je sproščen, več ima svobode in 

zato je tudi ustvarjalnost izraţena v večji meri. Slike so bolj doţivete, saj so pogosto odraz 

lastnih izkušenj, ples pa je sproščen, doţivet  in gibi so izrazitejši. 

Zanimivo je tudi, da si Peter ob likovnih in plesnih dejavnostih pogosto prigovarja, kaj 

mora slikati ali zaplesati. S takšnim samogovorom se spodbuja in hkrati sledi svoji dejavnosti.  

Zlasti s plesom si skuša zapolniti svoj vsakdan. Zelo se veseli nastopov, ki jih imajo s 

skupino plesnih delavnic enkrat na mesec ali dva. Tudi v bivalni enoti, kjer stanuje v 

popoldanskih urah ustvarjajo predvsem z oblikovanjem mase.  

Potreba po ustvarjanju se pri Petru pojavlja dnevno. Vedno je pripravljen na delo v 

umetniški ali plesni delavnici, a morajo biti ob tem zadovoljeni določeni pogoji. Predvsem 

mora čutiti veselje do ustvarjanja in delovati v prostoru v katerem se počuti varnega in 

sproščenega.  
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4.2   2. Raziskovalno vprašanje: Kakšen vpliv ima umetniško ustvarjanje 

osebe z zmerno MDR na sproščanje frustracij? 

 

Tabela št. 3: Kode 1., 2. in 3. reda za kategorijo: Sproščanje frustracij 

2.  KATEGORIJA: SPROŠČANJE FRUSTRACIJ  

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 3. reda 

28. (S2) Slaba volja zaradi odsotnosti 

prijateljice. 

73. (S6) Slabe volje, a pripravljen na 

slikanje. 

88. (S7) Prizadene ga slab odnos s 

prijateljem. 

95. (S7) Spor z dekletom onemogoči 

njegovo ustvarjanje. 

146. (PS2) Zaradi skrbi ni osredotočen na 

delo. 

162. (PS3) Petru ni všeč, če se norčujejo iz 

njega, ko pleše. 

163. (PS3) Zaradi razburjenja nad 

soplesalcem zapusti prostor. 

Nezmoţnost ustvarjanja 

zaradi razburjenosti ali 

slabe volje 

Prepoznavanje 

napetosti 

17. (S2) Odklanja tisto, kar ni po njegovi 

volji. 

80. (S6) Peter odkriva slabe strani slikanja 

z ogljem. 

132. (PS1) Okviri ga omejujejo pri 

sproščenem plesu. 

Prilagajanje zahtevam 

48. (S4) Razdraţi ga čopič, ki ne vleče 

lepih polnih črt. 

92. (S7) Ni zadovoljen z vsakim čopičem. 

148. (PS2) Ni sproščen kadar se pri plesu 

moti. Postane razdraţljiv. 

159. (PS3) Peter se ne razjezi, ker ne 

obvladuje vseh gibov. 

Ob neuspehu pri 

ustvarjanju nastaja 

napetost. 
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10. (S1) Poslušanje radia ga med 

ustvarjanjem sprošča. 

103. (S8) Ob najljubši tehniki slikanja je 

bolj sproščen. 

119. (PS1) V prostoru, kjer bo potekala 

plesna delavnica, je videti sproščen. 

Potrebni so pogoji za 

sproščeno ustvarjanje 

Sproščanje napetosti 

54. (S4) Ustvarjanje mu izvabi neţne 

občutke. 

Ustvarjalnost sproţi 

pozitivna čustva 

77. (S6) Zaradi ustvarjanja se mu 

razpoloţenje popravi. 

96. (S7) Po pogovoru nadaljuje s 

slikanjem in končno se umiri. 

133. (PS1) Ob ţivahnem plesu se sprosti 

in komunicira z ostalimi. 

147. (PS2) Njegovo razpoloţenje se ob 

plesu popravi. Več se pogovarja. 

154. (PS2) Po koncu srečanja je njegovo 

razpoloţenje veliko boljše kot na začetku. 

164. (PS3) Ples ga razvedri po razburjenju. 

Ustvarjanje kot sredstvo 

za sprostitev napetosti 

 

Peter je oseba z Downovim sindromom in je opredeljen v skupino oseb z zmerno motnjo 

v duševnem razvoju. Za osebe z Downovim sindromom je značilno, da so prisotna velika 

nihanja v razpoloţenju in čustvenem ţivljenju (Jerončič, 1992), lahko pa so tudi prijazni, 

prijetni, neţni, druţabni, trmasti in mrki (Cunningham, 1999). Te značilnosti sem zaznala tudi 

pri Petru skozi proces opazovanja in pridobivanja podatkov.  

Iskala sem dejavnike, ki pri njem vzbudijo napetost, nelagodje pred, med ali po 

ustvarjanju. Opazila sem, da se zelo teţko prilagodi novim situacijam. Spremembe v strukturi 

ure, neobvladovanje likovne tehnike ali teţko prilagajanje pri učenju plesnih korakov so mu 

povzročale opazno nelagodje in napetost. Tako se je na primer jezil ob ustvarjanju z ogljem, 

ker so se mu umazali prsti in si jih je sproti ţelel očistiti. Vedno bolj je postajal napet tako, da 

je za nekaj minut prenehal z delom in se raje pogovarjal z menoj. Opazila sem tudi 

trmoglavost, ki je značilna za osebe z Downovim sindromom, ko se je uprl delovni terapevtki, 

da ne gre na sprehod, kar kaţe na njegovo teţko prilagajanje drugačnim situacijam. Tudi 

učenje korakov je bilo zanj neprijetno, saj si verjetno zaradi slabšega kratkoročnega spomina 
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ni uspel zapomniti vseh gibov in se motil. To mu je očitno povzročalo nelagodje, saj se je 

jezil nad lastnim neuspehom, še bolj pa ga je razjezilo prijateljevo zbadanje. Ker je rad 

uspešen in skuša biti samozavesten, ga je tak poloţaj razjezil do te mere, da ni zmogel več 

sodelovati in je za nekaj časa zapustil prostor.  

Prav razburjenje in slaba volja sta tista, ki sta bila prav tako zelo pogosta razloga, zakaj ni 

bil več sposoben sproščeno ustvarjati. Razburjenost se je navezovala na slabe odnose s 

prijatelji ali pa na določen dogodek. Vedno se je zelo burno odzval na različna zbadanja o 

njem ali njegovem ustvarjanju. Takrat je bila pozornost usmerjena k besednemu dvoboju s 

prijateljem in ne ustvarjanju. Pogosto je začel ustvarjati razburjen tudi ob določenih dogodkih, 

kot je odsotnost njegove prijateljice zaradi bolezni. Skozi ustvarjanje se je napetost sčasoma 

sprostila, a se je znova pokazala ob zaključku ure. Tudi neuspeh je bil pogosto razlog za 

nejevoljo, še posebno takrat, ko se je večkrat trudil, a mu na koncu kljub temu izdelek ni 

uspel.  

Kljub razburjenosti se je Peter vedno vračal k plesni ali likovni dejavnosti in napetost se 

je hitro sprostila. Opazila sem, da se je po razburjenju hitreje sprostil, če je med likovnim 

ustvarjanjem poslušal glasbo. Pogosto je med slikanjem po ritmu kimal z glavo ali z nogo 

udarjal po tleh in si tiho mrmral melodijo. K sproščanju je pripomogel tudi sam prostor in 

klima v njem. V prostoru, kjer so potekale plesne in likovne delavnice, se je počutil 

sproščenega, kar se je opazilo po domačnosti obnašanja in sproščenega navezovanja stikov s 

prijatelji.  

Ker ustvarjalna dejavnost Petru sprosti napetost, se pogosto skozi pogovor o motivu 

sprostijo pozitivna čustva in občutki. Pri likovnem ustvarjanju je na primer ob slikanju dveh 

prijateljev pripovedoval, kako skupaj preţivljajo prosti čas v bivalni enoti in kako ju ima rad. 

Pove tudi, da se včasih tudi sprejo, a so vseeno prijatelji. Preko ustvarjanja te slike (slika št. 7) 

je pozabil na spor med prijateljem, ki ga je malo prej razjezil. Tudi preko plesa lahko sprosti 

svoje napetosti, še posebno, kadar lahko samostojno izrazi svojo ustvarjalnost s spontanimi 

gibalnimi igrami. Takrat se poglobi v svoje misli in se pomiri.  

Likovna dejavnost naj bi pripomogla k sproščanju močnih občutij in privedla do olajšanja 

(Malchiodi, 2005). Peter je v času srečanj večkrat ţelel slikati, prav z namenom znebiti se 

napetosti, ki jo je tiščal v sebi.  

Opazila sem, da se je v času srečanj njegovo razpoloţenje praviloma vidno popravilo, če 

je likovno ali plesno ustvarjal. Sprostitev pa je dosegel le, če se je v likovnih in plesnih 

dejavnostih smel izraziti tako, kot si je ţelel sam, brez večjih omejitev, ki bi mu preprečevale 

uspeh. 
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4.3   3. Raziskovalno vprašanje: Kakšno vlogo zavzema umetniško 

ustvarjanje pri oblikovanju pozitivne samopodobe pri osebi z 

zmerno MDR? 

 

Tabela št. 4: Kode 1., 2. in 3. reda za kategorijo: Oblikovanje pozitivne samopodobe. 

3.  KATEGORIJA: OBLIKOVANJE POZITIVNE SAMOPODOBE 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 3. reda 

1. (S1) Nesrameţljivost ob predstavljanju 

svojega izdelka. 

3. (S1) Rad razkazuje svoje izdelke. 

117. (S8) Veselje do prisotnosti 

opazovalca pri svojem slikanju. 

176. (PS4) Všeč mu je, ko je opaţen. 

Zaupanje v lastno delo Odločnost kot odraz 

zaupanja v svoje 

ustvarjanje 

63. (S5) Visoka koncentracija med 

slikanjem. 

172. (PS4) Ob lastnem izvirnem gibanju je 

zavzet za ples in ne komunicira z drugimi. 

Zapiranje v lasten svet 

ustvarjanja 

4. (S1) Pred slikanjem si je ustvaril 

delovni načrt, zastavil si je kakšen mora 

biti končni izdelek. 

19. (S2) Samostojno izbere likovno 

tehniko. 

65. (S5) Vnaprej načrtuje likovno 

ustvarjanje, ima zastavljen cilj. 

87. (S7) Samostojnost pri pripravi 

pripomočkov. 

102. (S8) Na ustvarjanje se pripravi s 

samozavestjo in ciljem. 

Zastavljanje ciljev 

23. (S2) Upiranje zastavljenim okvirom. 

66. (S5) Ne pusti si vsiljevati mnenja 

drugih. 

79. (S6) Ţelja po samostojnem ustvarjanju, 

ne sprejema predlogov. 

Upiranje zastavljenim 

okvirom 
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91. (S7) Samosvoj način slikanja. 

30. (S2) Popravlja izdelek, dokler ni 

zadovoljen z njim. 

107. (S8) Ocenjuje svoj izdelek (tudi 113. 

(S8)). 

83. (S6) Peter občuduje svoj izdelek. 

Samokritičnost Sposobnost 

vrednotenja 

ustvarjalnosti 

126. (PS1) Ţeli se dobro odrezati na 

nastopu. Ni mu vseeno, kakšen vtis bo 

naredil. 

Ţelja po uspehu 

35. (S3) Ţelja čim prej začeti z likovno 

dejavnostjo, samozavesten. 

36. (S3) Samozavesten v tem kar slika. 

64. (S5) Peter je samozavesten v svojem 

ustvarjanju. 

136. (PS1) Prepričan je v svoje plesne 

sposobnosti. 

9. (S1) Všeč mu je zanimanje za njegovo 

ustvarjanje. 

Občutek samozavesti Odraz značaja v 

ustvarjanju 

56. (S4) Pohvala prijatelja ga razveseli in 

vlije samozavest. 

70. (S5) Pohvala pozitivno vpliva na 

njegovo samozavest in motivacijo. 

84. (S6) Pohvala ga motivira za nadaljnje 

ustvarjanje. 

Pohvala kot sredstvo za 

spodbujanje 

samozavesti 

 

Umetniško ustvarjanje, tako plesno kot likovno, je področje, kjer so lahko osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju enakovredne vsem ostalim ljudem. Ustvarjanje daje 

osebam moţnost sprostitve in stik z normami običajnosti.  

Grubešičeva (1999) pravi, da ustvarjalna dejavnost povečuje osebno kompetentnost in 

samopotrjevanje posameznika – gradi pozitivno samopodobo (v Gorišek, 2004).  

Peter je pri plesnem in likovnem ustvarjanju samozavesten in prepričan v svoje delo. 

Ustvarjalne dejavnosti se vedno loti z zanosom in zaupanjem v lastno delo. Opazila sem, kako 

veliko mu pomeni pohvala, saj je po njej ustvarjal še bolj zavzeto in s prepričanjem, da 

uspešno ustvarja. Tudi Lorenzova (1998) trdi, da pohvale in spodbude pri osebah z 
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Downovim sindromom dobro vplivajo na njihov napredek in pridobitev samozavesti. Potreba 

po potrditvah odraţa del njegovega značaja, ki je prijeten, odločen in samoiniciativen, a je 

kljub vsemu pogosto izgubljen, ko mu kaj ne uspeva.   

Pri osebah z zmerno motnjo v duševnem razvoju je pomembno razvijanje pozitivne in 

stabilne samopodobe, saj je v nasprotnem primeru oteţeno njegovo sodelovanje v vsakdanjih 

nalogah (Gorišek, 2004). Tako tudi Peter preko plesnega in likovnega ustvarjanja in 

doţivljanja uspeha na tem področju krepi samozavest, ki pozitivno vpliva na razvijanje 

njegovega odnosa do okolja.  

Njegova pozitivna samopodoba se je razvila do te mere, da je sposoben samokritičnosti 

do rezultatov svojega ustvarjanja in se zavedati, da je le tako lahko uspešen. Tako na primer 

ocenjuje svoj likovni izdelek in ga popravlja, dokler z njim ni zadovoljen ter ga lahko pokaţe 

drugim. Tudi pri plesu ve, kdaj je neuspešen in se zavzeto trudi, da izboljša svoje gibe, s 

katerimi ni zadovoljen.  

Menim, da je prav odločnost pri ustvarjanju tista, ki je odraz pozitivne samozavesti. Ta se 

kaţe z zastavljanjem ciljev o končnem rezultatu, z upiranjem zastavljenim okvirjem s strani 

delovnih inštruktorjev in pa zapiranjem v lasten svet v katerem ustvarja. Peter pogosto tiho 

slika ali pleše, še posebno takrat, ko je odločen ustvariti odlično sliko oziroma odplesati ples 

tako, kot si ga predstavlja.  

 

4.4   4. Raziskovalno vprašanje: Kakšno vlogo ima umetniško ustvarjanje 

pri komunikaciji osebe z zmerno MDR? 

 

Tabela št. 5: Kode 1., 2. in 3. reda za kategorijo: Komunikacija. 

3.  KATEGORIJA: KOMUNIKACIJA 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 3. reda 

6. (S1) Kljub osredotočenosti na delo ne 

izključuje okolice. 

7. (S1) Odnosi z bliţnjimi so mu 

pomembnejši kot likovno ustvarjanje. 

55. (S4) Ob ustvarjanju sledi dogajanju v 

prostoru. 

69. (S5) Ne odklanja pogovora med 

Spremljanje okolice 

med ustvarjanjem 

Besedna 

komunikacija med 

ustvarjanjem 
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slikanjem. 

78. (S6) Med ustvarjanjem je pozoren na 

dogajanje okoli sebe. 

11. (S1) Ob padcu koncentracije prekine z 

delom in se druţi z ostalimi člani slikarske 

delavnice. 

150. (PS2) Ko izgubi zanimanje za ples, ki 

ga ne obvladuje, se pogovarja s 

prijateljem. 

Pogovor kot odmor 

med ustvarjanjem 

12. (S1) Pogovor o preţivljanju počitnic in 

svojih ţeljah. 

13. (S1) Pogovor o najinih skupnih 

dejavnostih. 

14. (S1) Pogovor o njegovi druţini. 

21. (S2) Sproščen pogovor ob slikanju. 

75. (S6) Med slikanjem se spominja 

dogodkov, ki jih drugače ne omenja. 

89. (S7) Med slikanjem pripoveduje o 

prijateljih. 

110. (S8) Med slikanjem razmišlja o 

vsakdanjih dogodkih. 

124. (PS1) Med plesom sproščeno klepeta 

s prijatelji. 

133. (PS1) Ob ţivahnem plesu se sprosti 

in komunicira z ostalimi. 

137. (PS1) Med njemu ljubemu plesu se 

pogovarja z ostalimi v skupini. 

Pogovor kot odraz 

sproščenosti med 

ustvarjanjem 

22. (S2) Osredotočenost na slikanje – hitro 

se umakne vase. 

24. (S2) Poglabljanje v misli med 

slikanjem. 

130. (PS1) Predan je zahtevnejšemu plesu 

in se ne pogovarja z ostalimi v skupini. 

Ustvarjanje kot 

moţnost umika v svoj 

svet. 

Ustvarjalnost kot 

priloţnost 

poglabljanja vase 
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172. (PS4) Ob lastnem izvirnem gibanju je 

zavzet za ples in ne komunicira z drugimi. 

174. (PS4) Med zavzetim plesnim 

ustvarjanjem je zaprt vase, a vseeno vesel. 

40. (S3) Pogovor samega s seboj in 

opominjanje na določene detajle. 

53. (S4) S samogovorom se spodbuja k 

ustvarjanju (tudi 67 (S5)). 

Samogovor 

37. (S3) Med nezahtevnim ustvarjanjem je 

sproščen. Likovni izdelek je izhodišče za 

pogovor. 

50. (S4) Pogovor o motivu slike; 

pripoveduje o naravi in njegovih 

izkušnjah. 

98. (S7) Preko likovnega izdelka steče 

pogovor o njegovih načrtih. 

Likovni izdelek kot 

izhodišče za pogovor 

Podoţivljanje 

realnosti preko 

ustvarjalnosti 

2. (S1) Lastna interpretacija mavrice. 

52. (S4) Uporaba intenzivnih in 

nasprotujočih barv. 

171 (PS4) Peter si predstavlja ţivljenjsko 

situacijo in jo pokaţe z gibanjem. 

Ustvarjanje je povezano z 

lastno izkušnjo 

153. (PS2) Med plesom nebesedno 

komunicira s prijateljem s posnemanjem 

nekaterih njegovih gibov. 

Nebesedna 

komunikacija 

 

166. (PS4) V pričakovanju plesnih 

delavnic je dobre volje in pripoveduje o 

svojih preteklih dogodkih. 

Pričakovanje  

 

Bistvo komunikacije je zmoţnost sporočati svoje ţelje, misli in čustva drugim in izvedeti, 

kaj drugi ţelijo, mislijo in čutijo. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju pogosto zaradi 

razvojnih ovir nimajo te moţnosti, zato je plesna in likovna dejavnost eden izmed načinov, 

kjer se lahko izrazijo nekoliko drugače. Ustvarjanje v varnem okolju pripelje do sprostitve pri 

pogovoru in pomembno prispeva k odnosu med terapevtom in klientom (Malchiodi, 2005). 
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Peter se je med ustvarjanjem posvečal okolici in je ni izključeval, a to le v primeru, ko 

njegova zbranost ni bila namenjena izključno ustvarjalni dejavnosti. Tako je med sproščenim 

slikanjem ali plesom spremljal pogovor v okolici in se po potrebi odzival nanj. Koban 

Drobnikova (2005) pravi, da je plesna dejavnost  primerna za navezovanje stikov z okolico in 

za navajanje primernih odnosov do drugih ter je tako učinkovito sredstvo socializacije. Enako 

bi lahko trdili tudi za likovno dejavnost. Pogovor sem razumela tudi kot odraz sproščenosti 

med ustvarjanjem, a se ta ni vedno navezoval na samo ustvarjanje. Tako se je večkrat 

pogovarjal o svojem vsakdanjiku, o svojih ţeljah, prijateljih. Ustvarjanje ga je spodbudilo do 

pripovedovanja o dogodkih in osebah, kot je njegova druţina, ki jih drugače ne omenja. 

Klepet s prijatelji v skupini je bila njegova najljubša dejavnost, kot odmor od likovne in 

plesne dejavnosti, kadar je postal utrujen, manj motiviran ali razdraţljiv. Ker ima veliko otrok 

z Downovim sindromom kratkotrajno koncentracijo, je dobro menjati dejavnosti, zato je 

pogovor prijetna sprememba.  

Zgodilo se je tudi, da se je Peter izoliral od okolice in tiho ustvarjal, le občasno si je 

prigovarjal, kaj bo njegov naslednji korak. V tem času je ustvarjal veliko bolj zavzeto, a 

počasi, lahko se je prepustil svojim notranjim občutkom. V tem času ni pogrešal pogovora in 

mu tišina ni bila neprijetna. Zanimiva je bila tudi njegova nebesedna komunikacija s 

soudeleţencem na plesnih delavnicah, ko sta preko gibanja posnemala, tudi izzvala drug 

drugega in tekmovala.  

Njegova likovna in plesna ustvarjalnost je bila večkrat odraz njegove lastne izkušnje. Kar 

se je meni sprva zdelo kot zastava, mi je predstavil kot mavrico. Interpretacija mavrice (slika 

št. 1) je bila drugačna, kot si jo navadno predstavljamo. Večinoma je uporabljal intenzivne, 

nasprotujoče si barve in s tem izdelek naredil zanimiv. Tudi ples, s katerim je ponazarjal 

dogodke, ne bi bil mogoč, če prej ne bi imel neke izkušnje in vsakdanjega ţivljenja.  

Likovni izdelek je bil večkrat sredstvo, preko katerega je stekel pogovor, lahko pa je 

izdelek nastal po pogovoru, ki sva ga imela pred začetkom njegovega ustvarjanja. Med 

slikanjem je rad govoril o dogodku ali izkušnji in se spominjal pretekle situacije ali pa se je 

ob sliki spomnil svojih načrtov, ki jih namerava izpeljati. Pogovori o njegovih likovnih 

izdelkih so omogočili razumevanje njegovega doţivljanja sveta okoli sebe in odnosov z 

bliţnjimi. Izdelki, ki so bili povod za pogovor, so bili odraz pozitivnih izkušenj, zato je bilo 

njegovo razpoloţenje pozitivno naravnano in sproščujoče. Peter je preko plesne in likovne  

ustvarjalnosti imel moţnost podoţivljanja realnosti, kar je imelo na nek način terapevtski 

učinek.  
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Ustvarjalna dejavnost se je med srečanji izkazala kot dober posrednik spodbujanja 

komunikacije, še posebno razvijanju in razumevanju pogovora. Ustvarjanje v varnem okolju 

in pogovori o delih so pripomogli h gradnji zaupanja, meni kot opazovalki pa so pripomogli k 

razumevanju Petrovega vedenja in doţivljanja.   
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5 Zaključek 

Tako likovno kot tudi plesno izraţanje sta močno povezani s človeško ustvarjalnostjo, ki 

je s svojo raznovrstno naravo in prisotnostjo na več področjih človekovega delovanja ţe od 

nekdaj predmet zanimanja raziskovalcev in povzroča teţave tistim, ki jo ţelijo jasno opredeliti 

(Trstenjak, 1981).  

Ustvarjalni značaj umetnosti se kaţe pri spreminjanju videne stvari v doţiveto, umetnik 

pa na svoj način doţivljanje sveta podaja v umetnini in s tem izrazi svoja lastna doţivljanja in 

čustvovanja (prav tam).  Likovno in plesno izraţanje je zdravilno tudi kot oblika neverbalne 

komunikacije misli in občutij, zaradi česar je tudi eno od izhodišč pomoči z umetnostjo.  

Zgornje trditve našega filozofa in psihologa so bile poleg drugih vedenj ključne za 

razvijanje mojega razmišljanja v teoretičnem delu diplomske naloge, ki je namenjena 

opredelitvi in predstavitvi povezav med likovnim in plesnim ustvarjanjem ter značilnostmi 

zmerne motnje v duševnem razvoju.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju se na likovno in plesno ustvarjanje ter rezultate 

njihovega ustvarjanja odzivajo zelo podobno kot ostali ljudje. V okviru likovnega in plesnega 

ustvarjanja razvijajo ustvarjalnost, kritičnost, sproščanje in čustveno doţivljanje ter zmoţnost 

sprejemanja novosti. Likovna in plesna dejavnost predstavlja pomembno aktivnost v ţivljenju 

mnogih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki jim jo navadno omogočajo varstveno 

delovni zavodi ali druge ustanove (društva) in znatno spodbuja boljšo in večjo vključitev teh 

oseb v širše okolje ter osmišlja in bogati ţivljenje.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge sem z metodo kvalitativnega raziskovanja, 

študijo primera, preučevala vlogo in pomen ter smiselnost vključevanja likovne in plesne 

dejavnosti v ţivljenje oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ob raziskovalnih vprašanjih 

sem raziskovala tudi moţen terapevtski učinek ustvarjalne dejavnosti na take osebe. Izvedla 

sem likovna srečanja, ki so potekala po eno uro osem dni, ter plesna srečanja, kjer sem 

sodelovala kot opazovalec in so prav tako potekala eno uro. Opazovala sem dejavnike, ki 

vplivajo na motivacijo osebe za likovno ali plesno dejavnost, proučila vpliv ustvarjanja na 

sproščanje frustracij ter opredelila pomen likovne in plesne dejavnosti pri komunikaciji osebe 

z zmerno motnjo v duševnem razvoju.  

Raziskava je bila namenjena izključno pridobivanju potrebnih podatkov za razvijanje 

ugotovitev na zastavljena vprašanja in je bila izvedena v umetniških delavnicah varstveno-

delovnega zavoda INCE Mengeš in prostorih zveze Soţitje Mengeš. Uporabniki, kot tudi 

oseba, ki sem jo proučevala, delo v umetniških delavnicah pogosto opredeljujejo kot sluţbo, 
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zato delo tam poteka po ustaljenem ritmu, navadah. Opazila sem, da je moj prihod v delavnice 

uporabnike razţivel, veliko so prihajali k meni, ko sem sedela ob opazovancu, mi kazali svoje 

izdelke, skratka v njihov vsakdan sem prinesla nekaj pozitivne spremembe. Tudi med 

opazovanjem plesnih delavnic sem bila deleţna pozornosti udeleţencev, saj so me vabili k 

plesu, se hoteli pokazati, kaj znajo plesati. Ker sem v njihovo okolje v dneh raziskovanja 

prinesla pozitivno spremembo, je moja prisotnost pozitivno vplivala na učinek ustvarjalnosti 

opazovane osebe.  

 

Podajam sklepne ugotovitve na štiri zastavljena raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Kaj spodbudi osebo z zmerno MDR k umetniškemu ustvarjanju? 

Ţeljo po ustvarjanju pri osebi z zmerno MDR v plesni in likovni dejavnosti je mogoče 

povezati z več dejavniki. Pred začetkom ustvarjalne dejavnosti se mora oseba počutiti 

sproščeno in kazati veselje do izbranega načina ustvarjanja. Ustvarjanje mora vsekakor 

doţivljati kot prijetno opravilo. Pričakovanje oziroma delovanje za cilj, ki se ga oseba veseli 

in moţnosti samosvojega izraţanja ideje ter obenem pozitiven odziv okolice ob uspehu, je 

tudi eden izmed dejavnikov, ki odgovarja na zadano raziskovalno vprašanje. Začetek 

ustvarjalne dejavnosti je oteţen ob uvajanju novih situacij, katerim se oseba teţje prilagodi. 

Ustvarjanje je nemogoče, dokler oseba ne zadovolji osnovnih fizioloških in drugih njemu 

pomembnih potreb.  

RV 2: Kakšen vpliv ima umetniško ustvarjanje osebe z zmerno MDR na sproščanje frustracij? 

Ustvarjanje preko umetnosti pripomore, da pri osebi z zmerno MDR lahko prepoznamo 

nekatere napetosti, kot sta razburjenje, jeza. Ti se lahko pojavijo zaradi teţkega prilagajanja 

omejitvam ali neuspešnosti. Večina napetosti, ki jih lahko prepozna preko umetniškega 

ustvarjanja lahko izhaja iz razvojne motnje ali pa same narave osebe. Ustvarjalna dejavnost 

prav tako pripomore k sproščanju napetosti, sprostitev pa traja, dokler se oseba počuti ugodno 

in sproščeno.   

RV 3: Kakšno vlogo zavzema umetniško ustvarjanje pri oblikovanju pozitivne samopodobe 

pri osebi z zmerno MDR? 

Oseba z zmerno motnjo v duševnem razvoju si lahko preko zadostnega števila pozitivnih 

izkušenj in pohval ob ustvarjalnih dejavnostih pridobi dovolj samozavesti, kar se začne 

odraţati na značaju. Oseba si pridobi zaupanje v lastno delo, odločnost in sposobnost 

samokritičnosti.  
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RV 4: Kakšno vlogo ima umetniško ustvarjanje pri komunikaciji osebe z zmerno MDR? 

Ustvarjalnost ima vsekakor močno vlogo pri spodbujanju komunikacije pri osebah z zmerno 

MDR. Likovna dela ali ples so lahko izhodišče za pogovor, ki pripomore k razumevanju 

vedenja in doţivljanja osebe z zmerno MDR. Sam proces ustvarjanja je lahko odlična 

priloţnost za druţenje in pogovor z vrstniki osebe z zmerno MDR, obenem pa se oseba lahko 

umakne vase v svoj svet, kjer v miru podoţivlja dan in premišljuje.  

 

Nisem strokovnjak za področje terapije z umetnostjo, zato ne morem svojih opaţanj 

posploševati ali zaključevati, sem pa opazila, kako je likovna in plesna dejavnost večinoma 

pozitivno vplivala na opazovano osebo. Peter je imel je priloţnost, da se je skozi likovno ali 

plesno ustvarjanje poglobil vase in ustvarjal v svojih mislih, tišini. Ob ustvarjanju je za nekaj 

časa pozabil na skrbi in teţave, ki so ga pestile, ali pa se je pomiril ob prepiru. Ob ustvarjalnih 

dejavnostih ima vsak priloţnost se dokazovati in  stremeti k zastavljenemu cilju, kar ima ob 

pozitivnih izkušnjah dober učinek na gradnjo samozavesti.  

Raziskava je bila izvedena kot študija enega primera, zato rezultatov pridobljenih s 

pomočjo analize ne moremo posploševati na širšo populacijo oseb. Verjetno bi bila študija ob 

uporabi večjega vzorca zaradi moţnosti primerjave zanimivejša in zunanje veljavnejša, a je 

področje raziskovanja oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Zaradi raznolikosti te 

skupine na tem mestu preobseţno, zato širše in poglobljeno pridobivanje podatkov prepuščam 

nadaljnjim raziskavam.   

Raziskava je torej pokazala, da ima likovna in plesna dejavnost pomemben vpliv na 

osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Ti dve dejavnosti ob ustreznih oblikah in 

metodah dela omogočata razvoj osebnostnih lastnosti in sposobnosti, kot so ustvarjalnost, 

doslednost, iniciativnost, iskrenost, strpnost in samozavest.  

Ob začetnem pregledovanju literature pred oblikovanjem ciljev raziskovalne naloge sem 

opazila, da je na področju vpliva umetniške ustvarjalnosti na osebe z motnjo v duševnem 

razvoju izvedenih malo raziskav, saj je večina podobnih raziskav namenjena večinski 

populaciji in otrokom. Menim, da bi bilo to področje potrebno nadgraditi z več podrobnejšimi 

raziskavami, ki bi bile izvedene na obseţnejšem vzorcu. 

Ob izdelavi diplomske naloge se mi je podrobneje odpri svet oseb z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovo doţivljanje ob likovnem in plesnem ustvarjanju. Čudovito je 

vstopati v njihov krog, kjer vladata iskrenost, prijateljstvo in otroško veselje.  
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7 Priloge 

7.1 Priloga 1: prikaz primera kodiranja srečanj 

POTEK OPAŢANJA 

Ko sem pristopila k Petru sem opazila, da je ţe začel 

z današnjim ustvarjanjem. Razloţil mi je, da danes 

ponovno riše mavrico. 

1. Nesrameţljivost ob 

predstavljanju svojega izdelka. 

Opazila sem, da je njegova mavrica sestavljena iz 

dveh barv, mene pa je nekako spominjala na 

zastavo. Pokazal mi je še več mavric, ki jih je 

narisal prejšnje dni, le da so bile te v drugačni 

kombinaciji barv. Vse te bo na koncu sestavil v eno 

ogromno mavrico.  

 

2. Lastna interpretacija mavrice. 

3. Rad razkazuje svoje izdelke. 

4. Pred slikanjem si je ustvaril 

delovni načrt, zastavil si je 

kakšen mora biti končni 

izdelek. 

Za risanje je uporabljal flomastre. Med slikanjem je 

bil nagnjen nad risalno površino in se sklanjal z 

očmi zelo blizu risbi, kar je verjetno posledica 

slabega vida. 

5. Slabovidnost vpliva na njegov 

način slikanja. 

Risal je zavzeto, pri tem pa vseeno poslušal kaj se 

dogaja v okolici, saj se je hitro vključil v pogovor, 

če se mu je tema zdela zanimiva. 

6. Kljub osredotočenosti na delo 

ne izključuje okolice. 

Posebno pozoren je bil na dekle poleg sebe, s 

katerim se dobro razumeta. 

7. Odnosi z bliţnjimi so mu 

pomembnejši kot likovno 

ustvarjanje. 

Nekaj minut po mojem prihodu, je prekinil z delom 

in od terapevtke zahteval kapljice za oči, ki jih 

očitno dobiva vsak dan. Ta mu je razloţila, da za to 

še ni čas in naj se vrne k delu. Zaradi tega je bil 

nekaj časa nemiren in nekoliko čemeren, a se je 

kmalu vključil v pogovor, ki je potekal.  

 

8. Na osredotočeno likovno 

ustvarjanje vpliva 

pričakovanje vsakdanjega 

rituala – kapljice za oči.  

Na moja vprašanje je med risanjem rad odgovarjal, 

z veseljem je tudi povedal, kaj rad ustvarja in s 

kakšno likovno tehniko. Opazila sem, da je bil med 

ustvarjanjem dobro razpoloţen, a nekoliko zaspan. 

9. Všeč mu je zanimanje za 

njegovo ustvarjanje. 
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 (nadaljevanje tabele predloge 7.1) 

  

Ker je bil v delavnici priţgan radio, si je med znano 

pesmijo prepeval, a se vseeno posvečal risbi. Če mu 

je koncentracija popustila, je z delom prekinil in se 

sprehodil po delavnici ali pa se zapletel v pogovor z 

menoj oziroma prijateljem.  

 

1. Poslušanje radia ga med 

ustvarjanjem sprošča. 

2. Ob padcu koncentracije 

prekine z delom in se druţi z 

ostalimi člani slikarske 

delavnice. 

Pripovedoval mi je o tem, kako se veseli letovanja 

v Savudriji, kamor s z bivalno enoto odpravljajo 

naslednji teden. Upa, da bodo imeli lepo vreme in 

nič deţja. Pravi, da je njegova najljubša barva 

modra, tako kot je morje. Obujal je spomine, kako 

dobro se je imel, ko sva skupaj likala perilo na 

socialnih delavnicah, ki sem jih takrat vodila, kar 

me je presenetilo, da se je še spomnil, saj je bilo to 

ţe več kot pred tremi leti. Zelo rad je pripovedoval 

tudi o svoji mali nečakinji in svoji sestri.  

 

3. Pogovor o preţivljanju 

počitnic in svojih ţeljah.  

4. Pogovor o najinih skupnih 

dejavnostih. 

5. Pogovor o njegovi druţini. 

Po eni uri se je odločil, da ne bo več risal ter  

pospravil vse pripomočke. Povedal mi je, da bo 

sedaj počakal na kosilo in da ne ţeli več risati. 

Nadaljeval bo popoldne, če se ne bodo odpravili na 

sprehod. Sama sem ga zato naprosila, naj mi 

pokaţe še kakšne svoje slike, kar je z veseljem 

naredil. Kasneje sem se od njega in ostalih 

varovancev poslovila in jim obljubila, da pridem 

naslednji dan.  

 

6. Ko se naveliča slikati, kljub 

temu da ne dokonča izdelka, 

zaključi z ustvarjanjem.  

7. Počuti se domačega v okolju v 

katerem ustvarja.  
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7.2 Priloga 2: Primer opazovalne lestvice 

 

  

Št. srečanja: 3. srečanje (S3) 

 

Razpoloţenje 

 

 

- na začetku je Peter dobre volje 

- veselo razlaga, kaj riše 

- po koncu slikanja je njegovo razpoloţenje zaradi utrujenosti slabše 

 

Motivacija 

 

 

- moţnost samostojne izbire motiva 

- vesel, ker je lahko ostal v delavnica in ni šel na sprehod 

 

Koncentracija 

 

 

- osredotočen na delo 

- sliko konča hitreje kot običajno 

- osredotočenost med slikanjem včasih zmoti pogovor s prijateljem 

v skupini 

 

Komunikacija 

 

 

- Peter je med slikanjem zgovoren 

- med slikanjem razlaga, kaj slika 

- pogovarja se o sliki, ne ţeli moje pomoči 

- medtem ko slika se pogovarja s prijateljem v skupini  

- vse pogovore načne sam 

 

Fleksibilnost 

 

 

- da laţje slika, vstane in se giblje okoli slike 

- sliko prime na robu in si zraven prigovarja, da je tako prav, saj se 

bo drugače umazal 

 

Napetost 

 

 

- med ustvarjanjem ni napet in je sproščen 

- po končanem slikanju je nekoliko utrujen in brez volje 

- po tem, ko je zaključil izdelek, ne ţeli več ustvarjati 

 

Ostalo 

 

 

- rabi pomoč pri izbiri barve zaradi slabega vida 

- uporabi intenzivne barve (da jih bolje vidi?) 

- sam pripravi in pospravi delovno površino 
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7.3 Priloga 3: Seznam likovnih izdelkov 

Zaporedna številka slike Naslov Likovna tehnika 

Slika 1 »Mavrica« Flomastri 

Slika 2 »Jasna« Flomastri/tuš 

Slika 3 »Stric z zastavico« Tuš 

Slika 4 »Drevo« Akrilne barve 

Slika 5 »Sonce, pa hiša, pa roţa« Akrilne barve na kartonu 

Slika 6 »Blok« Oglje 

Slika 7 »Nada in Joţe« Akrilne barve 

Slika 8 »Mavrica, koča in balinanje« Akrilne barve 

Slika 9  »Pikapolonica« Barvni svinčniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: "Mavrica" 
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Slika 2: "Jasna" 

Slika 3: "Stric z zastavico" 
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Slika 4: "Drevo" 

Slika 5: "Sonce, pa hiša, pa roža" 
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Slika 6: "Blok" 

Slika 7: "Nada in Jože" 
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Slika 8: "Mavrica, koča in balinanje" 

Slika 9: "Pikapolonica" 


