
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije  

v Novi Gorici 
 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKEGA 

STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

PRVE STOPNJE 

 

VPLIV KLASIČNE GLASBE NA 

MLADOSTNIKE S TEŽKO MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Mentor: Doc.dr. Sebastjan Kristovič 

 

 

Kočna, november 2016               Jasna Mulej Legat 



 
 

IZJAVA O AVTORSTVU 

  

Spodaj podpisana Jasna Mulej Legat, z vpisno številko 86013047, 

izjavljam, 

da je diplomsko delo z naslovom Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v 

duševnem razvoju, ki sem ga napisala pod mentorstvom  doc. dr. Sebastjana Kristoviča, 

  

  

 rezultat lastnega raziskovalnega procesa,  

 da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem 

delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  

 da so vsa citirana ali povzeta dela drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov,  

 da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 

bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so 

tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu; Zakon o 

avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07-UPB3, 68/08, 85/10 Skl.US: U-I-

191/09-7, Up-916/09-16),   

 da se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 

delo, za moj status na fakulteti ter ukrepov Fakultete za uporabne družbene študije v 

skladu z njenimi pravili,  

 da je elektronska oblika identična tiskani obliki dela ter soglašam z objavo dela na 

spletni strani fakultete,   

 da je delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnimi navodili in pravilniki 

objavljenimi na spletni strani fakultete.  

 

 Kočna, november 2016                     Jasna Mulej Legat



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Žan – ti si moja večna inspiracija. Hvala ti za vse čarobne skrivnosti življenja. 

 

Hvala Ajdi, Ajli, Katarini, Kristini K., Kristini Š., Maji, Urški in Mihu. Vi ste moji Žarkci in 

brez vas ne bi bila to, kar sem. V moje življenje ste vnesli nešteto iskrenih nasmehov in 

drobnih radosti. V čast mi je, da ste me sprejeli v svoja življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

POVZETEK 

Diplomsko delo predstavlja mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju in vpliv klasične 

glasbe na njih. Na to temo smo izvedli raziskavo v skupini mladostnikov s težko motnjo v 

duševnem razvoju, ki živijo v domu Žarek, v CUDV Matevža Langusa v Radovljici.  

Veliko ljudi zamenjuje duševno bolezen z motnjo v duševnem razvoju, zato smo v 

teoretičnem delu obrazložili, kaj sploh je motnja v duševnem razvoju in pomembne razlike v 

primerjavi z duševno boleznijo, na katera področja človekovega življenja sega, kdo so osebe z 

motnjo v duševnem razvoju in kako živijo. Osredotočili smo se na mladostnike s težko motnjo 

v duševnem razvoju in njihove značilnosti. Ker je zelo pomemben del naloge tudi klasična 

glasba, smo jo razložili po obdobjih in izpostavili skladatelje, ki so s svojimi deli pisali 

zgodovino. Dela omenjenih skladateljev so bila v raziskavi tudi poslušana.  

Empirični del diplomske naloge zajema predstavitev v raziskavi opazovanih uporabnikov, 

njihove diagnoze in stanja, potek raziskave in predstavitev dobljenih rezultatov. Raziskavo 

smo opravljali med oktobrom 2015 in junijem 2016 v skupini osmih uporabnikov, v CUDV 

Matevža Langusa v Radovljici. Sodeloval je tim varuhinj in pedagogov, svoja opažanja smo 

beležili v za to oblikovane protokole. Pred izvedbo raziskave smo si zastavili nekaj vprašanj, 

na katera smo ob opazovanju ciljne skupine dobili odgovore in jih v razpravi tudi predstavili. 

KLJUČNE BESEDE: motnja v duševnem razvoju, osebe z motnjo v duševnem razvoju, 

mladostniki s težko motnjo v duševnem razvoju, klasična glasba, glasbena terapija 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on adolescents with severe mental disabilities and the influence of 

classical music on them. We carried out a study on a group of adolescents, living at home 

Žarek, facility of healthcare care center Matevž Langus in Radovljica. 

Many people confuse mental illness with mental disability, therefore the theoretical part of 

this thesis explains, what a developmental disorder is, significant differences compared to a 

mental illness and to which areas of human life this disorder extends, who the people with 

mental disabilities are and how they live. We focused our study on adolescents with severe 

mental disorders. Since the most important part of this thesis was the classical music, we 



 

 
 

divided the music into time periods, focusing on composers who had an impact on history 

with their works. Those works were also listened to by our adolescents involved in our study. 

The empirical part of the thesis includes a presentation of the study of patient observations,, 

their diagnosis and status, course of research and presentation of the results. The study was 

carried out from October 2015 to June 2016 on a group of eight adolescents from healthcare 

center CUDV Matevž Langus in Radovljica. The team who participated in this study was 

composed of guardians and educators, who also recorded all the observations. Before 

conducting the research, we formed four research questions to be answered for the purpose of 

this thesis. Those answers are also presented in this diploma thesis. 

KEYWORDS: intellectual disability, people with intellectual disability, adolescents with 

severe intellectual disability, classical music, music therapy 
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1 UVOD  

Odnos do oseb z motnjo v duševnem razvoju, tudi do najtežje gibalno oviranih, se je v zadnjih 

dvajsetih letih močno spremenil. Od medicinskega pristopa se je osredotočil na njihovo 

samostojnost in neodvisnost. Ta filozofija izhaja iz dejstva, da vsak človek najbolje pozna 

svoje potrebe in zmožnosti, vključno s pogoji v danem okolju, ki mu omogočajo ali 

onemogočajo enakovredno in polno življenje v družbi. (Zbornik, 1997) 

Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbo pomeni, da bodo sposobni živeti 

kar najbolj normalno življenje, kolikor je mogoče. Gre za trajni in dinamični proces skupnega 

prilagajanja, pri katerem se sposobnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju razvijejo do 

skrajnih meja. Tudi družba bi morala prevzeti odgovornost zanje tako, da sprejme določene 

ukrepe, s katerimi spodbuja vključevanje in enake možnosti. 

Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi 

dodatnimi motnjami imajo ohranjene osnovne sposobnosti za razvoj socializacije, 

sporazumevanja, samooskrbe in zaposlitve. V procesu vzgoje in izobraževanja pridobivajo 

znanja, spretnosti in navade, ki jih v ustreznih razmerah ohranjajo v okolju, v katerem živijo. 

Z različnimi dejavnostmi se vključujejo v okolje. Ker so njihove dodatne težave po navadi 

progresivne, je namen dela s takimi osebami dvigovanje kvalitete življenja na vseh ravneh.  

Skozi pričujočo nalogo smo pojasnili kaj je motnja v duševnem razvoju, kako je naša 

raziskava povezana s klasično glasbo, opisali smo posamezna zgodovinska obdobja, glasbene 

značilnosti in skladatelje. Osredotočili smo se na mladostnike s težko motnjo v duševnem 

razvoju in skušali ugotoviti, kako klasična glasba vpliva na njihova počutja in razpoloženja.  

Ker je opazovana skupina tako edinstvena zaradi svojih psihofizičnih stanj in potreb, je temu 

prilagojena tudi naša raziskava. V okviru opazovanja smo želeli opisati in pojasniti 

posameznikova vedenja, reakcije in odstopanja od normalnih stanj, v kontekstu fizičnih in 

socialnih interakcij. S tem smo se odmaknili od klasičnega zbiranja, obdelave in interpretacije 

rezultatov, hkrati pa izvedli bolj specifično raziskavo. 

2 TEORETIČNE OSNOVE 

2.1. MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

»Ljudje se med sabo razlikujemo po fizičnih, psihičnih in intelektualnih značilnostih. Za 

vsako izmed teh skupin značilnosti velja, da ima določene prepoznavne lastnosti. V prav vsaki 
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skupini pa najdemo značilnosti, ki se razlikujejo od povprečja. Kadar neka značilnost izstopa 

od tipičnih značilnosti, govorimo o posebnih potrebah in posameznike, ki izkazujejo te 

značilnosti, imenujemo osebe s posebnimi potrebami. Ena izmed skupin tovrstnih posebnih 

potreb je motnja v duševnem razvoju, ki jo prepoznamo po značilnih omejitvah na področju 

inteligence in prilagojenega vedenja.« (Feregotto, 2010, stran 20) 

Motnjo v duševnem razvoju definiramo iz različnih vidikov. Prisotno je veliko število 

kriterijev, zato bi težko oblikovali dovolj široko definicijo, ki bi zajela vse značilnosti oseb z 

motnjo v duševnem razvoju, hkrati pa poenotila vse paradigme. Tako tudi ni možno 

upoštevati en sam kriterij kot edino pomemben. Navajamo pet najpogostejših kriterijev, ki se 

pojavljajo v različnih definicijah: 

- razvojno obdobje, 

- intelektualni primanjkljaj, 

- socialna neustreznost, 

- organska osnova in 

- neozdravljiva stanja. 

Vsaj trije od naštetih kriterijev se pojavljajo v vseh različnih definicijah, ostala dva pa samo v 

nekaterih. (Jakulić, 1981) 

Motnja v duševnem razvoju ni definirana klinična enota, niti duševna bolezen. Je eden od 

mnogih znakov prizadetosti osrednjega živčevja, lahko pa je tudi posledica zelo različnih 

patoloških dejavnikov, ki zmotijo razvoj. V primerih, ko je blažje izražena, je lahko edini 

znak disfunkcionalnosti možganov, lahko pa je le eden od mnogih simptomov kompleksne 

prizadetosti, ki se odraža na duševnem in telesnem stanju posameznika. V povezavi z vrsto 

motenj, ki so ogrozile razvoj inteligenčnih sposobnosti, je z motnjo v duševnem razvoju 

povezana tudi telesna prizadetost različne stopnje in oblike. To dejstvo pomembno vpliva na 

življenjske možnosti in kvaliteto življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. (Tomori, 1999) 

Značilnost motnje je torej pomembna omejitev tako intelektualnega delovanja kot tudi 

prilagojenega vedenja. Oboje se izraža v pojmovnih, socialnih in praktičnih spretnostih 

prilagajanja, pojavi pa se pred osemnajstim letom starosti. Da to definicijo lahko razumemo, 

moramo upoštevati tudi naslednje dejavnike: 

1. Pri ocenjevanju omejitev v delovanju osebe moramo upoštevati tudi kulturno okolje in 

vrstnike. 



Mulej Legat, Jasna. 2016. »Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

3 
 

2. Pri oceni je treba upoštevati tudi kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v 

komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja. 

3. Pri vsakem posamezniku so vedno prisotne omejitve, pa tudi močna področja. 

4. Opis omejitev in močnih področij je pomemben zato, da bi lahko razvili potreben sistem 

pomoči. 

5. Z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko delovanje oseb z 

motnjo v duševnem razvoju na splošno izboljša. (Jurišić, 2016) 

2.2. PODROČJA, KI JIH MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU ZAJEMAJO 

Motnja v duševnem razvoju je vseživljenjski problem, upoštevati pa moramo, da so za osebe 

z motnjo v duševnem razvoju pomembne enake stvari kot za vse nas. V odrasli dobi so to 

zdravje, delo, prijateljstva in partnerstvo. Zgrešeno je mišljenje, da je nekdo zaradi svojih 

omejitev dosegel vse, kar se lahko nauči. To stališče je za življenje in samostojnost oseb z 

motnjo v duševnem razvoju nesprejemljivo, govorimo o vseživljenjskem učenju. Pred 

akademskim znanjem so v ospredju spretnosti, ki jim pomagajo pri čim večji samostojnosti . 

Res pa je, da se moramo osredotočiti na male korake in vedno znova prilagajati novim 

okoliščinam.  

Motnja v duševnem razvoju ni izraz pomanjkanja vztrajnosti, neustreznih oblik pomoči ali 

celo lenobe. Je motnja, za katero je značilna omejitev intelektualnega delovanja in 

prilagojenega vedenja in kot taka sega na več področij človekovega življenja, ki jih bomo na 

kratko predstavili: 

2.2.1. Telesno-zdravstveni vidik 

Motnja predstavlja kombinacijo motenj gibanja in drže, slepote in slabovidnosti, gluhote in 

naglušnosti, hiperkinetičnega sindroma, motenj vedenja in osebnosti, avtističnih simptomov, 

epilepsije, degenerativnih organsko procesnih obolenj, drugih duševnih obolenj, motenj 

presnove in endokrinih motenj, kromosomskih in genetskih anomalij. To ne pomeni, da ima 

vsaka oseba z motnjo v duševnem razvoju vse od naštetih dodatnih motenj, ima pa praviloma 

vsaj eno. Vse navedene možne motnje še dodatno obremenjujejo vsako osebo z motnjo v 

duševnem razvoju in na ta način še poglabljajo težo že tako prizadetega delovanja. (Lačen, 

2001) 

Kotar (1993) trdi, da bi morali drugače poimenovati kategorijo otrok z motnjo v duševnem 

razvoju, da bi jih morali uvrstiti v kategorijo otrok z več motnjami. Pri njih se namreč 
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zasledijo tudi motnje ali vsaj težave na področju govora, na gibalnem in telesnem področju, 

na področju čutil, socialnega prilagajanja in čustvenem področju. V adolescenci ali odraslosti 

se lahko pojavijo tudi odkloni na področju vedenja in osebnosti. Zato lahko o osebah z 

motnjami v duševnem razvoju v bistvu govorimo o osebah z več motnjami. 

Pogosto imajo otroci z motnjo v duševnem razvoju tudi cerebralno paralizo. To je trajna 

možganska poškodba oziroma okvara osrednjega živčevja, ki sicer ne napreduje, povzroča pa 

različne motnje. Posledice cerebralne paralize se najpogosteje odražajo na motoričnem 

področju kot motnje gibanja in drže, motnje sluha, vida in drugih čutil, motnje govora, 

epilepsija, motnje v duševnem razvoju različnih stopenj, težave pri učenju in motnje vedenja. 

Motnjo v duševnem razvoju najdemo pri 40–60 % populacije oseb s posledicami cerebralne 

paralize, približno tretjina populacije pa ima blag mentalni primanjkljaj. Poleg motnje v 

duševnem razvoju spada cerebralna paraliza med najpogostejše vzroke invalidnosti otrok. 

(Lačen, 2001) 

2.2.2. Socialno-psihološki vidik 

Otroci, pri katerih se kaže ali pričakuje zaostanek pri doseganju različnih razvojnih mejnikov, 

so napoteni k (kliničnemu) psihologu in sicer z  namenom celostne psihološke ocene. 

Opredeli se tudi vrsta, oziroma stopnja razvojnega zaostanka ali motnje. Hkrati se določi  

posamezna močna in šibka področja funkcioniranja. Vse to predstavlja osnovo za določitev 

individualnih izobraževalnih in socialnih potreb ter zagotavljanje ustreznih načinov podpore, 

ki posamezniku z motnjo v duševnem razvoju omogočajo kar se da samostojno življenje in 

dejavno vključevanje v družbo. 

Motnja predstavlja problem zaradi katerega je otežena komunikacija, povratna informacija iz 

introspekcije ni zadostna, reakcije teh oseb so pogosto v nasprotju z našimi pričakovanji. Tudi 

njihovo izražanje potreb največkrat ni na nivoju naših predstav, težko vstopimo v njihov svet. 

Zaradi teh težav je življenje in delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju izredno zahtevno 

tako za njihove starše ali skrbnike, kot tudi za strokovni tim, saj se ob tem velikokrat 

spopadajo z občutki nemoči. (Lačen, 2001) 

Psihološka obravnava nudi tudi možnost podpore družinam in skrbnikom oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Poučuje jih o tem, kaj je motnja v duševnem razvoju in kaj pomeni za 

otrokov razvoj, jim zagotavlja pomoč pri uravnavanju morebitnih otrokovih težavnih 
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vedenjih, vsem družinskim članom nudi podporo pri spoprijemanju z zahtevami, ki jih prinaša 

življenje z osebo z motnjo v duševnem razvoju, v različnih življenjskih obdobjih. 

Kvaliteta življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju je povezana z njihovim socialnim 

vključevanjem, delom in zaposlovanjem, normalizacijo in samozagovorništvom. Velik vpliv  

ima tudi družba in njeno (ne)razumevanje motnje v duševnem razvoju. Negativni odnos 

javnosti sproži odzive pri ljudeh z motnjo v duševnem razvoju. Sploh pri ljudeh z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, saj imajo zelo nizko samopodobo, če se zavedajo svojega statusa 

kot »zaostalega« ali »drugačnega«. Odziv mnogih je, da se poskušajo predstaviti kot 

»normalne«, kar lahko vodi do socialne izolacije. Vrstniki brez motenj jih zavrnejo, sami pa 

zavrnejo tiste, ki so jim podobni. (Cunningham, 2016) 

Temeljne potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju se razlikujejo glede na stopnjo 

motnje. Osebe z lahko in zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo dokaj enake potrebe kot 

vsi ostali ljudje, v svojem življenju potrebujejo toplino, varnost, prijateljstvo, zaposlitev, 

partnerski odnos, samostojne odločitve, ipd. Čeprav pri svojih odločitvah in sprejemanju 

odgovornosti za le-te potrebujejo podporo in vodenje, lahko dosežejo visoko stopnjo 

neodvisnosti. Osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa zaradi svoje osnovne (po 

navadi telesne) prizadetosti izkazujejo drugačne potrebe in nivo podpore. S tem je povezana 

tudi stopnja samostojnosti, ki so jo sposobni doseči. Menimo, da je za te osebe zelo 

pomembno dvigovanje kvalitete življenja na vseh ravneh, saj jim le na ta način pomagamo pri 

kakovostnejšemu življenju in bivanju.  

2.2.3. Pedagoško-andragoški vidik 

Na tem področju je motnja v duševnem razvoju posebnost, ki narekuje uporabo specifičnih 

vsebin in metod dela. Potrebno je apliciranje posebnih strukturiranih programov, s posebnim 

poudarkom na multidisciplinarnem pristopu in individualiziranem delu. (Lačen, 2001) 

2.3. KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 

Za osebe s posebnimi potrebami so v vseh družbenih sistemih skozi zgodovino obstajala svoja 

pravila. Glede odnosa do njih v starem veku ni zanesljivih podatkov, iz različnih virov pa 

lahko sklepamo, da so vse osebe, ki niso bile sposobne skrbeti zase, usmrtili. Tudi v 4. in 5. 

stoletju pred našim štetjem so v Šparti, Atenah in Rimu prepovedovali vzgojo in 

izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, ker so bili mnenja, da ne morejo doseči njihovih 
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vzgojnih standardov. Take otroke so puščali umirati ob cesti, jih odvrgli v reke ali pustili 

umreti v pogorjih. (Novljan, 1997) 

Razni strokovnjaki na področju naravoslovnih ved so že v starem veku preučevali različne 

patološke pojave in dokazovali, da bolezen ni posledica nadnaravnih sil, ampak nastane zaradi 

motnje v delovanju organizma. V tistem času je na položaj oseb s posebnimi potrebami zelo 

negativno vplivala cerkev, saj so njihovo motnjo prikazovali kot znak »zlega duha«. 

Inkvizitorji so zahtevali, da se vse otroke s posebnimi potrebami, ne glede na razredno 

pripadnost, odstrani iz družbenega življenja. Napredek se je pokazal v renesansi, ker so ljudje 

spremenili mnenje o smislu in ciljih življenja. Prevladovala je vera v razum in človekovo moč 

in tudi položaj oseb s posebnimi potrebami se je začel spreminjati in graditi. Zaznani so prvi 

začetki vzgoje in izobraževanja teh oseb.  

Pri nas so se različni zavodi ustanavljali podobno kot drugod po Evropi, bili pa so daleč od 

vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami v današnjem smislu. Njihovo delovanje 

je bilo odvisno od raznih cerkvenih zavodov, dobrodelnih društev in od posameznikov, ki so v 

ta namen zapustili svoje imetje. Prve take ustanove so bile bolj sirotišnice, v katere so 

sprejemali otroke brez staršev, nezakonske otroke in otroke z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju. Pravi razvoj zavodov, kjer so se ukvarjali z vzgojo in izobraževanjem otrok s 

posebnimi potrebami, se je pri nas začel v drugi polovici 19. stoletja. Ukvarjali so se 

predvsem z vzgojo in izobraževanjem otrok z motnjo sluha in vida, delno pa tudi z vzgojo 

zanemarjenih otrok in otrok z motnjo v duševnem razvoju. 

2.4. OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju so osebe kot vsi drugi in kot nihče drug. Od ostalih ljudi 

se razlikujejo v iskrenosti, spoštovanju, izkazovanju pozornosti, toplini, sprejemanju. Imajo 

lastnosti, ki so ključnega pomena za srečo. Posedujejo kvalitete, ki bi jih morali imeti vsi 

ljudje in so v današnjem času na žalost redkost. Ob njih se nikoli ne počutiš nesprejetega ali 

osamljenega. Izžarevajo veliko pozitivne energije, ki jo znajo deliti in širiti. S svojo 

preprostostjo ti odprejo oči za stvari, ki so v življenju res pomembne. Od njih se lahko 

naučimo pravih, pristnih vrednot. 

V svojem življenju potrebujejo drugačne pristope in prijeme, prilagojene oblike dela, posebne 

pogoje ter načine vzgoje in izobraževanja. Njihove potenciale moramo spodbujati, včasih šele 

aktivirati.  
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Pojem motnje v duševnem razvoju opredeljujemo kot omejitev v vsesplošnem funkcioniranju 

posameznika. Oseba z motnjo v duševnem razvoju na testiranjih bistveno odstopa od 

povprečja. Odstopanja naj bi bila prisotna na vsaj dveh področjih med elementi adaptivnega 

vedenja: komunikacija, skrb zase, domača opravila, orientacija v okolju, funkcionalna 

akademska znanja, samoiniciativnost, zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, 

socialno interpersonalna sposobnost. (Lačen, 2001) 

Na vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v družbo pa vpliva tudi odnos širše 

javnosti do njih. Na njihovo drugačnost bi morali gledati kot na nekaj vsakdanjega, saj bi jim 

s tem omogočali razvoj kakovosti življenja (izobraževanje, možnost izbire, vključitev v 

različne skupine, opravljanje dela …) 

Odnos do oseb z motnjami v duševnem razvoju je skozi zgodovino nihal in še vedno niha od 

skrajnega odklanjanja do skrajnega sprejemanja. Nobena od omenjenih skrajnosti ne 

predstavlja sodobnega in humanega odnosa do teh oseb. Ne moremo in ne smemo zanemariti 

dejstva, da je motnja v duševnem razvoju drugačnost in bo to tudi vedno ostala. Postala pa naj 

bi bolj vsakdanja. Za osebe z motnjo v duševnem razvoju to pomeni svobodo, ki je praviloma 

temeljni pogoj kakovostnega življenja. Spoštovanje in sprejemanje drugačnosti je najvišja 

možna stopnja normalizacije, integracije, vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Zavedati se moramo, da je motnja v duševnem razvoju vseživljenjski problem: je težava, ki 

traja od zgodnjega otroštva do smrti, torej vse življenje. (Lačen, 1998) 

V zadnjem času se je na področju življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju veliko 

spremenilo. Sprejetje nove zakonodaje, nova znanja in zavedanje obsega problematike, 

spreminjanje vsesplošnega mnenja in odprava stereotipov. Čeprav stanje še vedno ni idealno, 

je zaznati napredek na omenjenih področjih. 

Lačen (2001) meni, da je bistvo spremenjenega odnosa do oseb z motnjami v duševnem 

razvoju v tem, da motnje ne razumemo več kot nekaj absolutnega, ampak kot neko stanje, ki 

je odvisno od sodelovanja teh oseb z ostalimi v svojem okolju. V širše okolje so  vedno bolj 

vključene, vidimo jih kot enakovredne državljane.  

Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo primanjkljaje na določenih področjih, prav tako pa 

imajo tudi svoja močna področja. Niso redki primeri izjemne likovne, glasbene, plesne ali 

gibalne nadarjenosti. Danes lahko rečemo, da smo prišli do točke, kjer spoštujemo njihovo 

drugačnost in sposobnosti.  
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»Ob vseh doseženih pogojih in spoznanjih je začetek 21. stoletja izziv za vse nas in priložnost 

za osebe z motnjo v duševnem razvoju, da njihova življenja dokončno normaliziramo: da 

preidejo rubikon temeljnega človekovega dostojanstva, da se ne postavljajo in skladiščijo v 

neko pasivno zaščito, temveč da v aktivnem in radostnem sobivanju ustvarjajo osmislitev 

svojega jaza – ki je prav zaradi svoje drugačnosti vredno vsakršnega človeškega spoštovanja.« 

(Lačen, 2001, str. 110) 

2.5. KLASIFIKACIJA OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

V mednarodni klasifikaciji bolezni MKB–10 se za motnjo v duševnem razvoju uporablja izraz 

mentalna retardacija, kot kategorija tako imenovane duševne manjrazvitosti. Mentalna 

retardacija je po MKB–10 definirana kot stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega 

razvoja, pri katerem gre za pomanjkanje spretnosti, le–to pa se pokaže v razvojnem obdobju. 

Gre za pomanjkanje znanja ali spretnosti, ki prispevajo k splošni ravni inteligentnosti, to so 

kognitivne, govorne, motorične in socialne sposobnosti. Retardacija se lahko pojavlja 

vzporedno z drugimi duševnimi in telesnimi motnjami ali brez njih. Pojavijo se lahko tudi 

pridružena stanja kot npr. avtizem, druge razvojne motnje, epilepsija, vedenjske motnje ali 

resna telesna prizadetost. Po mednarodni klasifikaciji so stopnje mentalne retardacije 

naslednje: 

- blaga duševna manjrazvitost, 

- zmerna duševna manjrazvitost, 

- huda duševna manjrazvitost in  

- globoka duševna manjrazvitost. 

»V psihopatološkem smislu štejemo duševno manjrazvitost med motnje inteligentnosti. 

Razlage inteligentnosti in njene definicije so zelo različne in ponekod tudi zelo zapletene, pa 

vendar bi inteligentnost najbolje opredelili kot sposobnost človeka, da se prilagaja na nove in 

drugačne življenjske okoliščine in razmere. Gre torej za sposobnost dojemanja in presoje 

odnosov med ljudmi in med posameznikom in njegovim okoljem. Pri tem je bistvena 

sposobnost uporabe preteklih lastnih in tujih izkušenj ter podatkov, kar »normalno« 

inteligentnemu človeku omogoča uresničiti in izpeljati postopke, ki peljejo k realno 

zastavljenemu cilju.« (Mrevlje, 2009, stran 279) 
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V Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur.L.SRS, št. 18/77) je motnja v duševnem 

razvoju definirana takole: 

- Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  imajo tako zmanjšane sposobnosti za umsko 

delo, da ne morejo biti uspešni pri rednem vzgojno-izobraževalnem delu in zato 

potrebujejo posebne oblike usposabljanja (orientacijski IQ je 51–70). 

- Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju imajo zmanjšane sposobnosti za samostojno 

delo, so pa sposobni vzdrževati kontakt z okolico, pridobiti navade in skrbeti za svoje 

osnovne potrebe, ter se priučiti za preprosta opravila ( orientacijski IQ je 36–50 ). 

- Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju imajo tako zmanjšane sposobnosti, da so 

omejeni v gibanju, govoru in skrbi za svoje osnovne potrebe, ter so nesposobni za 

samostojno delo, lahko pa se priučijo za najbolj enostavna opravila (orientacijski IQ je 

21–35 ). 

- Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju imajo tako slabo razvite umske sposobnosti, da 

so tako omejeni v svoji sposobnosti gibanja, govora in skrbi za svoje osnovne potrebe, da 

potrebujejo stalno varstvo, posebno skrb in nego (orientacijski IQ je pod 20 ). 

Otroke, ki potrebujejo diferencirane in individualizirane oblike vzgoje in izobraževanja 

obravnava 11. člen Zakona o osnovni šoli (1996), ki uvaja termin otroci s posebnimi 

potrebami. Mednje sodijo: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govornimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci z motnjami vedenja in osebnosti, 

- učenci z učnimi težavami in  

- nadarjeni učenci. 

Usmerjanje otrok z motnjami v duševnem razvoju temelji na sodobnih interdisciplinarnih 

pristopih. Doktrina njihovega izobraževanja je enotna in temelji na zakonskih okvirjih in je 

nadzorovana s strani države in njenih institucij. Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih in 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami podpirajo in pospešujejo integrativne oblike 
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šolanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kljub temu udejanjanje same integracije še 

vedno ni širše sprejeta praksa. Ti mladostniki se lahko šolajo do 21. leta, tisti, ki pa so 

usmerjeni v institucije socialnega varstva, imajo možnost, da se v programih Usposabljanja za 

življenje in delo usposabljajo do 26. leta. Za razvijanje delovnih veščin oseb z motnjo v 

duševnem razvoju ne obstaja sistematična učna osnova.  

Osebe z enako stopnje motnje v duševnem razvoju se po svojih osebnostnih lastnostih močno 

razlikujejo in to ne glede na njihovo morebitno spremljajočo telesno prizadetost. Edinstven 

del vsakega od njih predstavljajo okoliščine odraščanja, čustvene izkušnje, spodbude, ki so je 

bili deležni na vseh področjih, njihova vloga v družini in družbi, socialne in druge razmere. 

Lačen (2001) v ospredje ne postavlja več intelektualnega razvoja, ampak nivo pomoči ali 

podpore, ki jo posameznik potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih področjih. Podpora je 

lahko opredeljena kot občasna, omejena, obsežna ali vseobsegajoča.   

Zato se stopnja motnje ne opredeljuje več z inteligenčnim kvocientom, ampak s 

funkcionalnimi opredelitvami. Otrok z motnjo v duševnem razvoju se glede na zahtevan nivo 

pomoči in podpore ustrezno usmeri v program šolanja, kasneje pa tudi v ustrezen program 

življenja in dela v odraslem obdobju. Funkcionalne opredelitve:  

- Občasna podpora – podpora po potrebi. Največkrat je kratkotrajna, kar pomeni, da podpora 

ni potrebna ves čas. Oseba najpogosteje potrebuje samo kratkoročno podporo (lahko gre za 

prehodna obdobja ali spremenjene življenjske okoliščine), ki je različna glede na intenzivnost. 

Občasna podpora se izvaja v rednih ali specializiranih ustanovah. 

- Omejena podpora – redna podpora, ki je dokaj konstantna v določenem časovnem obdobju. 

Praviloma se izvaja le v specializiranih ustanovah, izjemoma pa tudi v rednih, kjer za tako 

osebo izdelajo popoln individualiziran program. Te osebe bodo na več adaptivnih področjih 

delno samostojne, na nekaterih celo popolnoma samostojne. Podpora v odraslem obdobju pa 

naj bi se orientirala na usmerjanje. 

- Obsežna podpora – podpora je stalna v določenih situacijah in tudi ni časovno omejena. 

Izvaja se le v specializiranih ustanovah, kot so posebni oddelki, zavodi. Te osebe bodo na 

posameznih adaptivnih področjih delno samostojne ali samostojne, na drugih področjih pa bo 

ostala potreba stalne podpore. 
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- Vseobsegajoča podpora – zahteva stalnost in visoko intenzivnost na vseh področjih, v vseh 

življenjskih situacijah, vse življenje. Izvaja se le v zelo specializiranih ustanovah (posebne 

ustanove, zavodi, centri). Te osebe bodo celo življenje nesamostojne in bodo potrebovale 

stalno podporo. (Lačen, 2001) 

Na področju šolanja in usposabljanja oseb z motnjo v duševnem razvoju se je v zadnjih 

desetletjih veliko spremenilo. Sploh ni daleč čas, ko so te osebe z različnimi definicijami 

opredeljevali kot osebe, ki nečesa ne zmorejo. Prav nobena definicija ni bila usmerjena v to, 

kaj te osebe zmorejo in kaj lahko dosežejo. Danes so vsi pogledi in definicije usmerjene 

izključno v njihov potencial in razvojne možnosti. Prav to dopušča pomikanje njihovih 

sposobnosti in stopnjo samostojnosti vedno više. (Lačen, 2001) 

2.6. MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU, DUŠEVNA BOLEZEN 

V vsakdanjem življenju se pogosto zamenjuje pojem motnje v duševnem razvoju s pojmom 

duševne bolezni. Razložili bomo nekaj zelo pomembnih razlik, za katere menimo, da bi jih 

morala poznati širša javnost, saj bi le na ta način lahko ljudi iz obeh skupin primerno 

obravnavali. 

Motnja v duševnem razvoju je stanje, ki traja vse življenje, duševna bolezen pa spada med 

bolezni, ki se lahko zdravijo. Duševno bolni ljudje potrebujejo zdravstveno nego in različne 

terapije. Ker pri teh osebah na splošno ne gre za okvaro intelekta, lahko zaživijo neodvisno, 

ko je njihova težava pod nadzorom oziroma je odpravljena. 

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju niso bolni, razen, če zbolijo za skupnimi boleznimi. 

Za svoje življenje v družbi potrebujejo lahko razumljive informacije, izobraževanja in 

usposabljanja. Ker gre za stanje počasnega ali ustavljenega razvoja intelekta, zdravila nimajo 

nikakršnega učinka. Pomoč potrebujejo vse življenje. (Zveza Sožitje, 2016) 

Vzroki za motnje v duševnem razvoju so genetske narave, lahko gre tudi za zunanje dejavnike 

kot npr. infekcije in pomanjkljiv dovod kisika do možganov med nosečnostjo ali porodom. 

Vzroki za duševno bolezen so lahko socialne ali psihološke narave, čeprav je tudi njihov 

pojav lahko genetsko pogojen. 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju se velikokrat prepleta več motenj. Psihiatrične 

motnje na motnjo v duševnem razvoju vplivajo zelo negativno. Problem je, ker zaradi 
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prepletanja motenj velikokrat ostanejo neopažene, njihove značilnosti pa se pripišejo motnji v 

duševnem razvoju. (Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju) 

Obema omenjenima skupinama ljudi je skupno to, da so žrtve predsodkov, zavračanja, 

poniževanj, zlorab in diskriminacije v družbi. Pogosto so diskriminirani s strani delodajalcev, 

socialnih in zdravstvenih delavcev ter nastanitvene družbe. Omejen je tudi njihov dostop do 

življenjskih dobrin in finančnih storitev. 

2.7. OTROCI, MLADOSTNIKI IN ODRASLI S TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni MKB-10 je težka motnja v duševnem razvoju imenovana 

globoka duševna manjrazvitost. Ta diagnoza predvideva inteligenčni kvocient pod 20, pri 

odraslih je določena mentalna starost manj kot tri leta. Posledica tega je močno omejena 

možnost samooskrbe, kontinence, komunikacije in mobilnosti. Take osebe so potrebne vse 

nege in skrbi, slabo so odzivne na dogajanje v okolju, pogosto ne prepoznavajo drugih ljudi, 

morda le najbližje. Večinoma ne razvijejo niti preprostejših motoričnih spretnosti, ne morejo 

se same hraniti, niti ne shodijo. Možnost življenja jim določa tudi njihova osnovna, po navadi 

resna telesna prizadetost.  

Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju zaradi posebnosti njihovega intelektualnega in 

motoričnega razvoja zahtevajo dodatne metode in pristope pri delu z njimi. Ti pristopi morajo 

biti vedno določeni in prilagojeni individualno. Ker te osebe nimajo sposobnosti abstraktnega 

mišljenja, je konkretizacija za njih neprecenljivega pomena. Pred pridobivanjem novih znanj, 

sposobnosti morajo biti deležni posebne priprave. Poleg primerne udobnosti prostora moramo 

biti pozorni, da v sam proces vključimo metode in terapije, ki posredno vplivajo na nivo 

sprostitve, pa tudi motivacije za nadaljnje delo. Za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju 

je to odločilnega pomena. (Feregotto, 2010) 

Zelo pogosto imajo vzporedno z osnovno motnjo še motorično okvaro centralnega živčnega 

sistema, ki je posledica njihovega nezadostnega razvoja. Ker je naloga živcev vodenje in 

prilagajanje vseh človeških funkcij, so po navadi posledice njihovih okvar številčne in 

zapletene. (Tomori, 1999) 

Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju imajo tudi na področju komunikacije zelo omejene 

sposobnosti. Lahko govorijo ali ne, uporabljajo obliko nadomestne in podporne komunikacije 

ali pa za svoje želje, občutke in potrebe uporabljajo samo vidne ali vedenjske iztočnice. Pri 
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delu in pristopih z njimi je zato zelo pomembno, da se vzpostavi, razvije in vzdržuje zaupanja 

vreden odnos. Zaradi svojih zdravstvenih, motoričnih, kognitivnih in osebnostnih značilnosti 

so odvisni od pomoči soljudi. Pomoč potrebujejo pri vseh opravilih. Kot taki so tudi nagnjeni 

k različnim poškodbam, samopoškodbam in akutnim obolenjem. (Feregotto, 2010) 

Osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju tudi niso vključene na trg dela, saj nimamo 

mehanizma, ki bi jim to omogočal.  

3 GLASBA 

Poleg besede glasba uporabljamo tudi besedo muzika, ki izhaja iz grščine (mousiké téchne = 

umetnost muz) in latinščine (musica). Sredstva glasbenih ustvarjalcev – skladateljev in 

poustvarjalcev – izvajalcev so toni, zveni in šumi. Z določenim zaporedjem in oblikovanjem 

po načelih in pravilih teh sredstev izražamo svoje notranje doživetje in tako nastane glasba. 

Glasba je torej umetnost, ki se udejanja z zvoki in tišino. (Dewhurst-Maddock, 1999) 

Zvok je za človeka od nekdaj izredno pomemben. Človek je bitje odnosov, zato je 

medsebojno sporazumevanje ena izmed prvinskih potreb vsakega izmed nas. Sporazumevanje 

že od nekdaj temelji na zvoku, tudi sporočila narave človek dojema preko njega (grmenje, 

šumenje reke, ptičje petje ...). Gre za valovanje, ki ga ustvarjajo nihajoči delci ali telesa. Torej 

glasba niso samo pesmi, je energija, ki se nahaja v nas in povsod v naravi.  

Sluh je eno od petih osnovnih človekovih čutil. Deluje tudi takrat, ko spimo, in je kot neke 

vrste senzor, ki nas opozarja na dogajanje izven našega vidnega polja. Ker imamo ljudje 

omejeno fiziologijo, naša ušesa zaznavajo samo majhen del širokega vibracijskega spektra.  

Zvok lahko opredelimo s frekvenco, ki je povezana z višino tona in z amplitudo zvočnega 

tlaka, ki je povezan z glasnostjo. V ožjem pomenu kot zvok definiramo zvočno valovanje s 

frekvencami v slišnem območju človeškega ušesa. Povprečni ljudje s sluhom zaznavamo 

zvoke nad 20 dB. Običajen pogovor ima jakost približno 60 dB, glasen orkestrski koncert pa 

80–90 dB. Bolečinski prag nastopi pri 120 dB, pri izpostavljenosti zvokom jakosti višji od 

150 dB pa lahko nastopi smrt, saj je to skrajni izraz moči zvoka in zvočnih nihanj. (Brüderlin, 

1999)  

Ne glede na frekvenco pa mora zvok s svojo glasnostjo preseči prag slišnosti, da ga lahko 

zaznamo. Nekatere živali slišijo zvoke nad 20.000 Hz, ki jih imenujemo ultrazvoki, in se z 

njimi celo sporazumevajo. Ljudje te zvoke uporabljamo v medicini, pri diagnostiki in 
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zdravljenju. Frekvenc pod 16 Hz ljudje ne slišimo, jih pa čutimo. To so infrazvoki, ki 

nastajajo ob nevihtah, potresih ... Nizke frekvence človeku škodijo, zato daljša izpostavljenost 

le–tem vpliva na človekovo slabo počutje. (Brüderlin, 1999) 

Ker je zvok nihanje, vibracije in energija, ga ne dojemamo samo preko sluha, ampak preko 

celega telesa. Zato se zvoku, ki nas obdaja, na noben način ne moremo ogniti. Tudi če si še 

tako zatisnemo ušesa, pride v nas in če bi lahko izključili vse zunanje zvoke, bi do možganov 

prišli naši intimni zvoki, kot sta dihanje in bitje srca. 

Zvok predstavlja univerzalno nevidno moč, ki vpliva na človeka fizično, čustveno, duševno in 

duhovno. Skozi občutenje in doživljanje glasbe si ustvarjamo svoje predstave, jih povezujemo 

z besedami in prenašamo na vse življenjske dejavnosti. 

»Moč glasbe, da izzove čustveni odziv, je osnova vseh čustveno obarvanih slovesnosti in 

življenjska sila vsake igre, predstave ali nastopa. Glasba lahko obide logične in analitične 

filtre uma ter vzpostavi neposreden stik z močnimi čustvi in strastmi, zasidranimi globoko v 

spominu in duhu. To nato povzroči odgovor telesa.« (Dewhurst-Maddock, 1999, str. 11) 

Otroci naj bi bili že pri nekaj mesecih starosti sposobni posnemati višino tona, glasnost, 

ritmične vzorce in melodični potek pesmi svojih staršev. Pretanjeno zaznavanje glasbe pa se 

polno razvije v predšolskem obdobju. Ker je otrok v stiku z glasbo pravzaprav že pred 

rojstvom (poslušanje bitja materinega srca in drugih zvokov v njenem telesu), pride na svet že 

dodobra seznanjen z intonacijo, melodijo, ritmom in drugimi osnovnimi elementi glasbe. Z 

različnimi raziskavami so dokazali, da ima glasba velik vpliv tudi na otrokov razvoj. Opazna 

je korelacija med inteligentnostjo in glasbenim razvojem otroka, prav tako vpliva na razvoj 

čustvenih in empatičnih socialnih veščin, odgovornosti, natančnosti in koncentracije. Glasba 

lahko tudi zrcali otrokova napol razumljena čustva in mu pomaga naučiti se izraziti to, kar 

občuti. Skupno muziciranje lahko okrepi vezi v družini ali skupnosti, povezuje pa nas tudi s 

kulturno dediščino. (Campbell, 2004) 

Zvoki vplivajo na celice, tkiva in organe, saj njihovo nihanje ustvarja vzorce, energijska polja 

in resonance, ki jih naše telo absorbira. Na ta način zelo pretanjeno spreminja naše dihanje, 

srčni utrip, krvni tlak, mišično napetost in kožno temperaturo ter tako vpliva na naše zdravje 

in učenje. Naši možgani zvoke povezujejo z določenimi čustvi in občutki. Te povezave smo si 

sposobni zapomniti in jih vedno znova priklicati na površje. V devetnajstem stoletju so 

raziskovali fiziološke učinke glasbe z merjenjem učinkov na dihanje, srčni utrip, ožilje in 
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krvni pritisk. Na podlagi te raziskave so izbirali določene glasbene odlomke, ki so uspešno 

odpravljali določeno bolečino. Raziskava je v ospredje postavila zdravilno vrednost zvoka in 

glasbe, še posebej na področju zdravljenja duševnih bolezni, psihološke rehabilitacije in 

delovne terapije. (Dewhurst-Maddock, 1999) 

Motte-Haber (1990) navaja različne funkcije glasbe kot na primer: stimulativna, terapevtska, 

sproščujoča, blažilna, antidepresivna, sugestivna, izobraževalna, prosvetna, zabavna, 

razpoloženjska, simbolična, ustvarjalna, vzročna, privlačna, estetska, umetniška, ekonomska, 

ritualna, mitološka, verska, slavnostna in sporočilna. Glede na glasbeno različnost in namen 

so odzivi na razumevanje, izražanje in čutenje glasbenih sporočil različni. Sacks (2007) pred 

vse funkcije postavlja terapevtsko, in sicer za paciente z različnimi nevrološkimi stanji, saj se 

ne glede na deficite in primanjkljaje na glasbo in glasbeno terapijo močno odzovejo na 

področju gibalnih aktivnosti, petja in poslušanja glasbe.  

Kljub temu, da ima glasba povsem fizikalno naravo, lahko seže naravnost v naše srce.  Od 

vseh umetnosti ima na ljudi najbolj neposreden vpliv. Ne dotika se nas le fizično in 

fiziološko, temveč tudi čustveno in duhovno. Lahko nas povzdigne, nam odpre pot v neznane 

svetove naše notranjosti in nam pokaže še neodkrite razsežnosti čutenja in čustvovanja. 

3.1. KLASIČNA GLASBA  

»V ožjem smislu klasična glasba pomeni glasbo klasicizma, v širšem pa z njo označujemo 

resno glasbo v nasprotju z zabavno glasbo.« (Leksikon CZ 1987, 128) 

V humanističnih študijah se pojem klasične glasbe pojavlja tudi pod sinonimi resna, visoka in 

prava glasba. Točne definicije, kaj klasična glasba je, nam ne poda niti muzikološka veda, 

zato jasnega in enostavnega odgovora na to vprašanje ni. 

Po Eggebrechtu glasbeno klasiko označuje tisto zgodovinsko obdobje, v središču katerega so 

Haydn, Mozart in Beethoven. To je obdobje od Bachove smrti, leta 1750, do začetka 19. 

stoletja. Po njegovih besedah je tudi vse, kar se zgodi v glasbi pred tem obdobjem, samo pot 

do klasičnega. Obdobje, ki ga omenjamo, je znotraj glasbene zgodovine imenovan klasicizem. 

Pojem »Klassik« (klasika) je Eggebrecht ovrednotil kot pojav, ki pomeni: odličen, 

prvorazreden, zgleden, vzoren in izvoren. Klasičen po tej definiciji lahko pomeni neko 

normativno pojmovno kvaliteto ali pojem, ki določa neko zgodovinsko dobo. (Eggebrecht, 

1996) 
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Tudi v SSKJ se termin »klasičen« pojmuje kot: »nanašajoč se na stare Grke in Rimljane;  ki 

ima (umetniške) značilnosti, izhajajoče iz določenega naroda, jezika, v največji meri; ki ima 

obliko, sestavine, ujemajoče se s predstavo določenega pojma v preteklosti; ki se pojavlja v 

visoki stopnji, v močni obliki«. (SSKJ) 

Izhajajoč iz stališča, da je pojem klasike normativen in prenosljiv, je uporaben za 

zgodovinsko različne čase in fenomene. Poznamo grške klasike, francoske klasike 17. stoletja, 

dunajsko in weimarsko klasiko, itn. Zmeraj gre za prenosljiv pojem z njegovo normativno 

vsebino: prvorazreden, zgleden, trajno veljaven ... S tega stališča lahko začetke klasične 

glasbe postavimo na začetek zahodnoevropske misli, začenši s starimi Grki, kjer so se 

Pitagorejci prvi ukvarjali z glasbeno teorijo, ter jo nadalje obravnavamo v obdobjih renesanse, 

baroka, klasicizma in romantike. 

3.2. KLASIČNA GLASBA SKOZI ZGODOVINO IN PREDSTAVITEV IZBRANIH 

SKLADATELJEV 

Zgodovina klasične glasbe ni povezana samo s tradicijo neke dežele, ampak s kulturnim 

razvojem celotne Evrope. 

S pomenom glasbe so se ukvarjale že stare civilizacije. Človek je bil od nekdaj sposoben 

zaznati moč vibracij, ritma in zvoka. Pri starih Kitajcih in Egipčanih je glasba pomenila 

osnovni element, ki naj bi izražal temeljna načela narave in vesolja. Stari Grki so jo poleg 

aritmetike, geometrije in astronomije uvrščali med najpomembnejše izobraževalne predmete. 

Uporabljali so jo za zdravljenje in kot pomemben element vzgoje. Glasbo so skrbno izbirali, 

ker so verjeli, da pomaga pri oblikovanju zdravega, čistega in stanovitnega značaja. 

Usmerjenost pozornosti na glasbo naj bi vzbujala občutek posameznikove celosti. (Dewhurst-

Maddock, 1999) 

3.2.1. Srednji vek 

Glasbeniki srednjega veka (do 1400) so v smiselno pravilni glasbi videli idealen odsev 

večnega reda, nekakšno vzvišeno učenost, ki razlaga besedila. Po izročilu naj bi srednjeveška 

glasba imela tudi katarzno-etični učinek. Enostavna, enoglasna, pretežno vokalna glasba v 

ritmu dihanja na poslušalca vpliva sproščujoče. V tem obdobju moramo omeniti 

Gregorijanski koral, saj predstavlja bogato glasbeno dediščino krščanske cerkve skozi ves 

srednji vek, do pojava večglasja. Glasba je dobila ime po papežu Gregorju Velikem, ki je bil 

papež med letoma 590 in 604. Zbirko koralnih napevov je uredil in jim določil mesto v 
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liturgiji. Takratne melodije niso znane, saj so se prenašale zgolj po ustnem izročilu. Iz tega 

razloga se je tudi Gregorijanski koral v pravem pomenu datiral mnogo kasneje, in sicer v prvo 

polovico 8. stoletja, kot preplet rimske in galikanske tradicije. (dtv-Atlas zur Musik, 1992) 

3.2.2. Renesansa 

V času renesanse (1400–1600) so si skladatelji prizadevali razumljivo izražati čustva, 

vsakdanje prizore iz narave in življenja, ki so preračunana na učinek, niso pa pojmovana kot 

subjektivni izraz. Pojem resnice postane estetska kategorija, za katero se zahteva razumljivost. 

Z uporabo tiska si utira pot do širšega občinstva, moč  pridobiva posvetna glasba. Osrednji del 

renesanse v glasbi je večglasna vokalna glasba. Višek je dosežen s skladateljema Orlandom 

Di Lassom in Giovannijem Luigijem Palestrino. Instrumentalna glasba kot protiutež vokalni 

razvija svojo prvo samostojnost. Center ustvarjanja se širi od Francije preko franko-flamskega 

prostora in burgundske zemlje v Italijo. V 16. stoletju se center preseli v Italijo. 15. in 16. 

stoletje so imenovali nizozemska vokalna polifonija, čeprav vodilni skladatelji ne izvirajo iz 

Nizozemske, ampak iz severne Francije in Belgije. Tako je pravilneje govoriti o franko-

flamski glasbi. (dtv-Atlas zur Musik, 1992) 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594) je bil iz Palestrine (starodavno mesto in 

občina v Laciju). Leta 1544 je bil organist v Palestrini, 1551 zborovski pevec v cerkvi svetega 

Petra v Rimu, 1561 zborovodja v Lateranu, 1567 zborovodja Kardinal d 'erste, 1571 drugi 

zborovodja v sv. Petru. Napisal je preko 90 maš, preko 500 motetov, himen, magnifikatov in 

preko 100 madrigalov. Njegova dela veljajo za višek vokalne polifonije. Njegov stil 

kompozicijske umetnosti z melodično in harmonsko zaokrožitvijo velja kot ideal »a cappella« 

stavka. V pričujoči raziskavi smo poslušali njegova dela, zaradi menjave homofonih in 

polifonih partij, pevske melodike, komplementarne ritmike (mirno gibanje ob različnih ritmih 

v posameznih glasovih), uporabe disonance. Ter tudi zaradi povezanosti s srednjim vekom, 

ker je v osnovni melodiji (cantus firmus) uporabljen Gregorijanski koral. Skladateljev 

kompozicijski stil je bil sestavni del študija njegovih naslednikov. (Bötticher, 1981) 

3.2.3. Barok 

Glasba baroka (1600–1750) je polna naukov o čustvih, figurah, značajih, temperamentu in 

občutkih, ki ločujejo razum od čustev. Glasbeniki, ki so bili pojmovani kot orodje v božjih 

rokah, so retorične nauke prenašali v glasbo, ki je bila stilizirana podoba tipičnih čustev in kot 

taka sredstvo analogno govorici. Vzbujala je občutek varnosti, reda in stabilnosti ter ustvarjala 
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stimulativno okolje za delo. Pojavi se opera, kar ponovno združi glasbo z gledališčem. 

Značilne so tudi manjše komorne skupine in glasbene oblike, kot so fuga, sonata in koncert. 

Višek tega obdobja predstavlja skladatelj Johann Sebastian Bach. (dtv-Atlas zur Musik, 1992) 

Johann Sebastian Bach (1685–1750). Rojen je bil v glasbeni družini; 1703–1708 je bil 

organist v Arnstadtu, 1708–1717 dvorni organist v Weimarju, 1717–1723 dvorni zborovodja 

v Köthenu, 1723–1750 pa je bil glasbeni direktor glavne cerkve svetega Thomasa v Leibzigu. 

Njegovo ustvarjalno obdobje se deli na dva dela; v prvem obdobju, do 1740, je napisal 

kantate, oratorije, pasijone, klavirske vaje, koncerte, orgelska dela in dele h-molove maše za 

kneza iz Dresdna. V drugem obdobju, 1740–1750, so nastala dela kot Goldbergove variacije, 

Dobro uglašeni klavir 2, Kanonske variacije, Glasbena daritev, dokončanje maše v h-molu, 

pozni kanoni in orgelski korali in nedokončano delo Umetnost fuge. Bach svojega dela ni 

smatral za genialne stvaritve, ampak kot obrtniško umetnost. Iz tradicije je povzel polifonijo, 

jo dovršil in dopolnil z baročnim patosom in afektom. Kontrapunktična umetnost, kromatična 

harmonija, simbolov poln glasbeni jezik so Bacha kot komponista izolirali od modernih 

časovnih vplivov. Bach je bil ponovno odkrit šele v 19. stoletju. Temo za Glasbeno daritev 

naj bi Bachu ob njegovem obisku Potsdama 1747 kot temo za improviziranje dal Frederich II. 

Elementi teme so trozvok, dominantna napetost, kromatični spust in kadenca. Ta tema je 

osnova vseh delov Glasbene daritve. Umetnost fuge – ohranjen je Bachov rokopis in prva 

izdaja. Kontrapunktična težavnost narašča od enostavne preko obrnjene do fuge v ogledalu. 

(dtv-Atlas zur Musik, 1992) 

3.2.4. Klasicizem 

Klasicizem (1730–1830) je glasbo postavil na raven svobode in narave. Stilizirane podobe 

tipičnih čustev so se spremenile v srčne izlive oziroma so postale govorica srca. Temelji te 

ideje so pristnost izraza, igranje z dušo, vživetje v čustvo in sanjarjenje. Skladatelj postane od 

boga nadarjen genij. Melodije postanejo prikupne, naravne, hkrati pa delujejo poduhovljeno 

in ganejo neposredno. Glasba iz tega obdobja je jasna in enostavna ter izboljšuje 

koncentracijo, spomin in prostorsko zaznavanje. (dtv-Atlas zur Musik, 1994)  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Že zelo zgodaj je kazal znake visoke nadarjenosti. 

Imel je absoluten posluh, nenavadno pomnenje, intuicijski smisel za fantazijo, izraznost in 

močno nadarjenost za izvajanje instrumentalne glasbe. V notni knjižici za Nanerl (knjižica za 

Mozartovo sestro) je oče Leopold umestil tudi kompozicije 3–5 let starega Mozarta. Že kot 

šestletnika ga je oče jemal s seboj na potovanja, kjer je navduševal s svojo virtuoznostjo. Igral 
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je tako komponirano, kot improvizirano glasbo. Njegovo ustvarjanje se deli na salzburški in 

dunajski čas. V salzburškem času je Mozart potoval v München, na Dunaj, v Pariz in London. 

V tem času so med drugim nastale simfonije, koncerti in sonate. V dunajskem času je Mozarta 

odpustil škof. Od takrat naprej je živel kot svobodni umetnik na Dunaju. Preživljal se je s 

poučevanjem, s koncerti, komponiranjem, kar pa ob intrigah dvornega komponista Salierija ni 

bilo lahko. Po temnem obdobju svojega življenja je Mozart umrl ob komponiranju Requiema. 

Komponiral je v glavi, poleg vseh drugih dejavnosti. Obstaja zelo malo skic, saj so vse 

korekture nastale že v njegovi glavi, šele nato je sledilo komponiranje na papir. Citat iz 30. 

12. 1780: »Imam čez glavo dela – vse je že skomponirano – ampak še ničesar nisem zapisal.« 

Na njegovo genialnost kaže tudi dejstvo, da je uverturo k operi Don Giovanni napisal v eni 

sami noči (v noči pred premiero). (dtv-Atlas zur Musik, 1994) 

3.2.5. Romantika 

Glasba v obdobju romantike (1815–1910) pripisuje večji pomen čustveni izraznosti in 

opisovanju globlje resnice, ob tem pa ohranja formalne strukture iz klasicizma. Po temeljnih 

prepričanjih romantičnih gibanj vse resnice ni mogoče določiti iz preverljivih dejstev in zato 

obstajajo nadčutne resničnosti, ki jih lahko dosežemo v zasanjanem vzdušju le preko čustev, 

občutij in intuicije. V obdobju romantike se je uspešno okrepila ideja o duševni govorici, ki 

prebuja in osvobaja čustva, izraža temne globine duha, vodi v kraljestvo sanj in se dotika 

čudovitega, nadčutnega, neskončnega in večnega. Instrumentalno glasbeno govorico je 

povzdignila nad besede in mimiko. V glasbi se čuti moč, ki deluje na poslušalčeva čustva in 

jih nezavedno uravnava in vodi v smer, h kateri je stremel skladatelj, to je k odrešenju in 

sreči. Znani so skladatelji, ki iščejo nove izraze, komponirajo svobodno, uporabljajo 

disonance in kompleksne akorde. Veča se tudi inštrumentarij, dolžina glasbenih del in socialni 

pomen glasbe v družbi. (dtv-Atlas zur Musik, 1994) 

Frederic Chopin (1810–1849) je študiral kompozicijo pri J. Elsnerju. Leta 1829 je imel 

mladi Chopin že uspešne koncerte na Dunaju. 1830 je zapustil Varšavo zaradi koncertov in 

študija, revolucija pa mu je onemogočila vrnitev. Od 1831 naprej je živel v Parizu skupaj z 

umetniki, kot so bili Liszt, Paganini in Berlioz. Chopin ni maral velike publike, raje je imel 

intimno atmosfero v salonih. Bil je zelo dobro plačan komponist in učitelj. Fasciniral je s 

svojo muzikalično fantazijo in kulturo. Povezoval je virtuoznost (ki je spominjala na 

Paganinija) z zelo občutno in visoko izrazno inspiracijo. (dtv-Atlas zur Musik, 1994) 
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Absolutna glasba (oznaka za t. i. ideal srednjeevropske glasbene estetike v instrumentalni 

glasbi) je postala skladateljev izraz njegovega notranjega sveta, občutkov, čustev in je  

podrejena določenim glasbeno-oblikovnim zakonitostim. Simfonije so postajale nerazumljive 

in se kot take oddaljevale od uresničitve ideje o univerzalni umetniški stvaritvi. Na drugi 

strani pa je programska glasba tista, za katero skladatelj išče navdih v naravi, zgodovini, 

literaturi, likovni umetnosti ... Take skladbe imajo konkreten naslov in vsebino, ki nakazuje 

tudi dogajanje, duševno stanje in vizualno podobo. (Cvejić, 2004) 

3.2.6. Glasba 20. stoletja 

Igor Stravinski (1882–1971) je zelo pomemben predstavnik obdobja sodobne glasbe. 

Njegovo ustvarjanje se deli na tri periode – na rusko do 1920, na neoklasicistično od 1920 do 

1950 in na pozno periodo od 1950 do 1971. Odrasel je ob ruski tradiciji, folklori in rusko 

ortodoksni cerkveni glasbi. Njegova dela vsebujejo elemente valčka, tanga, ragtima, ki pa so 

bili skozi kolaž in ironijo briljantno preoblikovani. V svoja dela je vključeval tudi bralce, 

igralce in plesalce. Vojna situacija in nova estetika sta rezultirali dela z jasno ločnico med 

upodobitvijo in glasbo. Na ta dela je precej vplival tudi jazz. (Lindlar, 1982) 

Po koncu prve svetovne vojne se glasbeno izražanje krči, kar sovpada s poskusi preobrazbe 

glasbe v uporabne namene (radio, film, ples, glasbena igra ...). Taka glasba ima več 

privržencev in se ne obrača več naravnost k bogu. 

Po drugi svetovni vojni so se v skladu s teoretskimi razmišljanji pojavile težnje po skladanju 

serialne glasbe, zvočnih prispodob po razumskih zaporedjih in izračunih. Na ta način so se 

osvobodili osebnih, zlasti negativnih, občutkov. Skladbe osvobojene stereotipov in vsega 

subjektivnega niso znale govoriti same o sebi, zato so potrebovale komentar. Čeprav so težko 

našle stik s poslušalci, jim je uspevalo pri redkih izobražencih, pri katerih so s pomočjo 

kvalitet pomenske logike skladb izzvale čustva. (Cvejić, 2004) 

Po letu 1960 se je v glasbo vrnila preprosta ritmika in motorika, ponavljajoče se glasbene 

strukture (repetativni ritmi) so poslušalcem ponujale narkotične učinke. Sprožajo obliko 

transa in meditacije in na ta način odpirajo vrata kolektivni nezavednosti. Ta glasba ima 

učinek na poslušalčevo dojemanje časa in prostora, njegov um osvobaja vsakodnevnih 

aktivnosti. 

Glasba 20. in 21. stoletja je prinesla nove zvoke, ritme in stile v glasbi, zato jo je najbolj 

smotrno doživljati kot umetniška sporočila med samo izvedbo. Širjenje medijev omogoča tudi 
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predvajanje in snemanje, kar vodi v nastanek elektronske glasbe. Tudi klasična glasba postaja 

eksperimentalna, svobodna. Skladatelji iščejo nove izzive v glasbeni umetnosti. Glasba ima 

več izrazov in smeri kot kdajkoli prej. Ker so meje med načini izražanja manj očitne, ima tudi 

zelo širok pomen. 

Danes se v sodobno resno glasbo stekajo večplastne izkušnje, različne tradicije in zvrsti, zato 

je ne moremo razlagati po kategorijah. Sodobna glasba se sooča s historičnimi in 

postmodernimi izkušnjami, tako na estetski kot tudi na formalni ravni. 

Klasična glasba je posebno sredstvo ustvarjanja in posredovanja sporočil med ustvarjalci, 

interpreti in poslušalci. Njen pomen in vrednost sporočila si vsak interpretira po svoje, saj gre 

za osebno doživljanje.   

3.3. GLASBA KOT TERAPIJA  

Ker je glasba univerzalni jezik stvarstva, ne potrebuje razlag in prevodov. Človeka nagovarja 

neposredno, zato nam je razumljiva ne glede na versko pripadnost, kulturno in socialno 

okolje, izobrazbo ali starost. Lahko trdimo, da sega v globino duše in odpira za presežno. 

Zvok in glasba se v zdravilne namene uporabljata že stoletja. Začetki segajo v prazgodovino 

in še dlje, v območje mita, religij in spomina duše. Zdravilne mantre in uroki imajo sicer stare 

in zelo temačne izvore, njihove učinke pa lahko spremljamo skozi vso zgodovino. Ohranili so 

se kot živa dediščina za prihodnost. Poznavanje zvoka, ritmov in urokov je preživelo stoletja 

materializma. (Dewhurst-Maddock, 1999) 

Osnova zdravljenja z zvokom in glasbo je resonanca. Njen akustični princip velja tako za 

glasbene instrumente kot tudi za človeško telo. Ob vstopu zvočnih valov v telo se v celicah 

sprožijo tresljaji z isto frekvenco, ta proces pa obnavlja in krepi človeški organizem. Tkiva 

namreč vsebujejo veliko količino vode, to pa pomaga pri prenašanji zvoka. Učinek je podoben 

globinski masaži na atomski in molekularni ravni. Te ugotovitve nas lahko pripeljejo do 

zaključka, da je človeško telo podobno zelo zapletenemu, edinstvenemu in natančno 

uglašenemu glasbenemu instrumentu. Vsak delček telesa, vsak atom, molekula, celica, tkivo 

ali organ ves čas oddaja frekvence na telesni, čustveni, duševni in duhovni ravni. Zato je tudi 

človeški glas pokazatelj telesnega zdravja na vseh ravneh obstoja. (Dewhurst-Maddock, 1999) 

Danes je glasbena terapija strokovna praksa, v kateri ima glavno vlogo proces, ki se odvija 

med terapevtom in klientom. Glasba je temeljno terapevtsko sredstvo in največji pomen ima 
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prav glasbeno doživetje. Skozi proces terapije uporaba glasbe klientom nudi varno okolje, v 

katerem lahko izrazijo svojo stisko, se z njo soočijo in jo premagajo. Razlog za uporabo 

glasbe v terapevtske namene je dejstvo, da je glasba medij, ki ima neposreden dostop do 

človeka. Vstopi v njegov čustven in podzavedni svet. Glasbena govorica je prirojena 

vsakomur in kot taka nudi komunikacijo na najpristnejši način s soljudmi in okoljem. (Inštitut 

Knoll, 2015) 

Glasbeni terapevt se glede na potrebe klienta odloči za vključevanje v različne glasbene 

izkušnje, kot so poslušanje glasbe, improvizacija, poustvarjanje ali skladanje. Med vsemi 

izkušnjami se lahko uporablja tudi govorjenje, risanje, gibanje, ples, igranje, pesnjenje, 

pripovedovanje zgodb, dramsko izražanje... Na ta način se glasba povezuje z drugimi 

umetnostmi. (Knoll, 2011) 

Kuzma (2001) razlaga, da glasbena terapija temelji na predpostavki, da vsak človek, ne glede 

na njegovo starost ali glasbeno izobrazbo, nosi v sebi zmožnost glasbenega ustvarjanja in 

vrednotenja. Pod te prirojene zmožnosti spadajo sposobnost učenja petja, igranje na enostavne 

inštrumente, gibanje ob glasbi, odzivanje na glasbene prvine, pa tudi dojemanje odnosov med 

zvoki, zapomnitev glasbe, videnje glasbe in pripisovanje pomena glasbenemu doživetju. 

Prve oblike glasbene terapije so se pričele uvajati v ZDA in nekaterih zahodnoevropskih 

državah med letoma 1950 in 1970, in sicer na dveh velikih področjih: v centrih za ljudi z 

motnjo v duševnem razvoju in  psihiatričnih bolnišnicah. Danes je v Evropi le pet držav, ki 

imajo ta poklic urejen na vseh nivojih. V Sloveniji je veliko nereda glede kakovostnega in 

strokovno podprtega izvajanja glasbene terapije. Ustanovljeno je Slovensko združenje 

umetnostnih terapevtov, ki združuje štiri umetnostne terapije: glasbeno, gibalno-plesno, 

dramsko in likovno terapijo. 

Obstaja več smeri glasbene terapije, najbolj uveljavljene so improvizirana, psihoanalitična, 

Nordoff-Robbinsov pristop, rekreativna, predstave v glasbi (GIM), socialno-družbeno 

usmerjena glasbena terapija in druge. (Knoll, 2011) 

Glasbena terapija je izredno raznolika in kot taka namenjena najrazličnejšim posameznikom. 

Pri nas se razvija in z različnimi metodami dela izvaja predvsem:  

- v zavodih za ljudi z motnjo v duševnem razvoju, 

- za otroke z vedenjskimi, fizičnimi in čustvenimi motnjami, 

- v bolnišnicah (za bolnike z rakom, umirajočimi …), 
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- v psihiatričnih bolnišnicah in centrih, 

- v domovih za ostarele, 

- v porodnišnicah, sirotišnicah, begunskih centrih … 

Glede na izvajanje glasbeno terapijo delimo na aktivno in receptivno terapijo. Poglavitna 

razlika je v načinu uporabe glasbenega medija.     

3.3.1. Aktivna glasbena terapija 

Z glasbo intervenira preko igranja, izvajanja glasbe. Znotraj terapije se uporablja aktivna 

glasbena improvizacija. Gre za umetniško izražanje, ki ni vnaprej dano in znano, poraja se v 

trenutku dogajanja, izvajanja.  

Med terapijo igramo na inštrumente brez not, brez znane glasbe; igramo tisto, kar nam 

spontano zazveni. Pri tem uporabljamo različne inštrumente ali glas. (Knoll, 2011) 

3.3.2. Receptivna glasbena terapija 

Omenjena terapija je bila uporabljena v pričujoči raziskavi. Glasba se uporablja za poslušanje, 

pasivno in služi kot podlaga za raziskovanje različnih čustvenih, psiholoških in duševnih stanj 

udeležencev. Po poslušanju glasbe se o stanjih in občutkih pogovarja, se jih analizira. 

Od metode dela je odvisno tudi število udeležencev. Kadar je v terapiji več strukture in 

usmerjenega dela, je udeležencev lahko več, medtem ko je pri improvizaciji in svobodnem 

izražanju bolj smiselno manjše število. 

4 METODOLOGIJA 

4.1. VRSTA RAZISKAVE 

Pri raziskavi je bila uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja v obliki opazovanja z 

udeležbo. Temeljni instrument raziskave je bil raziskovalec, ki je skozi znanstveno, javno, 

delno strukturirano, aktivno opazovanje neposredno proučeval skupino mladostnikov s težko 

motnjo v duševnem razvoju in vpliv klasične glasbe na njih. Vnaprej smo določili le glavne 

vsebinske smernice skozi katere je opazovalec vodil svoje opazovanje proti zastavljenemu 

cilju. Pred začetkom opazovanja smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kako se sodelujoči odzivajo na posamezna glasbena obdobja in dela? 

2. Katera so tista obdobja in dela, ki so najbolj in najmanj sprejeta? 
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3. Kakšne reakcije sprožajo posamezna obdobja in dela? 

4. Ali so med predvajanimi deli tista, ki so absolutno sprejeta? 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako določena klasična glasba vpliva na mladostnike s težko 

motnjo v duševnem razvoju, kako sprejemajo glasbo in posamezne skladatelje in kako se na 

to odzivajo. Ali določena glasbena dela povzročajo spremembe in odstopanja od njihovih 

normalnih psihofizičnih stanj in na kakšen način.  

4.2. MERSKI INSTRUMENTI 

Opazovanje skupine je potekalo od oktobra 2015 do julija 2016 v domu Matevža Langusa v 

Radovljici.  Opazovalec je bil daljše časovno obdobje vključen v skupino. Za opazovanje in 

zaznamke smo uporabili za ta namen izdelane evidenčne liste (protokole), na podlagi katerih 

smo pri vsakem opazovancu lahko zabeležili spremembe pri odzivu na predvajano glasbo. 

Zabeleženih je bilo veliko kratkih, pa tudi popolnih zapisov. Vse zapise in sprotne opombe 

smo strnili v besedilo, katerega smo kvalitativno obdelali. Besedilo smo strnili v pomensko 

sorodne skupine in iskali njihov globlji pomen. Skupni imenovalec vseh omenjenih skupin so 

tako imenovani glasbeni intervali, ki razmejujejo določena glasbena obdobja in reakcije 

opazovancev ob posameznem obdobju. 

4.3. POPULACIJA 

Kvalitativno raziskavo smo izvedli s pomočjo opazovanja skupine v mirnem okolju. 

Opazovali smo osem mladostnikov, starih od 16 do 25 let. Med vsakim poslušanjem so bili  

udobno nameščeni. Vsi imajo diagnosticirano težko motnjo v duševnem razvoju, kar pomeni 

mentalno starost manj kot tri leta in inteligenčni kvocient pod 20. Imajo močno omejeno 

sposobnost samooskrbe, kontinence, komuniciranja in mobilnosti. Starši opazovancev so 

raziskavo odobrili, podpisali so soglasje, da lahko dobljene rezultate predstavimo v 

pričujočem delu. Da smo v raziskavi lažje uporabljali imena opazovancev, smo jim dodelili 

šifro. V raziskavo so bili vključeni: 

Maja Ambrožič – MA1: globoka duševna manjrazvitost. Epilepsija, neopredeljena 

(epileptične konvulzije BDO, krči BDO, napadi BDO). Otroška cerebralna paraliza, 

neopredeljena. Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom (refluksni ezofagitis). 

Rojena leta 1992. 
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Ajda Beton – AB2: globoka duševna manjrazvitost. Spastična cerebralna paraliza (prirojena). 

Epilepsija, neopredeljena. Rojena leta 1995. 

Katarina Bračun – KB3: globoka duševna manjrazvitost. Otroška cerebralna manjrazvitost. 

Prisotnost ortopedskih sklepnih vsadkov. Rojena leta 1992.  

Miha Cebov – MC4: globoka duševna manjrazvitost. Epilepsija, neopredeljena. Spastična 

dipelgija (otroška cerebralna paraliza). Rojen leta 1991. 

Urška Gregori – UG5: globoka duševna manjrazvitost. Epilepsija, neopredeljena (epileptične 

konvulzije, krči, napadi. Stanje z gastrostomo. Rettov sindrom. Nedejavnostna osteoporoza. 

Rojena leta 1992.  

Kristina Kocjančič – KK6: globoka duševna manjrazvitost. Lokalizirana (fokalna, parcialna) 

simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi napadi. Druge 

motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje. Razvojna motnja pri govorjenju in jezikovnem 

izražanju, neopredeljena. Rojena leta 1999. 

Alja Pivač – AP7: globoka duševna manjrazvitost. Epilepsija, neopredeljena. Spastična 

dipelgija. Motnja hranjenja v detinstvu in otroštvu. Rojena leta 1991.  

Kristina Šalković – KŠ8: globoka duševna manjrazvitost. Diskinetična cerebralna paraliza 

(atetoidna cerebralna paraliza). Gastroezofagealna refluksna bolezen z ezofagitisom (refluksni 

ezofagitis). Stanje z gastrostomo. Druge in neopredeljene konvulzije (napad krčev BDO, 

napadi konvulzij BDO). Epilepsija, neopredeljena. Rojena leta 1997. 

4.4. ZBIRANJE PODATKOV 

Pri raziskavi je bila uporabljena kvalitativna deskriptivna metoda raziskovanja v obliki 

opazovanja z udeležbo. Podatke smo zbirali na podlagi opazovanja, ki je potekalo daljše 

časovno obdobje,  jih zapisovali v evidenčne liste in na podlagi zapiskov pridobili podatke, ki 

smo jih predstavili v raziskavi. Opazovanje je potekalo od oktobra 2015 do julija 2016, v 

domu Matevža Langusa v Radovljici. Na podlagi kvalitativne raziskave opazovanja z 

udeležbo, smo želeli ugotoviti, kako klasična glasba vpliva na mladostnike s težko motnjo v 

duševnem razvoju. Za vsako glasbeno obdobje smo izvedli več opazovanj, ki smo jih 

poimenovali glasbeni intervali, znotraj vsakega intervala pa smo večkrat vrteli glasbo iz  

obdobij renesanse, baroka, klasicizma, romantike in 20. stoletja. Med vsakim predvajanjem 

glasbe smo zapisovali opažanja na evidenčni list (protokol), ki smo ga oblikovali v ta namen. 
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Zabeležili smo vse spremembe, ki smo jih pri opazovancih opazili ob poslušanju izbrane 

glasbe. V evidenčnih listih so prav tako zabeležene vse ideje, misli, osebne interpretacije in 

občutki opazovalcev. Opazovanja so potekala v različnih delih dneva in niso bila terminsko 

določena. Zapiski opažanj z vseh opazovanj so bili zbrani konec julija. Predstavljajo 

objektivna mnenja, ki so podana na podlagi opazovanja skupine z udeležbo. 

4.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

Opombe in zapiske iz evidenčnih listov smo transkribirali in temeljito prebrali. Določili smo 

posamezne besede in besednih zveze, sorodne pojme pa združevali. Na osnovi tega smo 

definirali glavne skupine in jih združili pod imenom glasbeni intervali. Teoretično razlago 

smo oblikovali tako, da smo iskali globlji pomen podatkov.  

Na podlagi prebiranja opazovanj iz evidenčnih listov smo oblikovali glasbene intervale, ki 

smo jih oštevilčili glede na predvajano glasbeno obdobje in skladatelje. V vsakem 

posameznem intervalu so smiselno podani pojmi, ki opredeljujejo posamična obdobja in se 

pomensko skladajo z opažanji iz evidenčnih listov. Označili smo osebe, ki so sodelovale v 

opazovani skupini (od 1 do 8). V opisu rezultatov smo vključili nekatera mnenja, ki najbolje 

predstavljajo oblikovane skupine besed in besednih zvez. Vsa mnenja so skupek objektivnih 

mnenj, ki smo jih povzeli iz evidenčnih listov (protokolov) in jih pridobili na podlagi 

opazovanja z udeležbo. Z dodeljeno šifro smo skrajšali imensko identiteto posameznega 

zapisa, ohranili pa smo sledljivost vsebine. Prepisi opazovane skupine ne bodo priloženi 

diplomskemu delu, jih bomo pa hranili. V tabeli 1 so prikazane vse glavne skupine in 

pojmovno ustrezne besede, ki smo jih oblikovali na podlagi prebiranja transkriptov 

evidenčnih listov opazovanja skupine mladostnikov s težko motnjo v duševnem razvoju.  

Tabela 4.1: Zbir glavnih skupin in pojmovno ustreznih besed 

  

 

 

 

         Prvi glasbeni interval 

Umirjenost 

Sproščenost 

Spremembe obnašanja 

Presenečenje 

Različni odzivi 

Očesni kontakt 

Zanimanje 
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Nemirnost 

Renesansa 

 

 

 

         Drugi glasbeni interval 

Umirjenost 

Veselje 

Opazovanje 

Poslušanje 

Blaženje bolečin 

Lažje hranjenje 

Odhod v drugi prostor 

Spremembe obnašanja 

Barok 

 

 

 

         Tretji glasbeni interval 

Umirjenost 

Sproščenost 

Poslušanje 

Očesni odziv 

Odzivi na hitrejše ritme 

Telesni odziv 

Navdušenje 

Sprememba vedenja 

Klasicizem 

 

 

        Četrti glasbeni interval 

Sproščenost 

Spremembe odzivov 

Odziv na hitrejše ritme 

Zadovoljstvo 

Poslušanje 

Zanimanje 

Gibanje rok in nog 

Klasicizem 

 

 

                              

 

Spremljanje glasbe 

Zadovoljstvo 

Umirjenost 

Odzivi na ritme 
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       Peti glasbeni interval Nihanje razpoloženja 

Adaptacija na ritme 

Nelagodje 

Očesni stik 

Romantika 

                                                                                 

 

 

 

       Šesti glasbeni interval 

Umirjenost 

Zaspanost 

Razbremenitev bolečin 

Odzivi na hitrejše ritme 

Zadovoljstvo 

Zanimanje 

Interakcija 

Nelagodje 

Glasba 20. stol. 

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

5  RAZISKAVA 

Kvalitativna raziskava je potekala na podlagi opazovanja z udeležbo. Opazovancem smo v 

daljšem časovnem obdobju večkrat na dan, oziroma v nepredvidenih intervalih, predvajali 

klasično glasbo različnih skladateljev in izvajalcev. Oblikovali smo šest CD-plošč, na katere 

smo posneli glasbo, ki naj bi pozitivno (glede na predhodne raziskave) vplivala na osebe s 

težko motnjo v duševnem razvoju. Opazovanja in zapise smo analizirali in na podlagi 

kvalitativne analize oblikovali šest glavnih skupin. Podana mnenja so objektivna in so 

oblikovana v besedilo. Pojmovno ustrezne besedne zveze smo oblikovali na podlagi 

prebiranja transkriptov opažanj in jih združili v glavno skupino, ki smo jo poimenovali 

glasbeni interval, vsako posebej smo tudi oštevilčili. 

5.1. PRVI GLASBENI INTERVAL 

V prvem glasbenem intervalu smo predvajali naslednjo glasbo, ki spada v obdobje renesanse: 

1. Giovanni Luigi da Palestrina – Exulatate deo 

2. G. L. da Palestrina – Jubilate deo 

3. Girolamo Frescobaldi – Toccata 1 

4. Girolamo Frescobaldi – Toccata 2 
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5. Dietrich Buxtehude – Alleluia 

6. Domenico Scarlatti – Sonata K. 87 

7. Antonio Padros Soler  – Sonata R. 52 

8. Jean Philippe Rameau – Les Sauveges 

9. Georg Philipp Telemann – Concerto TWV 53 – D2 

Glasbo smo predvajali v različnih časovnih intervalih, v daljšem časovnem obdobju in ob 

različnih aktivnostih. Prvo predvajanje glasbe je bilo izvedeno v jutranjem, drugo v 

dopoldanskem, tretje pa v popoldanskem času, četrto zvečer, peto pa je bilo ponovno zjutraj. 

V prvem glasbenem intervalu smo združili naslednje pojmovno ustrezne besedne zveze: 

umirjenost, sproščenost, spremembe obnašanja, presenečenje, različni odzivi, očesni stik, 

zanimanje, nemirnost in renesansa.  

Tabela 5.1: Prvi glasbeni interval 

 Prvi glasbeni interval 

 

Besedne 

zveze 

Umirjenost Sproščenost Spremembe 

obnašanja 

Presenečenje Različni 

odzivi  

Očesni stik Zanimanje Nemirnost Renesansa  

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Pri prvem, jutranjem, opazovanju ob predvajanju glasbe, ko so opazovanci vstali, je 

bila opazovanka popolnoma umirjena, sproščena in z nasmeškom na ustnicah. Sklepamo, da ji 

je predvajana glasba ugajala. Ob drugem opazovanju je bila opazovanka prav tako mirna, z 

nasmeškom. Tudi pri tretjem opazovanju je bila mirna in zadovoljna. Med potekom četrtega 

opazovanja in predvajanja glasbe se je opazovanka med poslušanjem glasbe začela smehljati. 

Prav tako je bila mirna, zadovoljna in nasmejana pri petem opazovanju in predvajanju glasbe 

iz obdobja renesanse.  

AB2: Opazovanka je bila ob jutranjem predvajanju glasbe mirna. Ob predvajanju druge pesmi 

je postala nemirna in jezna, kar je nakazovala z napenjanjem in vznemirjenjem. Jeza ni 

popustila skoraj do naslednje pesmi. Ob poslušanju tretje pesmi je postala zopet mirna in 

nasmejana.  Med drugim opazovanjem je opazovanka nejevoljno gledala in negodovala vse 

do predvajane četrte skladbe, potem se je le umirila in glasbo poslušala ter se ozirala v smeri 
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zvoka. Pri tretjem predvajanju glasbe pri opazovanki ni bilo zaznanih sprememb. Pri četrtem 

predvajanju glasbe je opazovanka najprej poslušala in je bila sproščena, po dveh minutah 

predvajanja pa je začela neutolažljivo jokati. Pri petem predvajanju glasbe je bila opazovanka 

sprva umirjena, potem pa se je zopet po približno dveh minutah zgodila sprememba, 

namrščila se je in zelo grdo gledala. 

KB3: Opazovanka je bila pred prvim predvajanjem glasbe v sosednji jedilnici. Ko je zaslišala 

glasbo, je prišla v razred, kjer smo izvajali opazovanje, in poslušala glasbo. Stala je na mestu 

in poslušala, ne da bi si zatiskala ušesa. Ko se je začela glasba predvajati pri drugem 

opazovanju, je opazovanka zapustila prostor, pogledovala po prostoru, se premislila in vrnila 

na svoje mesto ter z zanimanjem opazovala okolico. Pri tretjem opazovanju si je zatiskala 

ušesa, odšla iz razreda, se ulegla na mizo in si zopet pokrila ušesa. Ob četrtem predvajanju 

glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih sprememb. Pri petem predvajanju glasbe je bila 

opazovanka mirna in je sedela na stolu.    

MC4: Pri opazovancu pri prvem jutranjem predvajanju glasbe ni bilo opaziti sprememb. Prav 

tako ni bilo zaznanih sprememb, ko je bila glasba predvajana drugič. Pri tretjem opazovanju 

in predvajanju glasbe je bil opazovanec zelo odsoten. Pri četrtem opazovanju je bil le–ta 

umirjen, pri petem pa zopet ni bilo zaznanih sprememb v obnašanju.  

UG5: Ko je bila glasba prvič predvajana, je bila opazovanka zelo umirjena in zaspana. Tudi 

pri drugem opazovanju se je popolnoma umirila in pri peti skladbi zaspala. Prav tako je 

zaspala pri tretjem predvajanju glasbe. Pri četrtem predvajanju je bila zelo sproščena, mirna, 

poslušala je z nasmeškom in večkrat vzpostavila očesni kontakt. Enake reakcije kot pri 

četrtem predvajanju so bile pri opazovanki zaznane tudi pri petem predvajanju glasbe, zopet 

je vzpostavila očesni kontakt.  

KK6: Opazovanka je bila med prvim predvajanjem glasbe zelo umirjena, med predvajanjem 

je zaspala. Med drugim predvajanjem je bilo zaznati manj nehotnih gibov in je bila 

popolnoma umirjena. Pri tretjem predvajanju glasbe pri opazovanki ni bilo zaznanih 

sprememb v obnašanju. Pri četrtem predavanju glasbe je imela opazovanka manj nehotnih 

gibov, popolnoma se je umirila in poslušala. Pri tem je nihala z glavo sem in tja in občasno 

priprla oči. Pri petem opazovanju je bila opazovanka zopet popolnoma umirjena.  

AP7: Pri opazovanki pri prvem jutranjem predvajanju glasbe ni bilo opaziti sprememb. Tudi 

pri drugem in tretjem predvajanju glasbe ni bilo opaziti nobenih sprememb pri opazovanki. 
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Pri četrtem in petem predvajanju glasbe je bila opazovanka zelo umirjena in je manj vnašala 

roke v usta.   

KŠ8: Opazovanka je bila med prvim jutranjim predvajanjem glasbe zelo sproščena, imela je 

odprte oči, občasno jih je zaprla in se zelo umirila. Tudi pri drugem opazovanju je bila 

opazovanka zbrana in je z zanimanjem poslušala. Pri tretjem predvajanju glasbe je bila zelo 

umirjena in je občasno zaprla oči. Tudi pri četrtem in petem predvajanju glasbe je bila 

opazovanka umirjena in sproščena.  

5.2. DRUGI GLASBENI INTERVAL 

V drugem glasbenem intervalu je bila predvajana naslednja glasba, ki spada v obdobje 

baroka: 

1. J. S. Bach: Jesu bleibet meine Freude BWV 147 

2. Canon perpetuus, BWV 1079 

3. Canones diversi, BWV 1079 

4. Fuga canonica, BWV 1079 

5. Canon a 2, BWV 1079 

6. Canon a 4, BWV 1079 

7. Canon perpetuus 2, BWV 1079 

8. Ricercar a 6, BWV 1079 

9. Ricercar a 3, BWV 1079 

Izvedli smo šest predvajanj glasbe dnevno, v daljšem časovnem obdobju in v različnih 

situacijah. Glasbo smo predvajali v različnih in naključnih intervalih od jutra do večera. V  

drugem glasbenem intervalu smo oblikovali naslednje pojmovno ustrezne besedne zveze: 

umirjenost, veselje, opazovanje, resnobnost, poslušanje, blaženje bolečin, lažje hranjenje, 

odhod v drugi prostor, sprememba obnašanja.  

Tabela 5.2: Drugi glasbeni interval 

 Drugi glasbeni interval 

 Umirjenost Veselje Opazovanje Resnobnost Poslušanje 
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Besedne 

zveze 

Blaženje 

bolečin 

Lažje 

hranjenje  

Odhod v 

drugi prostor 

Spremembe 

obnašanja 

Barok 

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Opazovanka je bila med prvim predvajanjem glasbe iz baroka zelo mirna in je zaspala. 

Prav tako je bila zelo umirjena in nasmejana med drugim opazovanjem, pri sedmi skladbi je 

zaspala. Tudi pri tretjem opazovanju je bila zelo umirjena in je zaspala kljub temu, da je imela 

menstruacijo in se je tisto jutro oglašala zaradi bolečin. Med četrtim predvajanjem glasbe je 

bila opazovanka popolnoma umirjena, večkrat se je nasmejala in pri četrti skladbi zaspala. Ko 

se je začelo peto predvajanje, je opazovanka utihnila, se umirila in glasbo poslušala. Prav tako 

je bila umirjena tudi med šestim predvajanjem glasbe. 

AB2: Med prvim predvajanjem baročne glasbe je bila opazovanka umirjena; občasno se je 

tudi nasmejala. Pri drugem opazovanju in predvajanju glasbe je bila opazovanka resna in tiha, 

med glasbenimi premori se je smehljala. Pri tretjem opazovanju je bila sprva živahna in 

nasmejana, potem pa je postala resna. Pri četrtem opazovanju je bila opazovana mirna, grdo je 

gledala in begala z očmi. Pri petem opazovanju je bila opazovanka mirna, prisluhnila je 

glasbi, gledala s široko odprtimi očmi, se nasmehnila, priprla oči in bila popolnoma 

sproščena. Pri šestem opazovanju pa je bila zelo umirjena; tekoče je sprejemala hrano, ne da 

bi se ji zaletela.  

KB3: Pri prvem predvajanju baročne glasbe si je opazovanka pokrila ušesa in se smejala. Pri 

drugem predvajanju si je opazovanka pokrila ušesa in zapustila prostor. Tudi pri tretjem 

predvajanju glasbe si je z rokami zatiskala ušesa. Pri četrtem in petem predvajanju glasbe je 

opazovanka zatisnila ušesa in odšla iz prostora. Pri zadnjem predvajanju baročne glasbe pri 

opazovanki ni bilo zaznanih sprememb.   

MC4: Pri prvem in drugem predvajanju baročne glasbe pri opazovancu ni bilo vidnih 

sprememb. Pri tretjem opazovanju je bil resen, umirjen in je poslušal glasbo. Pri četrtem, 

petem in šestem predvajanju glasbe pri opazovancu niso bile opažene spremembe obnašanja.  

UG5: Pri prvih treh predvajanjih glasbe je bila opazovanka zelo umirjena. Pri četrtem 

predvajanju baročne glasbe je bila opazovanka premeščena v t.i. hruško, v razbremenilni 

položaj, kjer je zaspala. Pri petem predvajanju glasbe je opazovanka sprva pozorno poslušala 

glasbo, ki jo je kmalu uspavala. Pri šestem predvajanju glasbe je bila zopet zelo umirjena.   



Mulej Legat, Jasna. 2016. »Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

33 
 

KK6: Pri prvem in drugem predvajanju baročne glasbe je bila opazovanka zelo umirjena. Pri 

tretjem opazovanju je bila resna. Pri četrtem opazovanju je bila zelo umirjena in za kratek čas 

se je prenehala oglašati in kriliti z rokami. Pri petem predvajanju glasbe ni kazala interesa, če 

glasbe niso bile bolj dinamične. Pri šestem predvajanju je bila opazovanka zelo umirjena, z 

nasmeškom.  

AP7: Opazovanka je bila med prvim predvajanjem baročne glasbe nasmejana, opažene je bilo 

manj stereotipije (vnašanja rok v usta). Preden smo začeli z drugim predvajanjem glasbe, je 

bila opazovanka celo dopoldne evforična (se smejala in migala z nogami), ob glasbi pa se je 

umirila; postala je resna in zamišljena. Podobna reakcija je bila pri tretjem opazovanju, 

zaznano pa je bilo tudi manj stereotipije. Pri četrtem predvajanju glasbe je bilo zaznano manj 

stereotipije in manj slinjenja. Pri petem predvajanju glasbe je bila opazovanka zelo pozorna, 

od navdušenja se je smejala, z rokami je postala aktivna (udarjala je po tleh in ploskala) in se 

s celim telesom večkrat zavrtela, poskuša je celo vstati. Pri zadnjem predvajanju baročne 

glasbe je bila opazovanka vesela, a umirjena, večkrat je vzpostavila očesni kontakt in se 

nasmejala.  

KŠ8: Pri prvem predvajanju baročne glasbe je bila opazovanka jokava; ko pa smo ji dali 

voziček v ležeči položaj, je postala umirjena, zaprla je oči ter se smehljala. Pri drugem 

predvajanju glasbe pri opazovanki ni bilo zaznanih sprememb. Pri tretjem predvajanju 

baročne glasbe je bila opazovanka zelo umirjena in odsotna. Pri četrtem in petem opazovanju 

pri opazovanki ni bilo zabeleženih sprememb v obnašanju. Pri zadnjem predvajanju glasbe je 

bila opazovanka umirjena; hrano je sprejemala, ne da bi se ji zaletavalo. 

5.3. TRETJI GLASBENI INTERVAL 

Iz obdobja baroka smo za namen raziskave oblikovali ploščo s kompozicijo Antonija 

Vivaldija, Štirje letni časi: 

1. Pomlad – Allegro 

2. Largo 

3. Allegro 

4. Poletje – Allegro non molto 

5. Adaglo 

6. Presto 

7. Jesen – Allegro 
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8. Adagio molto 

9. Allegro 

10. Zima – Allegro non molto 

11. Largo 

12. Allegro 

Glasbo smo predvajali v različnih urah v dnevu, predvajanje smo razporedili na daljše 

časovno obdobje. Izvedli smo še šest predvajanj glasbe dnevno iz obdobja baroka. Na podlagi 

branja opazovanj smo oblikovali naslednje besedne zveze: umirjenost, sproščenost, 

poslušanje, očesni odziv, odzivi na hitrejše ritme, telesni odziv, navdušenje, spremembe 

vedenja. 

  

Tabela 5.3: Tretji glasbeni interval 

 Tretji glasbeni interval 

 

Besedne 

zveze 

Umirjenost  Sproščenost Poslušanje Očesni odziv Odzivi na 

hitrejše ritme 

Telesni 

odziv 

Navdušenje Spremembe 

vedenja 

Barok  

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Pri prvem predvajanju je opazovanka glasbi po nekaj trenutkih pozorno prisluhnila, se 

božala po laseh, občasno premikala oči levo in desno, bila je zelo umirjena, na trenutke je 

zadremala. Pri drugem opazovanju je glasbo spremljala z očmi, kot bi zelo hitro brala knjigo. 

Pri tretjem opazovanju predvajanja glasbe baroka ni bilo zabeleženih sprememb. Pri četrtem 

predvajanju glasbe je bila opazovanka zelo umirjena, ob hitrejših ritmih je večkrat zamahnila 

z roko, zaprla oči in se smehljala. Pri petem predvajanju glasbe se je kljub bolečinam in 

splošnemu neprijetnemu počutju umirila in kasneje tudi zaspala. Prav tako je zaspala tudi pri 

šestem predvajanju glasbe. 

AB2: Pri prvem predvajanju glasbe iz obdobja baroka je opazovanka melodiji prisluhnila in 

se s telesom nanjo odzivala, predvsem ko so se začeli hitrejši ritmi. Tudi pri drugem 

predvajanju glasbe se je odzivala z rokami, v vozičku je skušala poskakovati, se odriniti. Pri 
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tretjem in četrtem opazovanju je ritme spremljala z dvignjenimi rokami , se glasno smejala in 

se na svoj način oglašala. Pri četrtem predvajanju je glasbo pozorno poslušala z resnim 

obrazom, ko pa so prišli živahnejši ritmi, se je razveselila in pokazala navdušenje. Pri 

zadnjem predvajanju glasbe je opazovanka obračala glavo in poslušala glasbo. 

KB3: Prvo predvajanje glasbe iz baročnega obdobja je pozorno poslušala stoje, bila je 

živahna, kasneje je sedla in poslušala dalje. Pri drugem predvajanju glasbe je sedla in 

poslušala, ob tem pa je spreminjala mimiko obraza. Na stolu je poskakovala in mahala z 

rokami. Pri tretjem predvajanju glasbe je opazovanka stala in si vsake toliko časa prekrila 

ušesa z rokami. Pri četrtem predvajanju glasbe si je zatiskala ušesa, občasno zapustila prostor, 

ko pa se je vrnila, je glasbo poslušala krajši čas. Pri petem opazovanju se je umaknila k 

radiatorju in se obrnila stran od skupine. Pri zadnjem opazovanju je opazovanka glasno jokala 

in si pokrivala ušesa. 

MC4: Pri prvem, drugem, tretjem in četrtem predvajanju glasbe iz obdobja baroka pri 

opazovancu ni bilo zaznanih sprememb. Pri petem predvajanju glasbe je opazovanec poslušal, 

se občasno razveselil, bil sproščen in »plesal z očmi«. Pri zadnjem predvajanju glasbe je 

izražal navdušenje, mahal z roko in nogo in se smejal. 

UG5: Pri prvem opazovanju je bila opazovanka umirjena, pri drugem pa je bila odsotna. Ob 

začetku tretjega predvajanja glasbe je spuščala glasove. Pri četrtem opazovanju je bila 

sproščena in je zaspala. Prav tako je zaspala pri petem in šestem predvajanju glasbe iz 

obdobja baroka. 

KK6: Opazovanka je bila pri prvem predvajanju glasbe iz obdobja baroka umirjena; s telesom 

se je zibala. Pri drugem predvajanju glasbe je bila opazovanka vedra, vendar je ob umirjeni 

glasbi kazala tudi nelagodje. Pri tretjem in četrtem predvajanju glasbe iz obdobja baroka pri 

opazovanki ni bilo zaznanih sprememb. Pri zadnjem predvajanju glasbe je bila umirjena in je 

ritmično udarjala z dlanmi.  

AP7: Pri prvem predvajanju glasbe je bila opazovanka umirjena, včasih se je udarila po ustih 

in se nasmehnila. Pri drugem predvajanju glasbe iz obdobja baroka je bila nemirna, 

pozibavala se je naprej in nazaj, z roko je udarjala po mizi. Pri tretjem in četrtem predvajanju 

glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih sprememb. Pri petem opazovanju je bila opazovanka 

odsotna. Pri šestem predvajanju glasbe iz obdobja baroka pa je opazovanka pozorno in 

umirjeno poslušala, obstala in se ni gibala. 
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KŠ8: Opazovanka je bila pri prvem predvajanju glasbe zadovoljna, mirna, glasbo je poslušala 

z zanimanjem. Pri drugem predvajanju glasbe iz obdobja baroka je bila opazovanka 

vznemirjena in se je smejala. Tudi pri tretjem opazovanju je bila mirna in je poslušala glasbo. 

Med četrtim opazovanjem je bila opazovana popolnoma sproščena, občasno je zaprla oči in se 

nasmehnila Opazovanka je med petim predvajanjem glasbe zaspala, pri šestem predvajanju 

glasbe pa je le–to nemo in umirjeno poslušala ter »plesala z očmi«.  

5.4. ČETRTI GLASBENI INTERVAL 

Na četrti zgoščenki smo združili glasbo iz obdobja klasicizma, in sicer: 

1. W. A. Mozart, Symphony nr. 23, D-dur, KV 181: Allegro spirituoso 

2. W. A. Mozart, Symphony nr. 23, D-dur, KV 181: Andantino grazioso 

3. W. A. Mozart, Symphony nr. 23, D-dur, KV 181: Presto assai 

4. L. van Beethoven: Moonlight Sonata: 1. st. 

5. L. van Beethoven: Moonlight Sonata: 2. st. 

6. L. van Beethoven: Moonlight Sonata: 3. st. 

7. J. Haydn: Sonata D-dur: Allegro 

8. J. Haydn: Sonata D-dur: Adagio 

9. J. Haydn: Sonata D-dur: Tempo di minuet 

10. F. Sor: fantasie pour guitare seule op. 54 

11. F. Schubert: Der Wanderer 

S četrtim glasbenim intervalom smo izvedli šest opazovanj dnevno, z glasbo iz klasicizma. 

Opazovanja so potekala v daljšem časovnem obdobju in v različnih delih dneva ob različnih 

aktivnostih. V četrtem glasbenem intervalu smo združili naslednje pojmovno ustrezne besede 

in besedne zveze: sproščenost, spremembe odzivov, odziv na hitrejše ritme, zadovoljstvo, 

poslušanje, zanimanje, gibanje rok in nog ter klasicizem. 

Tabela 2.4: Četrti glasbeni interval 

 Četrti glasbeni interval 

 

Besedne 

Sproščenost Spremembe 

odzivov 

Odziv na 

hitrejše ritme 

Zadovoljstvo Poslušanje 
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zveze Zanimanje Gibanje rok 

in nog 

Klasicizem   

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Pri prvem predvajanju glasbe je bila opazovanka mirna in je zaspala. Pri drugem 

predvajanju glasbe iz klasicizma je bila popolnoma umirjena, s prsti je izmenično nežno 

udarjala po glavi, medtem ko je ležala v hruški v razbremenilnem položaju. Pri tretjem 

predvajanju glasbe je bila opazovanka nemirna, lizala je roko in izražala neugodje. Pri četrtem 

predvajanju je bila zopet sproščena, se božala po laseh, se nasmihala in izražala ugodje. Pri 

petem in šestem predvajanju glasbe iz klasicizma je bila opazovanka sproščena in mirna. 

AB2: Opazovanka je bila na začetku prvega predvajanja glasbe mirna in je gledala v tla, pri 

četrti skladbi je začela jokati, pri peti skladbi pa se je zopet pomirila in se pričela smejati. Pri 

drugem predvajanju glasbe klasicizma je bila opazovanka umirjena, zazrta v daljavo ter se 

nežno smehljala in odzivala na hitrejše ritme. Pri tretjem in četrte predvajanju glasbe je 

opazovanka zvedavo pogledovala okoli sebe, se ozirala za zvokom. Ves čas se je obračala in 

gledala za izvorom glasbe. Pri petem predvajanju je bila mirna in je poslušala, pri šestem pa je 

bila živahna, vzpostavila je očesni stik in mahala z rokami.  

KB3: Med prvim opazovanjem je bila opazovanka nasmejana in si je mela roke. Obsedela je 

za mizo in terase ni zapustila. Na glas se je smejala in božala mizo. Pri drugem predvajanju 

glasbe iz klasicizma je opazovanka opazovala svojo dlan in občasno zatisnila oči. Pri tretjem 

predvajanju glasbe je sedela na klopi, z zanimanjem  poslušala, vmes je tudi zatisnila oči. 

Med četrtim opazovanjem je opazovanka postala živčna in zapustila prostor ter se vrnila ob 

predvajanju osme skladbe, ponovno sedla in poslušala glasbo naprej. Pri petem predvajanju 

glasbe je opazovanka ležala v hruški in se smejala, pri šestem predvajanju pa je zapustila 

prostor in si zatisnila ušesa. 

MC4: Pri prvem predvajanju glasbe iz klasicizma je bil opazovanec najprej brez sprememb, 

potem pa se je pričel obračati za izvorom zvoka. Ob tem se je smejal in vidno užival. Pri 

drugem, tretjem, četrtem in petem predvajanju glasbe iz klasicizma pri opazovancu ni bilo 

zabeleženih sprememb. Pri zadnjem predvajanju pa je bil opazovanec umirjen, prisotne je bilo 

tudi manj stereotipije z rokami.  

UG5: Opazovanka je pri prvemu predvajanju glasbe glavo obrnila vstran in zaspala. Tudi pri 

drugemu predvajanju glasbe iz klasicizma je bila umirjena in je spala v razbremenilnem 
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položaju. Pri tretjem predvajanju glasbe se je opazovanka najprej ozirala za zvokom, nato je 

zaspala. Prav tako je zaspala pri vseh nadaljnjih predvajanjih glasbe iz klasicizma. 

KK6: Opazovanka je bila pri prvem predvajanju glasbe apatična, nezainteresirana, njena drža 

je bila postrani in grdo je gledala. Pri drugem predvajanju glasbe je na svoj način sledila ritmu 

z gibi ter bila zadovoljna. Pri tretjem predvajanju glasbe se je umirila in prenehala z 

obračanjem in nervoznim vedenjem. Pri četrtem predvajanju ni bilo opaženih sprememb pri 

opazovanki, pri petem in šestem predvajanju pa je bila slabe volje in nerazpoložena.  

AP7: Pri prvem predvajanju glasbe iz obdobja klasicizma je bila opazovanka nezainteresirana 

in ni bilo opaženih sprememb. Pri drugem predvajanju glasbe je bila v razbremenilnem 

položaju, umirjena. Pri tretjem in četrtem predvajanju glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih 

sprememb. Tako pri petem kot pri šestem predvajanju glasbe je opazovanka počivala na 

blazini, gledala skozi okno in se občasno nasmehnila. Bila je umirjena in sproščena. 

KŠ8: Opazovanka je imela pri prvem predvajanju glasbe iz klasicizma široko odprte oči in z 

njimi »sledila« melodiji. Pri drugem predvajanju ni bilo opaženih sprememb. Med tretjim 

opazovanjem je bila sproščena, umirjena, z zaprtimi očmi. Ni se tresla ali bila slabe volje. Pri 

četrtem predvajanju se je ob prvih zvokih glasbe nasmehnila in vidno uživala, nato je pri 

drugi skladbi zaspala. Pri petem predvajanju glasbe ni bilo opaženih sprememb, pri šestem 

predvajanju pa je bila zelo umirjena in sproščena, se občasno nasmehnila, vzpostavila je tudi 

očesni kontakt.  

5.5. PETI GLASBENI INTERVAL 

Na peti zgoščenki smo združili skladbe iz obdobja romantike. Skladbe so naslednje: 

1. Hector Berlioz/La Damnation de Faust – D`amour l`ardente 

2. Frederic Chopin – Polonaise Brillante Op. 3 

3. Felix Mendelssohn – A Midsummer Night`s Dream: II. Scherzo 

4. – 18. Modest Mussorgsky: Slike z razstave 

5. Robert Schumann – 5 Albumblatter, No. 4 (1841) 

6. Robert Schumann – 5 Albumblatter, No. 5 (1838) 

7. Robert Schumann – 5 Albumblatter, No. 6 (1836) 

8. Robert Schumann – 5 Albumblatter, No. 7 (1838) 

9. Robert Schumann – 5 Albumblatter, No. 8 (1838) 

10. P. I. Tchaikovsky – Pique Dame, Arie Des Fursten Jeletzky 
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Glasba je bila predvajana v različnih časovnih intervalih, v daljšem časovnem obdobju in ob 

različnih aktivnostih. Predvajanja glasbe smo izvajali zjutraj, dopoldan, popoldan in zvečer. 

Izvedli smo šest opazovanj. V petem glasbenem intervalu smo združili naslednje besedne 

zveze: spremljanje glasbe, zadovoljstvo, umirjenost, odzivi na ritme, nihanje razpoloženja, 

adaptacija na ritme, nelagodje, očesni stik in romantika. 

Tabela 5.5: Peti glasbeni interval 

 Peti glasbeni interval 

 

Besedne 

zveze 

Spremljanje 

glasbe 

Zadovoljstvo Umirjenost Odzivi na 

ritme 

Nihanje 

razpoloženja 

Adaptacija 

na ritme 

Nelagodje Očesni stik Romantika  

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Opazovanka se je pri prvem predvajanju nasmihala, usta je premikala z zadovoljno 

mimiko obraza, glasbo je spremljala z očmi in se oglašala. Tudi pri drugem predvajanju 

glasbe iz obdobja romantike je bila zadovoljna, z nasmeškom na obrazu, ležala je v 

razbremenilnem položaju in občasno zaprla oči. Pri tretjem predvajanju glasbe iz obdobja 

romantike je opazovanka mirno sedela v vozičku in si z levo roko podpirala glavo, z desno pa 

gladila lase. Na obrazu je imela resen izraz. Med četrtim opazovanjem je bila vesela, 

nasmejana, pri četrti glasbi je počasi začela zatiskati oči in se gladiti po laseh, obenem pa se je 

glasno smejala. Z mimiko obraza in glasovi je nakazovala ugodje. Pri petem predvajanju 

glasbe je bila videti utrujena, vendar se je gladila po laseh in se tiho oglašala. Med zadnjim 

opazovanjem je opazovanka zaspala že ob prvi skladbi. Premeščena je bila v razbremenilni 

položaj, kjer je z odprtimi usti in priprtimi očmi čisto mirno poslušala glasbo. 

AB2: Pri prvem predvajanju glasbe iz obdobja romantike je bila opazovanka zelo umirjena, 

odzivala se je samo na hitrejše ritme. Pri drugem in četrtem opazovanju ni bilo opaženih 

sprememb. Pri tretjem opazovanju se je nagajivo smejala, jezik je potisnila iz ust, z zvoki je 

sledila melodiji in ritmu. Med petim opazovanjem je opazovanka močno menjala 

razpoloženja. Sprva je bila jokava, ob poslušanju glasbe se je umirila, nato je zopet postala 

nemirna. Pri šestem opazovanju je bila opazovanka zelo umirjena, odsotna in zamišljena.  
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KB3: Opazovanka si je med prvim predvajanjem glasbe iz obdobja romantike navijala lase, 

vlekla za jezik, se vznemirjala in tlačila prste v usta. Pri drugem opazovanju je bila zelo 

umirjena in nezainteresirana. Med tretjim opazovanjem si je sprva zatiskala ušesa. Stala je na 

mestu in se obračala. Ko se je navadila melodije in ritma, je roki odstranila, ob spremembi 

ritma pa je takoj zopet zatisnila ušesa. Pri četrtem opazovanju ni bilo opaženih sprememb. Pri 

petem predvajanju glasbe si je opazovanka zopet pokrivala ušesa in se obračala stran od 

izvora glasbe. Med šestim predvajanjem pa je bila nasmejana, prostora ni zapuščala in je 

vztrajala na enem mestu. 

MC4: Pri prvem, drugem, četrtem, petem in šestem predvajanju glasbe pri opazovancu ni bilo 

opaženih sprememb. Med tretjim opazovanjem pa se je opazovanec glasno oglašal in cmokal, 

kot bi protestiral izboru glasbe. Ob tem se je trudil zatisniti ušesa. 

UG5: Med prvim in drugim predvajanjem glasbe iz obdobja romantike je opazovanka zaspala 

v razbremenilnem položaju v hruški. Pri tretjem, četrtem in petem predvajanju glasbe pri 

opazovanki ni bilo zabeleženih sprememb. Med zadnjim opazovanjem pa je opazovanka 

zopet zatisnila oči in tudi zaspala.  

KK6: Opazovanka je bila pred prvim predvajanjem glasbe zelo razdražena, vendar se je ob 

melodiji kmalu umirila. Med drugim opazovanjem je bila zelo resna in mirna, občasno je 

zamahnila z roko in se nasmehnila. Med tretjim poslušanjem glasbe iz obdobja romantike je 

opazovanka veliko zamahovala z roko. Imela je resen pogled. Pri četrtem predvajanju glasbe 

je bila vesela do četrte skladbe, nato se je zresnila. Pri petem predvajanju glasbe je bila mirna, 

občasno se je oglasila na zvoke harmonike. Med šestim opazovanjem pri opazovanki ni bilo 

opaženih sprememb. 

AP7: Opazovanka je bila med prvim predvajanjem glasbe mirna, pozorno je poslušala in se 

nasmihala. Med drugim opazovanjem je bilo zaznane manj stereotipije, bila je mirna, 

pogledovala je po zvoku in se manj slinila. Pri tretjem predvajanju glasbe iz obdobja 

romantike pri opazovanki ni bilo opaženih sprememb. Med četrtim predvajanjem glasbe je 

bila opazovanka sprva vesela, nato se je pri četrti skladbi zresnila in se zazrla v točko. Pri 

zadnjem predvajanju glasbe je bila mirna, gladila se je po roki in vzpostavila očesni kontakt.  

KŠ8: Med prvim predvajanjem glasbe iz obdobja romantike pri opazovanki ni bilo 

zabeleženih sprememb. Med drugim predvajanjem glasbe je bila zadovoljna, z nasmehom na 

obrazu. Na hitrejše ritme se je odzivala z oglašanjem. Med tretjim predvajanjem je 
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opazovanka menjala razpoloženja, sprva je bila mirna, nato se je pri sedmi skladbi jezila, 

vendar se je hitro umirila. Vzpostavila je tudi očesni stik. Pri četrtem predvajanju glasbe je 

bila umirjena, med četrto skladbo je delovala prestrašeno. Med petim predvajanjem glasbe iz 

obdobja romantike je opazovanka delovala umirjeno in zadovoljno. Občasno se je tresla. Pri 

zadnjem opazovanju pri opazovanki ni bilo sprememb.  

5.6. ŠESTI GLASBENI INTERVAL 

Na zadnji, šesti zgoščenki smo združili skladbe iz obdobja glasbe 20. stoletja: 

1. Miles Davis & John Coltrane: So what 

2. Jan Garbarek: Hasta Siempre 

3. Oscar Peterson: The Bach Suite 

4. Jacques Laussier: Toccata and Fugue in the Minor 

5. Richard Galliano: La Valse a Margaux 

6. Astor Piazzolla: Tristezas de un doble A 

S šestim glasbenim intervalom smo prav tako izvedli šest opazovanj, z glasbo 20. stoletja. 

Opazovanja so potekala v daljšem časovnem obdobju in v različnih delih dneva ob različnih 

aktivnostih. V šestem glasbenem intervalu smo združili naslednje besede in besedne zveze: 

umirjenost, zaspanost, razbremenitev bolečin, odzivi na hitrejše ritme, zadovoljstvo, 

zanimanje, interakcija, nelagodje, glasba 20. stoletja. 

Tabela 5.6: Šesti glasbeni interval 

 Šesti glasbeni interval 

 

Besedne 

zveze 

Umirjenost Zaspanost Razbremenitev 

bolečin 

Odzivi na 

hitrejše ritme 

Zadovoljstvo 

Zanimanje Interakcija Nelagodje Glasba 20. 

stol. 

 

Vir: Mulej Legat, lastna raziskava (2016) 

MA1: Opazovanka je bila med prvim predvajanjem glasbe zelo mirna, sedela je v vozičku in 

počasi zatiskala oči. Med drugim predvajanjem glasbe se je nasmihala, se popolnoma umirila 

in zaspala. Pri tretjem predvajanju glasbe iz obdobja 20. stol. se je opazovanka kljub 

splošnemu slabemu počutju in jokavosti popolnoma umirila in zadremala. Prav tako je 
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zaspala med četrtim predvajanjem glasbe. Telo je bilo sproščeno, občasno se je nasmehnila. 

Med petim opazovanjem je opazovanka ležala na hruški in bila mirna. Ko je bila glasba 

hitrejša, je nekajkrat zavriskala. Med zadnjim predvajanjem glasbe je bila opazovanka zelo 

mirna, z nasmeškom na ustnicah. 

AB2: Opazovanka je med prvim opazovanjem pozorno poslušala, obračala glavo, veliko 

gledala v strop in se občasno tudi nasmejala. Pri drugem predvajanju glasbe iz 20. stoletja je 

opazovanka reagirala na hitrejše ritme in krilila z rokami. Med tretjim predvajanjem glasbe je 

bila dobre volje in je sledila glasbi, kot bi tudi sama želela sodelovati in igrati inštrument. 

Tudi med četrtim, petim in šestim predvajanjem glasbe je bila opazovanka aktivna in z gibi 

spremljala glasbo. Z rokami je krilila, kot bi želela dirigirati orkestru.  

KB3: Med prvim in drugim predvajanjem glasbe 20. stoletja je opazovanka stala ob radiatorju 

in si zatiskala ušesa, motilo jo je, če je bila glasba preglasna. Med tretjim predvajanjem glasbe 

je obsedela na stolu, mela si je roke, občasno se je grizla po rokah in si vlekla lase. Med 

četrtim predvajanjem glasbe je bila opazovanka mirna in se je gladila po laseh. Med petim 

opazovanjem je sedela na stolu, poslušala glasbo in po ritmu krilila z rokami. Med šestim 

predvajanjem glasbe je opazovanka hodila po prostoru in si občasno zatisnila ušesa. Med 

predvajanjem četrte glasbe se je pričela jokati in je odšla iz razreda.  

MC4: Opazovanec je med prvim predvajanjem glasbe počival v razbremenilnem položaju, 

mahal z rokami in se oglašal. Med drugim predvajanjem glasbe 20. stoletja je bil opazovanec 

umirjen, nasmejan, živahnejšim ritmom je sledil z rokami. Tudi med tretjim predvajanjem 

glasbe je opazovanec reagiral na živahnejše ritme s poskusom ploskanja. Ob poslušanju 

glasbe je vidno užival. Prav tako je med četrtim, petim in šestim predvajanjem glasbe 

opazovanec užival, bil umirjen, opažene je bilo manj stereotipije. 

UG5: Opazovanka je bila med vsemi predvajanji glasbe 20. stoletja zelo umirjena in je ob 

glasbi zaspala. Ležala je v razbremenilnem položaju in bila popolnoma mirna.  

KK6: Ob prvem predvajanju glasbe je opazovanka begala z glavo sem in tja in ob napetosti 

glasbe tudi sama postala bolj napeta. Med drugim predvajanjem glasbe je bila zelo umirjena. 

Pri tretjem predvajanju glasbe je opazovanka poslušala in na glasbo reagirala z gibi, pri 

dinamičnih delih se je zelo razživela. Med četrtim predvajanjem glasbe 20. stoletja je bila 

opazovanka mirna, resna, brez nehotnih gibov. Med petim predvajanjem je bila resna, glasbo 

je spremljala s sklenjenimi rokami, občasno se je grdo spačila in se odrinila, kot bi želela 
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vstati. Med zadnjim predvajanjem glasbe je bila opazovanka zelo umirjena in je ob poslušanju 

pete skladbe zaspala.  

AP7: Med prvim predvajanjem glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih sprememb. 

Opazovanka je imela med drugim predvajanjem glasbe 20. stoletja manj stereotipij z rokami, 

bila je zelo umirjena. Med tretjim predvajanjem glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih 

sprememb. Opazovanka je bila med četrtim predvajanjem glasbe zelo odsotna, je pa občasno 

vzpostavila očesni kontakt in se nasmehnila. Med petim opazovanjem je bila zamišljena, 

vmes se je večkrat nasmehnila. Med zadnjim vrtenjem glasbe je bila opazovanka zelo 

umirjena in je z nasmeškom poslušala glasbo.  

KŠ8: Opazovanka je bila pri prvem predvajanju glasbe v razbremenilnem položaju. Izražala je 

nelagodje, zaradi bolečine. Glasbo je poslušala z široko odprtimi očmi. Pri drugem 

predvajanju glasbe 20. stoletja je bila opazovanka zelo umirjena, ob poslušanju glasbe je 

zaspala. Opazovanka se ni odzvala pri tretjem predvajanju glasbe. Pri četrtem predvajanju 

glasbe je bila umirjena, v razbremenilnem položaju, med poslušanjem je večkrat vzpostavila 

očesni kontakt. Med petim in šestim predvajanjem glasbe pri opazovanki ni bilo opaženih 

sprememb. 

6 RAZPRAVA 

Ker je glasba govorica, ki je prirojena vsakomur in vstopi v njegov čustven in podzavedni 

svet, lahko skozi rezultate naše raziskave rečemo in potrdimo, da ima klasična glasba vpliv 

tudi na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju. Nanje večinoma vpliva pozitivno, v 

nekaterih primerih pa jih določeni ritmi tudi vznemirjajo.  

Znano je, da se glasbena terapija uporablja v različnih ustanovah za sproščanje ljudi, 

predvsem klasična glasba, ki ob poslušanju zaradi intenzivnosti inštrumentov dobi globlji 

pomen. Glasba ima vpliv na ljudi in zaradi nje lahko spreminjamo razpoloženje. Možgani se 

odzivajo na zvok, zato je vpliv ogromen in vpliva na počutje človeka. Ob poslušanju 

glasbenih del Mozarta, Schumanna, Vivaldija, Beethovna, Griega, Schuberta, Čajkovskega, 

ipd. si ljudje lahko opomorejo od bolezni. Mozartove skladbe pomagajo aktivirati možgane in 

ljudje hitreje asimilirajo podatke. Za blaženje migren je priporočljivo poslušanje 

Beethovnovega Fidelia, ipd. Pogoj za uspešno glasbeno terapijo je, da posameznik uživa v 

glasbi oziroma mu ta ne povzroča nelagodja. Zaradi navedenih znanstveno dokazanih trditev 

smo omenjena glasbena dela vključili v našo raziskavo. Poslušanja različnih glasbenih 
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obdobij smo vedno začenjali s predpostavko, da so vsi drugi dejavniki optimalni in čim manj 

moteči. S tem smo vključenim v raziskavo ustvarili pozitivno izhodišče za poslušanje klasične 

glasbe, hkrati pa dobili najbolj relevantne podatke.  

Muzikolog Josip Andreisa navaja, da ima glasba izjemno moč. Pravi, da med poslušanjem 

glasbe ne moremo ostati ravnodušni, saj priteguje našo pozornost, vpliva na našo duševnost, 

nas spreminja, povezuje z novimi čustvenimi svetovi, izziva razna čustva in doživetja. V 

zadnjih desetih letih so se pojavile vnovične raziskave, s katerimi se ugotavlja vpliv glasbe na 

človeške možgane in njihov odziv na glasbo. V nevroznanosti so prišli do številnih odkritij o 

zavesti in kogniciji, razvijajo se novi miselni tokovi v nevrologiji, fiziologiji in spoznavni 

teoriji, psihologiji, ipd. Znanstveniki so ugotovili, da se iz hipofiz sprošča hormon endorfin, 

ko smo navdušeni nad glasbo, ki jo poslušamo. Ugotovili so tudi, da živčni dražljaji, ki so 

povezani z nastankom zvočnih valov, obidejo možganska središča, ki so povezana z 

zavestnim sprejemanjem odločitev in potujejo neposredno v nezavedni del možganov, ki je 

ključnega pomena za neposredno zaznavanje, čutenje in doživljanje (Pehar, 2013). 

V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kako klasična glasba vpliva na mladostnike s težko 

motnjo v duševnem razvoju. Glede na to, da ima glasba dokazano vpliv na nezavedni del 

možganov, ima vpliv tudi na njih. Pred začetkom raziskave smo si postavili štiri raziskovalna 

vprašanja, na katera smo odgovorili s pomočjo kvalitativne raziskave opazovanja skupine 

osmih mladostnikov s težko motnjo v duševnem razvoju.  

Prvo raziskovalno vprašanje: 

»Kako se sodelujoči odzivajo na posamezna glasbena obdobja in dela?«  

Ugotovili smo, da imajo opazovanci različne odzive na različna glasbena obdobja.  

MA1 je bila med poslušanjem glasbe iz obdobja renesanse poponoma mirna, glasba ji je 

ugajala, velikokrat se je nasmejala. Ob poslušanju glasbe iz obdobja baroka je bila prav tako 

umirjena in je skoraj ob vsakem izvedenem opazovanju zaspala, kljub temu, da so bile pri 

enem opazovanju zabeležene bolečine. Med poslušanjem glasbene kompilacije iz obdobja 

baroka (tretja zgoščenka) je bila MA1 umirjena, ob nežni glasbi je zaspala, ob hitrejših ritmih 

pa je sodelovala s premikanjem roke, veliko se je smejala. Med četrtim predvajanjem glasbe, 

kjer se je predvajala glasbena kompilacija iz obdobja klasicizma, je bila opazovanka mirna in 

zadovoljna, le med enim poskusom je izražala neugodje, ki ga lahko povežemo tudi z 

bolečinami ali splošnim slabim počutjem opazovanke. MA1 je bila med poslušanjem glasbe 
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iz obdobja romantike mirna, nasmejana, pogosto je delovala utrujeno. Med poslušanjem 

glasbe 20. stoletja se je opazovanka kljub slabemu počutju in jokavosti popolnoma umirila in 

poslušala glasbo z nasmehom. MA1 se je pozitivno odzivala na vsa poslušana glasbena 

obdobja in dela.  

Druga opazovanka je bila AB2, ki je med predvajanjem glasbe iz obdobja renesanse precej 

menjala razpoloženja (od mirnosti do nemirnosti in jokavosti). Pri predvajanju glasbe iz 

obdobja baroka je bila AB2 umirjena in velikokrat resna. Vendar se je v nekaterih 

opazovanjih tudi smejala in med predvajanjem glasbe tekoče sprejemala hrano, ne da bi se ji 

zataknila. AB2 je bila med predvajanjem glasbe iz obdobja baroka zelo živahna. Poskakovala 

je na stolu, poslušala glasbo, ko so prišli živahnejši ritmi, je zamahovala z roko in se glasno 

smejala ter oglašala na svoj način. Med poslušanjem zgoščenke klasicizma je v enem izmed 

opazovanj AB2 pričela jokati, vendar se je čez nekaj trenutkov pomirila. Nadaljnja 

opazovanja je bila mirna, poslušala je glasbo z nasmehom, na hitrejše ritme se je odzivala. 

Tudi med petim opazovanjem, kjer se je vrtela glasba iz obdobja romantike, je bila 

opazovanka v večini opazovanj mirna, v enem izmed opazovanj pa je močno menjala 

razpoloženja. Med predvajanjem glasbe 20. stoletja je bila opazovanka mirna, nasmejana, 

hitrejšim ritmom je sledila z rokami. Na AB2 so pozitivno vplivala glasbena obdobja baroka, 

klasicizma in glasbe 20. stoletja, pri glasbi iz obdobja renesanse in romantike pa ji je med 

opazovanji razpoloženje nihalo.  

KB3 je bila edina opazovanka, ki se lahko samostojno premika. Med predvajanjem glasbe iz 

obdobja renesanse je veliko zapuščala prostor in se vračala nazaj. Velikokrat si je pokrila 

ušesa. Tudi pri predvajanju glasbe iz obdobja baroka si je KB3 skoraj pri vsakem opazovanju 

zatiskala ušesa. Med predvajanjem druge zgoščenke iz obdobja baroka je bila opazovanka 

prva tri opazovanja zadovoljna, nasmejana, živahna, nato pa se je reakcija spremenila in pri 

nadaljnjih treh opazovanjih je bila KB3 nemirna, pokrivala si je ušesa in enkrat planila v jok. 

Zgoščenko iz obdobja klasicizma je opazovanka bolje sprejela, saj je med petimi opazovanji 

glasbo poslušala, bila mirna, zatisnila si je oči. Le med zadnjim predvajanjem je opazovanka 

postala živčna in zato je zapustila prostor. Tudi med predvajanjem glasbe iz obdobja 

romantike in obdobja glasbe 20. stoletja si je opazovanka pokrivala ušesa. KB3 je pozitivno 

reagirala le na zgoščenko iz obdobja klasicizma, ostala glasbena obdobja so jo motila.  

Pri opazovancu MC4 pri predvajanju glasbe iz obdobij renesanse in baroka ni bilo zaznanih 

sprememb, sicer je bil zelo miren in odsoten. Pri predvajanju glasbe z druge zgoščenke 
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obdobja baroka prvih nekaj opazovanj ni bilo sprememb, nato pa se je med enim od 

opazovanj MC4 zelo razveselil glasbe, plesal je z očmi in mahal z roko in nogo. Pri 

predvajanju glasbe iz klasicizma je bilo pri MC4 opažene manj stereotipije z rokami. Med 

predvajanjem glasbe iz obdobja romantike pri večini opazovanj ni bilo zaznanih sprememb, 

med enim opazovanjem pa je glasno cmokal in si skušal prekriti ušesa. Pri MC4 so bile 

najbolj izrazite spremembe v obnašanju pri prevajanju glasbe 20. stoletja. Pri vsakem 

opazovanju je sodeloval, užival, bil nasmejan, mahal z rokami in nogami. Torej je MC4 

pozitivno sprejemal vsa glasbena obdobja, razen obdobja romantike, kjer ga je med enim 

izmed opazovanj nekaj zmotilo.  

UG5 je bila med predvajanjem glasbe iz obdobja renesanse zelo umirjena, velikokrat je 

zaspala in nekajkrat celo vzpostavila očesni kontakt. Med poslušanjem glasbe iz obdobja 

baroka je UG5 pri vsakem opazovanju zaspala, saj je bila zelo umirjena. Pri poslušanju glasbe 

druge zgoščenke baroka je bila opazovanka umirjena, pri enem od opazovanj je spuščala 

glasove. Tudi pri kompilaciji glasbe klasicizma je opazovanka vsakič zaspala. UG5 je bila 

med predvajanjem glasbe iz obdobja romantike in obdobja 20. stoletja popolnoma umirjena in 

pri vsakem opazovanju zaspala. Sklenemo lahko, da so na UG5 pozitivno vplivala vsa 

glasbena obdobja.  

Opazovanka KK6 je bila med predvajanji glasbe iz renesanse popolnoma umirjena, imela je 

manj nehotnih gibov. Tudi pri predvajanjih glasbe iz obdobja baroka je bila umirjena in imela 

manj nehotnih gibov. Opazovanka je bila med predvajanjema glasbe z druge zgoščenke 

baroka in iz obdobja klasicizma umirjena, včasih nezainteresirana, hitrejšim ritmom pa je tudi 

sledila. Med enim od predvajanj glasbe iz obdobja romantike je bila opazovanka zelo 

razdražena, vendar se je kmalu umirila. Med ostalimi predvajanji je bila resna, včasih se je 

oglasila na hitrejše ritme. Med predvajanji glasbe 20. stoletja je bila opazovanka zelo mirna, 

resna, včasih se je spačila. Na hitrejše ritme je zamahovala z rokami in se odrivala, kot bi 

želela vstati. KK6 je pozitivno sprejela vsa glasbena obdobja, razen obdobja romantike.  

Pri AP7 med predvajanjem glasbe iz obdobja renesanse ni bilo opaženih sprememb, bila je 

zelo mirna. Med predvajanjem glasbe iz obdobja baroka je bila opazovanka nasmejana; ko se 

je začela predvajati glasba, je kljub evforičnosti postala popolnoma mirna, zaznane je bilo 

manj stereotipije in slinjenja. Pri predvajanju glasbe iz obdobja klasicizma je bila opazovanka 

zelo mirna, sproščena. Med predvajanji glasbe iz obdobja romantike in obdobja glasbe 20. 



Mulej Legat, Jasna. 2016. »Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

47 
 

stoletja je bilo pri AP7 opažene manj stereotipije, vzpostavila je očesni stik, bila je nasmejana 

in zadovoljna. Vsa glasbena obdobja so pozitivno vplivale na AP7.  

Med predvajanji glasbe iz obdobja renesanse je bila KŠ8 popolnoma umirjena, sproščena, z 

zanimanjem je poslušala glasbo. Pri prvem predvajanju glasbe iz obdobja baroka je bila KŠ8 

sprva jokava, nato se je umirila in bila v vseh nadaljnjih predvajanjih sproščena in včasih 

odsotna. KŠ8 je bila med predvajanjem glasbe iz obdobja klasicizma popolnoma sproščena, 

nasmejana, umirjena. Med predvajanjem glasbe iz obdobja romantike je bila KŠ8 sprva 

sproščena, med enim od predvajanj je menjavala razpoloženja. Vzpostavila je očesni kontakt. 

KŠ8 je bila med predvajanjem glasbe 20. stoletja popolnoma mirna, kljub bolečinam, ki jih je 

doživljala tisto dopoldne. Med vsemi predvajanji je glasbo poslušala, velikokrat je imela oči 

široko odprte. Vsa glasbena obdobja, razen obdobje baroka, so imela pozitiven vpliv na KŠ8. 

Drugo raziskovalno vprašanje: 

»Katera so tista obdobja in dela, ki so najbolj in najmanj sprejeta?« 

Najbolj sprejeta glasbena obdobja sta bila obdobje klasicizma in obdobje glasbe 20. stoletja. 

Manj sprejeta obdobja pa so bila renesansa, barok in romantika. Obdobje renesanse in baroka 

ni ugajal dvema opazovancema, obdobje romantike pa trem opazovancem.  

Tretje raziskovalno vprašanje: 

»Kakšne reakcije sprožajo posamezna obdobja in dela?«  

Glasba iz obdobja renesanse je opazovance večinoma pomirila, opažene je bilo manj 

stereotipije z rokami (manj nekontroliranih gibov z rokami), vendar so nekatere skladbe pri 

nekaterih opazovancih povzročile tudi nelagodje in zatiskanje ušes (npr. pri AB2 druga 

skladba, G. L. da Palestrina – Jubilate deo). Da se stereotipija rok pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju prekine, je zelo redko. Tudi obdobje baroka je po večini pozitivno vplivalo 

na vse opazovance, razen na KB3 in KŠ8, pri katerih je glasba povzročila nelagodje in 

jokavost. Med predvajanjem druge glasbene zgoščenke iz obdobja baroka so bili vsi 

opazovanci umirjeni, razen KB3, ki je včasih zapustila prostor, kjer se je glasba predvajala. 

Pri poslušanju zgoščenke skladb iz obdobja klasicizma so bili vsi opazovanci mirni, opažene 

je bilo manj stereotipije z rokami, manj nehotnih gibov, pri dinamičnih ritmih so sodelovali in 

vzpostavili očesni kontakt za nekaj sekund, kar je zelo redko. Največ nemira je pri 

opazovancih povzročila glasba iz obdobja romantike. KK6 je bila do četrte skladbe (18. 
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Modest Mussorgsky: Slike z razstave) umirjena, nato je postala resna in nemirna. Kljub temu 

so opazovanci vzpostavili očesni kontakt, se adaptirali na ritme in spremljali glasbo. Tudi 

glasbo iz obdobja romantike so opazovanci dobro sprejeli, nekaterim je pomagala prebroditi 

občutke bolečine, glasbo so spremljali z zanimanjem in bili interaktivni. Pri nekaterih pa je 

glasba povzročila nelagodje. 

Četrto raziskovalno vprašanje: 

»Ali so med predvajanimi deli tista, ki so absolutno sprejeta?« 

Absolutno sprejeto obdobje je bilo obdobje klasicizma, predvsem skladbe Mozarta. 

Don Campbell je opisal blagodejni vpliv Mozartove glasbe v knjigi, kjer je Campbell razširil 

pojem Mozartovega učinka na človeka, vendar je s postavljenimi trditvami izzval burne 

odzive. Trdi, da ima klasična glasba zdravilen učinek na celoten človeški organizem, tudi za 

motnje, kot sta epilepsija in disleksija. V naslednji knjigi navaja, da klasična glasba spodbuja 

mentalni razvoj otrok s spodbujanjem ustvarjalnosti in domišljije, pomaga tudi pri zdravljenju 

težav s sluhom, pozornostjo in celo avtizma. V Mozartovi glasbi naj bi prevladovala svetloba, 

vedrina in življenjska radost. Glasnost tona se v njegovih delih najpogosteje izmenjuje v 

razmiku tridesetih sekund, kar ustreza osnovnemu vzorcu naših možganskih valov. (Pehar, 

2013) 

Tudi Gross in drugi (2010) so v članku opisali blagodejni vpliv klasične glasbe na otroke z 

motnjo v duševnem razvoju. Opazili so manj stereotipnega obnašanja, večjo umirjenost in 

boljši napredek pri različnih aktivnostih (otroci niso imeli težke motnje v duševnem razvoju). 

7 SKLEPNE MISLI 

Z raziskavo, ki smo jo izvedli v okviru našega diplomskega dela, smo ugotovili, da klasična 

glasba vpliva na osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in da je ta vpliv predvsem 

pozitiven. V povprečju so opazovanci kljub rahlim odstopanjem zelo dobro reagirali na 

predvajano glasbo. Absolutno pa so sprejeli predvajano četrto kompilacijo glasbe iz obdobja 

klasicizma, predvsem dela Wolfganga Amadeusa Mozarta.  

Ker je znanstveno dokazano, da klasična glasba vpliva na podzaveden del osebnosti in 

možganov, lahko trdimo, da so se opazovanci odzivali na glasbo, saj jim možgani delujejo 

kljub težkim omejitvam. Kot navaja Pehar (2013), so živčni dražljaji tisti, ki so povezani z 

nastankom zvočnih valov, obidejo možganska središča, ki so povezana z zavestnim 
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sprejemanjem odločitev in potujejo neposredno v nezavedni del možganov, ki je ključnega 

pomena za neposredno zaznavanje, čutenje in doživljanje. 

V domu Žarek bi lahko kot obliko terapije tudi stalno uvedli »glasbene ure« s predvajanjem 

klasične glasbe. Opazovati bi morali, na katero klasično glasbo se uporabniki odzivajo 

pozitivno in jim to glasbo v okviru terapije tudi predvajati vsakodnevno, z uvedenim urnikom 

predvajanja.   

Z raziskavo smo dokazali, da je vpliv klasične glasbe na osebe s težko motnjo v duševnem 

razvoju zelo močan, saj postanejo umirjeni, manj je stereotipije z rokami, prevzamejo jih 

čustva (nasmehi, solze), vzpostavijo očesni kontakt in se na sploh počutijo bolj sproščeno. 

Celo ob splošnem slabem počutju so ob poslušanju klasične glasbe postali sproščeni in 

umirjeni. 

Omejitev, ki jo lahko izpostavimo pri naši raziskavi je, da opazovanci ne morejo besedno 

opredeliti svojega počutja in ugodja glede glasbe, včasih niti z mimiko obraza, reakcijami ali 

z obnašanjem. Zato so lahko nekateri zaznamki opažanj neskladni z opazovančevim 

počutjem. Pomembna omejitev je zagotovo tudi pomanjkanje literature o vplivu kakršnekoli 

zvrsti glasbe na osebe s težko motnjo v duševnem razvoju. 

Za nadaljnjo raziskavo bi lahko izvedli ponovno celoletno opazovanje, kjer bi strokovni tim le 

opazoval udeležence in beležil njihove odzive, s tem pa pridobil natančne podatke, katera 

glasba ugaja opazovancem in katera jim povzroča neugodje.  

Med poslušanjem je bilo zabeleženih manj stereotipnih stanj kot navadno. Pri vseh 

opazovancih iz naše raziskave je bilo videti ugodje in umirjenost (z manjšimi odstopanji pri 

določenih predvajanjih). Na podlagi raziskave lahko trdimo, da je klasična glasba za 

mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju dodana vrednost oziroma jim predstavlja 

kvaliteto, ki blagodejno vpliva na njihovo počutje.  
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