
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANJA ALIČ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

Nadarjenost za matematiko v povezavi z 
interesom za glasbo 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Tatjana Hodnik Čadež                                         Kandidatka: Anja Alič 

 

 

Ljubljana, september, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena hvala mentorici doc. dr. Tatjani Hodnik Čadež za vse nasvete, napotke in strokovno 

pomoč pri izdelavi diplomskega dela. Vaša dobra volja in pozitivna naravnanost sta bili 

vedno spodbuda za nadaljnje delo. 

 

Zahvaljujem se tudi ravnateljici glasbene šole Kranj, Petri Mohorčič, za pripravljenost za 

sodelovanje ter pomoč pri izvedbi raziskovalnega dela diplomskega dela.  

 

Hvala moji družini, ki me je v času študija podpirala in mi nudila tako moralno podporo kot 

tudi finančno pomoč. 

 

Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k pripravi diplomskega dela: z 

oblikovanjem, lektoriranjem in prevajanjem.  

 

Dragi Jože, najlepša hvala tebi, da si bil moja opora, ko je bilo težko, da si si odtegnil minute 

sredi službe in me vozil iz enega faksa na drugega, da sem lahko vzporedno študirala.  

Tvoja dobra volja ni poznala meja, in še enkrat iskrena hvala za to. 

 

 

 

 

»Naša pot ne vodi po mehki travi. To je gorska steza, polna naporov in zaprek. Vendar vodi 

naprej, navzgor proti soncu.« (Ruth Westheimer) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POVZETEK 
 

V teoretičnem delu smo predstavili pojem nadarjenosti. Opredelili smo pomen dejavnikov za 

razvoj nadarjenosti. Našteli in opisali smo različne vrste nadarjenosti, ki jih opredeljujejo 

strokovnjaki v literaturi. V nadaljevanju smo se osredotočili na nadarjene otroke v šolskem 

okolju. Predstavili smo postopek odkrivanja nadarjenih v osnovni šoli in povzeli bistvene 

značilnosti nadarjenih. Našteli smo probleme, s katerimi se srečujejo nadarjeni in opredelili  

pomen družine za nadarjene. Na kratko smo zapisali o vlogi učitelja pri prepoznavanju in delu 

z nadarjenimi. V zadnjem sklopu teoretičnega dela smo predstavili dve specifični 

nadarjenosti: matematično in glasbeno. Opisali smo njun razvoj ter opredelili lastnosti 

matematično in glasbeno nadarjenih otrok. Na zadnji del teoretičnega dela se je nanašal naš 

raziskovalni problem. Na vzorcu 30 učencev, vključenih v glasbeno šolo, smo želeli raziskati 

povezavo obeh nadarjenosti. Zanimali so nas motivi za obiskovanje glasbene šole 

matematično nadarjenih ter učni uspeh iz glasbene šole. Želeli smo raziskati stališča učiteljic 

in učiteljev do glasbeno nadarjenih otrok.  

Ugotovili smo, da je bilo v našem vzorcu 20 % vseh nadarjenih za matematiko, in sicer več 

deklic kot dečkov. Nadarjeni za matematiko imajo v glasbeni šoli višji uspeh kot nenadarjeni. 

Učitelji se do glasbeno nadarjenih opredeljujejo v večini primerov z istimi ali podobnimi 

lastnostmi. Obstaja povezava med matematično in glasbeno nadarjenostjo – vsi matematično 

nadarjeni učenci so bili s strani učiteljev opredeljeni tudi kot glasbeno nadarjeni, vsi glasbeno 

nadarjeni učenci pa niso bili tudi matematično nadarjeni. Matematično nadarjeni učenci 

obiskujejo glasbeno šolo večinoma zato, da aktivno preživijo svoj prosti čas. 

 

Ključne besede: nadarjenost, matematična nadarjenost, glasbena nadarjenost, odkrivanje 

nadarjenih, značilnosti nadarjenih. 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part we presented the concept of talent. We defined the importance of the 

factors for the development of talent. We listed and described different kinds of talent as 

described by experts in literature. Further on we focussed on the talented children in the 

school environment. We presented the procedure of detecting the gifted children in 

primary schools and summarized the fundamental characteristics of talented children. We 

enumerated the problems which the gifted children encounter and defined the importance 

of the family for the talented children. We briefly explained the role of teachers in the 

process of detecting the talented children and also their role when working with the gifted 

children. In the final section of the theoretical part we presented two specific kinds of 

talent, namely the mathematical talent and the musical talent. We described their 

development and defined the characteristics of mathematically and musically talented 

children. Our research problem related to this final section of the theoretical part. In a 

sample of 30 children who attended a music school, we wanted to research the connection 

between both kinds of talent. We were interested in the motives of the mathematically 

talented children for attending music school, and in their school attainment in music 

school. We wanted to research the teachers’ standpoints towards the musically gifted 

children as well. 

We established that in our sample 20 % of the children were mathematically talented; 

among these 20 % there were more girls than boys. Mathematically talented children have 

better school attainment in music schools than those who are not very talented in maths. 

Teachers’ standpoints towards musically gifted children are more or less the same. There 

exist a connection between the mathematical and the musical talents – all mathematically 

talented pupils were considered also musically talented by the teachers, whereas not all 

musically talented pupils were considered also mathematically talented. In general, 

mathematically talented pupils attend music schools to spend their spare time actively. 

 

Key words: talent, mathematical talent, musical talent, detecting the gifted/talented 

children, characteristics of gifted/talented children.
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UVOD  
 

Nadarjenost je v svetu visoko cenjena »dobrina«. Kdor je (s)poznan kot nadarjen, je vedno 

cenjen, občudovan in nekako zavidanja vreden s svojimi dosežki in sposobnostmi. Čeprav se 

nam včasih zdi, da je bila nekomu nadarjenost »položena v zibelko«, se moramo zavedati, da 

je odvisno od okolja, v največji meri pa od lastne aktivnosti posameznika, ali bo sposobnosti 

razvil do svojih zmožnosti ali ne.  

Sposobnosti nadarjenih se razlikujejo med seboj. Tako ima lahko nekdo  visoke sposobnosti 

na umetnostnem področju, nekdo na intelektualnem, socialnem ali pa psihomotoričnem. V 

literaturi zasledimo toliko vrst nadarjenosti, kot obstaja definicij za nadarjenost. Tu pa se 

pojavi težava v izražanju in razumevanju nadarjenosti kot pojma, saj definicije postajajo 

presplošne. Omejijo se samo na določeno področje, čeprav je lahko nadarjena oseba visoko 

sposobna za več stvari hkrati. Tudi mnenje Nagela (1987) je, da različne vrste nadarjenosti 

niso izolirane med seboj oz. zelo redko. Največkrat se med seboj prepletajo. Kot učitelji 

nadarjenih moramo biti pri delu še posebej pozorni na tiste, ki kažejo znake nadarjenosti (na 

več področjih), vendar jim okolje ne dopušča, da bi svoje talente popolnoma izkoristili. 

Moramo jim zagotoviti ustrezne materiale, situacije, problemske naloge, da svojo »danost« 

negujejo in razvijajo naprej. Kot dobri učitelji moramo biti odprti za nadarjenost, poznati 

njeno ozadje in  imeti določeno strokovno znanje s tega področja. Le na tak način bomo 

nadarjenim pokazali, da jih sprejemamo odprtih rok, z navdušenjem in zanimanjem zanje.  

Naš osrednji raziskovalni problem diplomske naloge se nanaša prav na pojavljanje dveh 

nadarjenosti skupaj. Skušali bomo raziskati, ali obstajajo vzporednice med matematično in 

glasbeno nadarjenostjo. V okviru tega bomo odkrivali matematično in glasbeno nadarjene 

učence, ki so vključeni v glasbeno šolo. Nekoliko bomo raziskali tudi stališča učiteljev do 

glasbeno nadarjenih otrok ter motive nadarjenih za obiskovanje glasbene šole. 

 

Tema o povezavi med matematiko in glasbo me je vedno zanimala. Že v srednješolskih letih 

in potem na fakulteti me je fasciniralo dejstvo, da z nekimi matematičnimi osnovami 

razumem in si lažje zapomnim tudi teoretične vsebine glasbe, ki smo jih obravnavali v 

glasbeni šoli, katero sem tudi sama več let obiskovala. Na akademski stopnji (Akademija za 

glasbo) se je situacija sicer nekoliko spremenila, a to je že druga zgodba. Za vsem tem 

ozadjem torej tiči želja po takem naslovu in problemu diplomskega dela. 
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 NADARJENOST 
 

Stoletja so si ljudje razlagali nadarjenost kot dar neba, kot nekaj, kar je dano od boga. Pred 

dobrimi sto leti so jo začeli znanstveno raziskovati in tako so nastale različne definicije ter 

pojmi, ki vsak zase poudarjajo kak drug vidik nadarjenosti. K pojmovni zmedi o nadarjenosti 

se pridružujejo še nenatančnosti v vsakodnevni uporabi jezika, zato bomo na vprašanje, kdo je 

nadarjen, dobili veliko različnih odgovorov (Nagel, 1987). Čeprav si definicije razlagamo po 

svoje, pa o nečem vendar večina ljudi, ko imamo opraviti z nadarjenim otrokom, soglaša – in 

sicer o potencialu, zmogljivosti. Odvisno pa je od otroka samega, ali bo potencial razvil ali pa 

ga ne bo. 

Pri opredelitvah definicij nadarjenosti se pojavi problem, ker so bodisi preveč omejitvene ali 

presplošne. Pri tem prihaja do težave, da nekatere ljudi po definicijah vključijo med 

nadarjene, četudi jih ne bi smeli, ali pa jih izpustijo, kar je še huje (Galbraith, 1992).  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo naslednjo definicijo nadarjenosti: 

»Nadarjenost: sposobnost hitro, brez večjega napora pridobiti si potrebno znanje, spretnost 

za dobro opravljanje kake dejavnosti: kazati nadarjenost; glasbena, tehnična nadarjenost; 

nadpovprečna nadarjenost; nadarjenost za šah.« 

 

»O veliki nadarjenosti govorimo takrat, če otrok na določenih področjih svojega razvoja 

občutno prekaša vrstnike.« (Nagel, 1987, str. 10) 

 

Ena najpogosteje uporabljenih definicij nadarjenosti na svetu je zapisana v ameriškem Zakonu 

o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Pravi, da so »nadarjeni ali talentirani tisti otroci in 

mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni šoli ali srednji šoli pokazali 

visoke dosežke ali skrite potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem 

ali umetniškem področju v vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih umetnostih in poleg rednega 

šolskega programa potrebujejo prilagojene programe in aktivnosti.« (Davis in Rimm, 1989, 

str. 18, v: Bezić, 2006, str. 12) 
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Vsem tem definicijam bi lahko pripisali še vrsto drugih ter različnih pojmov, ki na tak ali 

drugačen način opredeljujejo nadarjene, npr. talentiran, superioren, visoko sposoben, izjemen, 

eliten, čudežen, izstopajoč, nadpovprečen …  

 

1.1 Od kod nadarjenost 

 

Nadarjenost ni nikomur podarjena. Nekateri teoretiki zagovarjajo, da je dednost tista, ki 

»prinese« nadarjenost. Dednost izvira iz prirojenih zasnov ali dispozicij. Kadar pride do 

posrečenih združitev genov, govorimo o ugodnih, dobrih zasnovah ali dispozicijah oz. naravni 

nadarjenosti. Dispozicije dajejo možnost za nastanek nečesa. Same dispozicije pa niso nič 

dokončnega, potrebujejo ustrezno uveljavitev. Dajejo možnost za razvoj sposobnosti (Marolt, 

2005). 

 

Pomembno vlogo ima tudi okolje nadarjenega. Sposobnosti se ne razvijejo naključno, ampak 

pod vplivom okolja, družbenih razmer in življenjskih okoliščin. Sposobnosti brez vzgoje ni 

mogoče pridobiti (Marolt, 2005). Čim več spodbud nadarjeni dobi iz okolja, čim več izkušenj 

in spoznanj doživi, tem bolj se mu odpira razum. Če pa se nadarjeni izmika pestrosti življenja, 

poskušanju novih stvari, srečevanju novih ljudi, počasi začnejo njegovi možgani ˝spati˝ in 

njegov talent ne pride nikoli v življenju zares do izraza (Galbraith, 1992). 

 

Pomemben dejavnik razvoja nadarjenosti  je tudi lastna aktivnost. Je vmesni faktor, ki vpliva 

na razvoj sposobnosti. Če zapišemo z drugimi besedami: nekdo, ki ima dobre dispozicije in 

mu nudimo ustrezno okolje in pogoje za razvoj le-teh, pa sam ni aktiven v dejavnostih, ne bo 

razvil svojih dispozicij. Nekdo, ki v istih okoliščinah kaže zanimanje za stvar, raziskuje, 

razmišlja, išče izvirne ideje in rešitve, bo lahko svoje dispozicije razvijal in razvil do 

neskončnih mej, saj uporablja lastno aktivnost in voljo (Marolt, 2005). 
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1.2 Odkrivanje nadarjenosti 

 

Kolikor prej neko nadarjenost odkrijemo in spodbujamo, toliko bolje je to za otroka. 

Zanesljiva znamenja velike nadarjenosti se pokažejo že zelo zgodaj, včasih že proti koncu 

prvega življenjskega leta. Nadarjenosti ni mogoče neposredno meriti, saj stoodstotne metode 

za spoznavanje nadarjenosti ni. Najprej se mora izraziti v dosežku, rezultatu športnega boja ali 

inteligenčnega testa, v umetnini ali igranju inštrumenta (Nagel, 1987). 

  

»Da bi odkrili nadarjene otroke, zadošča, da vanje verujemo in jih hočemo odkrivati.« (M. D. 

Jenkins, ameriški raziskovalec nadarjenosti, v: Nagel, 1987, str. 16) 

 

Najbolj sistematično in poglobljeno lahko odkrivamo nadarjenost v šoli. Učitelj ima stik z 

otrokom vsak dan, opazuje ga lahko v vsaki situaciji več ur dnevno, pomembno pa je, kako 

učitelj opazuje otroka in kako objektivni so njegovi podatki. Opazovanja so lahko povsem 

naključna, nesistematična, priložnostna in neusmerjena ali pa so usmerjena s posebnimi, 

strokovno pripravljenimi instrumenti in metodami, kot so ocenjevalne lestvice, opazovalne 

tehnike z anekdotsko popisnico, vprašalniki, anketne metode, intervjuji, razni izdelki 

otrok in podobno. Strokovno poglobljeno in sistematično ugotavljanje nadarjenosti lahko 

opravi psiholog otrok, pri čemer uporablja standardizirane teste inteligentnosti, teste 

znanja in druge strokovne metode (Jelenc in Svetina, 1975).  

Zmotno je prepričanje, da so ocene lahko velik pokazatelj nadarjenosti. Čeprav so nadarjeni 

otroci ponavadi tudi dobri učenci, tudi tu izjeme potrjujejo pravilo. Ocene nam nič ne povedo 

o tem, kako je otrok prišel do dosežka, ki je vrednoten s strani učitelja ali drugih 

ocenjevalcev. Druge značilnosti, kot so motivacija in ustvarjalnost, so v spričevalih izražene 

le nepopolno ali pa sploh niso. Naposled ocenjevanje zavestno ali nehote upošteva veliko 

meril, ki za nadarjenost niso (najbolj) pomembna, kot so poslušnost, prilagojenost, simpatičen 

nastop (Nagel, 1987). 

 

Pri raziskovanju in odkrivanju ali gre za nadarjenost ali ne, moramo torej upoštevati vidik 

objektivnega opazovanja (potencialno) nadarjenih. Predvsem in na prvem mestu moramo biti 

poučeni o tem, kaj je značilno za nadarjene osebe, nato pa opazovati potencialno nadarjeno 

osebo v vseh okoljih in situacijah, v katerih se znajde. Pri tem je pomembno, da opazujemo, 
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kako otrok reagira na stvari, se vključuje v družbo ali je bolj samotar, se znajde v novih 

situacijah ali potrebuje pomoč …  

 

1.3 Pojmi, povezani z nadarjenostjo 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na pojasnitev različnih pojmov, ki jih povezujemo z 

nadarjenostjo. 

1.3.1 Ustvarjalnost 

 

»Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren, nenavaden in 

nov način.« (Nagel, 1987, str. 13)  

 

Ustvarjalnost je problem, ki je star toliko kot razvoj človeštva. Pokazati nekaj novega, nekaj 

boljšega, nekaj, kar sploh še ne obstaja, je pri ljudeh vedno vzbujalo odobravanje, začudenje 

in pohvalo. Nič čudnega torej ni, da so produkti ustvarjalnosti prisotni na vseh področjih 

človekove aktivnosti. Ustvarjalnost je za človeštvo neizčrpen predmet preučevanja, ki mu ni 

videti konca, kajti tako kot se spreminja razvoj človeštva, se spreminja tudi človekova 

ustvarjalnost. O njej se pojavlja nešteto opredelitev, a nobeni v splošnem ne uspe obrazložiti 

tega pojava. Kadar se o ustvarjalnosti govori kot o procesu, se uporablja zanjo izraz 

kreativnost. Kadar pa se govori o ustvarjalnosti kot o produktu človekove aktivnosti, se 

običajno uporablja izraz ustvarjalnost v svojem osnovnem pomenu (Jurman, 2004, str. 84). 

 

Za nastanek ustvarjalnosti je potrebno (Nagel, 1987, str. 14):  

 

• divergentno mišljenje, ki se ne zadovolji z najbližjo rešitvijo problema, temveč išče 

rešitve po nenavadnih poteh; 

• izvirnost, ki pomeni enkratnost posebnih, nevsakdanjih idej; 

• prožnost, ki predstavlja duhovno spretnost in omogoča človeku, da hitro prestopa na 

različne miselne ravni in nek problem obravnava z različnih zornih kotov; 

• domiselnost kot neusahljiv vir novih idej in spodbud. 
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Sama zasnova nadarjenosti za posebne dosežke še ne pomeni, da bodo ti dosežki tudi 

dejansko doseženi. Da se nadarjenost lahko razvija, mora biti prisotna ustvarjalnost, poleg 

tega pa še motivacija in okolje. Šele učinkovanje vseh treh dejavnikov privede do dosežkov in 

izdelkov, ki so nenavadni za otrokovo starost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model dejavnikov razvoja talenta (po Renzulliju, v: Nagel, 1987, str. 13). 

 
Otrokova motivacija in okolje imata bistven pomen pri tem, ali se bosta nadarjenost in 

ustvarjalnost dejansko uveljavili ali ne. Večina konfliktov, s katerimi imajo opraviti otroci in 

njihovi starši ter vzgojitelji, nastane ravno na tem področju. Zato je zelo pomembno, da 

nadarjenega otroka spodbujamo, pokažemo razumevanje za njegovo aktivnost, poskrbimo za 

ustrezno pomoč, mu izrečemo pohvalo, damo priznanje za njegov dosežek, predvsem pa ga 

spodbujamo v njegovi marljivosti in vztrajnosti za reševanje problemov (Nagel, 1987).  

 

1.3.2 Sposobnosti 

 

»Kakršnakoli je že cena v osebnih odnosih, naposled ugotovimo, da je naša najvišja dolžnost 

uporabiti in razviti svoje sposobnosti, da postanemo vse, kar smo lahko.« (Marily Ferguson, 

v: Galbraith, 1992, str. 90) 
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Obstaja več vrst sposobnosti, ki jih pri človeku delimo v dve skupini. To so telesne in 

mentalne sposobnosti. V našem delu bomo pisali predvsem o mentalnih sposobnostih, ki jih 

človek uporablja pri miselnem reševanju težav (pri matematiki). Te sposobnosti imenujemo 

inteligenčne sposobnosti ali inteligentnost. 

Različni avtorji so največkrat uporabljali naslednje značilnosti inteligentnega vedenja (Jelenc 

in Svetina, 1975, str. 15): 

 

− sposobnost treznega presojanja, 

− sposobnost dobrega razumevanja, presojanja in pravilnega mišljenja, 

− sposobnost pojmovnega mišljenja, 

− sposobnost posameznika, da se znajde v novih situacijah, 

− sposobnost hitrega in pravilnega reševanja problemov, 

− sposobnost ravnanja s simboli, 

− občutljivost za probleme.  

 

1.3.3 Inteligentnost in inteligenca 

 

Slovenski slovarji v pomenu za bistrost, bistroumnost, nadarjenost za umske dejavnosti 

dopuščajo oba izraza – inteligentnost in inteligenca. V strokovnem jeziku pa se pojavlja 

bistvena pomenska razlika med izrazoma. Ko govorimo o inteligenci, mislimo na družbeni 

sloj (izobraženstvo), ko pa omenjamo inteligentnost, imamo v mislih sposobnost za nekaj 

(Pogačnik, 1995, str. 11).  

 
Velikokrat slišimo, ko v pogovoru ljudje označijo nadarjeno osebo za inteligentno. Izraz 

inteligenca ima različne pomene za vsakega izmed nas. Nagel (1987, str. 11) se v svoji 

definiciji  omeji na »sposobnost znajti se v novih položajih.« V ta namen je potrebnih nekaj 

temeljnih spretnosti, kot so spomin, logično mišljenje, splošna vednost, osnove matematike in 

sposobnost prostorskih predstav.  

Inteligentnost ni neka enotna lastnost ali sposobnost, ki bi jo bilo mogoče preprosto opisati, 

opredeliti ali prikazati. Je sestavljena veriga funkcij, ki vse skupaj omogočajo reševanje 
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problemov. Zato je lažje opisati bistvene značilnosti ali elemente inteligentnega vedenja, kot 

pa enotno definirati inteligentnost (Jelenc in Svetina, 1975, str. 15). 

 
Zelo poznana je razdelitev inteligenc po Gardnerju. Avtor je opredelil sedem vrst inteligenc, 

in sicer (Goršič - Šekoranja, v: Blažič, 2003a, str. 202): 

1. jezikovna,  

2. prostorska, 

3. telesno-gibalna, 

4. glasbena, 

5. logično-matematična, 

6. medosebna, 

7. osebna.  

 

S pomočjo raziskav je ugotovil, da vsak otrok premore vseh sedem vrst inteligenc v različnih 

razmerjih. Nekdo je lahko genij v matematiki, hkrati pevec brez posluha, sijajen bralec in brez 

občutka za medosebne odnose. Po njegovi teoriji je vsak otrok za nekaj nadarjen. Poleg tega 

pravi, da je vsaka vrsta inteligence povezana zlasti z levo možgansko polovico, prostorska 

inteligenca pa z desno. Vsaka inteligenca se razvija drugače; za logično je značilen zgodnji 

vrhunec in upad v srednjih letih, medtem ko glasbena velikokrat ostane na enaki ravni tudi v 

starosti (Goršič - Šekoranja, v: Blažič, 2003a, str. 202). 

 

1.3.4 Merjenje inteligentnosti 

 

Inteligence ne moremo meriti z absolutno enoto, lahko pa določamo relativne stopnje, če 

damo več osebam reševati enak test z miselnimi nalogami. Rezultat takšnih testov je mogoče 

izraziti s številom – z inteligenčnim količnikom, ki ga ponazorimo s simbolom IQ. 

Inteligenčni količnik je neke vrste merilo ali kazalec človekove umske razvitosti. To število 

dobimo tako, da izmerjeno mentalno starost otroka delimo z otrokovo kronološko starostjo. 

Na koncu rezultat pomnožimo s 100 (Nagel, 1987). Če zapišemo bolj poenostavljeno, nam 

inteligenčni količnik ovrednoti sposobnosti osebe (v našem primeru učence). Pove nam, kako 

dobro je oseba sposobna opraviti šolske intelektualne naloge. Rezultati inteligenčnih testov ne 

izrazijo, kako ustvarjalen je otrok, kakšen atlet ali glasbenik ali voditelj bi lahko bil, ali je 
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motiviran za uporabo svojih možganov. Ob merjenju inteligentnosti in obenem določanju, ali 

gre za nadarjenost, je treba zato upoštevati tudi druge dejavnike in ne le rezultatov 

inteligenčnega testa (Galbraith, 1992). 

Prej omenjen postopek za merjenje je bil uporaben le, če so osebo testirali z razvojnim 

inteligenčnim testom. Pri testiranju odraslih oseb so psihologi morali postopek za 

pridobivanje IQ-ja nekoliko prilagoditi oziroma spremeniti. Izračunali so ga s statističnimi 

postopki, s pomočjo primerjave večjega števila testnih rezultatov za posamezne merske 

instrumente. Tako dobljeni IQ ima prav takšno vrednost kot tisti, ki smo ga opisali prej, meri 

pa sposobnost osebe, ki nas zanima, v odnosu do drugih posameznikov iste ali podobne 

starosti.  

Izhodiščni IQ ali srednja vrednost inteligenčnega količnika je 100. Pomeni povprečno 

množino umskih sposobnosti oziroma tako imenovano povprečno inteligentnost. Manjši ali 

večji inteligenčni količniki nakazujejo manjšo ali večjo množino umskih sposobnosti. 

Inteligenčni količnik ni absolutno in povsem zanesljivo merilo količine posameznikovih 

umskih sposobnosti, saj je odvisen tako od natančnosti merskega instrumenta (testa) kot tudi 

od različnih okoliščin, v katerih je merjenje opravljeno (Jelenc in Svetina, 1975, str. 18). 

 

 

zaporedna 

številka 

stopnja inteligentnosti IQ % zajetih 

ljudi 

1 skrajno visoka inteligentnost nad 128 2,15 

2 visoko nadpovprečna inteligentnost 120–127  6,72 

3 nadpovprečna inteligentnost 111–119 16,13 

4 povprečna inteligentnost 91–110 50 

5 podpovprečna inteligentnost 80–90 16,13 

6 mejna inteligentnost 66–79 6,72 

7 podnormalna inteligentnost pod 65 2,15 

 

Tabela 1: Merska lestvica za merjenje inteligentnosti, ki jo uporabljamo v Sloveniji, po ameriškem 
psihologu Wechslerju (v: Jelenc in Svetina, 1975, str. 18). 

 

25 % 

25 % 
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Če relativno pogostost inteligenčnih količnikov prikažemo grafično, dobimo približno 

zvončasto Gaussovo normalno krivuljo (glej sl. 2). Dobri dve tretjini ali 68 % prebivalcev ima 

IQ med 85 in 115, približno 95 % prebivalstva pa ima IQ med 70 in 130. Zelo nizki ali visoki 

dosežki so enakomerno redki. Le 2 % prebivalcev imata IQ pod 70 ali nad 130. Vrednosti nad 

145 se pojavljajo samo enkrat na tisoč ljudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Normalna razporeditev inteligenčnih količnikov (v: Nagel, 1987, str. 11). 

 

Inteligenčni testi so kljub vsemu nekoliko sporni. Merijo namreč del intelektualnih 

sposobnosti, kar predstavlja le del celotnega področja talentiranosti. Pri presoji testnih 

rezultatov je treba upoštevati določene vplive, ki niso vedno očitni. Na slabše rezultate lahko 

vplivajo različni dejavniki, in sicer: razumevanje med izvajalcem testa in otrokom, kraj 

testiranja, v kakšni formi je otrok na dan testiranja, kakšen pomen ima testni rezultat za 

otroka, s kakšnimi pričakovanji pride otrok na testiranje. Samo na podlagi povprečnega 

rezultata na testiranju zato ne smemo kar vnaprej povsem izključiti velike nadarjenosti. 

Čeprav nam testi lahko pomagajo pri prvih ugotovitvah, ali gre za posebno nadarjenost ali ne, 

se ne smemo slepo zanašati na njih. Imejmo v mislih, da mnogih nadarjenosti skorajda ni 

mogoče zajeti s psihološkimi testi, npr. na umetniškem, psihomotoričnem ali socialnem 

področju (Nagel, 1987). 
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1.4 Vrste nadarjenosti 

 

Prav tako kot obstaja veliko različnih definicij nadarjenosti, lahko govorimo tudi o več vrstah 

nadarjenosti. Izredno redko se  pojavljajo izolirano, po večini so med seboj prepletene. To 

pomeni, da npr. zlatar potrebuje za izdelavo nakita umetnostno in psihomotorično 

nadarjenost, dirigent umetniško občutljivost in socialno nadarjenost (Nagel, 1987). 

 

Nagel (1987) razdeli nadarjenost na štiri različna področja: 

a) Splošna intelektualna nadarjenost 

za katero je značilna hitra dojemljivost, sposobnost za učenje, velika spominska sposobnost in 

sposobnost za duhovne dosežke na mnogih področjih. Intelektualna nadarjenost ni omejena 

zgolj na eno samo vedo, ampak  večinoma zajema več vednostnih in učnih področij. 

 

b) Umetnostna nadarjenost 

se pojavi že zelo zgodaj, če so otroku zagotovljene ustrezne možnosti. V to področje 

nadarjenosti spada igranje na inštrument, risanje. 

 

c) Psihomotorična nadarjenost 

je pomembna na vseh področjih, kjer gre za telesne spretnosti. 

 

d) Socialna nadarjenost 

je sposobnost človeka, da se zna dobro sporazumevati z ljudmi, se vanje vživljati, jim 

pomagati ter jih pozitivno motivirati.  

 

Po vsem zapisanem lahko zaključimo, da je pojem nadarjenosti težko definirati, saj obstaja 

mnogo razlag zanj. Vsak si nadarjenost razlaga po svoje in vsaka posameznikova razlaga 

lahko ustreza različnim vrstam nadarjenosti, ki jih v literaturi opredeljujejo strokovnjaki. Za 

razvoj nadarjenosti je potrebnih več dejavnikov, najpomembnejši pa so ustvarjalnost, 

motivacija in okolje posameznika. Od posameznika samega je nato odvisno, v kakšni meri in 

do katerih meja bo razvil svoj talent. V delu za nami smo se osredinili bolj na sam pojem 

nadarjenosti, njen razvoj in dejavnike za razvoj ter izpostavili različne vrste nadarjenosti. 
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V nadaljevanju nas bodo zanimali nadarjeni otroci (predvsem v šolskem okolju), njihove 

značilnosti, nagnjenja in interesi ter problemi, s katerimi se v svojem okolju srečujejo. Opisali 

bomo, kakšno je spodbudno družinsko okolje nadarjenih, izpostavili vlogo učitelja nadarjenih 

otrok in katere oblike dela z nadarjenimi so primerne, da z njimi spodbujamo interese ter da se 

lahko nadarjeni na ta način vsestransko razvija in poglablja svoj talent.  

 

2 NADARJENI OTROCI 
 

 »Nadarjeni otroci so tisti posamezniki od vrtca do srednješolske starosti, ki izkazujejo 

neobičajne obete v nekem družbeno koristnem področju in katerih talente je mogoče 

spodbujati.« (Dehaan, Havighurst, 1957, v: Ferbežar, 2002, str. 32) 

 

V delu Judy Galbraith (1992, str. 81) najdemo naslednjo definicijo nadarjenih otrok, ki jo 

opredeljuje ameriška vlada: »Nadarjeni in talentirani otroci so mišljeni otroci, in, kadarkoli je 

to umestno, mladina, pri katerih so v predšolski dobi in v osnovni šoli odkrili, da imajo 

izražene ali samo potencialne sposobnosti, ki dokazujejo visoko sposobnost dosežkov na 

področjih, kot so denimo intelektualno, ustvarjalno, značilno teoretično ali vodstvene 

sposobnosti ali pri upodabljajočih in likovnih umetnostih, in ki zato potrebujejo storitve ali 

aktivnosti, ki jih šola praviloma ne zagotavlja.« 

 

Za urejeno uporabo nekaterih od izrazov, povezanih z nadarjenimi, bomo izpostavili 

klasifikacijo nadarjenih, ki jo opredeljujeta avtorja Jelenc in Svetina (1975, str. 13). 

 

• NADPOVPREČNO sposoben ali superioren je tisti, ki je na nekem področju boljši 

od povprečja. Za področje miselnih sposobnosti ali inteligentnosti bi temu ustrezal 

izraz bister. 
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• VISOKO NADPOVPREČNO sposoben ali visoko superioren je tisti, ki sodi v 

skupini nadpovprečno sposobnih med bolj sposobne. Za področje miselnih 

sposobnosti rabimo za to skupino izraz zelo bister. 

 

• NADARJEN ali talentiran je tisti, ki v skupini visoko nadpovprečno sposobnih 

izstopa po svoji sposobnosti ali nadarjenosti. Za področje miselnih sposobnosti izraz 

bister ne ustreza več, zato bomo uporabili izraz umsko nadarjen. 

 

• IZJEMNO NADARJEN ali izjemno talentiran je tisti, ki med nadarjenimi še 

posebno izstopa po svoji izjemni nadarjenosti ali skrajno visoki stopnji zmožnosti. Za 

področje miselnih sposobnosti lahko uporabimo izraz izjemno umsko nadarjen. 

 

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo 

pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Vendar ti učenci niso neka homogena 

skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne lastnosti, ki jih 

najdemo v skupini nadarjenih, se nanašajo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-

storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno (www.mss.gov.si).  

 

Nadpovprečne zmožnosti so prisotne pri otrocih in mladostnikih iz vseh kulturnih skupin, iz 

vseh ekonomskih razredov in vseh področij človeškega prizadevanja. Nadarjene najdemo tudi 

med socialno in kulturno prikrajšanimi, telesno oviranimi, učno neuspešnimi ter med učenci s 

težavami v socialnem prilagajanju (Ferbežar, 2008). 

 

11. in 12. člen Zakona o osnovni šoli uvrščata nadarjene učence v slovenskem šolskem 

sistemu v skupino otrok s posebnimi potrebami in s tem nalagata šoli, da učencem prilagodi 

metode in oblike dela ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne 

in skupinske pomoči (www.pfmb.uni-mb.si). 
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2.1 Odkrivanje nadarjenih učencev v devetletni osnovni šoli 

 

Področna kurikularna komisija za osnovno šolo je pripravila Koncept odkrivanja in dela z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Pri Konceptu je najbolj pomembna naslednja 

opredelitev: Odkrivanje se praviloma izpelje v prvi in drugi triadi devetletne osnovne šole, po 

potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. S tem se zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake 

možnosti, da so odkriti. Odkrivanje po Konceptu poteka v treh fazah (Bezić, 2006, str. 13): 

 

1. Evidentiranje 

V tej fazi izberemo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Gre za nekakšno 

presajanje širše skupine učencev, ki jih nato na drugi stopnji (identifikacija) poglobljeno 

spoznavamo in z veljavnimi psihološkimi preizkusi in na temelju ocenjevalne lestvice, s 

katero učitelj oceni učenčevo nadarjenost. Pri evidentiranju učencev uporabimo že zbrane 

informacije o njih, posebnih pripomočkov na tej stopnji praviloma ne uporabljamo. Kriteriji 

evidentiranja so: 

 

1) Učni uspeh 

Učenec mora dosledno izkazovati učni uspeh praviloma v vseh razredih do izvedbe 

evidentiranja. V primeru opisnih ocen pa upoštevamo dosežene standarde znanja, ki jih 

delimo v tri skupine: minimalni, temeljni in višji oz. zahtevnejši. Takšna delitev standardov bi 

morala biti upoštevana v učnih načrtih za posamezne predmete. Učenec mora dosledno 

dosegati (naj)višje standarde znanja, da je lahko izbran v skupino evidentiranih. 

 

2) Dosežki 

Upošteva se dosledno izkazovanje izjemnih dosežkov na specifičnih področjih, kot so: 

likovna, glasbena, tehnična in športna vzgoja, ter v raznih krožkih in drugih interesnih 

dejavnostih. Na temelju tega kriterija evidentiramo zlasti talentirane učence. 
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3) Učiteljevo mnenje 

Posebno pozornost naj bi učitelj posvetil tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in 

nimajo izstopajočega uspeha in drugih visokih dosežkov. Razmisliti je treba zlasti o učencih, 

ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo 

specifične učne težave. 

              

4) Tekmovanje 

Upošteva se udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. Nižjih ravni 

tekmovanj ne upoštevamo. 

 

5) Hobiji 

Mišljenje so specifične prostovoljne aktivnosti, za katere imajo učenci močan interes in v 

katerih dosegajo izjemne rezultate (npr. fotografiranje, modelarstvo, raziskovanje žuželk itd.). 

 

6) Mnenje šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavci naj bi bili pozorni predvsem na tiste učence, ki niso bili evidentirani na 

temelju ostalih petih kriterijev, pa so po njihovem mnenju lahko nadarjeni. 

 

2. Identifikacija 

Identifikacija zajema poglobljeno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 

merila: 

• Ocena učiteljev.  

Učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti 

učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti: 

– splošno-intelektualno področje, 

– učno (akademsko) področje, 

– ustvarjalno področje, 
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– voditeljsko področje, 

– umetniško področje, 

– psihomotorično področje. 

 

• Test sposobnosti. 

 

WISC – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke.  

Ravnove progresivne matrice  

Priporoča se WISC, vendar je odločitev prepuščena psihologu. Če se odloči za Ravna, je 

smiselno tiste učence, pri katerih podvomi v njihov rezultat, še dodatno preizkusiti z WISC-

om.  

• Test ustvarjalnosti. 

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, TTCT.  

 

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so pri posameznih merilih 

dosegli nadpovprečen rezultat, in sicer: 

 

Ocenjevalna lestvica nadarjenosti za učence: 

 

- 90 točk ali več na kateremkoli od šestih področij nadarjenosti, 

- WISC: IQ 120 ali višji, 

- Ravnove progresivne matrice: 90. centil ali višji, 

- besedni TTCT: 90. centil ali višji 

 

Učenca identificiramo kot nadarjenega, če je vsaj pri enem od meril dosegel zahtevani 

nadpovprečni rezultat. 
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3. Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja 

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih. Svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani 

starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi tudi njihovo mnenje o 

otrokovi nadarjenosti. Da bi starši čim bolj točno ocenili nadarjenost svojega otroka, šole pred 

pridobitvijo njihovega mnenja organizirajo posebne seminarje, na katerih starše informirajo o 

značilnostih nadarjenih otrok in kako jih lahko spoznamo. Seveda je treba starše seznaniti z 

aktivnostjo odkrivanja nadarjenih učencev in pridobiti njihov pristanek že na prvi stopnji 

evidentiranja (Bezić, 2006, str. 16). 

 

Postopek odkrivanja nadarjenih ni enak v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

devetletne osnovne šole. V prvem obdobju se izvede samo prva stopnja postopka 

(evidentiranje). Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev in psiholoških testov ne 

uporabljamo, ker se ti pri mlajših otrocih običajno pokažejo kot manj zanesljivi zaradi raznih 

naključnih vplivov na testni rezultat in zaradi hitrega razvoja otrok te starosti. Natančna ocena 

otrokove nadarjenosti  pa v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju niti ni potrebna, saj naj bi 

se pouk prilagajal posameznim učencem predvsem znotraj matičnega oddelka v oblikah 

notranje diferenciacije. V drugem ali po potrebi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se 

izvedeta tudi druga in tretja stopnja postopka. Nadarjenost učencev je pri tej starosti že toliko 

izoblikovana in diferencirana, da jo je treba natančneje določiti z bolj objektivnimi 

pripomočki (Bezić, 2006, str. 16). 

 

Dokončna odločitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku oddelčnega 

učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo 

z nadarjenimi učenci (Bezić, 2006). Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna 

diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska 

svetovalna služba (www.dlib.si).  

 

2.2 Značilnosti nadarjenih otrok v šolskem okolju 

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj značilnosti nadarjenih otrok v šolskem okolju, ker 

bodo ti za nas pomembni z vidika opazovanega vzorca. Šolarji, ki pogosto veliko berejo, 
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imajo dober spomin za prebrano, se hitro učijo na pamet, si iščejo starejše prijatelje, domače 

naloge opravijo bliskovito, pogosto več delajo, kot je nujno potrebno, ki so lahko dolgo časa 

skoncentrirani, iščejo izvirne ideje in razumejo povezave med stvarmi, imajo večstranske 

interese – takšni učenci so lahko izredni talenti. Na drugi strani pa obstajajo tudi učenci, ki 

kažejo velik odpor do učenja, se izmikajo delu, dvomijo o svojih sposobnostih, nimajo 

zaupanja vase, med poukom se dolgočasijo in zgubljajo zanimanje, imajo težave z 

vključevanje v družbo. Tudi ti učenci lahko kažejo znamenja talenta, vendar pa niso imeli 

možnosti, da bi se razvil. Ob tem se zlasti učiteljem zastavlja težavna naloga, da si površinske 

znake, ki jih opažajo, tudi pravilno razlagajo. Posebej težko je odkrivati skrite nadarjenosti, 

zlasti v primerih, ko gre za »težavne« otroke (Nagel, 1987). 

 

Nagel (1987, str. 20–22) v svojem delu navaja celo paleto lastnosti, po katerih lahko 

prepoznavamo nadarjene otroke. Izpostavimo jih le nekaj. 

 

2.2.1 Področje motivacije 

 

• Določenim problemom se povsem predajo. 

• Prizadevajo si, da bi naloge vedno povsem rešili. 

• Pri rutinskih nalogah se dolgočasijo. 

• Težijo k popolnosti. 

• So samokritični. 

• Radi delajo neodvisno, da bi imeli dovolj časa za lastno razmišljanje. 

• Zastavljajo si visoke storilnostne cilje in rešujejo zastavljene naloge z minimalnimi 

navodili in pomočjo odraslih. 

• Če jih naloga zanima, ne potrebujejo zunanje motivacije. 

• Radi raziskujejo, zbirajo, urejajo različne zbirke. 

• Zanimajo jih »odrasli problemi« (politika, religija …). 

 

2.2.2 Učne značilnosti 

 

• Njihov besednjak je za njihovo starost nenavaden. 
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• Njihov jezik je izrazito bogat, izdelan in tekoč. 

• Hitro si zapomnijo dejstva. 

• Iščejo skupne značilnosti in razlike. 

• Hitro znajo ustvariti veljavne posplošitve. 

• So dobri opazovalci. 

• Na svojo pobudo berejo in dajejo prednost literaturi za odrasle. 

• V svojih aktivnostih mislijo kritično in neodvisno. 

• Zapletene stvari razstavljajo v pregledne enote. 

• Hitro uvidijo vzročno-posledične odnose. 

 

2.2.3 Področje ustvarjalnosti 

 

• Rojevajo veliko idej in problemskih rešitev. 

• Svojega mnenja ne prikrivajo. 

• V mislih si zamišljajo položaje in spreminjajo ideje. 

• Dajejo nenavadne, redke in bistre odgovore.  

• Kažejo izrazit čut za humor. 

• Ne prenesejo otroško prisiljenega vedenja. 

• Imajo domiselne, originalne predstave. 

• Izrazito se zanimajo za ustvarjalne dejavnosti (karikature, ples, petje, literaturo, 

glasbo). 

 

2.2.4 Socialne lastnosti 

 

• Ne bojijo se biti drugačni in izzivati. 

• So individualisti. 

• Ne sprejemajo nobenega mnenja avtoritet, ne da bi ga prej kritično ne preverili. 

• Prevzemajo odgovornost in so pri načrtovanju in organizaciji zanesljivi. 

• Praviloma enako dobro shajajo z vrstniki in odraslimi, vendar si raje poiščejo 

prijateljstvo med enako sposobnimi. 
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• Znajo se vživeti v druge (zato so dovzetni za politične in socialne probleme). 

• Želijo biti koristni in pomagati drugim. 

• Imajo radi odkritost, prijaznost, strpnost in toplino v medsebojnih odnosih. 

 

2.3 Nagnjenja in zanimanja nadarjenih otrok 

 

Nadarjeni pri svojih nagnjenjih in zanimanjih za stvari ne odstopajo toliko od povprečja kot 

na drugih področjih, je pa smiselno, da vendar izpostavimo njihove interese. Jelenc in Svetina 

izpostavljata naslednje (1975, str. 28): 

 

− zanimajo jih vsemogoče stvari, zato ogromno sprašujejo in hočejo spoznati razloge za 

različne stvari, 

− se radi igrajo in ukvarjajo s športom, poznajo veliko več različnih iger kot drugi otroci, 

po zrelosti in zahtevnosti pa za več let presegajo starostne vrstnike, 

− veliko zanimanja kažejo za besedne izraze in različne ideje, 

− pogosto uporabljajo slovarje, enciklopedije in druge vire knjižnega znanja,  

− za stvari, ki jih zanimajo, jim ni škoda časa in prebijejo ob njih ure in ure, 

− zelo zgodaj jih začnejo zanimati vprašanja o naravi in izvoru sveta, človeka, vesolja 

ipd.  

 

2.4 Problemi nadarjenih 

 

Nadarjeni otroci začno doživljati probleme takrat, ko tisti, ki so v njegovem okolju 

pomembni, pokažejo pomanjkanje sprejemanja in razumevanja nadarjenosti (Ferbežar, 2008).  

Zelo nadarjeni so individualisti in imajo za svojo starost že močno izoblikovano in izraženo 

osebnost, kar pa jim povzroča težave v okolju, hkrati pa ima tudi okolje do nadarjenega 

zadržke. Tako imenovani problematični otroci postanejo že zato, ker so drugačni od norme. V 

tem pa tudi tiči jedro težav. 

Nadarjeni so bolj občutljivi in za okolje »težji« kot večina otrok, zahtevnejši so v svojih 

željah, trdovratnejši v uveljavljanju svojih interesov, bolj nagnjeni k bojaznim v svojih 
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fantazijah, ranljivejši z nezadovoljenimi potrebami. Pogosto so označeni kot posebneži, 

samotarji, samosvoji ljudje. Velikokrat se nadarjeni srečajo tudi s problemom prilagajanja 

družbi, ki ljudi poskuša vzgajati h konformnosti. Sami bi nekaj delali ravno obratno od 

pričakovanj družbe. Ko tako tlačijo samostojnost v svojem razmišljanju, lahko pridejo do 

točke, ko se jim zazdi, da se je lažje vesti tako kot drugi, namesto da bi delovali po svojih 

občutkih in sposobnostih. Če poleg omenjenega živijo v okolju, ki od njih zahteva 

prilagoditev in se nadarjeni temu prepustijo, se bodo nujno pojavile trajne vedenjske 

posebnosti in motnje (Nagel, 1987). 

 

Spodaj je zapisanih nekaj najpogostejših problemov nadarjenih, ki jih izpostavlja Nagel v 

svojem delu (1987, str. 24–29): 

 

1. osamljenost in socialna izolacija; 

 

2. težave s sestrami in brati; 

Do teh težav pride, če se starši prekomerno posvečajo nadarjenemu otroku v družini, 

ne pa toliko tudi ostalim bratom in sestram. Če nadarjenega obravnavajo drugače kot 

druge otroke, bo prišlo do konfliktov in sporov med brati in sestrami, med katerimi se 

lahko pojavita ljubosumje in rivalstvo, kar vpliva na čustveno stabilnost vseh otrok.  

 

Prav tako kot Nagel (1987) piše o težavah nadarjenih z brati in sestrami, tudi 

strokovnjak Ferbežar (2008) izpostavlja, da se nadarjeni lahko v odnosih z domačimi 

počuti nadrejenega, bratje in sestre razvijajo nižjo samopodobo in si manj prizadevajo 

uresničevati svoje sposobnosti. Postanejo bolj plašni, manj samozavestni, bolj 

razdražljivi in socialno bolj zavrti kakor njihovi nadarjeni bratje in sestre. 

 

3. premajhne zahteve; 

So problem vseh zelo nadarjenih, ki jih obravnavajo kot normalno nadarjene. Ker 

mora otrok med poukom čakati in upoštevati počasnejše učence, se začne dolgočasiti, 

se popolnoma izklopi od pouka ali pa moti pouk. Dolgčas, ki je največji sovražnik 

motivacije, uničuje veselje do učenja. Če tega ne opazimo in preprečimo do časa, se 
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pri nadarjenem postopoma in neopazno lahko začnejo pojavljati vrzeli v znanju in 

kasneje teh zaostankov ne more več nadomestiti. 

 

4. prevelike zahteve ali preobremenjenost; 

Pojavijo se, če glede na sposobnost otroka preveč pričakujemo. Ravno tako kot pri 

drugih otrocih, tudi pri nadarjenih njihova forma niha. Ravno tako potrebujejo 

pravšnjo mero igranja, se morajo ukvarjati s konjički ali športom.  

 

5. nestrpnost do drugih in ošabnost; 

Tu omenimo izigravanje staršev nadarjenega otroka, zlasti če sami niso bili deležni 

kake posebne izobrazbe. Otroci lahko starše gledajo zviška in s svojo premočjo v 

znanju manipulirajo. V razredu se pojavljajo težave, ker nadarjeni pridejo do kake 

rešitve problema po lastni izvirni poti, ne pa z vmesnimi stopnjami, ki so predvidene. 

Podrobnosti, ki jih nadarjeni štejejo za nepomembne, enostavno preskočijo. Na 

ponavljanja in rutinska dela nestrpno reagirajo. 

 

6. neenakomeren razvoj; 

Zanj je značilen pospešen razvoj na določenem področju ali delnem področju 

osebnosti, druga področja pa se razvijajo povsem normalno. To nujno privede do 

nesočasnosti v razvoju. Pri nadarjenih se to kaže v zelo pospešenem duhovnem 

razvoju, ki daleč prekaša telesno, duševno in socialno zorenje.  

 

7. mnogostranost; 

Gre za vsrkavanje vsega, kar otrok lahko izve, samo da bi potešil svojo velikansko 

vedoželjnost. Nič se jim ne zdi nezanimivo. Problem nastane, če se zanimajo za sto 

stvari hkrati, s tem pa ostajajo le na površini stvari in ne poglabljajo svojih interesov.  

 

8. depresije. 
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Avtorji Delisle, Landrum in Silverman izpostavljajo še nekatere druge probleme nadarjenih 

(Bezić, 2006, str. 84): 

 

− prikrivanje talentov, da bi jih vrstniki sprejeli, 

− nezmožnost sprejemanja kritike, 

− neprilagodljivost in odpor do avtoritet, 

− izrazita tekmovalnost, 

− težave pri izbiri poklica, 

− anksioznost. 

 

2.5 Družinsko okolje nadarjenih 

 

Družina je osnovno in najbolj naravno okolje, v katerem se otrok giblje, kjer si pridobiva prve 

življenjske izkušnje, ki so lahko prijetne in ugodne, lahko pa tudi neprijetne in neugodne. 

Družina ima poglavitno vlogo pri oblikovanju vedenja, čustvovanja in udejstvovanja, zato je 

vzgojna vloga staršev v procesu otrokove socializacije izrednega pomena. Družina daje 

otroku temeljne usmeritve za življenje in ga seznanja s splošno veljavnimi družbenimi 

normami. Posreduje mu ustrezne vedenjske vzorce in ga seznanja z zunanjim svetom 

(Knafelc, v: Blažič, 2003b, str. 192). 

Do trenutka, ko otrok začne hoditi v šolo, so v glavnem starši odgovorni za to, da bodo odkrili 

njegove posebne sposobnosti (Nagel, 1987, str. 18). Pomembno je, da otrokovo vedoželjnost 

in voljo do storilnosti že v predšolskem obdobju spodbujajo in mu pomagajo, da jo nadaljuje 

tudi ob vstopu v šolo. Otrok potrebuje priznanje za svoje dosežke. Največ priznanj pa otrok 

dobi prav od svojih staršev. Pomembno je, da starši pokažejo razumevanje za otrokove 

aktivnosti in poskrbijo za ustrezno pomoč, saj se bo otrok le tako lahko uveljavil in izkazal na 

svojih močnih področjih z izjemnimi dosežki (Knafelc, v: Blažič, 2003b, str. 191).  

 

Psihologi po opravljenih študijah soglašajo o tem, da so v razvoju dosegli največje uspehe in 

napredek tisti otroci, ki so imeli v svoji družini razmere, ki naj bi jih imel vsak otrok: ozračje 

gotovosti in varnosti, brez skrbi in konfliktov. Le s čustveno podporo staršev se otrok lahko 

čuti tako svobodnega in močnega, da tvega kaj novega, ne glede na svoje uspehe in neuspehe. 
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Otrok dobi veselje do poskusov z neznanim le, če ve, da se ne bo osmešil ali da ne bo deležen 

posmeha (Nagel, 1987). 

Starši morajo biti dovolj voljni in sposobni ugotoviti, ali imajo njihovi otroci prednosti pri 

določenih stvareh, ki jih obkrožajo. Ta odnos – sodelovanje med otrokom in starši oz. kritično 

spremljanje otrokovega razvoja in usmerjanje, spodbujanje otroka do visoke ravni njegovih 

sposobnosti – ni tako preprost. Sam proces je dosti kompleksnejši, saj imajo tako starši kot 

otrok svoje lastne intelektualne sposobnosti, so različne osebnosti, pa vendar je interakcija 

med starši in otroki ponavadi odločilnega pomena. Dobro starševstvo za vzgajanje in 

spodbujanje otrokovega daru vsebuje naslednje (Meško, v: Blažič, 2003a):  

 

− omogočanje možnosti za otrokovo učenje ter vključevanje drugih ljudi zunaj družine, 

posebno če so otrokovi interesi na določenih področjih, kjer je potrebna posebna 

pomoč; 

− različne izkušnje in doživetja; 

− spodbujanje otrokovih interesov iz otroštva; 

− preskrba z materiali in poučevanje na način, da bo otrok lahko dosegel in nadaljeval z 

visoko stopnjo učenja in ustvarjalnosti; 

− nadarjeni otroci potrebujejo čustveno svobodo, materiale za igro in eksperimentiranje, 

oboje je potrebno za njihovo mentalno zdravje in ustvarjalno razmišljanje. Tisti, ki 

kažejo znake prihodnjega umetnika, potrebujejo več kot le nekaj koščkov papirja in 

koščkov svinčnika, prihodnji matematiki rabijo učitelja, prihodnji violinisti 

potrebujejo instrument; 

− otroke je treba naučiti posebnih spretnosti in jim dati možnosti za vodenje.  

 

Nadarjeni otroci potrebujejo prostor in čas za ustvarjanje, zato naj mu starši to ustrezno 

nudijo. Potrebujejo prostor za poskuse, za ustvarjalno dejavnost, prostor za knjige, za 

zbirateljske interese in konjičke. Za dobro počutje nadarjenih je potrebna vzajemna 

komunikacija in upoštevanje njihovih idej (Ferbežar, 2008). 
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2.6 Učitelj nadarjenih 

 

Učitelj, ki ima v razredu nadarjene učence, mora biti dovolj zrel in hkrati sposoben sprejemati 

otroke z vrhunskimi sposobnostmi. Za nadarjene mora najti in oblikovati nujne pogoje za 

njihov razvoj, hkrati mora razumeti in biti seznanjen z občutki osamljenosti in frustracije pri 

teh otrocih, ki so posledica prehitrega intelektualnega razvoja in življenja. Učitelj mora imeti 

naslednje značilnosti (Črnivec, 2009): 

• biti visoko inteligenten, 

• biti zrel in izkušen, 

• imeti mora zanimanja, ki po naravi prispevajo k osebni rasti, 

• biti naklonjen nadarjenemu otroku,  

• raje usmerja k ustvarjanju znanja, kot k podajanju, 

• je pripravljen vložiti dodaten čas in trud za poučevanje, 

• ima široko splošno znanje in določeno področje strokovnosti, 

• razume osebnostne razlike.  

 

Nekateri drugi avtorji navajajo še druge značilnosti, ki bi jih moral imeti učitelj nadarjenih. 

Galbraithova (1992) meni, da so to naslednje značilnosti: 

 
• ima smisel za humor, 

• ne sme pričakovati popolnosti, 

• naredi učenje zabavno in se ne oklepa učbenikov, 

• se ne pretvarja, kakor da vse ve, 

• razume pozitivne in negativne strani nadarjenosti, 

• rad pomaga učencem. 

 

Jelenc in Svetina (1975) dodajata še nekatere druge značilnosti učitelja nadarjenih: 

 
• staršem nadarjenega otroka svetuje, jim pomaga voditi in usmerjati njihovega otroka, 

• zagotovi nadarjenim nadomestitev primanjkljajev, ki jih je morebiti utrpel v prejšnjih 

razvojnih obdobjih zaradi socialno in kulturno neustreznega in nestimulativnega okolja. 
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Avtor Nagel (1987) meni, da učitelj nadarjenih: 

 
• nadarjene spodbuja k temu, da bodo znali svoje sposobnosti odgovorno uporabljati v korist 

skupnosti (šolsko glasilo, gledališka skupina, priprava šolskih prireditev …) in ne le v svoj 

prid, 

• nadarjene navaja na sistematično, samostojno delo, jih podpira pri njihovih konjičkih, 

• spodbuja ustvarjalnost nadarjenih, 

• po želji učencev jim omogoči dostop do ustreznih informacij in pripomočkov, npr. z 

obiskom učiteljske knjižnice, laboratorija in drugih prostorov, 

• poleg intelektualnega skrbi tudi za socialni in čustveni razvoj nadarjenih. 

 

2.7 Oblike dela z nadarjenimi 

 

Pri delu z nadarjenimi je pomembno, da jih vsestransko spodbujamo in pazimo na pravo mero 

vzpodbude. Voditi nas morajo otrokovi interesi in ambicije, ne pa naši interesi. Načrtovati 

moramo naloge, ki bodo bogatile in dopolnjevale otrokove konjičke in interese, na primer 

obiske raznih zgodovinskih zanimivosti, muzejev itd. (Nagel, 1987, str. 35). 

 

Pri delu z nadarjenimi izhajamo iz naslednjih načel (Fakin, v: Blažič, 2003a, str. 161): 

• širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

• hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

• razvijanje ustvarjalnosti, 

• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

• upoštevanje individualnosti, 

• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

• skrb za celostni osebnostni razvoj, 

• raznovrstnost ponudbe in omogočanje svobodne izbire učencem, 

• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa, 
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• skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno 

sprejeti, ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 

interese. 

 

Zakon o osnovni šoli pravi, da v prvem triletju učitelj pri poku diferencira delo z učenci v 

oblikah notranje diferenciacije, v drugem triletju in v 7. razredu delo organizira v oblikah 

fleksibilne diferenciacije, v 8. in 9. razredu pa v oblikah delne zunanje diferenciacije (40. 

člen).  

 

V prvem triletju so predlagane naslednje oblike dela z nadarjenimi učenci: individualne 

zadolžitve, individualiziran pouk, kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 

posebne domače zadolžitve, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, hitrejše napredovanje in 

dodatni pouk. Delo z nadarjenimi naj bi torej potekalo predvsem v okviru matičnega oddelka 

v oblikah notranje diferenciacije (Strmčnik, 1987), priporočljivo je le občasno krajše 

ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri dodatnem pouku ali raznih interesnih 

dejavnostih).  

 

V drugem triletju se delo z nadarjenimi razširi na nekatere dodatne oblike, kot so: 

individualizirani programi za nadarjene, vzporedni programi (pull-out), obogatitveni programi 

(sobotne šole itd.), športne in kulturne sekcije, kreativne delavnice, raziskovalni tabori, 

priprave za udeležbo na tekmovanjih, programi za razvijanje socialnih spretnosti, programi za 

osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice), osebno 

svetovanje učencem in staršem.  

 

Dodatne oblike v tretjem triletju pa so: delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred), izbirni 

predmeti, seminarske naloge, raziskovalne naloge, svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica. 

Te oblike dela z nadarjenimi učenci šole organizirajo glede na svoje posebne potrebe in 

možnosti. Priporočljivo je uvajanje še drugih oblik in aktivnosti, zlasti je potrebno pridobiti 

za sodelovanje starše in zunanje ustvarjalce ter učence spodbujati k vključevanju v zunanje 

institucije, kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost. O vključitvi nadarjenih učencev v posebne 

oblike dela morajo soglašati starši, v drugi in tretji triadi pa se upošteva tudi mnenje učenca 

(www.dlib.si).  
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Pomembno je zagotoviti širok fleksibilen vzgojno-izobraževalni program, v katerem se bo 

lahko nadarjen otrok vsestransko razvijal, pa tudi poglabljal svojo nadarjenost (Witty, 1948, 

v: Ferbežar, 2002). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili dve specifični nadarjenosti, in sicer matematično nadarjenost 

ter glasbeno nadarjenost. Ti dve bosta za nas pomembni z vidika raziskovalnega vzorca 

učencev, ki bodo zajeti v naši raziskavi. 

 

3 MATEMATIČNA NADARJENOST IN NADARJENI ZA 
MATEMATIKO 

 

Za definicijo matematične nadarjenosti ni mogoče enostavno uporabljati parametrov splošne 

nadarjenosti zaradi pomanjkanja njihove specifičnosti. Koncepte splošne nadarjenosti bi 

morali razširiti z identificiranjem pomembnih specifičnih značilnosti matematike. Šele z 

analizo specifičnih značilnosti bi lahko potrdili njihovo pomembnost za matematično 

nadarjenost (Vehovec, v: Blažič, 2003, str. 531). 

Matematično nadarjeni učenci so učenci kot vsi drugi, imajo večino običajnih otroških 

nagnjenj in lastnosti, kljub temu pa imajo tudi vrsto lastnosti in značilnosti, po katerih pa se 

vendarle razlikujejo od svojih vrstnikov (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 419). 

 

3.1 Matematične sposobnosti 

Matematična sposobnost je osnova za matematično nadarjenost in pomeni zmožnost 

spretnega in hitrega operiranja s števili in odnosi med njimi, je rezultat sočasne aktivacije 

naslednjih sposobnosti (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 420): 

• številske sposobnosti, ki vključujejo razumevanje številskih simbolov, znakov za 

različne operacije, razumevanje pojma količina, razumevanje številskih operacij, 

sposobnost branja in pisanja matematičnih simbolov, razumevanje številskih odnosov, 
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• sposobnosti pomnjenja in načrtovanja, ki je potrebna za sukcesivno reševanje 

postopkov/korakov v problemih, 

• sposobnosti prostorske predstavljivosti, ki je potrebna za uporabo papirja in svinčnika, 

razumevanje geometrije in prostorskih odnosov, 

• sposobnosti logičnega zaključevanja in iskanja medsebojnih zvez. 

Številske sposobnosti so rezultat leve polovice možganov, za govor pa je pomembna desna 

polovica. Ostale sposobnosti, ki sodelujejo pri reševanju problemov številske narave pa 

izhajajo iz funkcioniranja različnih delov možganov, zato za matematične sposobnosti ne 

moremo točno lokalizirati področja možganov, posledica tega pa je večja fleksibilnost 

uporabe možganov (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 421). 

 

3.2 Razvoj logično-matematičnih sposobnosti 

 

Razvoj logično-matematičnih sposobnosti je opisal švicarski psiholog Jean Piaget 

(Labinowicz, 1989, str. 112). Razvoj otrokovega mišljenja in sposobnost, da logično ureja 

svet okrog sebe, predvideva in ga zaključuje, deli na štiri stopnje (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 

421): 

1. Senzomotorična stopnja (0–2 leti) 

Otrok na začetku preko aktivnega iskanja stimulacije združuje primarne reflekse s 

ponavljajočimi se vzorci obnašanja, okolico spoznava preko operiranja s konkretnimi 

predmeti in pri tem postopno ustvarja enostavne miselne sheme, kot so dojemljivost stalnosti 

objektov, začetek k cilju usmerjenega vedenja in zamišljanje novih rešitev, kaže se že neka 

oblika »logike v akcijah«, vzpostavljanje zveze sredstvo–cilj, vzrok–posledica.   
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2. Predoperacionalna stopnja (2–7 let) 

Otrokovo mišljenje ni več povezano le z zunanjo dejavnostjo, temveč je že ponotranjeno, 

oblike notranjega predstavljanja pa so posnemanje, simbolična igra, domišljija in jezik. V tem 

obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in razvoj govora. 

 

3. Stopnja konkretnih operacij (7–11 let) 

Otroci so sposobni logičnega mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov, sposobni so 

reverzibilnosti, konverzacije določenih značilnosti predmetov in mišljenja na področju 

odnosov (klasifikacije, razporejanja po vrstnem redu). Prav tako se v tem obdobju razvijajo 

matematične operacije. Otrokovo mišljenje je še vedno omejeno na konkretne stvari. 

 

 

4. Stopnja formalnih operacij (11–15 let) 

Za to stopnjo je značilna sposobnost mišljenja izven konkretne stvarnosti. Na tej stopnji je 

posameznik sposoben razmišljati o svojem lastnem mišljenju, sposoben je razumeti in 

upoštevati simbolične abstrakcije v algebri, literarni kritiki in uporabljati metafore v literaturi, 

sposoben je vključevanja v razgovore o filozofiji, religiji, morali, kjer operira z abstraktnimi 

pojmi (pravičnost, svoboda …).  

Pri nadarjenosti na matematičnem področju pa moramo omeniti še podaljšanje razvoja 

logično-matematičnih sposobnosti v obdobju pubertete in pozne pubertete. Štiri stopnje 

razširimo še na: 

- stopnja analognega mišljenja, 

- stopnja sistemskega mišljenja, 

- stopnja meta sistemskega mišljenja, 

- stopnja raziskanosti problema. 

 

S to razlago razvoja miselnih procesov so posamezniki sposobni doseči višje stopnje mišljenja 

in to jim omogoča, da povezujejo odnose med deli problema, da vzporejajo in postavljajo v 

medsebojne odnose večje dele in zaradi tega veliko bolje, hitreje in jasneje spoznajo, v čem je 
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bistvo problema, na ta način pridobljeno znanje pa uporabijo na nov in originalen način – uvid 

in ustvarjanje (Kavaš, po Čudina Obradović, 1991, str. 136–138, v: Blažič, 2003b, str. 422). 

 

3.3 Značilnosti matematično nadarjenih 

 

Te značilnosti lahko razdelimo po področjih, tako kot smo jih že enkrat. Pri Nagelovi (1987) 

opredelitvi smo opisali značilnosti nadarjenih na splošno. Sedaj pa izpostavimo še enkrat 

značilnosti, ki bi veljale le za matematično nadarjenega učenca, brez ozira na druge 

nadarjenosti.  

1. Učne značilnosti 

Učenci hitro spoznajo načela, na katerih temeljijo stvari, mislijo jasno in precizno, 

kritično presojajo podatke in dokaze, hitro si zapomnijo dejstva, iščejo skupne 

značilnosti in razlike, hitro analizirajo različne vsebine in probleme. 

 

2. Motivacija  

Prizadevajo si, da bi nalogo vedno rešili, radi delajo neodvisno, določenim problemom 

se povsem predajo, ob rutinskih nalogah se dolgočasijo, če jih naloga zanima, ne 

potrebujejo nobene zunanje motivacije. 

 

3. Ustvarjalnost  

Pri reševanju problemov tudi tvegajo, imajo veliko idej in problemskih rešitev. 

 

Znake matematične nadarjenosti lahko pri posamezniku opazimo v dveh fazah (Kavaš, v: 

Blažič, 2003b, str. 420): 

 

1. faza: v obdobju otroštva (do osmega leta) 

Otroci v tem obdobju ves čas sprašujejo. Nadarjeni za matematiko se od svojih vrstnikov 

razlikujejo v tem, da postavljajo smiselna vprašanja in se navezujejo na predhodne 

odgovore, ki si jih ti otroci zelo dobro zapomnijo in jih povezujejo z novimi situacijami. 

Nezadovoljni so s površnimi in otročjimi odgovori ter na svoja vprašanja želijo dobiti 

jasne in smiselne odgovore. Ti otroci so pogosto zamišljeni in so radi dalj časa popolnoma 
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sami. Na začetku se to kaže v samostojni igri, kasneje pa samostojna aktivnost postane 

samostojno raziskovanje in branje. 

Pri prepoznavanju matematičnega talenta v otroštvu nam lahko pomagajo tudi naslednji 

znaki (Jurečič, v: Blažič, 2003b, str. 417): 

− interes za štetje in merjenje predmetov, 

− interes za zlaganje predmetov po velikosti, 

− interes in razumevanje pojmov, povezanih s časom ali denarjem, 

− razumevanje in zapomnitev matematičnih simbolov, 

− interes za grupiranje predmetov po lastnostih, 

− opazovanje vsega, kar je povezano z naravo in tehniko, 

− razumevanje in interes za vzroke in posledice, 

− pazljivo spremljanje dogajanja, 

− zavzeto iskanje in raziskovanje predmetov. 

 

2. faza: v obdobju pubertete 

Značilno je samostojno učenje in velika sposobnost ter interes za matematiko in/ali fiziko. 

Največ znanja pridobijo s samostojnim učenjem iz različnih knjig in posnemanjem drugih. 

Nad šolskim delom se ne navdušujejo in niso najboljši učenci. Na področjih, ki jih 

zanimajo, napredujejo samostojno in zelo hitro. Zelo radi so v bližini raznih 

strokovnjakov in jih opazujejo pri njihovem delu. Le-ti so jim pomemben vir informacij, 

ki jih želijo pridobiti. Pomembna značilnost matematično nadarjenih je tudi 

izpopolnjevanje velikih sposobnosti za matematiko in fiziko, hitro in natančno rešujejo 

probleme, ki so za druge pretežki, običajno dosegajo tudi najvišje ocene pri matematiki in 

fiziki. 

 

3.4 Razlike med spoloma na področju matematične nadarjenosti 

 

Razlike med spoloma so bolj očitne kot pri drugih nadarjenostih. Raziskave so pokazale, da je 

matematična nadarjenost pogostejša pri dečkih. Že Termanova raziskovanja iz leta 1921 

(Vehovec, po Wieczerkowski, 2000, v: Blažič, 2003a, str. 536) so pokazala, da v osnovni šoli 
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nekaj boljše matematične rezultate dosegajo dečki, na fakulteti pa so ti isti študentje dosegli 

boljše rezultate pri matematiki in fiziki. Večji je tudi njihov splošni interes za predmete s 

področja matematike. Znano je tudi (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 422), da se deklice, ki so 

imele enake matematične sposobnosti kot dečki, niso vključevale ali izbirale programov, v 

katerih bi lahko izkoristile svoje matematične sposobnosti. 

Linnhyd (1989, po Wieczerkowski, 1998) je prikazal pri deklicah tipično dajanje prednosti 

pretirani natančnosti pri podrobnem razreševanju testov in pri ponavljanju standardnih 

algoritmov, s čimer zgubijo veliko časa pri reševanju. Dečki, nasprotno, pogosto ustvarjajo 

intuitivne hitre razrešitve, ki jim dajejo več časa, da poskušajo več podrobnosti (Drol Koblar, 

v: Blažič, 2003a, str. 142). 

 

V literaturi lahko najdemo več vzrokov za različno distribucijo matematičnih sposobnosti med 

dečki in deklicami (Kavaš, v: Blažič, 2003b, str. 422): 

− razlike so posledica različne zgradbe možganov pri ženski oz. moškem, pomembnosti 

funkcije leve možganske hemisfere in pomembnosti moških hormonov za razvoj 

matematičnih sposobnosti; 

− razlike so posledica različnih kulturnih in socialnih pogojev (razlike v vzgoji, 

socializacija interesov glede na spol – deklice so že od najzgodnejšega otroštva 

usmerjene na socialne in estetske vrednote, dečki pa na materialno-tehnično-

znanstvene vrednote);  

− razlike v matematičnih sposobnostih med spoloma so posledica statističnih napak 

raziskav. 
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4 GLASBENA NADARJENOST IN NADARJENI ZA GLASBO 
 

Preden zares nadaljujemo z glasbeno nadarjenostjo, se vrnimo na začetek k najpogosteje 

uporabljeni definiciji nadarjenosti, ki jo opredeljuje Zakon o izobraževanju nadarjenih iz leta 

1978. Po tej definiciji štejemo med nadarjene tiste otroke z že doseženimi nadpovprečnimi 

rezultati in tiste s potencialnimi zmožnostmi za dosego takih rezultatov na splošno na 

intelektualnem, specifično šolskem, kreativnem ali produktivnem, vodstvenem in vizualnem 

ter izvajalsko-umetniškem področju. Pri tem pa niso omenjene psihomotorične sposobnosti, ki 

so na glasbenem področju enakovredne drugim in zelo pomembne (Jurečič, M., v: Blažič, 

2003b, str. 404).  

 

V zgornji definiciji se za nadpovprečno splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih 

rezultatov na več področjih hkrati, uporablja izraz »nadarjenost«, za nadpovprečne specifične 

sposobnosti, ki omogočajo nadpovprečne dosežke na posameznih področjih, pa se uporablja 

izraz »talentiranost« (Jurečič, M., v: Blažič, 2003b). V nekateri drugi literaturi lahko 

zasledimo še nekoliko drugačno definicijo oz. »nadgradnjo« te, ki nadarjenost označuje kot 

»posedovanje in uporabo izrazitih prirojenih sposobnosti na najmanj enem področju 

sposobnosti, znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake starosti«.  Talent pa označuje kot 

»izrazito obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti in znanja na najmanj enem področju 

človekove aktivnosti, znotraj najboljših 10 % vrstnikov enake starosti, ki so na nekem enem 

ali več področjih aktivni« (Gagne, 2009, str. 243, v: Črčinovič Rozman in Kovačič, 2010, str. 

56).  

 

Splošno priznana definicija glasbene nadarjenosti ne obstaja, pogosto pa za glasbeno 

nadarjenost srečamo izraze muzikalnost, glasbeni talent in glasbene sposobnosti. Navedeni 

pojmi v strokovni literaturi niso natančno določeni, čeprav bi jih lahko morda razlikovali 

glede na različno stopnjo dednosti in širino njihovega pomena. V nadaljevanju jih bomo 

pojmovali kot sinonime. Po mnenju Revesza (v: Črčinovič Rozman, 1994) je muzikalnost 

eden od najbolj spornih pojmov v glasbeni psihologiji, zato jo je tako težko definirati. Avtorji 

zato opisujejo muzikalnost z razčlenjevanjem lastnosti, značilnih za glasbeno obnašanje, in z 

analiziranjem glasbenih parametrov (Črčinovič Rozman, 1994, str. 49).  

 



Alič, A. (2012). Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

35 

 

Glasbene 
sposobnosti 

Druge 
značilnosti in 

lastnosti 

Glasbene 
aktivnosti 

Glasbeno 
znanje 

 

Glasbena 
izvedba 

Glasbena 
ustvarjalnost 

Glasbeni 
talent 

4.1 Področja glasbene talentiranosti 

 

Avtorji Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič (2009) so na podlagi pregledane literature in 

lastnih spoznanj ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta razdelili glasbeno nadarjenost na 

šest področij značilnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Področja ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta (Blažič, Črčinovič Rozman, Kovačič, 
2009, str. 6). 

 

Za vsako področje so opredelili tudi določene kriterije, in sicer: 

 

Glasbene sposobnosti:  

� ritmične sposobnosti, 

� melodične sposobnosti, 

� sposobnosti petja/igranja, 

� sposobnosti poslušanja/razumevanja, 

� ritmično-gibalne sposobnosti, 

� glasbeni spomin. 
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Glasbena ustvarjalnost: 

� sposobnost ustvarjanja ritma, 

� sposobnost ustvarjanja melodije, 

� sposobnost ustvarjanja večglasja, 

� ritmična improvizacija, 

� melodična improvizacija, 

� izvirnost/originalnost, 

� fleksibilnost/prilagodljivost, 

� fluentnost, 

� divergentno mišljenje, 

� spontanost, eksperimentiranje. 

 

Glasbena izvedba: 

� pevsko estetsko izražanje, 

� inštrumentalno estetsko izražanje, 

� gibalno estetsko izražanje, 

� komunikacija z občinstvom. 

 

Glasbeno znanje (predpisano v učnem načrtu in znanje, ki presega učni načrt): 

� informativna znanja, 

� glasbeni pojmi, 

� glasbeni besednjak, 

 

Glasbene aktivnosti: 

� vključenost v glasbene aktivnosti v okviru OŠ, 

� vključenost v glasbene aktivnosti zunaj OŠ. 

 

Druge osebnostne značilnosti in lastnosti: 

� motivacija, osredotočanje, vztrajnost, pripravljenost za delo, učenje, interes, 

poslušanje in upoštevanje navodil (Črčinovič Rozman in Kovačič, 2010, str. 56). 
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4.2 Razvoj glasbene sposobnosti 

 

Otroci v prvih letih življenja tako pojejo kot čebljajo: oddajajo lahko posamezne glasove, 

valujoče vzorce in celo posnemajo intonacijske vzorce in tone, ki jih pojejo drugi, in to tako 

natančno, da to ne more biti naključno. Strokovnjaka Papoušek in Papoušek (v: Gardner, 

1995) trdita, da so že dvomesečni otroci sposobni posnemati višino, jakost in melodični obris 

materine pesmi, štirimesečni otroci pa tudi ritmično zgradbo. Pravita, da imajo ti otroci 

posebne predispozicije, da usvajajo te vidike glasbe in da lahko pri njih opažamo igranje z 

zvoki, ki je brez dvoma ustvarjalno (Gardner, 1995, str. 144). 

 

Sredi drugega leta življenja naredijo otroci pomemben korak v glasbenem razvoju. 

Samostojno začnejo oddajati nize ločenih tonov, s katerimi raziskujejo različne majhne 

intervale1 – sekunde, male terce, velike terce in kvarte. Izmišljajo si spontane pesmi, ki jih je 

težko zapisati in kmalu začnejo peti kratke odlomke znanih pesmi (»značilne dele«), ki jih 

slišijo v svojem okolju. Eno leto se spontano petje izmenjuje s ponavljanjem »značilnih 

delov« znanih pesmi, v tretjem ali četrtem letu pa melodije prevladujoče kulture zmagajo. 

Tvorjenje spontanih pesmi in raziskovalne igre z zvoki nekoliko izginjajo. 

 

Kar zadeva učenje pesmi, opažamo pri majhnih otrocih presenetljive razlike. Nekateri že pri 

dveh ali treh letih znajo dolge odlomke pesmi; mnogi drugi so v tej starosti sposobni spraviti 

iz sebe samo skrajno grob približek višine in imajo še vedno težave z oblikovanjem točne 

melodije tudi še pri petem ali šestem letu. Ritem in besede pri pesmi običajno povzročata 

manj težav kot višina sama. Kljub vsemu napisanemu lahko rečemo, da ima ob vstopu v šolo 

večina otrok že nekakšno predstavo o tem, kaj naj bi bila pesem, in so sposobni kolikor toliko 

točno ponoviti melodije, ki jih pogosto slišijo okoli sebe.  

 

Po vstopu v šolo ni več opaziti posebnega glasbenega razvoja, razen pri otrocih, ki so 

nenavadno glasbeno nadarjeni ali imajo izjemne priložnosti. Glasbeni repertoar se širi, ljudje 

znajo pesmi zapeti bolj točno in doživeto. Poveča se tudi znanje o glasbi, saj se mnogi naučijo 

                                                           
1
 Interval je razdalja med dvema tonoma. 



Alič, A. (2012). Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

38 

 

brati note, kritično ocenjevati izvedbe in uporabljati glasbene izraze (sonatna oblika, 

dvočetrtinski takt, šestnajstinka … ).  

 

Lahko bi zapisali značilen potek razvoja mladega glasbenega izvajalca. Do osmega ali 

devetega leta otrok deluje zgolj na osnovi svoje nadarjenosti in energije: glasbenih del se 

zaradi dobrega posluha in spomina uči hitro, spreten je v tehničnih spretnostih, vendar se 

pretirano ne trudi. Okoli devetega leta starosti se začne obdobje bolj intenzivnega razvijanja 

spretnosti. Otrok mora resno vaditi, morda celo toliko, da to ovira njegovo delo v šoli in stike 

s prijatelji. To lahko privede do prve »krize«, ko se otrok zave, da se bo moral odreči drugim 

vrednotam, če se želi posvetiti glasbeni karieri. Na začetku adolescence nastopi druga večja in 

odločilna kriza, ko se otrok sreča z nasprotjem figuralnega in formalnega načina vedenja in ko 

se tudi vpraša, ali res želi življenje posvetiti glasbi. Prej je bil lahko orodje v rokah 

ambicioznih staršev in učiteljev, zdaj pa mora sam razmisliti, ali želi žrtvovati svoja 

zadovoljstva in možnosti za negotovo prihodnost, ali želi uporabiti glasbo za to, da bo drugim 

posredoval, kar je najpomembnejše v njegovem obstoju (Gardner, 1995, str. 145). 

 

Zgodnji pojav nadpovprečnih glasbenih sposobnosti je eden izmed pomembnih pokazateljev 

glasbene nadarjenosti, ni pa odločujoč. Zgodnje pojavne oblike nadpovprečnih glasbenih 

sposobnosti niso odvisne le od glasbenih dispozicij, ampak tudi od okolja, v katerem otrok 

živi. Poleg tega pa mnogi otroci razvijejo svoj glasbeni potencial šele v procesu 

sistematičnega in kontinuiranega glasbenega pouka. Za glasbeni razvoj so torej pomembni 

različni dejavniki, ki determinirajo hitrost njegovega razvoja glede na stopnjo psihofizičnega 

razvoja – genske zasnove, okolja, družine, stopnje otrokovega psihofizičnega razvoja itd. 

(Jurečič, M., v: Blažič, 2003b, str. 406). 

 

4.3 Stopnje glasbene sposobnosti 

 

Jeanne Bamberger (v: Gardner, 1995), glasbenica in razvojna psihologinja, je pomembno 

prispevala k boljšemu razumevanju stopenj glasbene sposobnosti. Skušala je razčleniti 

glasbeni razvoj po zgledu Piagetovih raziskav logičnega mišljenja, toda poudarjala je, da ima 

glasbeno mišljenje lastna pravila in omejitve in da ga ni mogoče preprosto vključiti v 
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jezikovno ali logično matematično mišljenje. S svojimi raziskavami je dokazala oblike 

ohranjanja v spominu, ki obstajajo na področju glasbe, vendar niso medsebojno zamenljive s 

klasičnimi oblikami fizičnega ohranjanja. Za primer da majhnega otroka, ki zamenjuje ton z 

zvoncem, iz katerega ton prihaja, in ne razume, da lahko mnogi zvonci oddajajo enak ton ali 

da zvonec, ki ga prestavimo, ohrani svoj zvok. Tudi majhen otrok pa ugotovi, da niti dve 

izvedbi neke pesmi nista povsem enaki. Taki dokazi poudarjajo dejstvo, da ima pojem 

»enako« v glasbi drugačen pomen kot v matematiki (Gardner, 1995, str. 146). 

 

Bambergerjeva (v: Gardner, 1995) je opozorila na dva nasprotujoča si načina obravnavanja 

glasbe. Pri figuralnem pristopu je otrok pozoren predvsem na celostne poteze glasbenega 

odlomka (kje postane glasnejši, tišji, hitrejši, počasnejši) in »občutene« značilnosti 

združevanja (ali toni v nizu sodijo skupaj in so ločeni v času od sosednjega niza). Ta pristop 

je intuitiven in temelji zgolj na tem, kar slišimo, ne glede na teoretično znanje glasbe. 

Nasprotno pa posameznik s formalnim načinom mišljenja zasnuje svoje glasbeno doživljanje 

na določenih načelih z znanjem o glasbi kot sistemu, razume, kaj se dogaja takt za taktom, 

razčleni tempo delov melodije, prepoznava ritmične vzorce, ki se pojavljajo.  

 

Na končni stopnji bi moral vsak posameznik, ki bi hotel doseči glasbeno sposobnost, 

obvladati formalno glasbeno razčlembo in zapis. Toda na začetku lahko to približevanje 

stopnji »znanje o glasbi« zahteva svojo ceno, saj se nekateri pomembni vidiki glasbe, ki jih 

pri začetnem figuralnem načinu obdelovanja podatkov zaznavamo intuitivno, začasno 

izgubijo, ko človek poskuša vse ocenjevati in razvrščati po kakem formalnem načinu 

razčlembe.  

Nasprotje med figuralnim in formalnim načinom obdelovanja včasih povzroči krizo v 

življenju mladih glasbenikov. Bambergerjeva (v: Gardner, 1995) pravi, da se otroci, ki v svoji 

družbi veljajo za čudežne, marsikdaj razvijejo do visoke stopnje zgolj na osnovi figuralnega 

razumevanja glasbe. Na neki točki pa postane pomembno, da začnejo intuitivno razumevanje 

dopolnjevati z bolj sistematičnim znanjem. Uzaveščanje stvari, ki je bilo prej brez 

razmišljanja, lahko mlade močno vznemiri, še posebej tiste, ki so prej ravnali zgolj po intuiciji 

in imajo morda odpor do propozicijskega opredeljevanja glasbenih dogodkov. Tako 

imenovana kriza srednjih let v življenju čudežnih otrok nastopi v adolescenci, nekje med 
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štirinajstim in osemnajstim letom. Če mladostnik te krize ne uspe premagati, se lahko povsem 

odpove glasbenemu življenju (Gardner, 1995, str. 147). 

 

4.4  Merjenje glasbenih sposobnosti/ugotavljanje glasbene 

nadarjenosti 

 

Psihologi so med svojimi preučevanji glasbenih sposobnosti skušali ugotoviti, ali obstaja 

splošni faktor za muzikalnost ali gre pri njej za več faktorjev. V skladu s prepričanji o eno ali 

večfaktorskem modelu muzikalnosti so oblikovali teste za merjenje muzikalnosti. Tisti, ki so 

pri sestavi testov upoštevali celostni model, so na koncu testiranja rezultate vseh podtestov 

sešteli in na osnovi skupnega rezultata opredelili stopnjo nadarjenosti testiranca. Tisti, ki so 

zagovarjali večfaktorski model, so interpretirali rezultate vsakega podtesta zase.  

Seashore (v: Črčinovič Rozman, 1994) je menil, da ni splošnega merila za muzikalnost. Leta 

1919 je sestavil prvi test za merjenje muzikalnosti. Omenjeni test je bil oblikovan za merjenje 

posameznih sestavin muzikalnosti, kot so sposobnost za razlikovanje tonskih višin, moči tona, 

njegovega trajanja, barve, zapomnitve tonov in razlikovanje ritmičnih sklopov. Prva štiri 

področja (čutne sposobnosti) so obsegala vsak po 50 nalog, zadnja dva (spominski, procesi 

višjega reda) pa 30 nalog. Celoten test je posnet na gramofonski plošči. Test je namenjen 

testirancem, starim deset do dvaindvajset let (Črčinovič Rozman, 1994). 

Wing (v: Črčinovič Rozman, 1994) je skušal dokazati splošni faktor za muzikalnost. Njegov 

celotni test, ki ga je sestavil, je obsegal sedem podtestov: analizo akordov (ugotavljanje 

števila tonov v akordu), spremembe višine (ugotavljanje alteracije enega tona v ponovljenem 

akorda), spomin (ugotavljanje spremembe enega tona v kratki melodiji), ritmični poudarek 

(ugotavljanje boljšega ritmičnega poudarka v dveh izvedbah), harmonija (izbira ustreznejše 

harmonizacije), intenziteta, fraziranje. Test je namenjen testirancem, starim od osem do 

sedemnajst let in je standardiziran za vsako leto starosti (Rojko, 1981, str. 43–45, v: Črčinovič 

Rozman, 1994, str. 51). 

V zgornjih dveh primerih gre za glasbena testa, ki sta merila slušne sposobnosti razlikovanja, 

oblikovalni spomin in spomin za elemente. Nekateri avtorji so poleg navedenega začeli v 

svoje teste za merjenje glasbene nadarjenosti vnašati tudi reproduktivne zahteve. Ugotavljanje 
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glasbene nadarjenosti na ta način nima psihometričnih karakteristik, zato teh postopkov ne 

moremo imenovati test. Eden izmed teh je Reveszev postopek (Črčinovič Rozman, 1994, str. 

51).  

Ker je pri nas merjenje glasbene nadarjenosti za sprejem učencev v glasbene šole in vključitev 

v pevski zbor zasnovano na nekaterih postopkih Reveszovega modela, bomo ta model 

nekoliko podrobneje predstavili. Revesz (v: Črčinovič Rozman, 1994) je bil med prvimi, ki so 

opozorili na mnogo elementov muzikalnosti in na možnosti njihovega merjenja. Sprva je 

menil, da je absolutni posluh najpomembnejši element muzikalnosti, a je kasneje na podlagi 

izkušenj ugotovil osem akustično-glasbenih sposobnosti: smisel za ritem, regionalni posluh, 

analizo dvoglasja in večglasja, relativni posluh, smisel za harmonijo, muzikalno razumevanje 

in ponavljanje melodije, igranje po posluhu in produktivna fantazija. Za ugotavljanje 

navedenih sposobnosti je oblikoval vrsto nalog, razvrščenih od lažjih k težjim. Merilo uspeha 

je bilo pravilno število rešenih nalog. Kot dodatno merilo pa je upoštevano potrebno število 

ponovitev naloge za pravilno rešitev. 

 

� Smisel za ritem  

Ugotavlja se v dveh serijah. Prva obsega 12 ritmičnih nalog, zadanih s ploskanjem, v drugi 

seriji pa z igranjem na klavir. Vprašani ponavlja ritem s ploskanjem. Pri reševanju ritmičnih 

nalog brez melodične in harmonske komponente se preverja splošni ritmični čut, ki je ena 

najelementarnejših sposobnosti. Reševanje druge serije nalog je težje, saj melodično-

ritmična sposobnost pomeni formalno in vsebinsko razvitejši in bogatejši doživljaj. Včasih se 

zaradi tega v nekaterih primerih uspešnost reševanja prve in druge serije ne ujemata v celoti. 

� Regionalni posluh 

Se preverja z iskanjem zaigranih tonov na klavirju. Pred reševanjem naloge dobijo učenci 

informacijo o razporejenosti tonov na klaviaturi. 

� Analiza dvoglasja in večglasja 

Obsega dve seriji nalog. V prvi seriji vprašani posluša na klavir zaigrane intervale diatonične 

lestvice in nato slišane tone zapoje od spodaj navzgor. Če jih ne more zapeti, jih zaigra na 
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klavir. Vsak interval se pojavi v petih nalogah. Druga serija ima tri in štiriglasne akorde 

različne stopnje konsonantnosti. Akorde se rešuje na enak način kot intervale v prvi seriji. 

� Relativni posluh 

Po kratkem vadenju petja določenega intervala mora vprašani zapeti vadeni interval na 

zadanem tonu (transpozicija intervalov). 

� Smisel za harmonijo 

Gre za sklop treh vrst nalog. V prvi so zaigrane terce, kvarte in kvinte ter durovi in molovi 

trozvoki. Vprašani jih mora zapeti od spodaj navzgor in določiti njihov tonski red ter stopnjo 

konsonantnosti in disonantnosti. Druga vrsta nalog obsega štiriglasne kadence, zaigrane na 

klavir, vprašani pa mora zapeti posamezne glasove. Nato so iste kadence zaigrane z 

variacijami, vprašani pa mora ugotoviti, kaj je spremenjeno. Tretja vrsta nalog zahteva 

ugotovitev nastopa nove tonalitete v zaigranem modulativnem odlomku. 

� Dojemanje in glasno ponavljanje melodije 

Po mnenju Revesza je to ena najpomembnejših možnosti ugotavljanja muzikalnosti, saj se pri 

njej najbolj izrazito in neizpodbitno pokaže glasbeni smisel. Za začetek vprašani zapoje 

pesem po lastnem izboru, saj je na podlagi tega mogoče ugotoviti natančnost intonacije, 

zanesljivo obvladanje le-te in spomin. Temu sledi primerjanje melodij v različnih tonalitetah 

in dajanje izjav o razlikah med primerjanimi melodijami. Glavni del tega merjenja je pevsko 

reproduciranje neznane melodije ali melodičnega fragmenta, ki ga vprašani mora ponoviti.  

� Igranje po posluhu 

Gre za izvajanje že znane pesmi na klavirju, ne glede na to, ali se je vprašani učil igrati klavir 

ali ne. Če se na klavirju znajde in je sposoben zaigrati pesem, je to lahko dokaz za dobro 

razumevanje, dobro ocenitev tonskih razdalj in za glasbeni posluh. 

� Produktivne fantazije 

Se jih ne preverja s posebnim testom. Avtor priporoča, da se vprašanemu zaigra počasna, 

enostavno oblikovana melodija, ki se pred koncem prekine z zahtevo, da jo vprašani nadaljuje 
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in konča. Možno je tudi zahtevati iskanje ustreznih harmonij k preprosti pesmi (Črčinovič 

Rozman, 1994, str. 51–53). 

Opisani postopek ugotavljanja muzikalnosti je individualen. Zanj ne obstaja nobene norme. 

Presoja muzikalnosti vprašanega je prepuščena izpraševalcu, ki zbuja zaupanje. Reveszevo 

merjenje muzikalnosti moramo opazovati kot enega prvih poskusov določitve mer 

posameznih elementov muzikalnosti in ne kot test z ambicijami psihometričnih meritev 

(Črčinovič Rozman, 1994).  

 

Nekateri izmed testov merijo senzorne sposobnosti, kot so občutljivost za razlikovanje 

višine, jakosti, barve in trajanja zvoka, drugi v večji meri vključujejo mentalne sposobnosti. 

Med testi za muzikalnost srečamo tudi zahteve po estetskem presojanju. Testi te vrste pa ne 

morejo biti dobri kazalci glasbenih sposobnosti, saj estetska presoja ni mogoča brez 

glasbenega znanja. Nihče med zgoraj omenjenimi avtorji ni zanemaril ugotavljanja ritmične 

sposobnosti, sposobnosti razlikovanja višine in glasbenega spomina, kar kaže na velik pomen 

omenjenih glasbenih komponent pri presoji muzikalnosti (Črčinovič Rozman, 1994, str. 53). 

 

Glede na predstavljene merilne instrumente si lahko ustvarimo sliko o problematiki 

ugotavljanja muzikalnosti in o različnem lotevanju njenega presojanja. Na osnovi prikazanih 

merjenj glasbene nadarjenosti lahko ugotovimo raznolikost v pogledu merjenja vrst 

posameznih sposobnosti in njihovega števila. Na glasbenem področju je težko, včasih skoraj 

nemogoče, ločevati med ugotavljanjem sposobnosti in pridobljenih znanj, saj je vpliv izkušenj 

pri testiranju velikokrat nemogoče popolnoma eliminirati in zagotoviti enake možnosti vsem 

vprašanim ter tako zagotoviti kriterij nepristranskosti.  

 

5 POVEZAVA MED MATEMATIKO IN GLASBO 
 

Povezave med glasbo in matematiko vse od klasičnih odkritij Pitagore privlačijo domišljijo 

razmišljujočih posameznikov. V srednjem veku in v številnih nezahodnih kulturah je imelo 

skrbno preučevanje glasbe marsikaj skupnega z matematično dejavnostjo: npr. zanimanje za 

odnose med količinami, posebna razmerja, ponavljajoči se vzorci in drugi prepoznavni nizi. 
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Vse do 16. stoletja so imeli matematični vidiki glasbe osrednje mesto. Ko so postala 

pomembna vprašanja harmonije, se je matematični vidik glasbe umaknil v ozadje (Gardner, 

1995, str. 162).  

Po mnenju Gardnerja (v: Gardner, 1995) glasba vsebuje številčne prvine. Kdor hoče razumeti, 

kako v glasbenem delu delujejo ritmi, mora imeti določeno osnovno številčno sposobnost. 

Izvajanje glasbe zahteva posluh za redno ponavljanje in razmerja, ki so včasih precej 

zapletena. Toda to matematično mišljenje v glavnem ostaja na osnovni ravni. Če pa želimo 

razumeti osnovne glasbene zgradbe, kako se lahko ponavljajo, pretvarjajo, vgrajujejo v druge 

ali kako drugače med seboj povezujejo, moramo uporabiti matematično mišljenje na nekoliko 

višji ravni (Gardner, 1995, str. 162). 

 

Stravinski (v: Gardner, 1995, str. 162) pravi: »Glasbena oblika je matematična, ker je 

idealna, in oblika je vedno idealna … Četudi je matematična, skladatelj ne sme iskati 

matematične formule.«  

 

Iz tega lahko zaključimo, da matematika zanimajo oblike same po sebi, zaradi lastnih 

implikacij. Lahko se odloči, da bo razčlenjeval glasbo in je morda celo nadarjen za to. Toda z 

matematičnega stališča je glasba zgolj vzorec med vzorci. Za glasbenika pa morajo prvine, 

urejene v vzorce, nastopiti v obliki zvokov. Te prvine so navsezadnje sestavljene na določene 

načine, ne zaradi formalnih načel, marveč zato, ker imajo izrazno moč in učinke. Formalni 

vzorci, ki so za znanstvenika bistvo vsega, so za glasbenika uporabna, vendar ne bistvena 

sestavina za izrazne cilje, ki so jim običajno podrejene njihove lastne zmogljivosti (Gardner, 

1995, str. 163).  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Diplomsko delo se osredotoča predvsem na odkrivanje in raziskovanje nadarjenih iz dveh 

različnih področij. V današnjem času so predvsem nadarjeni tisti, ki predstavljajo gonilno silo 

napredka in razvoja različnih strok. S svojim ustvarjalnim mišljenjem in reševanjem 

problemov lahko dosegajo visoke rezultate. Zato je pomembno, da kot učitelji odkrijemo 

nadarjene že v njihovih zgodnjih letih in jim omogočimo, da svoje talente čim bolje razvijejo. 

Ker se poglabljamo v raziskovanje glasbenega in matematičnega področja nadarjenosti, se 

tematika diplomskega dela zdi aktualna v tem, da predstavi pomen matematične nadarjenosti 

v glasbenem svetu. Glede na majhen raziskovalni vzorec bomo skušali odkriti le dejansko 

nadarjenost učencev, ki so postavljeni v glasbeno okolje – glasbena šola, ne bomo pa njihove 

nadarjenosti posploševali na večjo populacijo. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela želimo odkriti, ali se nadarjenost za matematiko in 

glasbena nadarjenost povezujeta med seboj. Skušali bomo odkriti matematično in glasbeno 

nadarjene učence ter raziskati, kako njihova nadarjenost za matematiko vpliva na uspeh v 

glasbeni šoli. Zanimalo nas bo, ali obiskovanje glasbene šole matematično nadarjenim 

predstavlja aktivno zapolnitev prostega časa ali so motivi drugačni. V raziskavi želimo 

ugotoviti tudi stališča učiteljev do glasbeno nadarjenih učencev. Poudarimo naj še to, da 

bomo določali matematično nadarjenost glede na našo interpretacijo po kriterijih, ki so najbolj 

splošni, dani in ki so jih že drugi strokovnjaki uporabljali pri svojem raziskovanju. Pri 

določanju glasbene nadarjenosti bo pomembna predvsem interpretacija glasbenih pedagogov, 

vključenih v raziskavo.  

 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na naš raziskovalni problem smo izpeljali raziskovalna vprašanja. Zanima nas: 
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• Koliko je nadarjenih učencev za matematiko v 4., 6. in 7. razredu osnovne šole, ki so 
vključeni v glasbeno šolo?  

• Ali je nadarjenih za matematiko, vključenih v glasbeno šolo, več dečkov ali deklic? 

• Ali so vsi glasbeno nadarjeni učenci nadarjeni tudi za matematiko in ali so vsi 
nadarjeni za matematiko tudi glasbeno nadarjeni? 

• Kako glasbeno delovanje v družini matematično nadarjenih učencev 4., 6. in 7. razreda 
osnovne šole vpliva na učni uspeh v glasbeni šoli?  

• Kakšne so razlike v učnem uspehu v glasbeni šoli med nadarjenimi za matematiko in 
nenadarjenimi za matematiko? 

• Kakšna so stališča učiteljev in učiteljic inštrumentov do glasbeno nadarjenih učencev? 

• Ali nadarjeni za matematiko obiskujejo glasbeno šolo zato, da si zapolnijo prosti čas 
ali zaradi drugih motivov? 

 

6.2 Raziskovalne hipoteze 
 

Glede na raziskovalna vprašanja predpostavljamo, da: 

 

H1: Izmed vseh učencev, vključenih v raziskavo, je vsaj 40 % nadarjenih za matematiko. 

H2: V glasbeni šoli je nadarjenih za matematiko več deklic kot dečkov. 

H3: Vsi glasbeno nadarjeni učenci so tudi matematično nadarjeni. Niso vsi, nadarjeni za 

matematiko, tudi glasbeno nadarjeni. 

H4: Nadarjeni za matematiko imajo v glasbeni šoli višji uspeh kot nenadarjeni za matematiko. 

H5: Učitelji in učiteljice inštrumentov v veliki večini izpostavljajo enake ali podobne 

lastnosti, ki po njihovem mnenju veljajo za glasbeno nadarjene učence. 

H6: Nadarjeni za matematiko obiskujejo glasbeno šolo večinoma zato, da aktivno zapolnijo 

svoj prosti čas. 
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6.3 Raziskovalna metodologija 

6.3.1 Raziskovalne metode 

 

V praktičnem delu diplomske naloge bomo uporabili kavzalno, deskriptivno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabili bomo metode osnovne 

statistike (pogostost pojavljanja posameznih odgovorov oz. frekvenc, relativna frekvenca, 

odstotek odgovorov, aritmetična sredina). 

 

6.3.2 Vzorec 

 

V raziskovalni vzorec je vključenih 30 učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo Kranj. Od tega je 

12 dečkov in 18 deklic. Vzorec sestavljajo učenci, ki v osnovni šoli obiskujejo 4., 6. in 7. 

razred. V spodnji tabeli je razvidno, kakšna je razporeditev deklic in dečkov v posameznem 

razredu ter delež po spolu in razredu glede na celoten raziskovalni vzorec učencev. Deklice 

predstavljajo 60 % celotnega raziskovalnega vzorce, dečki pa 40 %.  

 

  4. razred 6. razred 7. razred skupaj 

  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

dečki 1 3,33 4 13,33 7 23,33 12 40,00 

deklice 0 0 7 23,33 11 36,67 18 60,00 

skupaj 1 3,33 11 36,67 18 60,00 30 100 

 

Tabela 2: Razporeditev učencev glede na razred, ki ga obiskujejo v OŠ. 

 

 

 

 

 

 



Alič, A. (2012). Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo. Diplomsko delo. Ljubljana: PeF. 

 

48 

 

0% 3% 

23% 

14% 

37% 

23% 4. razred - deklice

4. razred - dečki

6. razred - deklice

6. razred - dečki

7. razred - deklice

7. razred - dečki

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz razporeditve učencev glede na razred, ki ga obiskujejo v OŠ. 

 

Drugi raziskovalni vzorec predstavljajo učiteljice in učitelji, ki zgoraj omenjene učence in 

učenke poučujejo različne inštrumente. Vzorec sestavlja 13 učiteljic in 5 učiteljev, kar je 

skupaj 18 glasbenih pedagogov.    

 

6.3.3 Pripomočki 

 

Pri naši raziskavi smo uporabili dva anketna vprašalnika (glej prilogi). Prvi je bil namenjen 

učencem. Na vprašalniku so v prvem delu izpolnjevali vprašanja, ki so se nanašala na njihov 

pouk in odnos do matematike. Z odgovorom DA ali NE so odgovarjali na trditve, ki so se 

nanašale na matematično nadarjenost. Povprašali smo jih tudi o ocenah matematike in uspeha 

v prejšnjem in letošnjem šolskem letu. V drugem delu vprašalnika so odgovarjali na vprašanja 

v zvezi s poukom v glasbeni šoli ter motivih za obiskovanje glasbene šole.  

 
 
Drugi anketni vprašalnik smo razdelili učiteljicam in učiteljem, ki na glasbeni šoli poučujejo 

različne inštrumente. Najprej so učitelji odgovarjali, katere so tiste značilnosti, po katerih 

prepoznajo nadarjene učence. V vprašalniku so se anketiranci opredelili do opazovanega 

učenca ali je nadarjen za glasbo ali ne. V nadaljevanju so imeli zastavljene trditve, sami pa so 

z ocenami od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži) ocenili, v kolikšni meri trditev drži za 

opazovanega učenca/učenko. Naše trditve so bile sestavljene na podlagi kriterijev različnih 

področij ocenjevanja značilnosti glasbenega talenta, ki smo jih našli v pregledani literaturi. 
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Nekatere trditve so bile prirejene po ocenjevalni lestvici za nadarjene, ki je navedena v 

elektronskih virih. Ob koncu vprašalnika smo dodali prostor za opombe, če bi učitelji v zvezi 

z opazovanim učencem radi še sami kaj dodali. 

 

6.3.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

V pomoč pri zbiranju podatkov o glasbeni nadarjenosti ter matematični nadarjenosti učencev 

nam je bila glasbena šola Kranj s svojimi učenci in učitelji. Zbiranje podatkov je potekalo v 

mesecu maju 2012. Zbrani podatki se nanašajo na šolsko leto 2011/2012. 

Sprva smo imeli nekaj težav z organizacijo, saj nikakor nismo našli rešitve, kako bi označili, 

da vprašalnik učitelja pride nazaj hkrati kot vprašalnik od učenca. To je namreč pomembno za 

iskanje povezave med glasbeno in matematično nadarjenostjo učencev in učenk. V prilogi, ki 

predstavlja anketni vprašalnik za učence in učenke, je zato na vprašalniku zapisan del, kjer naj 

bi napisali svoje ime in priimek. Menili smo namreč, da bomo edino tako lahko dobili skupaj 

vprašalnika, ki opisujeta in ocenjujeta istega učenca/učenko. Vendar vprašalnik potem ne bi 

bil več anonimen. Gospa ravnateljica je kljub temu našla rešitev in poskrbela za varnost 

osebnih podatkov učencev. Na vprašalnika, ki sta spadala skupaj, je napisala šifre, kot so npr. 

A1, A2, A3, B1, C1, C2, Č1, … Črka pomeni učitelja, številka pa učenca. Tako da je npr. en 

učitelj izpolnjeval vprašalnik za 3 učence (prej zapisan primer A1, A2, A3).  

Vprašalniki za učence so bili razdeljeni na uri inštrumenta, prav tako pa anketni vprašalniki za 

učitelje. Tako smo lahko za vsakega učenca in učenko pridobili podatek hkrati o matematični 

in glasbeni nadarjenosti. Učenec/-ka je reševal/-a svoj anketni vprašalnik, medtem pa je lahko 

tudi učitelj/-ica rešil/-a anketni vprašalnik. Vprašalnike je na šoli razdelila ga. ravnateljica in 

jih potem tudi zbrala na enem mestu, ko so bili izpolnjeni.  

 

Sprva je bil naš načrt, da v raziskavo vključimo le učence 4. in 7. razreda osnovne šole, ki 

obiskujejo glasbeno šolo, saj se v teh dveh razredih v osnovni šoli po formalnem postopku 

odkriva nadarjene učence. Naleteli smo na problem, saj se pri določitvi datuma oz. letnika 

rojstva učencev nismo točno opredelili, kateri bodo dejansko na koncu v istem razredu. 

Navajamo primer za boljše razumevanje napisanega. Prvi učenec je rojen v letu 2000. Drugi 

učenec, ki je rojen v januarju 2001, še vedno spada v isti razred kot prejšnji, čeprav je druga 
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letnica rojstva. Nekdo, ki je rojen januarja 2000, pa spada še v generacijo pred prvim. Tako 

sta lahko dva učenca rojena v istem letu, obiskujeta pa vsak drugi razred. Na tako težavo smo 

naleteli tudi mi pri raziskovalnem vzorcu učencev in učenk, zato je med 4. in 7. razredom 

sedaj še 6. razred. 

 

Podatki v nadaljevanju bodo obdelani s pomočjo programa Microsoft Excel 2010. Številčni 

podatki bodo urejeni v tabele, ponekod pa izdelani tudi ustrezni grafi. Podatki, ki niso 

številčne narave, bodo obdelani z interpretacijo odgovorov na podlagi vsebin, zapisanih v 

teoretičnem delu. Zaradi večje nazornosti bomo o obdelavi podatkov več napisali kar pri sami 

interpretaciji rezultatov raziskave. 

 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Naša prva hipoteza, ki smo si jo zastavili, je bila 

Hipoteza 1: Izmed vseh učencev, vključenih v raziskavo, je vsaj 40 % nadarjenih za 
matematiko. 

 

Da smo določili, kdo je nadarjen za matematiko in kdo ne, smo pod drobnogled vzeli 

odgovore pod 2. točko iz vprašalnika, namenjenega učencem. Učenci so na dane trditve, ki so 

se nanašale na matematično nadarjene, odgovarjali z DA in NE. Vseh trditev je bilo 18. Če je 

učenec odgovoril na 3 trditve ali manj z odgovorom NE, smo ga uvrstili med nadarjenega za 

matematiko. Nadarjeni je torej moral vsaj na 15 trditev odgovoriti z odgovorom DA, kar 

pomeni vsaj 83,33 % pritrdilnih odgovorov. Poudarimo, da so bili učenci določeni za 

matematično nadarjene glede na naš kriterij, ki smo ga določili. 

 

Po preštetju odgovorov pod drugo točko smo dobili naslednje ugotovitve: Izmed dečkov je 

eden odgovoril na eno trditev z NE, prav tako je eden izmed njih odgovoril na dve trditvi 
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nikalno, vsi ostali pa so imeli nikalnih odgovorov 5 in več. Izmed vseh 12 dečkov sta torej 

dva, ki smo jih po trditvah sodeč uvrstili med nadarjene za matematiko. 2 dečka predstavljata 

16,67 % vseh dečkov ali 6,67 % celotnega vzorca učencev. Med deklicami sta se pojavili dve, 

ki sta imeli obkrožen en odgovorov NE, eno dekle je pri dveh trditvah obkrožilo NE in eno 

dekle, ki je pri treh trditvah odgovorilo nikalno. Vse ostale deklice so imele 4 nikalne 

odgovore ali več. Izmed 18 deklic so torej štiri, ki smo jih uvrstili med nadarjene, kar pomeni 

22,22 % vseh deklic ali 13,33 % celotnega vzorca. Če pogledamo razporeditev še po razredih, 

ugotovimo, da v četrtem razredu po našem kriteriju ni nobenega nadarjenega za matematiko. 

V 6. razredu sta 2 nadarjena dečka in 2 nadarjeni deklici za matematiko. V 7. razredu sta tudi 

2 nadarjeni deklici, dečka pa nobenega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Matematična nadarjenost celotnega raziskovalnega vzorca. 

 

Izmed vseh 30 anketiranih učencev jih je torej 6, ki smo jih uvrstili med nadarjene, kar 

predstavlja 20 % nadarjenih celotnega raziskovalnega vzorca učencev. S tem rezultatom lahko 

našo prvo raziskovalno hipotezo zavrnemo, saj smo predpostavljali, da bo vseh nadarjenih za 

matematiko vsaj 40 % vseh učencev. Ob analiziranju odgovorov pod 2. točko vprašalnika za 

učence smo naleteli tudi na druge zanimive ugotovitve. Najpomembnejše bomo predstavili.  

 

Zaradi boljše nazornosti bomo trditve tu zapisali, v tabelah v nadaljevanju pa jih bomo 

označili T1, T2, T3 itd.  
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T1 – V šoli obiskujem matematični krožek (dodatni pouk). 
T2 – Učitelj/-ica mi pri uri matematike velikokrat da dodatne naloge. 
T3 – Pri reševanju nalog redko potrebujem pomoč učitelja/-ice, saj sam/-a rešim vse naloge. 
T4 – Udeležujem se tekmovanj iz matematike (logika, matematični kenguru). 
T5 – Na tekmovanjih iz matematike se na šoli uvrstim do 10. mesta. 
T6 – Z veseljem rešujem težke matematične naloge. 
T7 – Pri reševanju težkih matematičnih nalog vztrajam, dokler niso rešene. 
T8 – Pri pouku matematike bi si želel/-a še več težjih matematičnih nalog. 
T9 – Od sebe veliko pričakujem. 
T10 – Uživam pri učenju matematike. 
T11 – Z lahkoto rešujem različne aritmetične in geometrijske naloge. 
T12 – Dobro si zapomnim različna pravila za reševanje nalog, števila in matematične simbole. 
T13 – Pri pouku matematike odkrijem tudi probleme, ki jih drugi ne opazijo. 
T14 – Sem zelo radoveden/-a. 
T15 – Ob razlagi učitelja/-ice postavljam dodatna vprašanja. 
T16 – Sem »enciklopedik« in veliko vem. Sošolci me pogosto prosijo za različna pojasnila in 
pomoč pri pouku. 
T17 – Menim, da znam logično razmišljati. 
T18 – Znam ločiti bistveno stvar od nebistvene. 
 

 

  deklice dečki SKUPAJ 
  DA     

  f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) 
T1 8 26,7 4 13,3 30 100 
T2 7 23,3 3 10,0 30 100 
T3 13 43,3 12 40,0 30 100 
T4 12 40,0 8 26,7 30 100 
T5 9 30,0 5 16,7 30 100 
T6 8 26,7 5 16,7 30 100 
T7 12 40,0 6 20,0 30 100 
T8 4 13,3 3 10,0 30 100 
T9 15 50,0 12 40,0 30 100 
T10 5 16,7 5 16,7 30 100 
T11 13 43,3 10 33,3 30 100 
T12 18 60,0 8 26,7 30 100 
T13 12 40,0 10 33,3 30 100 
T14 15 50,0 8 26,7 30 100 
T15 9 30,0 5 16,7 30 100 
T16 12 40,0 7 23,3 30 100 
T17 14 46,7 10 33,3 30 100 
T18 18 60,0 12 40,0 30 100 

 

Tabela 3: Število in delež pritrdilnih odgovorov učencev glede na celoten raziskovalni vzorec. 
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  deklice dečki SKUPAJ 
  NE   

  f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) 
T1 10 33,3 8 26,7 30 100 
T2 11 36,7 9 30,0 30 100 
T3 5 16,7 0 0,0 30 100 
T4 6 20,0 4 13,3 30 100 
T5 9 30,0 7 23,3 30 100 
T6 10 33,3 7 23,3 30 100 
T7 6 20,0 6 20,0 30 100 
T8 14 46,7 9 30,0 30 100 
T9 3 10,0 0 0,0 30 100 

T10 13 43,3 7 23,3 30 100 
T11 5 16,7 2 6,7 30 100 
T12 0 0,0 4 13,3 30 100 
T13 6 20,0 2 6,7 30 100 
T14 3 10,0 4 13,3 30 100 
T15 9 30,0 7 23,3 30 100 
T16 6 20,0 5 16,7 30 100 
T17 4 13,3 2 6,7 30 100 
T18 0 0,0 0 0,0 30 100 

 

Tabela 4: Število in delež negativnih odgovorov učencev glede na celoten raziskovalni vzorec. 

 

V obeh predstavljenih tabelah so deleži posameznih odgovorov podani glede na celoten 

raziskovalni vzorec. Deleže posameznih odgovorov glede na spol bomo podali v 

nadaljevanju. Izpostavili bomo le trditve, katerih deleži so se pojavljali v zelo visokih ali zelo 

nizkih številkah. 

Na trditev 2 (T2): Učitelj/-ica mi pri uri matematike velikokrat da dodatne naloge so v treh 

četrtinah (75 %) dečki odgovarjali, da ne dobijo dodatnih nalog pri pouku. Malo več kot 

polovica deklic ne dobi dodatnih nalog pri pouku.  

Na trditev 3 (T3): Pri reševanju nalog redko potrebujem pomoč učitelja/-ice, saj sam/-a rešim 

vse naloge so vsi dečki (100 %) odgovorili z DA, kar pomeni, da sami sebe ocenjujejo kot 

zelo samostojne. V primerjavi z deklicami (72,22 %) je ta odstotek odgovorov precej višji.  

Na trditev 4 (T4): Udeležujem se tekmovanj iz matematike (logika, matematični kenguru) je 

dve tretjini deklic (66,67 %) izmed vseh odgovorilo z DA. V primerjavi z dečki je ta delež 

enak. Matematičnih tekmovanj se torej udeležuje slaba tretjina vseh anketiranih. 
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Na trditev 7 (T7): Pri reševanju težkih matematičnih nalog vztrajam, dokler niso rešene so 

deklice v 66,67 % odgovorila pritrdilno. Dečki so na to trditev v 50 % odgovorili pritrdilno. 

Deklice se torej ocenjujejo kot vztrajnejše v primerjavi z dečki.  

Na trditev 8 (T8): Pri pouku matematike bi si želel/-a še več težjih matematičnih nalog je 75 

% dečkov odgovorilo, da ne bi želeli še več težjih nalog. Tudi delež deklic (77,78 %), ki si ne 

želijo še več težjih nalog, je zelo visok.  

Zanimiva je ugotovitev pri trditvi 9 (T9): Od sebe veliko pričakujem. Izmed vseh deklic so v 

83,33 % odgovorila, da od sebe veliko pričakujejo. Vsi dečki (100 %) od sebe veliko 

pričakujejo. Ta podatek je spodbuden z vidika pričakovanj dečkov in deklic, postavlja pa se 

nam vprašanje, ali glede na visoka pričakovanja tudi delujejo v šoli.  

Na trditev 12 (T12): Dobro si zapomnim različna pravila za reševanje nalog, števila in 

matematične simbole so deklice v 100 % odgovorila pritrdilno. Dečki so na to trditev 

odgovorili z DA v malo več kot polovici primerov (66,67 %).  

Na zadnjo trditev (T18): Znam ločiti bistveno stvar od nebistvene so vse deklice in vsi dečki 

odgovorili z DA. Postavljena trditev se po raziskavi zdi nekoliko presplošna in »nezahtevna«. 

Menimo, da bi bilo bolje, če bi jo nekoliko bolj definirali, npr. s konkretnim primerom 

matematične naloge, kjer bi učenci lahko dokazal, ali ločijo bistveno stvar od nebistvene.  

 

Hipoteza 2: V glasbeni šoli je nadarjenih za matematiko več deklic kot dečkov. 

 

Čeprav v literaturi najdemo več podatkov o tem, da obstaja večje število nadarjenih dečkov 

kot deklic, smo si pri drugi hipotezi drznili temu nasprotovati. Poglejmo si rezultate. 

Iz 4. razreda smo imeli enega dečka – le-ta ni bil nadarjen. Deklic iz 4. razreda ni bilo. Iz 6. 

razreda so bili v našem vzorcu štirje dečki – izmed teh dva nadarjena, kar predstavlja 16,67 % 

vseh dečkov ali 6,67 % celotnega raziskovalnega vzorca . 6. razred je obiskovalo 7 deklic, od 

tega 2 nadarjeni za matematiko. Nadarjeni predstavljata 38,89 % vseh deklic ali 6,67 % 

celotnega vzorca. 7. razred je obiskovalo 7 dečkov in nihče od njih ni bil nadarjen za 
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33% 

67% 

DEČKI

DEKLICE

matematiko. Prav tako kot v 6. razredu sta bili tudi v 7. razredu dve deklici (6,67 % celotnega 

vzorca), ki smo jih uvrstili med nadarjene. Devet sedmošolk ni bilo nadarjenih za matematiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Delež vseh matematično nadarjenih glede na spol. 

 

Izmed 6 matematično nadarjenih otrok predstavljajo deklice 67 % nadarjenih, dečki pa 33 %. 

Nadarjenih deklic je polovico več kot nadarjenih dečkov.  
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Graf 4: Matematična nadarjenost raziskovalnega vzorca glede na spol. 
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Izmed vseh 18 deklic, ki so bile vključene v raziskavo, je 22,22 % nadarjenih za matematiko. 

Izmed vseh 12 dečkov, ki so bili vključeni v raziskavo, je 16,67 % nadarjenih za matematiko. 

Če delež nadarjenosti glede na spol pogledamo z vidika celotnega vzorca, ugotovimo, da je 

13,33 % nadarjenih deklet in le 6,67 % nadarjenih dečkov za matematiko. S tem lahko našo 

hipotezo potrdimo, saj je nadarjenih za matematiko več deklic kot dečkov.  

 

H3: Vsi glasbeno nadarjeni učenci so tudi matematično nadarjeni. Niso vsi, nadarjeni za 

matematiko, tudi glasbeno nadarjeni. 

 

Pri tretji hipotezi smo iskali povezavo med matematično in glasbeno nadarjenostjo. V 

vprašalniku za učitelje smo jih prosili, naj se opredelijo do učenca/učenke, ki ga/jo poučujejo, 

ali menijo, da je nadarjen/-a za glasbo ali ne. V tabelo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, 

smo že vključili oceno učiteljic in učiteljev o glasbeni nadarjenosti otrok, hkrati s tem pa tudi, 

ali so bili ti učenci po naših kriterijih identificirani za matematično nadarjene ali ne.  

 

 Matematična in 

glasbena nadarjenost 

DA 

Glasbena nadarjenost – DA 

matematična nadarjenost – NE 

Glasbena nadarjenost – NE 

matematična nadarjenost – NE 

Deklice 4 9 5 

Dečki 2 7 3 

SKUPAJ 6 16 8 

 

Tabela 5: Povezava matematične in glasbene nadarjenosti glede na spol. 

 

Kot lahko razberemo iz tabele, je hkrati matematično in glasbeno nadarjenih 6 otrok, od tega 

4 deklice in 2 dečka. Glasbeno nadarjenih, a ne matematično nadarjenih je 7 dečkov in 9 

deklic. Otrok, ki niso niti matematično niti glasbeno nadarjeni, je 8. Od tega je 5 deklic in 3 

dečki.  
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Graf 5: Prisotnost glasbene in/ali matematične nadarjenosti na celotnem vzorcu otrok. 

 

Obe nadarjenosti, ki se pojavita pri učencih, sta torej prisotni v 20 % vseh anketiranih 

učencev. Zanimivo je dejstvo, da so učitelji v kar 22 primerih od 30 (73,33 %) označili svoje 

učence za glasbeno nadarjene. 26,67 % vseh otrok po podatkih ni niti matematično niti 

glasbeno nadarjenih. Del hipoteze, kjer predpostavljamo, da so vsi glasbeno nadarjeni učenci 

tudi matematično nadarjeni, torej moramo zavrniti. Prav tako pa moramo zavrniti tudi drugi 

del hipoteze, kjer smo predpostavili, da niso vsi, nadarjeni za matematiko, tudi glasbeno 

nadarjeni, saj smo imeli 6 otrok nadarjenih za matematiko in so za vse te učence učitelji 

označili tudi, da so glasbeno nadarjeni. Kar pomeni, da so vsi, nadarjeni za matematiko, tudi 

glasbeno nadarjeni. Naša hipoteza je v celoti zavrnjena.  

 

Ker je bil delež glasbeno nadarjenih s strani glasbenih pedagogov zelo visok glede na celoten 

vzorec, smo želeli raziskati, koliko otrok bi bilo glasbeno nadarjenih glede na kriterije (po 

Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič, 2009), ki smo jih predstavili najprej v teoretičnem delu 

diplomskega dela, nato pa jih v obliki trditev vključili v vprašalnik za učitelje glasbene šole. 

Učitelji so pri vsaki trditvi ocenili, v kolikšni meri je trditev držala za opazovanega učenca (1 

– sploh ne drži, 5 – popolnoma drži).  
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Za vsakega učenca smo sešteli ocene učiteljev. Rezultat, ki smo ga dobili, smo uvrstili v našo 

lestvico, ki smo jo sami določili, zato ni verodostojna za kakršnokoli drugo raziskavo. Ni 

postavljena dovolj natančno in objektivno, da bi lahko z njo pridobivali podatke, s katerimi bi 

rezultate lahko posploševali na večjo populacijo. Naša lestvica je sestavljena tako, da sta 

upoštevani v enem razredu obe sosednji oceni, torej, koliko točk bi nekdo dobil, če bi za vse 

trditve imel najmanj točk z manjšo oceno in največ točk z višjo oceno. Če ima v našem 

primeru nekdo z učiteljeve strani označene vse trditve z oceno 4 in je vseh trditev 31, bo 

seštevek vseh ocen 124. Če bo imel nekdo vse trditve označene z oceno 5, bo seštevek teh 

znašal 155. Naša lestvica bo potem imela v najvišjem razredu od 124 do 155 točk. Med 

nadarjene za glasbo smo tako uvrstili vse, ki so imeli skupno število točk/ocen v najvišjem 

možnem razredu. Vse ostale smo določili kot nenadarjene za glasbo. 

 

 

124 – 155 točk Učenec je nadarjen za glasbo. 

93 – 123 točk Učenec ni nadarjen za glasbo. 

62 – 92 točk Učenec ni nadarjen za glasbo. 

31 – 61 točk Učenec ni nadarjen za glasbo. 

 
Tabela 6: Število točk, ki so jih učenci lahko dosegli z ocenami učiteljev. 

 

Po naši merski lestvici bi bilo od vseh učencev le še 7 nadarjenih za glasbo. V primerjavi z 

ocenami učiteljev je ta odstotek zelo majhen. Kljub temu rezultatu, ki smo ga dobili glede na 

naše kriterije, še vedno največji pomen dajemo ocenam učiteljev, saj le-ti učence bolje 

poznajo, z njimi delajo že več let in tako lahko tedensko opazujejo, ocenjujejo, kako nekdo 

napreduje, se razvija, kaže znake nadarjenosti ali ne. Mi kot interpreti rezultatov glede na eno 

samo raziskavo, ki smo jo izvedli, ne moremo podati dovolj zanesljivega podatka o glasbeni 

nadarjenosti učencev. 

 

V nadaljevanju smo naredili še podrobno analizo vseh ocen učiteljev za vsako trditev posebej 

(glej razpredelnico v prilogah). V razpredelnico smo zapisali ocene, s katerimi so se učitelji 

opredeljevali do učencev. Nato smo za vsako posamezno trditev zapisali vse ocene učiteljev 

in s pomočjo programa Microsoft Excel izračunali aritmetično sredino za vsako ocenjeno 
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trditev. Najvišje aritmetične sredine ocen za posamezno trditev smo dobili pri naslednjih 

trditvah. 

 

Trditev 1 Učenec pozorno posluša in upošteva navodila za izvedbo skladbe pri pouku. 

Povprečna aritmetična sredina vseh ocen za to trditev je bila 3,87. Prav tako smo dobili isto 

povprečno vrednost za trditev 23 Učenec je dovzeten za izvedbo dinamike pri igranju na 

inštrument. To sta bili tudi najvišje ocenjeni trditvi izmed vseh.  

Takoj za tem sta imeli najvišjo aritmetično sredino ocen trditev 8 Učenec ima pozitivno 

predstavo o sebi. Izzive sprejema optimistično in se zaveda svojih zmožnosti in trditev 13  

Učenec ima zelo razvit čut za muzikalnost za pevsko in inštrumentalno izražanje, njuna 

vrednost je bila 3,83. 

Sledi trditev 22 po lestvici od najvišje do najnižje aritmetične sredine – Če se učenec pri 

nastopanju zmoti oziroma pozabi, kako se skladba nadaljuje, je sposoben uspešno 

nadaljevati in zaključiti skladbo. Aritmetična sredina ocen te trditve znaša 3,8.  

Trditev 25 Učenec je sposoben zaznati zelo majhne razlike v ritmu, melodiji in med 

tonskimi višinami je imela aritmetično sredino vseh ocen 3,73 in trditev 20 Učenec zna na 

svoj inštrument ponoviti krajšo melodijo po posluhu je imela aritmetično sredino 3,7.  

Trditvi, ki sta imeli najnižjo aritmetično sredino ocen izmed vseh trditev, sta bili T15 in T31. 

Trditev 15 Učenec je perfekcionističen je imela aritmetično sredino ocen 2,97. Trditev 31 

Učenec se sistematično loti vadbe inštrumenta je imela aritmetično sredino ocen 2,87 in s 

tem predstavlja tudi najslabše ocenjeno trditev izmed vseh, ki so jih učitelji ocenjevali. 

 

  

Ob načrtovanju raziskave smo si zastavili še eno raziskovalno vprašanje, in sicer kako 

glasbeno delovanje v družini matematično nadarjenih učencev 4., 6. in 7. razreda osnovne 

šole vpliva na učni uspeh v glasbeni šoli. Ker smo v vprašalniku postavili premalo vprašanj na 

to temo, nismo mogli ugotoviti prave povezave med glasbenim delovanjem v družini in učnim 

uspehom matematično nadarjenih v glasbeni šoli. Podali bomo samo rezultate, ki smo jih 

dobili od matematično nadarjenih otrok.  

 

Pregledali smo njihove zaključene ocene, ki so jih dobili v lanskem in letošnjem šolskem letu 

v glasbeni šoli. Prva ocena pomeni uspeh pri inštrumentu lansko leto, druga ocena pomeni 
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uspeh pri nauku o glasbi lansko leto. Tretja ocena predstavlja uspeh pri pouku inštrumenta 

letos, četrta ocena pa uspeh pri nauku o glasbi v letošnjem šolskem letu. Učenci, ki smo jih 

uvrstili v skupino hkrati matematično in glasbeno nadarjenih, so obkrožili ocene po vrsti: 

1. deklica: 4 5 4 5                                 1. deček: 5 5 5 4 

2. deklica: 5 5 5 5                                 2. deček: 5 5 4 5 

3. deklica: 4 4 4 3  

4. deklica: 5 5 5 5  

 

 1. 
nadarjena 

deklica 

2. 
nadarjena 

deklica 

3. 
nadarjena 

deklica 

4. 
nadarjena 

deklica 

1. 
nadarjeni 

deček 

2. 
nadarjeni 

deček 

starši igrajo inštrument NE DA NE DA NE NE 

kaj igrajo  kitara  violina   

bratje in/ali sestre igrajo 
inštrument 

DA DA DA NE DA NE 

doma kdaj kaj skupaj 
zapojemo ali zaigramo 

DA DA DA DA DA NE 

s starši gremo na obisk 
glasbene prireditve 

DA NE DA DA DA NE 

Tabela 7: Glasbeno delovanje v družini matematično nadarjenih učencev. 

 

Pri vsakem otroku lahko opazimo, da je nekaj odgovorov pritrdilnih, nekaj pa nikalnih. V 

vsakem primeru imamo premalo podatkov, da bi lahko našli povezavo med prvim in drugim. 

Mogoče lahko nekoliko izpostavimo le odgovore zadnjega učenca (2. nadarjeni deček), ki je 

na vsa vprašanja zanikal. Kljub temu, da se je do domačega glasbenega okolja opredelil precej 

nespodbudno, ima uspeh v glasbeni šoli visok v obeh šolskih letih. Za bolj relevanten podatek 

bi bilo primerno, da bi uspeh v glasbeni šoli primerjali tudi z nenadarjenimi in raziskali 

družinsko glasbeno ozračje tudi nenadarjenih za matematiko. Šele na podlagi teh primerjanj bi 

lahko prišli do natančnejših ugotovitev. 
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H4: Nadarjeni za matematiko imajo v glasbeni šoli višji uspeh kot nenadarjeni za 

matematiko. 

Učenci so nam v vprašalniku pod točko 9. zaupali podatek – oceno za inštrument in nauk o 

glasbi v lanskem šolskem letu (2010/2011) in letošnjem šolskem letu (2011/2012). Da smo 

našo hipotezo lahko potrdili ali ovrgli, smo za analizo podatkov uporabili računanje 

povprečnih ocen. Postopek je zapisan v nadaljevanju. 

  

Sešteli smo ocene vseh matematično nadarjenih otrok, ki so jih v letošnjem šolskem letu 

dobili pri inštrumentu. Rezultat smo delili s številom nadarjenih in dobili povprečno oceno za 

inštrument. 

Postopek smo ponovili tudi za ocene, ki so jih matematično nadarjeni dobili pri nauku o 

glasbi. Ko smo tako dobili dva povprečna rezultata, smo ju sešteli med seboj in delili z 2. 

Dobili smo povprečno oceno vseh matematično nadarjenih otrok v glasbeni šoli – to oceno po 

naših kriterijih smatramo kot uspeh v glasbeni šoli.  

Popolnoma enak postopek smo uporabili tudi pri nenadarjenih za matematiko, le da smo 

seštevke ocen na koncu delili s številom nenadarjenih otrok za matematiko. 

 

Graf 6: Povprečna ocena inštrumenta in nauka o glasbi celotnega raziskovalnega vzorca glede na 

matematično nadarjenost. 
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Nadarjeni za matematiko so dosegli povprečno oceno za inštrument 4,5, prav tako pa je bila 

ocena enaka za nauk o glasbi. Ko smo sešteli povprečno oceno nadarjenih matematikov za 

inštrument in povprečno oceno za nauk o glasbi skupaj ter število delili z dve, smo dobili 

povprečno oceno tako inštrumenta kot teorije skupaj, ki je znašala prav tako 4,5.  

 

Tisti, ki niso nadarjeni za matematiko, so v letošnjem šolskem letu dosegli skupno oceno iz 

inštrumenta 4,21. Skupna ocena nauka o glasbi je bila 4,04. Ti dve oceni smo sešteli med 

seboj in delili z dve, in tako smo dobili skupno oceno iz inštrumenta in teorije, ki znaša 4,125.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Učni uspeh raziskovalnega vzorca v glasbeni šoli glede na matematično nadarjenost. 

 

Kot opazimo, je pri nadarjenih za matematiko ta ocena precej višja, zato lahko našo hipotezo 

potrdimo. Nadarjeni za matematiko imajo v glasbeni šoli višji uspeh kot nenadarjeni za 

matematiko.  

 

H5: Učitelji in učiteljice inštrumentov v veliki večini izpostavljajo enake ali podobne 

lastnosti, ki po njihovem mnenju veljajo za glasbeno nadarjene učence. 

 

Učiteljice in učitelji so se do glasbeno nadarjenih učencev opredeljevali zelo različno: 

nekateri so izpostavili veliko lastnosti, ki naj bi po njihovem veljali za glasbeno nadarjene in 
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te lastnosti so tudi podrobno opisali. Spet drugi so značilnosti nadarjenih pisali nepoglobljeno 

in le kot naštevanje. Vse zapise prvih in drugih smo skušali strniti v neko celoto in napisati 

povzetek.  

Lastnosti glasbeno nadarjenih, ki jih izpostavljajo učitelji, smo razdelili najprej na 6 večjih 

področij glasbene talentiranosti, ki smo jih predstavili že v teoretičnem delu diplomske naloge 

(po Blažič, Črčinovič Rozman, Kovačič, 2009). Vsako področje ima tudi določene kriterije, v 

katere smo nato uvrstili odgovore učiteljev.   

Največ odgovorov učiteljic in učiteljev inštrumentov  se je navezovalo na področje glasbenih 

sposobnosti. V kar 15 primerih od 18 smo lahko zasledili omembo vsaj ene lastnosti iz tega 

področja. V področje glasbenih sposobnosti štejemo ritmične sposobnosti, melodične 

sposobnosti, sposobnosti petja/igranja, sposobnosti poslušanja/ustvarjanja, ritmično-gibalne 

sposobnosti in glasbeni spomin.  

 

Največ so profesorji izpostavljali ritmične sposobnosti, in sicer: »hitro razumevanje in 

usvajanje ritmičnih elementov, dober občutek za ritem, smisel za ritem, dojemljivost za ritem, 

ritmična preciznost«. Že v literaturi zasledimo, da pri presojanju muzikalnosti ocenjevalci 

dajejo tej komponenti velik poudarek, saj je splošni ritmični čut eden najelementarnejših 

glasbenih sposobnosti. Očitno je, da tudi profesorji učence ocenjujejo za glasbeno nadarjene v 

največji meri glede na ritmične sposobnosti. To sposobnost smo namreč zasledili omenjeno 

kar v 11 primerih od 18. 

Pri melodičnih sposobnostih so učitelji za glasbeno nadarjene učence omenili »takoj sliši in 

čuti pravo melodijo oz. frazo, zlahka prepozna rahle razlike in jih reproducira na inštrument, 

sposobnost hitrega razumevanja in usvajanja melodičnih fraz, dober občutek za melodijo, 

takojšnje in dosledno upoštevanje dinamičnih oznak«. Pri sposobnostih petja in igranja so 

izpostavili »zna zapeti, kar igra; potrebuje le splošne smernice, sicer pa se zdi, da igra sam od 

sebe; zna brez sramu kaj zapeti«. Za sposobnosti poslušanja/razumevanja so nekateri omenili 

»dober posluh (5x), aktivno poslušanje glasbe«. Za ritmično-gibalne sposobnosti so učitelji 

omenili »spretnost (3x) in dobro motoriko«. Seveda je pomembno, da imajo učenci tudi 

določeno spretnost za igranje inštrumenta, vendar menimo, da to ne sme biti pomembnejši 

kriterij, da je nekdo glasbeno nadarjen, saj je motorika tudi razvojno pogojena – pri učencih 

enake starosti ni nujno enako razvita. Med glasbene sposobnosti uvrščamo tudi glasbeni 
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spomin, ki so ga učitelji omenili kot »učenec se hitro uči na pamet, ima dober glasbeni 

spomin«. 

 

Drugo večje področje glasbene talentiranosti je glasbena izvedba, kamor uvrščamo pevsko 

estetsko izražanje, inštrumentalno estetsko izražanje in komunikacijo z občinstvom. Po naših 

ugotovitvah so tudi s tega področja učitelji v večini primerov izpostavljali enake/podobne 

lastnosti glasbeno nadarjenih. V kar 10 primerih od 18 so namreč navedli vsaj eno lastnost iz 

področja glasbene izvedbe. Največkrat se je v odgovorih pojavilo: »sposobnost dobrega 

muziciranja (8x), občutek za izpeljavo linije, občutek za fraziranje, spontano vodenje linije, 

ima občutek za ton – zvok, oblikovanje lepega tona, sposobnost, da sam popravlja 

intonacijo«.  

 

Na področje glasbenega znanja uvrščamo informativna znanja, glasbene pojme in glasbeni 

besednjak. Učitelji so naštevali naslednje stvari, ki jih glede znanj prepoznajo pri glasbeno 

nadarjenem učencu oziroma menijo, da so to značilnosti glasbeno nadarjenega: »Zanima se za 

več stvari hkrati; zanimajo ga več kot samo povprečne zadeve; želi vzeti več snovi, kot je 

potrebno in predpisano; brez dodatnih razlag sam razume fraze; sposobnost povezovanja 

inštrumenta z drugimi predmeti – s teorijo, fiziko; hitro in natančno branje a vista notnih 

zapisov«.  

 

Na področju glasbene ustvarjalnosti sta se le dva pedagoga od vseh opredelila, da je 

značilnost glasbeno nadarjenih, in sicer da »zna improvizirati«. Da večina ni izpostavljala 

ustvarjalnosti kot velike značilnosti glasbeno nadarjenih, lahko iščemo vzrok nekje drugje. Pri 

točki 6. smo jih prosili, naj nam napišejo kaj s področja ustvarjalnosti – kaj specifičnega, če to 

velja za opazovanega učenca. Nekateri od učiteljev so zapisali, da jim čas žal ne dopušča, da 

bi delali kaj na ustvarjalnosti pri pouku. Ena izmed učiteljic je še dodala, da »vse gre v smeri 

perfektnosti po nekih vzorcih – zapisih«.  

 

Učitelji so izpostavili še nekatere osebnostne značilnosti, ki menijo, da so značilne za 

glasbeno nadarjene učence, in sicer: »sodeluje z drugimi učenci – komunikacija; se hitro 

odzivajo na situacije; so delavni in pripravljeni za uspeh tudi kaj žrtvovati; imajo interes za 

glasbo in inštrument; natančno upoštevajo navodila; je vztrajen in se ne naveliča hitro; 
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motivirani za vadenje; imajo delovne navade; umirjenost; zbranost; sproščenost; so 

prilagodljivi; imajo kritičen odnos do zaigranega«. 

Nekaterih lastnosti pa nismo mogli uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih področij. Ena izmed 

učiteljic je zapisala: »Nadarjenost je tudi to, da z veliko truda talente izkoristiš in razvijaš.« 

Drugi dve lastnosti, ki sta bili opredeljeni, sta bili »bistrost, inteligentnost«. To so precej 

splošni izrazi za nadarjene, ki so poznani veliki večini ljudi, jih pa vsak drugače razume in 

uporablja. 

Iz zapisanega lahko potrdimo našo hipotezo, saj so učitelji kar iz dveh večjih področij 

glasbene talentiranosti v večini primerov izpostavili iste ali podobne lastnosti. Zaključimo 

lahko, da jih izkušnje pripeljejo do enakih zaključkov, ki jih nato lahko uporabijo v svojem 

nadaljnjem delu.  

 

 

H6: Nadarjeni za matematiko obiskujejo glasbeno šolo večinoma zato, da aktivno 

zapolnijo svoj prosti čas. 

 

Da smo dobili odgovor na zastavljeno hipotezo, smo pregledali odgovore učencev iz 

njihovega vprašalnika pod točko 15. Učenci so lahko obkrožili več odgovorov naenkrat, zato 

smo jih pod vsako točko le skupno prešteli in grafično prikazali.  
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Graf 8: Število odgovorov matematično nadarjenih – motivi za obiskovanje glasbene šole. 

 

Iz grafa lahko razberemo, da so matematično nadarjeni otroci v 4 primerih od 6 (66,67 %) 

odgovorili, da v glasbeno šolo hodijo, da si aktivno zapolnijo prosti čas. Ena učenka izmed 

vseh nadarjenih otrok (16,67 %) je obkrožila odgovor, da hodi v glasbeno šolo, ker starši tako 

želijo. Oba nadarjena učenca želita nekoč igrati v glasbeni skupini, prav tako tudi ena učenka 

– 50 % nadarjenih učencev torej obiskuje glasbeno šolo zaradi navedenega razloga. Enak 

delež obkroženih odgovorov se pojavi tudi pri d) točki – ker bi se rad/-a naučil/-a čim več 

novih stvari v zvezi z glasbo, le da nanj odgovarjata dve učenki in en učenec. Za točko c), f) in 

h) se ni odločil nihče izmed nadarjenih. Ugotovimo lahko, da je na prvem mestu glavni motiv 

za obiskovanje glasbene šole prav aktivna zapolnitev prostega časa (66,67 %), s čimer lahko 

našo hipotezo potrdimo. Drugo mesto na lestvici motivov za obiskovanje glasbene šole si 

delita: želja po znanju čim več novih stvari v zvezi z glasbo in ker si učenci želijo nekoč igrati 

v kakšni glasbeni skupini. Oba odgovora se pojavita v 50 % vseh matematično nadarjenih. 
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V nadaljevanju smo želeli ugotoviti še, ali se motivi za obiskovanje glasbene šole po 

pogostosti odgovorov učencev kaj razlikujejo glede na celoten raziskovalni vzorec.  

 

Graf 9: Število odgovorov vseh anketiranih – motivi za obiskovanje glasbene šole. 

 

Ugotovili smo, da še vedno prevladuje prvi motiv, ki smo ga navedli v vprašalniku, relativno 

velikokrat sta zastopana tudi druga dva, ki smo ju omenili že pri matematično nadarjenih 

otrocih. Motiva, kot sta, da imajo učenci v glasbeni šoli veliko prijateljev in ker so njihovi 

starši nekoč obiskovali glasbeno šolo, nista prevladujoča, kar nam kaže na to, da so učenci v 

največji meri še vedno v glasbeno šolo vključeni, ker sami tako želijo, imajo željo po stalnem 

učenju in spoznavanju novega, imajo lastne cilje, ki jih želijo doseči. Pod točko h) drugo sta 

dve učenki zapisali še, da glasbeno šolo obiskujeta »za sprostitev« in »želim igrati v 

orkestru«.  
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8 SKLEP 
 

Pomembno se nam zdi, da predstavimo ozadje raziskave, saj so bili rezultati le-te v največji 

meri odvisni od razmer, ki so bile takrat v glasbeni šoli. Število anketiranih je bilo precej 

manjše, kakor smo sprva pričakovali. Od 60 oddanih vprašalnikov za učence in 60 za učitelje 

(skupno 120 vprašalnikov) smo jih nazaj dobili le polovico. Razlog relativno majhne udeležbe 

pri anketiranju je neugoden čas, ki smo ga izbrali za anketiranje. Ob koncu šolskega leta 

imajo učenci v glasbeni šoli izpite iz inštrumenta, učitelji pa priprave učencev na te izpite, 

poleg tega pa še sprejemne preizkuse za naslednje šolsko leto.  

 

Glede na opredeljen raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja smo postavili 6 hipotez, 

od katerih smo 4 potrdili, 2 pa ovrgli. Na podlagi hipotez smo prišli do nekaterih zaključkov, 

ki jih predstavljamo ob koncu diplomskega dela.  

V literaturi najdemo podatek o Termanovih raziskovanjih že iz leta 1921 (Vehovec, po 

Wieczerkowski, 2000, v: Blažič, 2003a, str. 536), ki kažejo na to, da je matematična 

nadarjenost pogostejša pri dečkih. Sami smo želeli ugotoviti, kakšna je situacija v glasbeni 

šoli. Ugotovili smo, po naših predpostavkah, da je v naš vzorec bilo vključenih več 

matematično nadarjenih deklic kot dečkov. Izmed vseh otrok, vključenih v raziskavo, je bilo 

13,3 % deklic in le 6,7 % dečkov, ali drugače zapisano: deklic je bilo polovico več kot 

dečkov. Tak rezultat smo dobili med drugim zato, ker je bilo v raziskovalnem vzorcu več 

deklic kot dečkov. Rezultat bi bil bolj relevanten, če bi v raziskavo vključili enako število 

deklic in enako število dečkov. Tudi v vzorec bi morali vključiti precej več anketirancev, da 

bi bili rezultati raziskave bolj reprezentativni. Po raziskavi smo odkrili tudi, da v našem 

vzorcu ni bilo 40 % (ali več) vseh nadarjenih za matematiko, kot smo predpostavljali, ampak 

le 20 %. Rezultat nas glede na število anketiranih ni presenetil.  

Raziskati smo želeli povezavo dveh nadarjenosti med seboj. V literaturi namreč zasledimo, da 

obstaja povezava med matematiko in glasbo (Gardner, 1995); potemtakem bi morala obstajati 

tudi povezava med nadarjenostma s teh dveh področij. Ugotovili smo, da so vsi matematično 

nadarjeni učenci tudi glasbeno nadarjeni. Vsi učenci, ki so bili s strani učiteljev ocenjeni kot 

nadarjeni za glasbo, pa niso bili tudi matematično nadarjeni. Delež nadarjenih na obeh 
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področjih je predstavljal 20 % celotnega vzorca. Največji delež (53 %) vzorca so predstavljali 

tisti, ki so bili glasbeno nadarjeni, ne pa tudi matematično. Srednjo zastopanost (27 %) so 

imeli tisti, ki niso bili spoznani kot nadarjeni na nobenem od omenjenih področij. Zanimivo 

je, da so učitelji v kar 22 primerih od 30 (v 73,3 %) označili svoje učence kot nadarjene za 

glasbo. Podatek je zagotovo smiseln in pričakujoč, saj so ne nazadnje v glasbeno šolo sprejeti 

učenci, ki kažejo nek smisel za glasbo. Nekako morajo biti nadarjeni ali vsaj kazati znake 

nadarjenosti, glasbena šola pa je tista, ki jim na nadaljnji poti pomaga in jih spodbuja k 

razvoju sposobnosti in talenta. Delovanje v glasbeni šoli je odvisno predvsem od glasbenih 

sposobnosti, logično matematično mišljenje pa od matematičnih sposobnosti. Povezujemo  

lahko nadarjenost z obeh področij, saj bo nekdo, ki je matematično nadarjen, lahko glasbo 

dojel kot »vzorec med vzorci; glasbo, kot urejen sistem« (Gardner, 1995, str. 163) ali kot 

sistematično znanje (Bamberger, v: Gardner, 1995). Če je poleg tega še glasbeno nadarjen in 

mu glasbeno znanje predstavlja sredstvo za dosego ciljev, je to najboljša kombinacija, da v 

polnosti poveže, razvija in uresniči obe vrsti nadarjenosti. 

Med drugim smo želeli ugotoviti, ali se ocene matematično nadarjenih v glasbeni šoli 

razlikujejo od nenadarjenih za matematiko. Ugotovili smo, da imajo nadarjeni v povprečju za 

približno 0,4 ocene višji uspeh kot nenadarjeni za matematiko. Naše predpostavke o višjem 

uspehu matematično nadarjenih smo povezovali s predvidevanji, da če je nekdo matematično 

nadarjen, ima zagotovo bolje razvite logične sposobnosti, ki mu pomagajo tudi pri 

teoretičnem razumevanju glasbenih vsebin. Pri izvedbi glasbe sicer to ne bi moglo povsem 

držati, zagotovo pa pomaga pri razumevanju in boljši estetski izvedbi glasbenih del. 

Večji poudarek smo dali na stališča učiteljev do glasbeno nadarjenih otrok. Zanimalo nas je, 

katere so tiste značilnosti, po katerih prepoznajo nadarjenega za glasbo. Najbolj so bile s 

strani učiteljev izpostavljene lastnosti glasbeno nadarjenih s področja glasbenih sposobnosti. 

V kar 83,3 % so namreč našteli vsaj eno značilnost s tega področja. V največji meri so bile 

izpostavljene ritmične sposobnosti, ki so tudi najelementarnejša glasbena sposobnost. 

Lastnosti glasbeno nadarjenih s področja glasbene izvedbe so učitelji izpostavili v kar 55,6 %. 

Najpogosteje je bila zastopana sposobnost dobrega muziciranja (44,4 %), ostale nekoliko 

manj. Učitelji v največji meri izpostavljajo podobne ali enake značilnosti, kar kaže na to, da 

jih izkušnje privedejo do enakih ugotovitev na istih področjih. Pomembno se nam zdi, da te 

ugotovitve kot dobri učitelji uporabimo v svoji praksi, da bi bolje in učinkoviteje izvajali 

pouk. Ponavljajoče značilnosti pri učencih moramo prepoznati, definirati, nato pa na izviren, 
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domiseln in kreativen način uporabiti primerne oblike dela, ki nadarjene privlačijo, zanimajo 

in ki jim omogočijo čim več izkušenj, da lahko nadgrajujejo in poglabljajo svoje znanje ter 

razvijajo svoj(e) talent(e).  

V zadnjem delu raziskovalnega dela smo želeli raziskati predvsem motive matematično 

nadarjenih za obiskovanje glasbene šole. Tako kot smo predvidevali, so nadarjeni največkrat 

označili aktivno preživet prosti čas kot glavni motiv. Takoj za tem pa sta tudi, da želijo 

izvedeti čim več novih stvari v zvezi z glasbo in, zanimivo, nekoč igrati v glasbeni skupini. 

Glasbena šola kot interesna dejavnost izven šolskega urnika se mi zdi zelo dobra in koristna 

zapolnitev prostega časa, kjer učenci vsestransko razvijajo svoje (predvsem) glasbene 

sposobnosti, ne nazadnje pa tudi psihomotorične, socialne, miselne in druge sposobnosti. 

Želja po stalnem učenju in spoznavanju novega je ena izmed lastnosti, ki je značilna za 

nadarjene. Da je bil v veliki meri zastopan tudi motiv za obiskovanje glasbene šole ta, da 

želijo učenci izvedeti čim več novega o glasbi in z njo povezanimi stvarmi, nas niti ne 

preseneča. Navsezadnje je glavni namen glasbene šole ravno ta, da izobražuje za glasbeno 

znanje. Da so učenci tam zato, da se kaj novega naučijo in imajo to ozaveščeno, pa je le še 

eden izmed spodbudnih podatkov, ki kaže na njihovo lastno miselno aktivnost in motivacijo, 

ki sta pri razvijanju talenta tako potrebni in pomembni. Javna glasbena šola učencem 

omogoča tudi kakovostno preživljanje prostega časa, kar je za nadarjene učence še posebej 

pomembno. Ni namreč veliko dejavnosti za nadarjene, v katere bi se lahko vključevali in 

poglabljali svoj talent, zato ima glasbena šola pri tem zelo pomembno vlogo. 

 

Z diplomskim delom sem želela nekoliko raziskati ozadje obiskovanja glasbene šole ter 

kakšni učenci so vključeni vanjo. Ker mi je bila matematika vedno blizu, sem na mentoričin 

predlog vključila v svoje diplomsko delo odkrivanje matematično nadarjenih in potem te 

otroke vzela pod drobnogled. Ob pisanju dela in raziskovanju sem prišla do nekaterih 

spoznanj, ki mi bodo v praksi prišla zelo prav. Po končanem delu se zavedam, kako 

pomembno je, da na profesionalni ravni poznaš problematiko in značilnosti nadarjenosti, znaš 

odkriti nadarjene otroke, tudi če ne kažejo izrazitih znakov nadarjenosti ter jih znaš na 

ustrezen in ustvarjalen način spodbuditi, da razvijajo svoj talent. Kot učiteljica razrednega 

pouka se še bolj zavedam pomena zgodnjega odkrivanja nadarjenih, sploh tistih, ki bi lahko 

bili potencialno nadarjeni na več področjih. Osebno menim, da je treba razvijati vse vrste 

talenta, ki jih učenci kažejo. Da pa bi bilo izobraževanje nadarjenih čim bolj uspešno in 
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produktivno, pa je pomembno tudi sodelovanje staršev in učiteljev. Družina igra 

najpomembnejšo vlogo pri spodbujanju nadarjenosti – če starši otroka sprejemajo z njegovo 

nadarjenostjo, mu omogočijo okolje, kjer se lahko ustrezno razvija, bo zagotovo opazen 

napredek. Učitelj v šoli pa je tisti, ki doda še piko na i vsej zadevi, da le-ta lahko steče naprej. 

Pri naši raziskavi lahko izpostavimo eno vzporednico s podatki iz literature, ki bi v prihodnje 

lahko pripomogla k nadaljnjemu raziskovanju na področju matematične in glasbene 

nadarjenosti ter delovanju v skladu z raziskovalnimi ugotovitvami. Kot je znano, so človeški 

možgani razdeljeni na dve možganski polovici, od katerih je leva pomembna za logično 

mišljenje, linearnost, zaporednost, je razumsko analitična. Desna polovica možganov skrbi 

predvsem za glasbene in vizualne vtise, za vrednote (kot so ljubezen, lepota … ), ljudje z 

razvitejšo desno polovico možganov pa so zato bolj ustvarjalne narave. Kljub temu, da 

možganski polovici delujeta odvisno ena od druge, vedno glede na uporabo ena izstopa. Tako 

matematično nadarjeni uporabljajo bolj levo polovico možganov, glasbeno nadarjeni pa desno 

polovico možganov. Če pa bi v prihodnje učitelji v šolah temu posvetili nekoliko večjo 

pozornost in prilagodili učne procese tako, da bi morali učenci razvijati tako levo kot desno 

polovico možganov v enaki meri, bi lahko učenci razvili tudi tiste inteligence, ki jih še niso 

uspeli dovolj razviti. Rezultati bi se tako pokazali v celovitejšem osebnostnem razvoju  in 

večjem notranjem zadovoljstvu – tako učencev kot učiteljev.  

Naša naloga učiteljev je torej, da smo odprti za nadarjene učence, jih skušamo razumeti in jim 

pomagati, jih spodbujamo k vedno novim in višjim ciljem ter uporabljamo oblike učenja, ki 

učencem predstavljajo izziv in željo po spoznavanju novega. Le na tak način bomo lahko v 

družbi dobivali vedno nove ljudi, ki bodo vsestransko razviti in bodo pripomogli k dobrobiti 

in skupni slogi ljudi. Naj zaključim z mislijo, ki me ob koncu diplomskega dela nagovarja in 

mi predstavlja spodbudo za nadaljnjo učiteljsko pot. 

 

»Povprečen učitelj pove. Dober učitelj razloži. Odličen učitelj prikaže. Véliki učitelj 

navdihuje.« (William A. Ward) 

 

Naj bo med nami čim več navdihujočih učiteljev, tako za nadarjene kot tudi druge učence.  
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10 PRILOGE 

10.1  Vprašalnik za učence 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Sem Anja Alič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ob zaključku 
študija pišem diplomsko nalogo, v kateri me zanima tvoj odnos do  pouka matematike v šoli 
in pouka v glasbeni šoli ter ti kot učenec/učenka. Pred seboj imaš nekaj vprašanj, na katera, 
prosim, iskreno odgovarjaj in mi s tem pomagaj pri manjši raziskavi v zvezi z diplomsko 
nalogo. V prvem delu se vprašanja nanašajo na pouk matematike, v drugem pa na pouk v 
glasbeni šoli. 

 
Zaradi lažje organizacije izvedbe raziskave te prosim, da napišeš svoje ime in priimek. V 
diplomskem delu pa tvoje ime ne bo nikjer omenjeno. 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 

 
Prosim, da obkrožiš črko pred odgovorom ali pa na vprašanja odgovarjaš s svojimi besedami.  

Ime in priimek: __________________________                               Starost: ____________     

1. V osnovni šoli obiskujem:    
a)  4. razred.               
b) 7. razred.       
 
V nadaljevanju rešuj vprašanja, ki se nanašajo na tvoj razred. 

 
2. Obkroži  DA ali NE. 

V šoli obiskujem matematični krožek (dodatni pouk).                                         DA        NE 

Učitelj/učiteljica mi pri uri matematike velikokrat da dodatne naloge.                DA       NE 

Pri reševanju nalog redko potrebujem pomoč učitelja/-ice, saj sam/-a 
rešim vse naloge.                                                                                                  DA         NE 
 
Udeležujem se tekmovanj iz matematike (logika, matematični kenguru).           DA        NE 

Na tekmovanjih iz matematike se na šoli uvrstim do 10. mesta.                          DA        NE 

Z veseljem rešujem težke matematične naloge.                                                    DA        NE 

Pri reševanju težkih matematičnih nalog vztrajam, dokler niso rešene.               DA        NE 
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Pri pouku matematike bi si želel/-a še več težjih matematičnih nalog.                 DA        NE 

Od sebe veliko pričakujem.                                                                                  DA        NE 

Uživam pri učenju matematike.                                                                            DA       NE 

Z lahkoto rešujem različne aritmetične in geometrijske naloge.                           DA        NE 

Dobro si zapomnim različna pravila za reševanje nalog, števila in  
matematične simbole.                                                                                            DA        NE 
 
Pri pouku matematike odkrijem tudi probleme, ki jih drugi ne opazijo.              DA        NE 

Sem zelo radoveden/-a.                                                                                         DA        NE 
 
Ob razlagi učitelja/-ice postavljam dodatna vprašanja.                                         DA        NE                 
 
Sem »enciklopedik« in veliko vem. Sošolci me pogosto prosijo za različna 
 pojasnila in pomoč pri pouku.                                                                              DA        NE 
 
Menim, da znam logično razmišljati.                                                                    DA        NE 

Znam ločiti bistveno stvar od nebistvene.                                                             DA        NE 

 
 

3. Razvrsti šolske predmete po priljubljenosti od 1 do 8 (4. razred) oz. od 1 do 11 
(7.razred).  

1 pomeni najbolj priljubljen, najvišja številka pomeni najmanj priljubljen. 

               4. razred                                                                      7. razred 

____ matematika                                                         ____ matematika 
____ slovenščina                                                         ____ slovenščina 
____ likovna vzgoja                                                    ____ likovna vzgoja    
____ glasbena vzgoja                                                  ____ glasbena vzgoja 
____ športna vzgoja                                                     ____ športna vzgoja 
____ družba                                                                 ____ geografija 
____ naravoslovje in tehnika                                       ____ zgodovina      
____ tuji jezik                                                              ____ tuji jezik 
                                                                                     ____ naravoslovje 
                                                                                     ____tehnika in tehnologija 

___državljanska in domovinska vzgoja 
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4. Katere vsebine so ti pri matematiki najbolj všeč? 

a) Logika. 
b) Računanje. 
c) Geometrija. 
d) Merjenje. 
e) Drugo: ________________________________________________________________ 

 
 
5. Obkroži ustrezno številko. 

Lansko sem sem imel/-a oceno pri matematiki zaključeno   

Lansko leto je bil moj končni uspeh v osnovni šoli 

Mislim, da bo moja letošnja ocena pri matematiki 

Mislim, da bo moj letošnji končni uspeh v osnovni šoli 

 

6. Koliko let že obiskuješ glasbeno šolo? ______________________________________ 

7. Kateri inštrument igraš v glasbeni šoli? _____________________________________ 

8. Si poleg glasbene šole vključen/-a še v katero izvenšolsko dejavnost?           DA        NE 

Če je zgornji odgovor pritrdilen, obkroži (lahko več odgovorov) ali dopiši, za katere 
dejavnosti gre. 

a) Pevski zbor izven glasbene šole. 
b) Plesna delavnica. 
c) Inštrumentalna skupina. 
č)   Šport. 
d) Jezikovni tečaj. 
e) Drugo: _____________________________________________________________ 

 
 
9. Obkroži ustrezno številko. 
 

Lansko leto je bil moj uspeh pri inštrumentu ocenjen z oceno        
 
Lansko leto je bil moj uspeh pri nauku o glasbi ocenjen z oceno     

 
Mislim, da bo moja letošnja ocena pri pouku inštrumenta                   
 
Mislim, da bo moja letošnja ocena pri nauku o glasbi          
 
 
 
 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 

1       2       3       4       5 
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10. Kaj imaš v glasbeni šoli najraje? 
 
a) Individualni pouk inštrumenta. 
b) Komorna igra. 
c) Nauk o glasbi. 
č)    Orkester. 
d) Zbor. 
e)   Drugo: _____________________________________________________________ 

 
11. Kolikokrat na teden vadiš inštrument?  

 
a) 1x–2x na teden.    
b) 2x–3x na teden.      
c) 3x–4x na teden.          
d) 4x–5x na teden.      
e) 5x–6x na teden.    
f) Vadim vsak dan. 

 
12. Koliko časa nameniš vadbi inštrumenta dnevno? 

 
a) 0–1 uro na dan.       
b) 1–2 uri na dan.    
c) 2–3 ure na dan.     
d) Več kot 3 ure na dan.                         

13. Ali te k vadbi inštrumenta spodbujajo starši ali se sam/-a odločiš, kdaj greš igrat? 

a) Starši. 
b) Sam/-a. 
 

10. Ali poleg inštrumenta, ki se ga učiš v glasbeni šoli, znaš igrati še kateri drugi 
inštrument, katerega si se sam/-a naučil/-a?                                                         DA        NE   

V primeru pritrdilnega odgovora na črto napiši, kateri inštrument (ali več inštrumentov) je 

to. 

_________________________________________________________________________ 

 
14. Ali tudi tvoji starši igrajo kak inštrument?                                                    DA        NE 

Zapiši, kateri inštrument je to.  _____________________________ 

Če imaš brate ali sestre, ali tudi igrajo kak inštrument?                                DA        NE 

Ali doma kdaj kaj skupaj zapojete ali zaigrate?                                              DA        NE 

Ali s starši kdaj greste skupaj na obisk glasbene prireditve?                         DA        NE 
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15. Glasbeno šolo obiskujem (lahko obkrožiš več odgovorov): 

a) da aktivno preživim svoj prosti čas; 
b) ker starši tako želijo; 
c) ker imam tam veliko prijateljev; 
d) ker bi se rad/-a naučil/-a čim več novih stvari v zvezi z glasbo; 
e) ker bi rad/-a izvedel/-a čim več o različnih inštrumentih; 
f) ker so tudi moji starši obiskovali glasbeno šolo; 
g) ker želim nekoč igrati v kakšni glasbeni skupini. 
h) Drugo:_____________________________________________________________ 

 

16. Gotovo si že kdaj razmišljal/-a, kaj bi bil/-a po poklicu, kajne? Kateri poklic bi bil 
to? 

________________________________________________________________________ 

Ali razmišljaš kdaj o tem, da bi postal/-a poklicni glasbenik/glasbenica?   DA     NE 

 

17. Kdo je vplival na tvojo odločitev za obiskovanje glasbene šole? 

a) Starši. 
b) Brat/sestra. 
c) Prijatelji. 
d) Učitelj za glasbo v šoli. 
e) Obiskovanje glasbene šole je moja lastna želja. 
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10.2  Anketni vprašalnik za učitelje  

 

Spoštovani učitelj, spoštovana učiteljica! 

Sem Anja Alič, študentka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru 
svojega diplomskega dela delam raziskavo s področja matematično in glasbeno nadarjenih 
učencev. Prosila bi Vas, da odgovorite na spodnja vprašanja kar se da objektivno, strokovno 
in izčrpno ter mi s tem pomagate pri izvedbi raziskave. Pri 5. točki so vse trditve zapisane v 
splošni obliki, torej govorijo o »učencu«, ki pomeni učenca ali učenko.  
 
Vprašalnik je anonimen.  

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 
Spol:       M        Ž 

1. Kateri inštrument poučujete na glasbeni šoli? ________________________________ 

2. Koliko let že poučujete inštrument? _________________________________________ 

 

Katere so tiste značilnosti, po katerih prepoznate nadarjenega učenca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Ali bi učenca/-ko ________________________ ocenili kot nadarjenega/-no za glasbo?                   

                                                                                                                             DA        NE 

4. Ali se je učenec/-ka že kdaj udeležil/-a kakšnega tekmovanja?                      DA       NE 
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Za kakšno tekmovanje je šlo in kakšno uvrstitev oz. kakšen rezultat je učenec/-ka 

dosegel/-a?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Spodaj je navedenih nekaj trditev. Ocenite, v kolikšni meri drži posamezna trditev 
za opazovanega učenca/učenko. 

Številke pomenijo: 

1 – SPLOH NE DRŽI  
2 – NE DRŽI  
3 – DELNO DRŽI  
4 – DRŽI  
5 – POPOLNOMA DRŽI 

 

TRDITEV OCENA 

Učenec pozorno posluša in upošteva navodila za izvedbo skladbe 
pri pouku. 

1 2 3 4 5 

Učenec ne potrebuje veliko spodbud za igranje in vadbo, saj je 
notranje zelo motiviran/-a.  

1 2 3 4 5 

Učenec se lahko bolj kot drugi učenci skoncentrira na zadano 
nalogo. 

1 2 3 4 5 

Učenec ima visok učni in delovni tempo. 1 2 3 4 5 

Učenec je vztrajen v vadbi na inštrument, da se pokaže napredek. 1 2 3 4 5 

Učenec je pripravljen vložiti veliko truda v vadbo.  1 2 3 4 5 

Učenec je pri pouku samozavesten. 1 2 3 4 5 

Učenec ima pozitivno predstavo o sebi. Izzive sprejema 
optimistično in se zaveda svojih zmožnosti. 

1 2 3 4 5 

Učenčevo glasbeno znanje presega učni načrt. 1 2 3 4 5 

Učenec ima za svojo starost neobičajno razvit besednjak. 1 2 3 4 5 

Učenec se z lahkoto preusmerja iz ene miselne sheme na drugo (je 
miselno fleksibilen). 

1 2 3 4 5 

Učenec na področju glasbene ustvarjalnosti najde več poti in 
rešitev za problem, na katerega naleti pri igranju inštrumenta. 

1 2 3 4 5 
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Učenec ima zelo razvit čut za muzikalnost za pevsko in 
inštrumentalno izražanje. 

1 2 3 4 5 

Učenec je kritičen do svojega dela. 1 2 3 4 5 

Učenec je perfekcionističen. 1 2 3 4 5 

Učenec se hitro in zlahka nauči novo snov. 1 2 3 4 5 

Učenec si zelo hitro zapomni skladbo, ima dober spomin. 1 2 3 4 5 

Učenec večkrat izrazi željo po igranju skladb po lastni izbiri. 1 2 3 4 5 

Učenec ima razvit občutek za ritem bolj kot drugi učenci. 1 2 3 4 5 

Učenec zna na svoj inštrument ponoviti krajšo melodijo po 
posluhu. 

1 2 3 4 5 

Učenec je sposoben s petjem transponirati preproste intervale iz 
ene tonalitete v drugo. 

1 2 3 4 5 

Če se učenec pri nastopanju zmoti oziroma pozabi, kako se 
skladba nadaljuje,  je sposoben uspešno nadaljevati in zaključiti 
skladbo. 

1 2 3 4 5 

Učenec je dovzeten za izvedbo dinamike pri igranju na 
inštrument. 

1 2 3 4 5 

Učenec ima občutek za harmonijo. 1 2 3 4 5 

Učenec je sposoben zaznati zelo majhne razlike v ritmu, melodiji 
in med tonskimi višinami. 

1 2 3 4 5 

Učenec v primerjavi z drugimi učenci opazi in sprejme veliko več 
informacij pri pouku inštrumenta. 

1 2 3 4 5 

Učenec z lahkoto razlikuje bistveno od nebistvenega. 1 2 3 4 5 

Učenec kaže izrazito vedoželjnost. Zanima ga veliko stvari, stalno 
postavlja dodatna vprašanja. 

1 2 3 4 5 

Učenec ima smisel za humor. Z domislicami in šalami v »pravem 
času« izzove vedro razpoloženje. 

1 2 3 4 5 

Učenec zna po posluhu reproducirati glasbo. 1 2 3 4 5 

Učenec se sistematično loti vadbe inštrumenta.   1 2 3 4 5 
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6. Če pri pouku inštrumenta delate kaj na ustvarjalnosti, bi lahko zapisali kakšno 
specifično stvar za učenca/-ko na področju glasbene ustvarjalnosti (predvsem na 
področju sposobnosti ustvarjanja ritma, ustvarjanja melodije ali ustvarjanja 
večglasja)? So učenčeve/učenkine ideje izvirne, originalne, spontane? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ob koncu vprašalnika lahko zapišete še svoje pripombe. Lahko komentirate ali obrazložite 
vaše ocene ali dopolnite značilnosti vedenja učenca, ki se Vam zdijo pomembne, a v zgornjih 
lestvicah niso opisane. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 SKUPAJ

U1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 149

U2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 5 2 4 4 3 3 5 4 2 4 2 102

U3 4 4 2 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 3 2 4 3 115

U4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 139

U5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 98

U6 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 40

U7 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 2 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 124

U8 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 5 3 5 2 2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 107

U9 5 3 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 2 112

U10 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 4 4 3 2 2 3 2 93

U11 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 86

U12 4 4 4 3 3 2 2 4 1 2 3 4 5 3 4 4 1 4 3 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 3 2 98

U13 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 149

U14 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 2 90

U15 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 122

U16 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 129

U17 3 2 3 1 3 3 2 3 1 4 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 70

U18 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 128

U19 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 112

U20 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 89

U21 5 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 93

U22 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 92

U23 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 77

U24 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 120

U25 4 3 4 3 4 3 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 119

U26 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 113

U27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 149

U28 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 99

U29 5 2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 2 4 4 2 125

U30 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 5 2 4 3 3 5 3 2 4 3 2 2 2 2 3 98

3,87 3,33 3,50 3,30 3,50 3,50 3,63 3,83 3,10 3,17 3,57 3,33 3,83 3,50 2,97 3,57 3,60 3,37 3,57 3,70 3,40 3,80 3,87 3,67 3,73 3,43 3,50 3,13 3,33 3,43 2,87 107,90

10.3 Ocene učiteljev, ki so se opredeljevali do učencev pri posameznih trditvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

LEGENDA: 

U – učenec/-ka 

T – trditev 

 

Opomba: Zadnja 

vrstica predstavlja 

aritmetično sredino 

posamezne trditve. 


