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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava tematiko uporabe didaktičnih gradiv pri glasbeni vzgoji, saj v 

praksi glasbenega poučevanja pogosto ugotavljamo, da se razredni učitelji premalo 

poslužujejo tovrstnega gradiva.  

V teoretičnem delu predstavljam pomen in vlogo didaktičnih gradiv, lik razrednega učitelja in 

v tem okvirju še posebej lik učitelja glasbene vzgoje, v nadaljevanju obravnavam stališča 

razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv pri glasbeni vzgoji, eno poglavje pa sem namenila 

tudi predstavitvi stališč. Za učitelje so zelo pomembne njihove strokovne kompetence, ki sem 

jih predstavila v poglavju, ki opisuje razredne učitelje in učitelje glasbene vzgoje.  

V empiričnem delu diplomskega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 78 

učiteljev in učiteljic razrednega pouka ugotavljala, v kolikšni meri uporabljajo didaktična 

gradiva (učbenike in delovne zvezke) pri pouku glasbene vzgoje, katere so prednosti in 

pomanjkljivosti uporabe le-teh, didaktična gradiva katerih avtorjev najpogosteje uporabljajo 

in zakaj se odločijo za določenega avtorja. Naredila sem tudi primerjavo uporabe učbenikov 

in delovnih zvezkov z drugimi predmeti na razredni stopnji. Dobljeni rezultati so bili obdelani 

v programu Excel in predstavljeni z grafi, tabelami in pisano interpretacijo rezultatov.  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da učitelji  pri pouku glasbene vzgoje uporabljajo didaktična 

gradiva, tako učbenike kot delovne zvezke, v večji meri pa uporabljajo delovni zvezek. 

Ugotovljeno je bilo, da lahko učitelj, uporabnik didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje, 

naredi pouk bolj zanimiv, pester, usmerjen in sistematiziran ter da mu gradivo služi kot 

strokovna podpora. Še vedno pa se učitelji preveč poslužujejo zgolj ponujenih pesmi v 

didaktičnih gradivih, mnogi pa so mnenja, da je cena didaktičnih gradiv previsoka in 

vključuje premalo praktičnih dejavnosti.  

 

Ključne besede 

didaktično gradivo, glasbena vzgoja, učbenik, delovni zvezek, razredna stopnja, učni načrt, 

učitelj 

 

 



       

 

 

ABSTRACT 

This thesis treats the topic of the use of didactic materials during music education because in 

the practical application of music education it is often discovered that class teachers tend not 

to make use of this kind of material enough. 

In the theoretical part I present the importance and role of didactic materials, the character of 

the class teacher; furthermore I treat the viewpoints of class teachers towards didactic 

materials in music education, hence there is a chapter dedicated to presentation of 

aforementioned viewpoints. Very important for teachers are also their competences, which 

were also presented in the chapter describing class teachers and music teachers. 

In the empirical part of my thesis I tried, with the help of a survey questionnaire on a sample 

of 78 class teachers, to discover to what extent do they make use of didactic materials 

(textbooks and workbooks) during classes of music education, which are the advantages and 

disadvantages of using didactic material in music education classes, the didactic materials of 

which authors do they use most often and why do they choose a certain author of didactic 

materials. I also did a comparison between the uses of textbooks and workbooks during music 

education and during other primary level education classes. Gathered data was then processed 

with the program Excel and presented with graphs, tables and written interpretation of the 

results. 

The research established that teachers use didactic materials, both textbooks and workbooks, 

in music education, but they use workbooks to a larger extent compared to textbooks. It was 

also established that teachers who use didactic materials in music education find the classes 

much more interesting and varied, that the materials serve them as a professional aid and that 

classes with the help of didactic materials are much more oriented and systematised. But 

teachers are still making use of only the songs offered in didactic materials too much, for 

many the prices of didactic materials are too high and include too little practical activities. 

Key words 

didactic materials, music education, textbook, workbook, primary level education, syllabus, 

teacher 
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1 UVOD 

 

˝Učbenike uporabljajo učenci, kupujejo jih starši, izbirajo jih učitelji, potrjuje pa država˝(dr. Janez Ferbar). 

 

Učenci in učitelji za boljše in kakovostnejše delo vsekakor potrebujejo didaktična gradiva, s 

katerimi si lahko pomagajo, se ob njih učijo. Skozi vsa leta vzgojne prakse se pojavljajo pojmi 

šola in knjiga, pouk in učbenik, učenec in knjiga. Knjiga ima svoje posebno mesto v procesu 

vzgoje že od samega nastanka, čeprav njen prvotni pomen ni bil namenjen izobraževanju. 

Uporabo knjige so včasih skušali nadomeščati na različne načine, s katerimi bi motivirali 

učitelje in učence, da bi uporabljali knjigo tudi pri učenju, knjiga pa naj bi postala vir znanja 

pri pouku. To naj bi bil tudi prvi poskus uvajanja knjig v vzgojno-izobraževalni proces. 

Mnogo pozneje so misli začele begati k posebni šolski knjigi, ki bi bila namenjena posebej za 

izobraževanje.  

Prvo mesto v zgodovini knjig lahko pripišemo delu J. A. Komenskega, z naslovom Velika 

didaktika. Komenski je v uvodnih poglavjih poudaril (po Malić, 1992), da morajo biti knjige 

izdelane za vsak razred posebej in biti prilagojene potrebam otroka. Vse v knjigi naj bi bilo 

nagnjeno k šaljivosti, prijetnosti in zabavnosti. Naslovi in poglavja morajo biti okrašeni in 

tako privlačni za mlade.  

Dandanes se na mnogih znanstvenih področjih ukvarjajo s preučevanjem šolskih knjig, da bi 

povečali njihovo izobraževalno učinkovitost. Vloga učbenika se iz leta v leto spreminja. Iz 

edinega in avtoritativnega vira znanja se je skozi leta spremenila v knjigo in tako postala 

sinopsis dogajanja v določeni izobraževalni skupini na določeni stopnji izobraževanja. 

Učbenike lahko doživljamo kot scenarij vzgojno-izobraževalnih dogajanj na posameznih 

stopnjah izobraževanja. 

Danes smo na stopnji spremembe učbenika, ki ji lahko rečemo, da je učbenik knjiga, ki uči 

učiti se (prav tam, 1992). 

Pri pouku glasbene vzgoje se lahko učitelji poslužujejo didaktičnih gradiv različnih avtorjev, 

med njimi Brede Oblak, Albince Pesek in Mirka Slosarja. Vsa didaktična gradiva za glasbeno 

vzgojo naj bi bila ciljno in razvojno oblikovana ter usklajena s sprejetimi novimi učnimi 

načrti (Slosar, 1999). Glavni namen moje diplomske naloge je predstaviti, v kolikšni meri se 

današnji učitelji poslužujejo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje na razredni stopnji, 
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po katerih avtorjih didaktičnih gradiv posegajo, kateri so razlogi za njihovo izbiro avtorja, 

kakšne so prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv pri glasbeni vzgoji ter 

primerjava uporabe didaktičnih gradiv pri glasbeni vzgoji z ostalimi predmeti na razredni 

stopnji.   

2 POMEN IN VLOGA DIDAKTIČNIH GRADIV (UČBENIK, 

DELOVNI ZVEZEK) 

 

˝Neodpustljivo je namreč, da vsako leto za naše šole in učence izdajamo učbenike v milijonskih nakladah, da pa 

hkrati ljudje, ki pri tem delajo, od avtorjev naprej, še ne vedno natančno, kako didaktično oblikovati to množično 

sredstvo˝ (Poljak, 1983, str. 15).  

 

2.1 Didaktično gradivo 

V okviru didaktike lahko med didaktično gradivo uvrščamo učbenike, delovne zvezke in 

učila. V diplomski nalogi sem velik poudarek namenila predvsem uporabi učbenikov.  

Učitelji poučujejo po učnih načrtih, ki so zakonsko potrjeni. Upoštevati morajo vsebinsko 

problematiko in obseg učne snovi. Če ima učitelj svobodo pri izbiri snovi in je učni načrt 

zgrajen le kot zbirka problemov, lahko pride do velike zmede in slabega znanja učencev. Pri 

svobodi pa ne moremo govoriti pri piscih didaktičnih gradiv. Zapisano besedilo se mora držati 

strogosti in določenih pravil, biti mora racionalno in logično ter metodično pravilno 

oblikovano. Do še večje zmede pri učiteljevem delu lahko pride tudi z učbenikom, če se 

vsebine, vrstni red in obseg, opredeljeni v učnem načrtu, ne skladajo (Jurman, 1999). 

2.2 Delovni zvezek 

Delovni zvezek ima funkcijo didaktičnega gradiva določenega učnega predmeta, namenjen je 

splošni rabi učiteljev in učencev, njegova funkcija pa je utrjevanje znanja.  

V zgodovini slovenskega šolstva so se učitelji za utrjevanje učne snovi posluževali različnih 

vaj. Vaje so služile razširitvi učnega problema in pri učencih oblikovale bistvo pojmov, ki so 

jih reševali skupaj ali posamezno v šoli ali pa tudi samostojno kot domače delo. Kmalu so 

želeli te vaje zamenjati s testi znanja, vendar je bila že vloga popolnoma različna, saj so bile 

vaje namenjene in naravnane za utrjevanje in ponavljanje, testi pa za preverjanje znanja. Zato 
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je Zavod RS za šolstvo vpeljal novo standardno obliko nalog objektivnega tipa, ki jo je v 

šolstvo uvedel pod imenom delovni zvezek.  

Delovni zvezki vključujejo različne tipe nalog, kot so tekstne naloge, naloge izbirnega tipa, 

naloge povezovanja in dopolnjevanja. Kmalu po vpeljavi delovnih zvezkov so se začela 

pojavljati domnevanja, da naj bi bili le-ti potuha učiteljem in učencem, saj je v šolstvu  z 

uveljavitvijo delovnih zvezkov močno upadla pismenost učencev in stopnja razvijanja 

njihovega izražanja.  

Delovni zvezek je lahko vezan na vsebino učnega načrta ali pa direktno na učbenik. Pri nas je 

veliko bolj uveljavljena druga oblika (Jurman, 1999). 

2.3 Učbenik 

Pri zapisovanju definicije kaj je učbenik, se srečujemo z različnimi zapisi, ki so jih podali 

različni avtorji.  

˝Učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne 

tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja˝ (Kovač idr., 2005, str. 

20). 

Poljak (1983) v svoji knjigi poudarja specifičnost učbenikov in prav v tem vidi razliko z 

drugimi viri, kot so učiteljeva razlaga in poučevanje, različni avdiovizualni pripomočki. Viri 

izobraževanja se s pomočjo učbenikov dopolnjujejo in razširjajo, ne morejo pa biti 

nadomestek zanje (prav tam). 

Pojem učbenika pa je Poljak opredelil na podlagi njegovih bistvenih značilnosti: 

 učbenik je osnovna šolska knjiga, v nasprotju z drugimi knjigami, ki so dopolnilna in 

pomožna literatura med šolanjem; 

 učbenik je pisan na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika, medtem ko druga 

strokovna, znanstvena in umetniška literatura ni; 

 učbenik učenci skorajda vsakodnevno uporabljajo, da se izobražujejo in samoizobražujejo, 

medtem ko drugo literaturo preučujejo občasno; 

 po svojem osnovnem namenu mora biti učbenik didaktično oblikovan zaradi 

racionalnejšega, boljšega, bolj ekonomičnega in učinkovitega izobraževanja, ostala 

literatura pa ni in ne more biti (prav tam, str. 18). 
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˝Vsi učbeniki so knjige, vse knjige niso učbeniki! Učbenik lahko imenujemo samo tisto 

knjigo, v kateri znanstvene in strokovne vsebine predelamo po določenih programskih, 

pedagoških, psiholoških in didaktično-metodičnih načelih. Tako naj bi se povečala njena 

izobraževalna učinkovitost˝ (Malić, 1992, str. 34). 

Za Jurmana (1999) pa je zelo pomembna cena učbenika, saj jo le po primerni ceni lahko starši 

kupijo svojim otrokom, s tem pa se tudi potrdi njen namen množične uporabe. Poudarja tudi 

osebno komponento, saj je učbenik didaktično sredstvo za učenca, zaveda pa se, da knjig 

znanja ni lahko oblikovati in je pri oblikovanju le-teh potrebna velika odgovornost (prav tam). 

2.4 Učbeniki nekoč in danes  

Včasih, v starih šolah, je bila naloga učbenika ta, da je besedilno konkretiziral vsebino učnega 

načrta določenega učnega predmeta. Razdeljen je bil na poglavja (oz. lekcije), ki so se jih 

učenci v sholastičnih šolah učili na pamet. Kasneje so te lekcije postale enote, ki so določale 

obseg in vsebino pojmov, katere  naj bi učenci razumeli in obvladali. Začetni pomen učbenika 

je imel samo didaktično funkcijo, skupaj z učiteljevo razlago je bil za učenca edini vir 

informacij, ki ju je imel nenehno na razpolago. 

Sodobne šole se srečujejo s problemom, kakšna naj bi bila funkcija učbenikov. Obstajajo 

stališča, da naj bi učbenik odpravili in ga zamenjali s strokovno literaturo, s katero bi si učenci 

ob različnih interpretacijah pojmov oblikovali lasten pojem in razlago. Ta možnost bi bila 

izvedljiva zgolj na visokošolski ravni. Dandanes je učbenik skupaj z učiteljevo razlago 

sestavni del metodično-didaktičnega gradiva. Tako dobi učbenik vlogo ne le didaktične, 

ampak tudi vzgojne funkcije, obe vlogi pa skupaj vplivata na oblikovanje osebnosti učenca. 

Učbenik ima tako več funkcij. Prva je informativna, ki jo lahko poimenujemo tudi znanje, 

pridružijo pa se ji še konativna (vrednote), kognitivna (sposobnosti) in emotivna funkcija 

(čustvena obarvanost vsebine).  

Sodobni pedagogi učbenikom pripisujejo dve temeljni vrsti funkcij, informativno in 

transformativno. Informativna funkcija ima didaktično vlogo, transformativna pa je vzgojne 

narave (Jurman, 1999). 
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2.5 Kriteriji kakovostnega učbenika 

Zelo težko ali skoraj nemogoče je govoriti o vedno veljavnih kriterijih didaktične ustreznosti 

učbenika, saj so kriteriji, s katerimi se presoja njihova kakovost in ustreznost, vpeti v 

dinamično ter ideološko močno pedagoško okolje. Potrebno je poiskati stabilno referenčno 

točko, na podlagi katere vzpostavimo okvir za presojo didaktične ustreznosti množice 

pedagoških inovacij, ki svoje mesto najdejo tudi v učbeniku (Kovač idr., 2005). Eden od 

pomembnih okvirov so ˝didaktična načela˝. To so posplošene smernice in pogoji za primerno 

in uspešno ciljno, vsebinsko ter organizacijsko metodično vodenje pouka pri vseh učnih 

predmetih in na vseh šolskih stopnjah (Strmčnik, 2001). 

Didaktična načela so različna od vsakega avtorja posebej in se tako tudi poimensko 

razlikujejo med seboj. Izpostavimo jih lahko glede na različne vidike: 

 vsebina učbenika: načelo nazornosti, stvarno-logične pravilnosti ter strukturiranosti in 

sistematičnosti pouka; 

 razmerje oz. odnos do učenca: načelo razvojne bližine, individualizacije, vzgojnosti; 

 dejavnost/aktivnost učencev: načeli aktivnosti in problemskosti; 

 organizacija učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti (Kovač idr., 2005, str. 

28). 

Zgoraj našteta načela niso vsa, ampak le ena od tistih, s katerimi bi bila mogoča presoja 

didaktične ustreznosti učbenika. Kakovostnejši bo tisti učbenik, katerega forma in vsebina 

bosta kar se da vključevali vsa didaktična načela. Učbenik mora biti oblikovan tako, da 

učencu ne bo prinesel vsega znanja na pladnju, ampak bo do določenih spoznanj moral priti 

učenec sam, s samostojnim delom in njegovo iniciativo. Znanje, do katerega bodo učenci 

prišli samostojno, na podlagi raziskovanja, bo tako trajnejše in stabilnejše (Kovač idr., 2005). 

Jurman (1999) je zapisal 8 didaktičnih načel: 

 NAČELO NAZORNOSTI: pomeni, da avtor učbenika gradivo oblikuje tako, da pri 

besedilih izhaja iz konkretnega sveta, s pomočjo metode indukcije gradi posploševanje in 

s tem doseže abstraktno raven pojmov. V besedilo so ob tem vključeni tudi primeri in 

ilustracije, ki temeljijo na izkušnjah učencev. Načelo nazornosti pri učencih oblikuje 

znanje na ravni spoznanja in ne verovanja.  
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 NAČELO POSTOPNOSTI: ima iste zakonitosti kot načelo nazornosti. Upoštevati je 

potrebno, da je besedilo oblikovano od lažjega k težjemu, od enostavnega k sestavljenemu 

ter od bližjega k daljnemu. Če in ko avtor upošteva načelo postopnosti, tako vodi učenca 

korak za korakom skozi vsebino in ga nazadnje pripelje do spoznanja in oblikovanja 

pojmov. Besedilo mora biti oblikovano tako, da učencem problema ne predstavi naenkrat, 

temveč ga predstavlja po delih in so ti deli povezani v celoto.  

 NAČELO AKTIVNOSTI: je v podrejenem položaju, saj ga avtor lahko uporabi pri 

povezavi vsebine z vajami ali navedbi nalog za reševanje. To lahko zasledimo v učbenikih 

ali delovnih zvezkih. 

 NAČELO PRIMERNOSTI RAZVOJNI STOPNJI: ima najpomembnejšo vlogo pri 

oblikovanju učbenikov oz. drugih didaktičnih gradiv, avtorji pa ga morajo upoštevati v 

celotni razvojni dobi odraščajočih učencev. Učbenik napisan za predoperativno mišljenje 

se razlikuje od učbenika namenjenega za operativno mišljenje in prav tako od učbenika za 

formalne operacije. Avtor je dolžan prilagoditi vsebino učbenika glede na naravo učnega 

predmeta razvojni stopnji učencev. To didaktično načelo je pomembno, ker se zmogljivost 

učencev razlikuje po stopnji razvitosti telesnih in duševnih funkcij v posameznih obdobjih 

njihovega razvoja.  

 NAČELO ZNANSTVENOSTI: se navezuje na pravilno oblikovanost znanstvenih dejstev 

in zakonitosti v resnico. Pomembno je, da avtor prilagodi znanstvena dejstva resnici, 

paziti pa mora, da zaradi poenostavljanja in preprostega podajanja ne pride do sprememb.  

 NAČELO EKONOMIČNOSTI: od avtorja zahteva, da je posredovano učno gradivo čim 

manjšega obsega, vendar hkrati še vedno dovolj veliko, da si učenci lahko oblikujejo 

pojme. Avtor mora upoštevati tudi predvideno število ur, ki so namenjene za posamezen 

predmet. S tem načelom je povezan tudi fizični obseg gradiva in posledično tudi njegova 

cena.  

 NAČELO POVEZAVE TEORIJE S PRAKSO: če avtor želi, da ima didaktično gradivo in 

posredovano znanje v njem značaj spoznanja resnice, mora vedno upoštevati navedeno 

načelo. Teoretične in abstraktne pojme pa mora znati uporabiti tudi za reševanje 

praktičnih problemov. Znanje učencev, pri katerih se teorija in praksa ne povezujeta, ni 

vredno veliko. In prav zaradi tega morajo biti pojmi v didaktičnih gradivih oblikovani 

tako, da se teorija nenehno povezuje s prakso. To pa pomeni, da se pravila, metode, načela 

in zakonitosti prenašajo iz abstraktne na konkretno situacijo. Če avtor v celoti upošteva 
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zapisano, potem lahko neposredno vpliva tudi na uporabnost učenčevega znanja in 

posledično na njegov uspeh.  

 NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN DIFERENCIACIJE: učitelj mora pri pouku 

upoštevati značilnosti vsakega posameznega učenca. Pri oblikovanju učbenika avtor tu 

nima velike vloge, lahko pa oblikuje učbenik, ki je naravnan na povprečne zmogljivosti 

učenca oziroma na povprečno inteligentnega učenca. Tako lahko avtor oblikuje učbenik 

tako za podpovprečne kot nadpovprečne učence. Prilagaja lahko naloge za reševanje in 

vaje v delovnih zvezkih, dodaja dodatne dopolnilne naloge (prav tam).     

2.6 Učbenik v procesu pouka 

Učbenik kot osnovna šolska knjiga je izdelan za posebne potrebe šolskega izobraževanja, za 

pouk. Učbenik kot nenadomestljiva šolska knjiga, postaja ne le skladišče in vir informacij, 

ampak tudi osnova evalvacijskih postopkov, s katerimi se bo preverjalo rezultate izobraževanj 

in šolanj.  

Učbenik postaja tudi vodnik do drugih virov znanja, do odkrivanja novih spoznanj. S tem 

učbenik izgubi svojo prvotno vlogo ˝biti knjiga za učenje˝ in postane knjiga, ki uči učiti se.  

Kot je že zgoraj zapisano je učbenik osnovna šolska knjiga, ki je izdelana po veljavnem 

učnem načrtu in programu. Tem pa mora slediti tudi standard opreme šole in učencev za 

posamezen razred ali učni predmet. Na podlagi zapisanega lahko povzamemo osnovne 

značilnosti učbenikov: 

 narejen je za učni proces in za posebne okoliščine vzgoje, za šolo; 

 je standard opreme učencev (in šole); 

 njegovo nastajanje in uporabo določajo posebni predpisi (zakon), ki urejajo način 

pridobivanja ocen, opreme; 

 je vodnik do drugih virov znanja; 

 je motivator učnega procesa, učenec pa ob njem postane samostojen pri intelektualnem 

delu; 

 je vir za nadzor sprejetih izobraževalnih vsebin na določeni stopnji izobraževanja (Malić, 

1992, str. 34, 35). 
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2.7 Pomen avtorja didaktičnega gradiva 

Preden odgovorimo na vprašanje kdo je lahko avtor učbenika kot didaktičnega gradiva, je 

potrebno rešiti nekaj problemov. Vedeti moramo, kakšne vrste delo je učbenik; ali ga napiše 

eden ali več avtorjev; kakšni so pogoji, ki jim mora učbenik zadostovati ter kdo in kako naj 

izbere avtorja učbenika.  

Učbenik kot didaktično gradivo je produkt človekove ustvarjalnosti, ki temelji na praktičnih 

izkušnjah. Vsebine so podane na strokovni in metodični ravni, vsebina pa je usmerjena na 

razvojno stopnjo učencev, ki jim je učbenik namenjen. Na podlagi tega bi lahko zapisali, da je 

najprimernejši pisec učbenika učitelj, ki poučuje določen predmet v določenem razredu. 

Učbenik je napisan za konkreten učni predmet in razred, po učnem načrtu, predpisanem za ta 

predmet in razred. Strokovnjaki, ki nimajo izkušenj s poučevanjem, čeprav so zaposleni v 

šolstvu in obvladajo vsebino določenega učnega predmeta, niso primerni za avtorja učbenika. 

Problem avtorstva učbenikov je v izkušnjah učiteljev, ki temeljijo na dojemanju dane učne 

snovi pri učencih in njihovih miselnih vzorcih. Pod pojem miselni vzorci angleški avtor 

Buzan (po Jurman, 1999) prišteva vezane asociacije med pojmi, ki jih učenec izvaja iz 

določenega učnega pojma. Za Jurmana (1999) pa so miselni vzorci merila, s katerimi si vsaka 

oseba posebej razlaga svoje misli pri izražanju. Ta merila se razlikujejo pri vsaki posamezni 

osebi in pripadajo zgolj njenemu mišljenju. Miselni vzorci se pri otrocih razvijajo in 

spreminjajo na podlagi njihove razvojne stopnje. Prav razvojna stopnja otrok je bistven 

dejavnik, ki ga mora poznati avtor učbenika. Velikokrat se namreč zgodi, da zaradi 

avtorjevega pomanjkanja izkušenj v poučevanju predmeta v določeni razvojni stopnji, vsebina 

ni ustrezna. 

Podatki kažejo tudi na to, da so primerni avtorji učbenikov tudi tiste osebe, ki so nekoč 

poučevale učence določene razvojne stopnje določen predmet in imajo na podlagi tega 

primerne izkušnje, časovna oddaljenost pa se izkaže kot zelo ugoden dejavnik.  

Problematika avtorstva učbenikov je število avtorjev. Pri vsakem avtorju se lahko pojavi 

lasten, drugačen koncept, poleg tega pa ima tudi vsak avtor svoje miselne vzorce, skozi katere 

posreduje vsebino učbenika. Če učbenik oblikuje več avtorjev, potem je v njih možno 

zaslediti več miselnih vzorcev, kar pa je težko za učence, ki se morajo prilagajati 

posameznikom. Tako je najbolje, če je avtor učbenika ena sama oseba, ki ima svoje koncepte 

in miselne vzorce. Da pa se izognemo pristranskosti razumevanja problemov in zagotovimo 

nevtralizaciji, se lahko oblikuje skupina sodelavcev, ki imajo pravico, da izrazijo svoje 
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mnenje in morebitne pripombe, ki jih mora avtor tudi upoštevati. Lahko pa sodelavci samo 

svetujejo in opozarjajo avtorja na pomanjkljivosti in napake. V prvem primeru se odgovornost 

avtorja zamegli, saj postane učbenik kolektivno delo, v drugem primeru pa lahko avtor 

nasvete upošteva ali ne in je samo na enem avtorju vsa odgovornost za izdelavo učbenika 

(Jurman, 1999). 

Po mnenju Jurmana mora kandidat za avtorja učbenika izpolnjevati naslednje kriterije: 

 ustrezno dolgo obdobje delovnih izkušenj pri poučevanju določenega učnega predmeta; 

 dobre vertikalne povezave vsebin učnega predmeta; 

 ustrezna stopnja pismenosti; 

 ustrezna stopnja razgledanosti; 

 predanost poklicu in predmetu; 

 strpnost do kolegov z drugačnim pogledom na isto problematiko; 

 moral bi biti dober metodik in vsaj povprečen strokovnjak (prav tam, str. 113). 

Pri avtorjih učbenikov se odpira tudi vprašanje, koliko izkušenj naj bi imel učitelj, da bi lahko 

oblikoval in zapisal učbenik. Jurman (prav tam) po posvetovanju s praktiki meni, da je 

spodnja meja od 7 do 10 let poučevanja določenega predmeta, zgornja meja pa ni omejena, če 

avtor ustreza zgoraj naštetim kriterijem. Pomembno je tudi, da ima avtor učbenika izkušnje s 

poučevanjem določenega predmeta po vertikali, saj se veliko učnih predmetov razteza skozi 

več razredov.  

Avtorje učbenikov je potrebno iskati med tistimi učitelji, ki poleg tega, da znajo dobro 

posredovati določeno učno vsebino, z lahkoto o tem tudi kaj zapišejo. Zelo pomembno je, da 

so opisi pojavov, navodila za reševanje nalog, pojasnila za razumevanje formul in obrazcev  v 

učbenikih podani na jasen, kratek in zelo razumljiv način. Učbenik je pravilno naravnan v 

primeru, da so določena mejna področja umeščena tako, da tvorijo most do sorodnih vsebin 

drugih učnih predmetov.  

Jurman (prav tam) navaja tud problematiko o tem, kdo in kako naj izbere ustreznega avtorja 

učbenika. S strani šolske upravne oblasti je oblikovan organ (komisija za učbenike), ki je 

odgovoren, da se pokrijejo potrebe po učbenikih za celotno šolsko področje (prav tam). 

Dandanes je težko dobiti ustreznega avtorja, ki je hkrati dovolj pismen, ima primerne 

izkušnje, je dovolj metodično pripravljen in tudi dovolj razgledan ter mu je jasen koncept 
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vzgoje mladine. Veliko učiteljev je mnenja, da bi lahko brez problemov napisali učbenik, 

vendar ko jim je dana možnost, se izkaže, da nastopi veliko problemov, ki onemogočajo 

enostavno pisanje učbenikov (Jurman, 1999, v Meglič, 2001). 

3 DIDAKTIČNA GRADIVA ZA GLASBENO VZGOJO 

3.1 Predstavitev učnega načrta za glasbeno vzgojo 

Glasba v šoli mora dopolnjevati socialno in kulturno življenje in biti dejavnik pri oblikovanju 

zdravega zvočnega okolja. Glasbeni pouk omogoča sodelovanje in povezovanje z različnimi 

predmetnimi področji, zaradi svoje odprtosti in zvočnega jezika pa je pouk lahko bolj 

sproščen. Pouk glasbene vzgoje spodbuja samodisciplino, estetsko občutljivost, umetniško 

izražanje, ustvarjalnost in sodelovanje v ožjem ali širšem družbenem okolju (Učni načrt, 

2011).  

Glasbena vzgoja na razredni stopnji osnovnega šolanja se poučuje na podlagi veljavnega 

učnega načrta, v katerem so zapisani cilji, vsebine in standardi znanja, ki naj bi jih učenci 

dosegli. Učenci imajo v prvih treh razredih 2 šolski uri tedensko glasbene vzgoje (70 ur 

letno), v 3. in 4. razredu pa 1,5 šolske ure tedensko (52,5 ure letno). Glasbena vzgoja spada 

med samostojen predmet in se izvaja za vse učence.  

Glasbena vzgoja na razredni kot tudi predmetni stopnji učencem ponuja temeljne izkušnje za 

selektivno in aktivno poslušanje glasbe na različnih prostorih, tako v medijskih okvirih kot na 

različnih glasbeno-kulturnih prireditvah. Učenci se v osnovni šoli lahko navdušijo za 

nadaljnje sodelovanje v pevskih zborih, različnih glasbenih skupinah, orkestrih in tudi za 

nadaljevanje izobraževanja v različnih glasbenih šolah (srednje glasbene šole, Akademija za 

glasbo).  

Najnovejši učni načrt za glasbeno vzgojo je ciljno in razvojno naravnan. V njem so navedeni 

obvezni in izbirni operativni cilji in vsebine za tri področja: izvajanje, ustvarjanje in 

poslušanje, ki pa so med seboj povezana.  

Splošni cilji za predmet glasbene vzgoje v osnovni šoli so: 

 spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi dejavnostmi (poslušanje, 

izvajanje, ustvarjanje) ter drugih izraznih sredstev in medijev; 
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 vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do glasbe; 

 sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja; 

 oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine; 

 razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur in tistih, ki to glasbo tudi 

izvajajo; 

 poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega 

jezika; 

 razvijanje kritične presoje in vrednotenje glasbe; 

 spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja; 

 vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanje zvočne 

onesnaženosti; 

 razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela; 

 razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku; 

 gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav; 

 povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi predmetnimi področji; 

 usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in zunajšolskem 

udejstvovanju; 

 ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika trajnostnega razvoja; 

 razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije; 

 spoznavanje učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo in 

duha (glasbena terapija); 

 razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno 

zrelost otrok (Učni načrt, 2011, str. 5).  

Glasba naj bi zadovoljevala človekovo potrebo po estetskem doživljanju, sprejemanju in 

izražanju, glede na antropološko izhodišče glasbe. Ljudje in otroci, ki se ukvarjajo z glasbo 

tako spodbujajo svoj telesni in duševni razvoj, čustvovanje ter smisel za ustvarjalnost in 

lepoto (Sicherl-Kafol, 2001). 

Sicherl-Kafolova (prav tam) pravi, da na podlagi sodobnih raziskav celostna glasbena vzgoja 

uzrta v dialogu srca, uma in telesa, podpira otrokov čustveni, socialni, duhovni, telesni in 

estetski razvoj (prav tam).  
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Osnova in temeljni pogoj za izvajanje procesa glasbenega pouka je vsekakor načrtovanje, 

kamor pripisujemo cilje, vsebine, metode in evalvacije. Načrtovanje je lahko zasnovano na 

osnovi različnih strategij: 

 UČNO–CILJNA STRATEGIJA  Korenine ima v behavioristični in pragmatični želji po 

natančnem določanju in merjenju učinkov učenja. S to strategijo dobimo odgovore na 

vprašanja kaj in zakaj poučevati oz. se učiti. Med prednosti te strategije načrtovanja Širec 

(po Sicherl-Kafol, 2001) navaja tudi kvalitetno evalvacijo, razreševanje problema 

prenatrpanosti učnih programov, zagotavljanje smotrne izvedbe učnega procesa in 

zanesljivo ugotavljanje učne storilnosti. Omenjena strategija omogoča kvalitetnejše 

načrtovanje, organizacijo in nadziranje učenja. 

 UČNO–SNOVNA STRATEGIJA  Osnova tega načrtovanja so učne vsebine. Temeljno 

vprašanje takšnega pouka je, kaj učiti. Zapisani model predpostavlja transmisijsko vlogo 

izobraževanja, naloge učenca pa so nekritično sprejemanje, pomnjenje in reproduciranje 

veljavnih resnic. To vrsto učenja lahko poimenujemo kvantitativno kopičenje znanja. 

Pomanjkljivosti tega modela so faktografsko znanje, odsotnost odkrivanja novih in 

drugačnih učnih strategij, premalo je aktivnega preizkušanja idej. Vsi glasbeni dosežki, ki 

naj bi jih učenci dosegli (glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja) izhajajo iz glasbenih 

procesov učenja, ki pa presegajo učno-snovni model načrtovanja. 

 PROCESNO–RAZVOJNA STRATEGIJA  V primerjavi z učno-snovno strategijo sta 

pri tem modelu v ospredju vprašanji zakaj in kako učiti oz. poučevati. Tu gre za 

predpostavko, da je vzgojno-izobraževalni proces vrednota sama po sebi in gradi na 

vrednotah, ki so podane v obliki procesnih terminov. Procesni cilji so vrednota procesa in 

ne učinek ali končna projekcija vzgojno-izobraževalnega procesa. Izhodišče tega modela 

so spoznanja o vrednosti vzgojno-izobraževalnega procesa in je sam sebi cilj z notranjo 

vrednostjo. Tu govorimo o sistemu ˝naučiti se učiti˝, kjer je v ospredju dejavna in aktivna 

vloga učencev, ki znajo kritično vrednotiti posamezne naloge, pomembna pa je tudi 

dvosmerna komunikacija v odnosu učitelj – učenec. Pouk glasbene vzgoje je težko 

vnaprej ciljno opredeliti zaradi njegove intrapersonalne in interpersonalne vloge v 

vzgojno-izobraževalnem procesu.  

 UČNO–STILNA STRATEGIJA  Izhodišče tovrstnega modela načrtovanja so 

opazovanje, merjenje, primerjanje, razvrščanje, eksperimentiranje. V ospredje se postavlja 

vprašanje, kako učiti oz. poučevati. Ta strategija je izredno pomembna v današnjem času, 

ki je polno nenehnega spreminjanja in odkrivanja novih spoznanj (Sicherl-Kafol, 2001). 
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3.1.1 Elementi glasbene vzgoje in izobraževanja 

Na razvoj učenčevih glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj vplivajo procesi glasbenega 

poučevanja, le-ti pa spodbujajo razvoj glasbenega mišljenja in doživljanja. Pri pouku se 

učenci v okviru glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja, poslušanja, srečujejo z različnimi 

metodami glasbenega poučevanja.  

Elementi pouka glasbene vzgoje so izvajanje, poslušanje, ustvarjanje in usvajanje glasbenih 

pojmov.  Med izvajanje prištevamo gibanje ob glasbi, petje, igranje na glasbila. V posamezno 

pedagoško uro glasbene vzgoje lahko vključimo vse naštete elemente, vsaj dva pa si 

postavimo v ospredje. Našteti elementi glasbene vzgoje pa so ključ za dosego ciljev glasbene 

vzgoje na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju. 

 POSLUŠANJE: Temeljni cilj poslušanja je usmerjen v razvoj pozornega poslušalca. 

Poslušanje je osnova in sestavni del vseh ostalih glasbenih dejavnosti, ki se odvijajo pri 

urah glasbene vzgoje. Za otrokovo kakovostno glasbeno rast je izrednega pomena, da že 

vse od svojega otroštva živi in spremlja kakovostno glasbo. Otrok si mora zgraditi lastno 

razumevanje glasbenih struktur tonov in ritmov skozi kontraste. Kontrasti se pojavljajo v 

tonskih višinah (visoko – nizko), dinamiki (glasno – tiho) in trajanju (dolgo – kratko). 

Razlike, ki jih otroci sprva sprejemajo, so nejasne, kasneje pa s poslušanjem pridobivajo 

vse večji nadzor nad novim glasbenim jezikom. Kot sem že zapisala, vsaka glasbena 

izkušnja zavzema poslušanje, saj sprejemamo tonske in ritmične organizacije zvoka kadar 

pojemo, igramo na instrumente, se gibamo ob glasbi ali pa jo ustvarjamo. Osnovna 

poslušalska izkušnja je vsekakor raziskovanje zvokov (od kod prihajajo, kaj jih ustvarja). 

Drugi vir za gradnjo zvočne slike je poslušanje glasbe. Pomembno in priporočljivo je, če 

imajo otroci izkušnje z ˝živo glasbo˝, saj jo hkrati vidi in sliši in tako so njegove izkušnje 

bolj realne in predstavljive. Izbor glasbe za poslušanje mora biti čim bolj raznolik, saj tako 

otrokom odpremo vrata v raznovrstnost glasbenega izraza in razvijamo spoštovanje do 

raznolikosti (Pesek, 1997; Učni načrt, 2011).  

 IZVAJANJE GLASBE – PETJE, RITMIČNA IZREKA IN RITMIZACIJA BESEDIL, 

IGRANJE NA GLASBILA: Glasbo lahko izvajamo na različne načine, vse od petja, 

igranja na glasbila do gibanja ob glasbi. S poslušanjem in gibanjem ob glasbi si otroci 

pridobivajo prve izkušnje in stik z glasbo. Sposobnost poslušanja in usmerjanja pozornosti 

na glasbo, občutenje izraza in razpoloženja glasbe ter sposobnost gibanja telesa v 

koordinaciji z glasbo so tri osnovne sposobnosti poslušanja glasbe in ritmičnega gibanja. 
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Z gibanjem ob glasbi lahko otroci izražajo razpoloženje glasbe (veselo – žalostno), tempo 

in spremembe tempa s spreminjanjem hitrosti gibanja, dinamične spremembe z različno 

količino energij, tonsko višino in ritem. Petje je vključeno v pouk glasbene vzgoje z 

namenom, da bi pri učencih spodbujali glasbeni razvoj, poglabljali njihove izkušnje in 

doživljanja, širili glasovne zmožnosti in ohranjali njihov interes za glasbo. Otroci se učijo 

peti vse od svojega rojstva naprej, z odraščanjem pa začenjajo svoj glas nadzorovati in z 

njim ustvarjati. Pevski repertoar postopoma širimo z novimi pesmimi, ki se med seboj 

razlikujejo po dolžini, vsebini in razpoloženju. Petje lahko spremljamo tudi s preprostimi 

spremljavami ob klavirju, kitari ali drugih manjših instrumentih. Na način in učenje petja 

otrok zelo vplivajo učitelji in tudi njihovi starši. Otroci posnemajo dobro petje, izraznost, 

čisto izreko, dober ton, natančne tonske višine, brezhiben ritem, pravilno dihanje in držo. 

Učenci na razredni stopnji lahko pri pouku glasbene vzgoje igrajo na Orffova glasbila, 

lastna in improvizirana glasbila. Pri igranju na glasbila je pomembno, da otroci sami 

upravljajo z njimi, z njimi eksperimentirajo in ustvarjajo različne zvoke. Preproste tehnike 

igranja učencem posredujemo preko igranja z lastnimi glasbili, s prehodom na mala 

ritmična in melodična glasbila. Slednja otrokom omogočajo eksperimentiranje z zvokom, 

improvizacijo različnih ritmičnih in melodičnih vzorcev, poudarjanje glasbenega 

razpoloženja, dodajanje zvočnih efektov, ustvarjanje lastnih melodij. Pomemben je tudi 

izbor ritmičnih besedil (izštevanke, pregovori, uganke). Ritmično izreko uvajamo z 

metodo odmeva, občutenje glasbenega ritma pa z učenci lahko izvajamo na podlagi 

korakanja, gibi rok (prav tam).  

 GLASBENI JEZIK: Pri pouku glasbene vzgoje učenci odkrivajo, da se glasbeni jezik 

razlikuje od drugih jezikov, to pa lahko spoznajo na podlagi slušnih in vidnih izkušenj. 

Glasba je poleg matematičnih predmetov in astronomije že v srednjem veku predstavljala 

osnovo posvetne izobrazbe. Mnogi znanstveniki (Herbert, Hanslick, Hegel, Adorno) so se 

strinjali, da mišljenje pomeni pomemben del v glasbenem izkustvu. Glasbene pojme si 

otroci pridobivajo in širijo s poslušanjem, ritmičnim gibanjem, petjem, igranjem na 

instrumente. Preko naštetih elementov otroci oblikujejo vedenje o dinamiki, tempu, 

tonskih višinah, ritmu in dobi, zvenu, harmoniji, formi in glasbenem slogu. Pojme otroci 

gradijo in dograjujejo na podlagi svojih izkušenj in sčasoma postajajo jasnejši. Več 

glasbenih izkušenj kot ima otrok, bolj polna je njegova mreža glasbenih pojmov, pri tem 

pa mu moramo odrasli zagotoviti čim več možnosti poslušanja zvokov iz okolja, žive in 

posnete glasbe, glasbe iz različnih obdobij in kultur. Za čim boljši glasbeni razvoj otroka 

so pomembne spodbude iz okolja. Kot meni Arnoff (po Pesek, 1997), ni dovolj vedeti, da 
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otroke lahko naučimo gibanja, petja in igranja na instrumente ter da se lahko na teh 

področjih razvijajo; pomembno je, da jim zagotovimo pogoje za pridobivanje potrebnih 

spretnosti in glasbenega repertoarja ter da razvijemo učne strategije, preko katerih 

otrokom pomagamo razviti hevristične tehnike za nadaljnjo kognitivno in afektivno rast v 

glasbi (prav tam).  

 USTVARJANJE: Nujen element glasbenega razvoja in glavna sestavina umetnosti je 

zagotovo ustvarjalnost. Pojem ustvarjalnost zavzema izvirnost, neobičajnost, izjemnost, 

skratka nekaj novega. Ustvarjalnost pomeni, da pridobljeno znanje in spretnosti 

uporabimo na nov način. Pri razvoju ustvarjalne domišljije je izrednega pomena vzgojno-

izobraževalni proces in s tem tudi učitelj glasbene vzgoje. Več znanja in spretnosti kot 

otroci dobijo, bolj so opremljeni za ustvarjalno mišljenje in dejavnost. Pri glasbenem 

pouku lahko učenci eksperimentirajo z melodijo, ritmom, harmonijo, formo in 

ekspresivno kvaliteto. Ustvarjalnost vključuje poustvarjanje glasbenih vsebin, učenci 

lahko ustvarjajo spremljave k pesmim ali zgodbam, ustvarjajo nove glasbene pravljice, 

instrumentalne spremljave in gibalne vzorce ter ustvarjalno izražajo svoja glasbena 

doživetja in občutja (prav tam).   

3.2  Predstavitev didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo po avtorjih 

V nadaljevanju bodo predstavljena nekatera didaktična gradiva (delovni zvezki, učbeniki, 

delovni učbeniki) za glasbeno vzgojo na razredni stopnji, avtoric Albince Pesek in Brede 

Oblak. Gradiva so predstavljena po sistemu glasbenih elementov, kot so predstavljeni tudi v 

učnem načrtu za glasbeno vzgojo.  

BREDA OBLAK – DIDAKTIČNA GRADIVA ZA GLASBENO VZGOJO  

 Glasbena slikanica 1 – Delovni učbenik za 1. razred 9-letne OŠ (Ljubljana: DZS, 2004) 

 Glasbena slikanica 2 – Učbenik za 2. razred 9-letne OŠ (Ljubljana: DZS, 2005) 

 Glasbena slikanica 3 – Učbenik za 3. razred 9-letne OŠ (Ljubljana: DZS, 2004) 

 Moja glasba 4 – Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu 9-letne OŠ (Mengeš: 

Založba Izolit, 2008) 

 Moja glasba 5 – Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu 8-letne in 5. razredu 9-

letne OŠ (Trzin: Založba Izolit, 2003) 
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ALBINCA PESEK – DIDAKTIČNA GRADIVA ZA GLASBENO VZGOJO 

 Glasba 1 (Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo) – Delovni učbenik za glasbo v 1. razredu OŠ 

(Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009) 

 Glasba 2 (Z igro v glasbeni svet) – Delovni zvezek za glasbo v 2. razredu OŠ (Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2009) 

 Glasba 3 (Zvočni živžav) – Delovni zvezek za glasbo v 3. razredu OŠ (Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2010) 

 Glasba 4 – Delovni zvezek za glasbo v 4. razredu OŠ (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011) 

 Glasba 5 – Delovni zvezek za glasbo v 5. razredu OŠ (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010) 

Pesemska gradiva, ki so vključena v gradivih, zajemajo ljudske in umetne pesmi. Pesmi so 

zapisane s slikovnimi in besednimi zapisi. Pri Bredi Oblak prevladujejo slikovni zapisi 

predvsem v prvi triadi šolanja in tudi kasneje. Ob slikovnih zapisih pesmi lahko učenci 

opazujejo padanje in dvigovanje glasov. S pomočjo simbolov, ki so prikazani v gradivih, 

lahko učenci ritmično izrekajo besedila pesmi in ob nakazovanju simbolov pesem zapojejo. 

Zanimive ilustracije so učencem v veliko pomoč pri zapomnitvi besedil. Izbor pesmi je pester 

in zanimiv. Albinca Pesek ima v zadnjem delu gradiva posebej še PESMARICO, kjer učenci 

najdejo še dodatne pesmi. Pesmi, ki so izbrane, ustrezajo standardom, s katerimi se učenci 

srečajo z različnimi ritmi, melodijami, tonalitetami, tonskimi načini, interpretacijami, 

glasbenimi oblikami. Pesmi prikazujejo različna razpoloženja, prikazani pa so tudi različni 

načini izvedb (solističen način, zbor, petje z ali brez spremljave).  

V gradivih Brede Oblak in tudi Albince Pesek je veliko pozornosti namenjene spoznavanju 

novih glasbil. Učenci se seznanijo s tremi vrstami glasbil: Orffova glasbila, lastna glasbila in 

improvizirana glasbila, ki ji lahko izdelajo učenci sami. Učenci preizkušajo različna glasbila 

in ustvarjajo simbole, ki jim ustrezajo za posamezno glasbilo. Na dano besedilo pesmi ali 

izštevanke lahko učenci zapišejo tudi spremljavo, ki jo izvajajo na različna glasbila. S 

pomočjo gradiv lahko spoznavajo najrazličnejše zvoke glasbil, radovednost pa si lahko 

potešijo tudi z raziskovanjem zvočnih možnosti in z različnimi načini igranja na glasbila. 

Tehnike igranja učenci usvajajo najprej preko lastnih glasbil s prehodom na mala Orffova 

glasbila.  

Vključeno je tudi veliko dejavnosti, kjer lahko učenci izrazijo svojo ustvarjalnost. Učenci si 

lahko izmišljujejo melodije na dana besedila, izražajo svoja doživetja na likovni ali plesni 
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način, si izmišljujejo besedila ali dopolnjujejo fraze. Ustvarjalnost je zelo pomembna za 

učence predvsem v prvi triadi šolanja, kot tudi v nadaljevanju.  

Osnovno poslušanje temelji na prepoznavanju pevskih glasov in instrumentov. Najprej ob 

poslušanju posnetkov ugotavljajo, za katera glasbila gre (tudi ljudska), kasneje ugotavljajo in 

določajo izrazne prvine (ritem, barva, hitrost, glasnost), načine izvedb (glas, instrument, 

solist, zbor, orkester) ter oblik in vsebin (uspavanka, koračnica). Na podlagi poslušanja lahko 

učenci prepoznavajo, za katere skladbe gre in se orientirajo v njihovih tonskih obsegih. Ob 

poslušanju lahko ustvarjajo tudi ilustracije in s tem prikažejo svoje doživljanje, občutja. Zelo 

pomembno pa je za učitelja, da zagotovi poslušanje v primernem okolju. Repertoar 

poslušalskih primerov je ustrezno podan, saj ustreza načelu postopnosti.  

V vsaki uri glasbene vzgoje se učenci s pomočjo didaktičnih gradiv srečujejo z različnimi 

elementi  glasbenega jezika. Glasbeni besedni zaklad na začetku temelji na osnovnih pojmih 

(hitro/počasi, tiho/glasno, višji/nižji toni, imena glasbil), sčasoma pa se srečajo še s preostalim 

glasbenim jezikom (zbor/solist, spremljava, melodija, skladba, skladatelj, zvok, ton, zlog, 

tišina/ pavza, metrum, deli pesmi …).    

Didaktična gradiva Brede Oblak so mi blizu predvsem zaradi veliko slikovnih zapisov, ki jih 

vsebujejo. Le-ti so v veliko pomoč učencem pri učenju novih pesmi. Gradiva tako Oblakove 

kot Peskove pa vključujejo vse potrebne dejavnosti, preko katerih učenci dosegajo cilje iz 

učnega načrta.  

Prvo in drugo triletje se med seboj razlikujeta v tem, da gre v drugem triletju za nadgradnjo 

tistega, kar so učenci spoznali že v prvem triletju. Učitelji tako vsebine dopolnjujejo, 

razširjajo in izbirajo še zahtevnejše vsebine. Kot je zapisano v učnem načrtu in se obe avtorici 

tega tudi držita pri svojih gradivih, naj bi bilo v drugem triletju več pozornosti namenjene 

razvoju in napredku v izvajalskih spretnostih, razvoju harmonskega posluha, občutljivosti za 

skladnost sozvočij in analitičnem zaznavanju (Učni načrt, 2011). Pri Peskovi sem zasledila, da 

tudi v drugem triletju še uporablja glasbene didaktične igre, kar na učence deluje zelo 

motivirajoče, poleg tega pa učenci spoznavajo še vedno nove glasbene elemente, širijo 

glasbeni spomin.  

V gradivih navedenih avtoric najdemo tudi najrazličnejše medpredmetne povezave na ravni 

vsebin in pojmov, kot tudi na ravni procesov in ciljev učenja in omogočajo povezavo s skoraj 

vsemi ostalimi učnimi predmeti na razredni stopnji. S predmetom slovenščina se kažejo 
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povezave ravni vsebin in pojmov na naslednjih področjih: pisanje in izmišljevanje besedil, 

iskanje rim, ritmična izreka, višje/nižje, hitreje/počasneje, daljše/krajše, glasneje/tiše. V 

povezavi s športno vzgojo lahko omenimo različne načine gibanja, ki ga izvajajo ob 

poslušanju glasbe (hoja, skoki, počepi, korakanje), vaje dihanja, različni ljudski plesi. Ko 

učenci likovno izražajo svoja doživetja in občutja, lahko naredimo medpredmetno povezavo z 

likovno vzgojo, prav tako na podlagi pojmov umetnik, barva, celota, deli celote, izražanje 

ritma, harmonija. V povezavi s predmetom spoznavanje okolja najdemo povezave s 

kulturnimi prazniki, ljudskimi plesi in običaji, primerjava sedanjosti in preteklosti.  

Ugotovimo lahko, da so gradiva ustrezno izbrana in urejena ter tako primerna za učence na 

razredni stopnji. Ustreznost lahko utemeljimo tudi na podlagi ustrezno oblikovanih naslovnic 

in ostalih strani v gradivih, saj so primerna in ustrezna za otroke različnih starosti. Zelo 

primerne in motivirajoče so tudi ilustracije.     

4 LIK RAZREDNEGA UČITELJA GLASBENE VZGOJE 

4.1 Opis učitelja razrednega pouka 

Razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev in jim zagotavlja možnosti za razvoj na 

spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Učitelj je oseba, ki 

otrokom omogoča, da osvajajo nova znanja, ki jih znajo uporabiti, skrbi za razvoj učenčeve 

samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjalnosti, pozitivne samopodobe in jih 

spodbuja h gibalni aktivnosti.  

Učiteljeva priprava na pouk je vsebinska, zelo pomembna pa je tudi metodično-didaktična 

priprava, v kateri so zapisani postopki in načini poučevanja. Ob vsebinskih pripravah se opira 

na učni načrt, ki predstavlja dokument, obvezujoč za vse učitelje.  

Zelo zahtevna naloga, ki jo imajo učitelji je tudi ta, kako posamezne vsebine predstaviti 

množici zelo različnih otrok, ki se med seboj razlikujejo v razvojno-osebnostnih lastnostih. 

Učiteljevo delo mora biti organizirano tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in se ob tem 

dobro počutijo. Pomembna je tudi učiteljeva motivacija učencev za delo, aktivna vključitev 

učencev v delo in da učitelj pred in med delom poskrbi za ustrezno, pozitivno učno klimo.  
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Učitelju je delo lahko malce olajšano, če na šolah obstajajo možnosti za timsko načrtovanje. 

Le-te priprave so bogatejše, saj svoje zamisli prispeva več učiteljev in lahko izberejo le 

najboljše.  

Razredni učitelj vsakodnevno zapisuje vsebino in cilje, ki jih skupaj z učenci usvaja pri 

pouku, v dnevnik, kamor beleži tudi  kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve ter 

morebitno odsotnost učencev.  

Učitelj razrednega pouka je hkrati tudi razrednik. Njegova naloga in vloga je skrb za razred 

kot celoto in reševanje morebitnih nastalih problemov v razredu ali izven šolskega okoliša. 

Pripraviti in organizirati mora tudi roditeljske sestanke in govorilne ure. Namen roditeljskih 

sestankov je starše seznaniti z delom v razredu, disciplino, morebitnimi težavami in 

pozitivnimi izkušnjami. Govorilne ure pa so namenjene osebnim razgovorom s starši, lahko 

tudi ob morebitni navzočnosti učencev (Zavod RS za zaposlovanje, 2010).   

˝Po naravi svojega dela učitelj sodeluje v javnem življenju, spremlja proces razvoja okolja, 

spoznava učinkovanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na izkušnje, v katerem poteka 

vzgojno-izobraževalni proces. Sodobno izobraževanje učiteljev zajema široko splošno 

izobrazbo, solidno poznavanje specifičnega strokovnega področja in pedagoško-psihološka 

znanja. Pri svojem delu mora biti učitelj zanesljiv, prepričljiv, dosleden, objektiven, 

razodevati pa mora tudi človeški optimizem˝ (Pšunder, 1994, str. 26). 

O učiteljih so zasidrane predstave o idealnih učiteljih, ki pa mu botrujejo lastna popolnost kot 

potrebni vzgojni zgled, predanost in žrtvovanje. Dober učitelj naj bi bil miren, naj bi znal 

obvladati sebe in vsake situacije, pošten, dosleden in z enako mero naklonjenosti do vseh 

učencev, brez predsodkov.  

Delo učitelja pa je tudi čustveno obremenjujoče in tako kot ostali ljudje, se tudi učitelji težko 

izognejo negativnim čustvom, lahko pa jih samo potlačijo nekam v globino. Zaradi tega 

prihaja do občasnih izbruhov, ki prinašajo občutke krivde. Ker je uspeh učencev povezan z 

učiteljevo samopodobo, so ti neuspehi sprejeti kot lastni učiteljevi neuspehi (Pšunder, 1994).  
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4.1.1 Opravila in naloge učitelja 

Učitelj v šoli nastopa v treh vlogah: 

 UČITELJ KOT USLUŽBENEC 

˝Učitelj kot uslužbenec je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, pri čemer upošteva šolske 

pravne akte in zakonodajo˝ (Pšunder, 1994, str. 27). 

Učitelj ima kot uslužbenec opredeljen položaj in naloge, ki so odvisne od posamezne šole in 

ciljev vzgoje. Učitelj pripada določeni vzgojno-izobraževalni instituciji, kjer je podrejen 

oblasti in izpolnjuje naloge, ki so mu naložene. V šolstvu so predpisana znanja in kaj naj bi 

učenci dosegli z namenom enotnosti vzgajanja in izobraževanja. Vse preveč pa se učitelje 

omejuje z vidika individualnosti.  

Učitelj opravlja naloge, ki mu jih predpisujejo dokumenti in je pod kontrolo šolsko-upravnih 

oblasti (ravnatelja). Delo učiteljev je določeno preko šolskih aktivov in srečanj učiteljev in 

predstavnikov šolskih oblasti. Zelo hitro pa se lahko učitelj znajde v težavah, če poskuša 

uvajati inovacije, če eksperimentira, saj ima že tako preveliko nalog in dolžnosti (Resman, 

1990, v Pulko in Rajh, 2009). 

 UČITELJ KOT STROKOVNJAK 

˝Učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki. Tega ne moremo razumeti le tako, da učitelj pozna 

svojo stroko, jo spremlja in razvija, ampak tudi tako, da svoja znanja uresničuje na način, ki je 

dostopen učencem˝ (Pšunder, 1994, str. 27). 

Učitelji morajo na podlagi strokovnega znanja identificirati specifičnosti šolskih situacij in 

najti najustreznejše rešitve. Učiteljev strokovni vidik mora biti prisoten pri reševanju vzgojno-

izobraževalnih situacij in zahteva različne pristope in ravnanja. S strokovno analizo vzgojno-

izobraževalne situacije se preverja in ugotavlja učiteljeva kvaliteta dela, njegova korektnost in 

ustreznost dela. Učiteljem do kvalitetnejšega in uspešnejšega dela pripomore tudi njihova 

svoboda za ustvarjalnost, ki jo je potrebno s pridom izkoriščati.  

Šolsko delo je potrebno graditi na zaupanju v učiteljeve osebnostne kvalitete in strokovne 

sposobnosti. Zelo pomembna pa je tudi organizacija strokovnih oblik dela. V primeru, da 

učitelj potrebuje strokovno pomoč s strani šolskega pedagoga, jo mora tudi dobiti (Resman, 

1990, v Pulko in Rajh, 2009).  
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 UČITELJ KOT OSEBA IN OSEBNOST 

˝Učitelj kot človek ne more biti idealiziran in se dvigovati nad druge, ampak je človek s 

čednostmi in slabostmi, človek, ki zna ljubiti, ima dovolj človeške topline v komuniciranju z 

učenci in skrbi zanje, človek, ki lahko vpliva z odločnostjo, je human brez pretirane 

sentimentalnosti, zna hrabriti, spodbujati, podpreti, zna presojati, razumeti in razlikovati˝ 

(Pšunder, 1994, str. 27). 

Šola obstaja za mlade generacije in je namenjena njihovemu bodočemu življenju. Vsa 

organizacija in vsebina dela v šolskih sistemih naj bi bila usmerjana v dosego tega cilja.  

Šola naj bi bila za učitelja mesto, kjer skuša uveljaviti svoje strokovne zamisli, cilje in 

ambicije, to pa ne pomeni, da se mora v celoti žrtvovati za učence. Šola kot institucija naj bi 

učitelju pomagala pri razvoju strokovnega profila in karakterja, pri njegovi samorealizaciji in 

razvoju individualnosti (Resman, 1990, v Pulko in Rajh, 2009).  

Vse tri ravni morajo biti vedno prisotne in morajo delovati usklajeno. Prav vsaka vloga se 

povezuje s svojo vrsto odgovornosti. Če pride med ravnmi do odklanjanja in neravnovesja, 

učitelj postane razdvojen (prav tam). 

Vrste odgovornosti: 

 POGODBENA ODGOVORNOST: vsakega učitelja veže pogodba, zakonodaja; v skladu 

s predpisi mora opravljati svoje delo. Ta odgovornost se povezuje s položajem učitelja kot 

uslužbenca. 

 PROFESIONALNA ODGOVORNOST: učitelj mora delovati z učenci v skladu s stroko 

in strokovnimi spoznanji, za svoje delo je odgovoren ravnatelju, učiteljskemu zboru. Ta 

vrsta odgovornosti se povezuje s položajem učitelja kot strokovnjaka. 

 MORALNA ODGOVORNOST: odraža se v odnosu do staršev in učencev (Hozjan, b. l., 

v Pulko in Rajh, 2009, str. 3).   

4.2 Kompetence učiteljev 

Kadar govorimo ali razmišljamo o izobraževanju, ki temelji na kakovosti, moramo na prvo 

mesto postaviti učitelje in njihovo usposobljenost, preko katere pri svojem delu dosegajo tiste 

vzgojno-izobraževalne cilje, ki učencem omogočajo, da razvijejo vse svoje potenciale, se 

dejavno vključijo v družbo in postanejo dejavnik njenega razvoja.  
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Učitelj mora biti sposoben spodbujati celostni razvoj učencev, tako na spoznavni, čustveno-

motivacijski in socialni ravni. Tej zahtevni nalogi pa bo lahko kos samo dobro usposobljen 

učitelj in posledično so učiteljske kompetence dandanes predmet številnih raziskav (Peklaj  

idr., 2009). 

Vloga učitelja se skozi obdobja spreminja, učiteljem se postavljajo nove zahteve in 

pričakovanja. Svet se spreminja v medsebojno povezano in ranljivo celoto, vzroki pa so 

razvoj tehnologije, komunikacijskih tehnologij in globalizacije. Učitelj je oseba, ki naj bi 

posamezniku ponudila kompetence, ki so pomembne za preživetje v sodobnem svetu in ki 

spodbujajo hitrejši razvoj okolja (prav tam). 

˝Družbo znanja po Hargreavesu (2003) opredeljujejo tri osnovne značilnosti: 

 novo znanje ima vse večji pomen, 

 pomembne so poti za izmenjavo informacij in 

 način spodbujanja napredka. 

Rastoče znanstveno, tehnološko in izobraževalno področje ima v družbi vse večji pomen. 

Družbo znanja označujejo tudi vse kompleksnejše poti za predelovanje in kroženje vedenja in 

informacij. Ta informacijska infrastruktura, ki omogoča dostop do informacij, njihovo 

posredovanje ter urejanje, je ključna za ustvarjanje novega znanja. Tretja značilnost pa so tudi 

temeljne spremembe v načinu delovanja različnih organizacij, da spodbujajo nenehne 

inovacije na področju proizvodnje ter uslug s pomočjo oblikovanja sistemov, timov in kultur, 

da bi s tem povečale možnosti za vzajemno in spontano učenje. Tako bi lahko rekli, da je 

družba znanja pravzaprav družba nenehnega učenja˝ (prav tam, str. 9).   

4.2.1 Opredelitev kompetenc 

Kompetence so avtorji opredelili po Weinertegovem predlogu in sicer kot sposobnost doseči 

kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi 

nespoznavnih vidikov delovanja (Rychen in Salganik, 2003, str. 43, v Peklaj idr., 2009).  

Kompetence poleg spoznavnih vključujejo tudi motivacijske in čustvene vidike našega 

delovanja. Kompetenco je potrebno tudi udejanjiti v posameznih situacijah, ni dovolj le imeti 

potencial (Peklaj idr., 2009).  
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Kompetence vključujejo: 

 spoznavno raven  sposobnosti kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov ter 

znanje na določenem področju; 

 čustveno-motivacijsko raven  stališča, vrednote, pripravljenost za aktivnost; 

 vedenjsko raven  sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje potenciale v 

kompleksnih situacijah (Peklaj, 2006, v Peklaj idr., 2009). 

Kompetence so, v primerjavi s sposobnostmi, ki so podedovane in so potenciali za ravnanje, 

kompleksni akcijski sistemi. Uporabni so v različnih kontekstih, možno pa se jih je tudi 

naučiti in jih naprej podajati  naslednjim generacijam.  

Poleg zadostne količine znanja, ki ga vključujejo kompetence, vključujejo še sposobnosti 

reševanja problemov, analitičnega in kritičnega mišljenja, divergentnega mišljenja in 

spretnosti odločanja. Vse našteto vključujemo med spoznavne vidike delovanja posameznika. 

Posameznik mora imeti za uspešno reševanje problemov tudi informacije, pojme in 

zakonitosti povezane v koherentno celoto, kar v nadaljevanju omogoča uspešen prenos znanja 

na druga področja. Vendar tudi samo deklarativno znanje ni dovolj. Potrebno je še 

proceduralno znanje, poznavanje postopkov, ki posameznika pripeljejo do rešitve problema.  

Posamezniki, ki vedo več o sebi, kakšne so njihove sposobnosti, so pri reševanju problemov 

uspešnejši. Reševalci problemov morajo za uspešno rešitev problema imeti tudi vedenje o 

lastnem vedenju in sposobnost presojati dostopnost, uporabo in možnost učenja lastnih 

kompetenc, kar Nelson in Narens imenujeta metakompetence, ki vključujejo deklarativno in 

proceduralno metakognitivno znanje (Peklaj idr., 2009).     

˝Deklarativne metakompetence vključujejo: 

 izkušnje in znanje o lastnih sposobnostih, talentu, spretnostih, pomanjkljivostih; 

 znanje o učenju, reševanju problemov, regulaciji aktivnosti; 

 znanje o uspešnih strategijah učenja, pomnjenja, reševanja problemov; 

 znanje o tem, kako obvladati določene naloge z obstoječimi spoznavnimi kompetencami, 

kako lahko kompenziramo pomanjkljivo znanje ter postavljamo realistične cilje˝ (prav 

tam, str. 11). 

Proceduralne metakompetence pa so pomembne za uporabo metakognitivnega znanja. Z njimi 

pridobimo vpogled v to, kako najbolje izboljšati vedenje, ki je usmerjeno k dokončanju neke 
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naloge. Proceduralne metakompetence vključujejo tri vrste strategij, ki so pomembne za lažje 

reševanje problemov: 

 strategije načrtovanja  postavljanje ciljev učenja, analiza naloge; 

 strategije spremljanja  usmerjanje pozornosti, spremljanje in ocenjevanje razumevanja; 

 strategije uravnavanja  popravljanje napak. 

Kompetence vključujejo tudi čustveno in motivacijsko področje. Kako se lotimo določene 

aktivnosti in kako bomo pri tej aktivnosti uspešni, je odvisno od pripravljenosti za delovanje, 

vrednotenja situacije in izzivov, stališč, odnosa do neke aktivnosti. Pri posamezniku ni dovolj 

samo ustrezen potencial in znanje za uresničitev znanja in potencialov, ampak je zelo 

pomembna tudi motivacija.  

Na realizacijo naših kompetenc pomembno vplivajo tudi: 

 prepričanja, ki jih imamo na določenem področju (samoučinkovitost in samopodoba); 

 pripisovanje vzrokov za predhodne uspehe oz. neuspehe; 

 trajna pozitivna naravnanost v določeno področje; 

 vrednotenje posameznih nalog. 

Za današnjo družbo je za posameznikov razvoj tako izrednega pomena, da na prvo mesto in 

najvišje na vrednotno lestvico postavi pridobivanje novega znanja (Peklaj idr., 2009). 

4.2.2 Ključne kompetence za družbo znanja 

V skupino ključnih kompetenc za uspešno delovanje v 21. stoletju so uvrščene tiste 

kompetence, ki prispevajo k visoko vrednotenim dosežkom na individualni in socialni ravni v 

smislu uspešnega življenja in dobro delujoče družbe. S temi kompetencami lahko dosegamo 

pomembne, kompleksne zahteve in izzive v širokem spektru različnih okolij in so pomembne 

za vse ljudi (Rychen, 2003, v Peklaj idr., 2009).  

Oblikovane so tri osnovne skupine ključnih kompetenc: 

 delovanje znotraj socialno heterogenih skupin, 

 avtonomno ravnanje, 

 interaktivna uporaba orodij (Rychen in Salganik, v Peklaj idr., 2009). 
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˝Osnova kompetenc za delovanje znotraj heterogenih skupin je interakcija z drugimi, ki v 

pluralnih in večkulturnih okoljih omogoča uspešno delovanje znotraj skupin in premagovanje 

razlik ter nasprotij, ki pri tem nastajajo. Za odgovorno delovanje z drugimi so potrebne 

kompetence vzpostavljanja odnosov z drugimi, sodelovanja in reševanja konfliktov. Pogoj za 

uspešno sodelovanje v heterogenih skupinah je posameznikova avtonomnost, ki se kaže v 

njegovi pobudi v različnih situacijah˝ (Rychen, v Peklaj idr., 2009, str. 12). 

Rychen meni, da so za avtonomno, refleksivno in odgovorno ravnanje potrebne naslednje 

kompetence: 

 delovanje znotraj celote ali širših kontekstov, 

 oblikovanje in izpeljava življenjskih načrtov, osebnih projektov, 

 obramba in aktivno zagovarjanje lastnih potreb, interesov in mej. 

Še ena skupina kompetenc pa se navezuje na interaktivno uporabo fizičnih in sociokulturnih 

orodij. V to skupino uvrščamo interaktivno uporabo jezika, simbolov in besedil, interaktivno 

uporabo znanja in informacij ter interaktivno uporabo tehnologije (prav tam). 

Evropska skupnost pa je opredelila 8 ključnih kompetenc, ki naj bi državljanom omogočale 

čim hitrejšo prilagoditev na spremembe. Vse naštete kompetence naj bi vsi evropski 

državljani pridobili v času šolanja.  

Kompetence so: 

 komunikacija v maternem jeziku, 

 komunikacija v tujem jeziku, 

 matematične kompetence in temeljne kompetence na področju naravoslovja in 

tehnologije, 

 kompetence v uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

 učenje učenja, 

 socialne in državljanske kompetence, 

 iniciativnost in podjetniška naravnanost, 

 kulturno zavedanje in izražanje (Peklaj idr,, 2009). 
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4.2.3 Vloga kompetenc v učiteljskem poklicu 

Poklic učitelja je eden najkompleksnejših poklicev, saj se od njih pričakuje, da učence 

opremijo s kompetencami, ki jim bodo omogočale uresničitev vseh njihovih potencialov. 

Poleg tega pa naj bi bila njihova vloga tudi pomagati blažiti posledice, ki jih je v današnjem 

času in družbi vse več in bodo učencem pomagali, da bodo v družbi delovali kot povezovalen 

dejavnik, da bodo preprečevali in zmanjševali socialno izključenost ter da bodo nadomestili 

morebitne primanjkljaje v socialnem razvoju posameznikov.  

V današnjem šolskem sistemu in času se pojavljajo zahteve po vse večji regulaciji 

učiteljskega poklica, od njih se pričakuje vse več uspešnosti in pojavljajo se tudi zahteve po 

standardizaciji njihovega dela. Učitelj nastopa v treh vlogah: 

 učitelj kot spodbujevalec družbe znanja ter vseh možnosti in blaginje, ki jo ta prinaša; 

 učitelj kot blažilec vseh negativnih dejavnikov in groženj za vključenost v družbo; 

 učitelj kot žrtev družbe znanja v svetu, v katerem je vse več zahtev do izobraževanja in 

izobraževalcev, poleg tega pa še zahteve po standardiziranih rešitvah ob minimalnih 

stroških (Hargreaves, 2003, v Peklaj idr., 2009). 

Da bi se evropskim učiteljem omogočili osnovni pogoji za kakovostno izobraževanje, za 

opravljanje njihovega poklica in doseganje pričakovanj, ki jih postavlja družba, so bila 

oblikovana skupna evropska načela za učiteljeve kompetence in kvalifikacije. Osnovna 

načela, po katerih naj bi države oblikovale svoje nacionalne strategije za izobraževanje 

učiteljev so, da: 

 učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost; 

 je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje; 

 je mobilen poklic in 

 je poklic, ki temelji na partnerstvu (Peklaj idr., 2009). 

Vsi učitelji, ki naj bi bili dobro usposobljeni za poučevanje, potrebujejo znanja različnih strok, 

zelo pomembna pa so tudi pedagoško-psihološka znanja. Učitelj ne more pripeljati do uspeha 

svojih učencev, če nima ustreznih kompetenc za vodenje in podporo ter brez upoštevanja 

individualnih razlik. Učitelj mora znati učenca pripeljati do uresničitve vseh njegovih 

potencialov, za to pa potrebuje znanja, ki mu omogočajo, da: 

 zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje pravilno in pravočasno odzove; 
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 podpira razvoj mladih v samostojne posameznike; 

 mladim pomaga pri pridobivanju ključnih kompetenc za nadaljnje življenje; 

 zna ravnati s posamezniki v večkulturnih okoljih in mu razumevanje različnosti ni tuje; 

 zna sodelovati s starši, šolskim aktivom in širšo skupnostjo (Komisija Evropske skupnosti, 

2007, prav tam). 

Pridobivanje novega znanja je učiteljeva vseživljenjska naloga. Za to pa so potrebni ustrezni 

viri in sistemska podpora. V Evropski uniji in tudi pri nas naj bi bila najboljša pot za 

zagotavljanje kakovosti tekoče prehajanje z začetnega izobraževanja, preko pripravniškega 

obdobja vse do stalnega strokovnega razvoja. Vendar je vse premalo pripravniškega obdobja, 

ki učiteljem ponudi uvajanje v delo. V Sloveniji pripravniška mesta razpisuje Ministrstvo za 

šolstvo in šport, vendar je za to namenjenega premalo sredstev (prav tam). 

Učiteljski poklic naj bi bil tudi mobilni poklic. ˝Mobilnost pomeni spodbujanje izobraževanja 

v drugih evropskih državah, pomeni pa tudi mobilnost prehajanja med ravnmi izobraževanja: 

osnovnega, srednjega in višjega, mobilnost pri vstopanju v poklic z drugih poklicnih področij 

ter povezovanje z drugimi področji˝ (prav tam, str. 15).  

Pomembno pa je tudi partnerstvo oz. sodelovanje z različnimi šolami, lokalnimi skupnostmi 

in delovnimi okolji, s ponudniki za usposabljanje z delom ter vsemi ostalimi možnimi 

zainteresiranimi udeleženci. Povezovanje z različnimi ustanovami in posamezniki je 

pomembno za povezovanje teoretičnega in praktičnega dela izobraževanja, za preverjanje in 

vrednotenje uspešnosti univerzitetnega izobraževanja. Sodelovanje pa je temelj za razvoj 

stroke s spodbujanjem in usposabljanjem učiteljev za raziskovanje lastne pedagoške prakse 

(prva tam).  

Raziskave tudi dokazujejo (Peklaj in druge, 2009), da obstajajo pomembne razlike med 

kompetencami učiteljev, ki si jih le-ti pridobijo v času študija. Učiteljem najbolj 

primanjkujejo kompetence, ki so vezane na dodatna znanja s področja strategij soočanja in 

ravnanja z agresivnim in neustreznim vedenjem v razredu, ravnanja z otroki posebnih potreb 

in kompetence s področja učenja učnih strategij. Po dosedanjih raziskavah učiteljem najbolj 

primanjkuje znanja na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in 

spodbujanja računalniške pismenosti. Po raziskavah med študenti pa najbolj primanjkujejo 

veščine na področju sodelovanja in komunikacije s starši (prav tam). 
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4.3 Učitelj glasbene vzgoje 

˝Glasba otroka čustveno bogati. Glasba otroka oblikuje. Glasba otroka pomirja, a tudi prava glasba tega sama 

od sebe ne zmore; zmore, če ima ob sebi predanega, iznajdljivega in ustvarjalnega posrednika, ki je vešč 

strokovnjak in ljubitelj glasbe  ̋(Voglar, 1989).  

Kot je že bilo zapisano imajo učitelji naloge vzgajanja, izobraževanja in socializacije. Vse 

naloge so zahtevne in odgovorne. Iz zapisanih nalog izhajajo učiteljeve poklicne obveznosti in 

funkcije, ki so razdeljene v kategorije: 

 poučevanje in učenje (načrtovanje, izvajanje pouka in preverjanje učenčevih  rezultatov), 

 vzgajanje in socializacija pri pouku in zunaj njega, 

 presojanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnih situacij, učenčevih ravnanj in storitev, 

 svetovanje učencem, staršem in drugim, 

 inoviranje vzgojno-izobraževalnega dela (Strmčnik, 1984, v Doles, 2006, str. 32).  

Uspešno reševanje nalog je odvisno od vrste dejavnikov, vezanih na učitelja, ki določajo 

učiteljevo izobrazbeno in osebnostno strukturo; v medsebojnem prepletanju in interakciji pa 

opredeljujejo lik učitelja (Čagran, 1995, v Doles, 2006). 

Učiteljeva izobrazbena struktura se deli na več vej: 

 STROKOVNA IZOBRAZBA: glasbena vzgoja po mnenju Rotar-Pancejeve potrebuje 

ustrezno usposobljenega učitelja. Meni tudi, da si bodoči učitelji v času študija pridobijo 

teoretična in praktična strokovna znanja, ki mu omogočajo kakovostno delovanje na 

področjih, za katera je usposobljen. Sam glasbeni pouk na razredni stopnji pa od njega 

zahteva, da uporablja različna glasbena znanja in spretnosti (Rotar Pance, 1998, v Doles, 

2006). 

Po mnenju Slosarja naj bi imel razredni učitelj razvite vse glasbene sposobnosti – 

melodični, ritmični in harmonski posluh, saj so le-te temelj uspešnosti učitelja pri glasbeni 

vzgoji. Melodični posluh je pomemben pri glasbenem izvajanju, poslušanju in pri 

produkciji v smislu melodične ustvarjalnosti. Občutenje glasbenega ritma, organiziranega 

v taktovski meri in določenem tempu, in natančno izvajanje se zahteva pri ritmičnem 

posluhu. Za učitelja, ki ima harmonski posluh pa je značilno, da lahko spontano spremlja 

učence po posluhu (s toniko, dominanto in subdominanto) in učence uvaja v večglasno 

petje. Zelo pomembna pa je po mnenju Slosarja tudi glasbena ustvarjalnost, ki se kaže pri 

pripravi in izvajanju glasbenega pouka ter pri izbiri oblik in metod poučevanja. Učiteljski 
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poklic zahteva tudi nekaj glasbenih spretnosti, kamor Slosar uvršča klavirsko igro, igranje 

na otroška glasbila in vokalno tehniko. Zapisane glasbene spretnosti si učitelj lahko 

razvije z urjenjem, temeljijo pa na telesnih spretnostih in kogniciji. Poleg vsega 

zapisanega naj bi razredni učitelji obvladali tudi petje po notni sliki, razumevanje 

glasbenega zapisa in določena teoretična znanja, kar pa prištevamo v skupino glasbenih 

znanj. Za sodoben pouk je zelo pomembno, da učitelj vodi učence do cilja, dosežejo pa ga 

učenci sami skozi lastno ustvarjalnost in sami prihajajo do rešitev (Slosar, 1995, v Doles, 

2006). 

 PEDAGOŠKA, PSIHOLOŠKA, DIDAKTIČNA IN SPECIALNODIDAKTIČNA 

IZOBRAZBA: po mnenju Rotar-Pancejeve mora vsak učitelj vedeti, kako bo svoje 

glasbeno znanje posredoval različno starim učencem, kako bo pri njih razvijal glasbene 

sposobnosti in znanja, kako bo spodbujal njihovo glasbeno ustvarjalnost in kako jim bo 

pomagal razviti in izoblikovati glasbenoestetski čut. Vsak učitelj se mora zavedati 

individualnosti vsakega učenca, v sprejemanju, predelovanju, sistematiziranju in 

ohranjanju glasbenih informacij in doživetij (Rotar Pance, 1998, v Doles, 2006). 

Peskova meni, da je za lažje in uspešnejše načrtovanje in organiziranje glasbenih vsebin 

pomembno, da učitelj pozna razvojne sposobnosti otrok na različnih starostnih stopnjah. 

Prav tako kot je za uspešno pedagoško delo pomembno poznavanje stroke, je pomembno 

tudi poznavanje zakonitosti otrokovega razvoja (Pesek, 1997, v Doles, 2006).  

 SPLOŠNA IZOBRAZBA: za učitelja razrednega pouka je po mnenju Rotar-Pancejeve 

(prav tam) splošna izobraženost zelo velikega pomena. Le-ta mu omogoča spremljanje 

razvoja znanosti, umetnosti, tehnike in tehnologije. Predstavitev strokovnih vsebin je tako 

za učitelja in učenca veliko lažja, če so le-te vsebine povezane z različnimi področji in če 

so predstavljene preko najnovejše tehnologije. Učitelji s svojo splošno razgledanostjo 

vplivajo tudi na izobrazbeno širino učencev. Tudi ko se formalno izobraževanje za učitelja 

konča, je pomembno nadaljnje razvijanje vseh elementov izobrazbene strukture. Zavedati 

se moramo širine pojma ˝vseživljenjskega učenja˝, saj temelji na izobrazbeni rasti vsakega 

posameznika, to pa lahko učitelji obdržijo z vključevanjem v različne oblike 

permanentnega izobraževanja (Rotar Pance, 1998, v Doles, 2006). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Volarič; diplomsko delo      

37 

 

4.3.1 Kompetence razrednih učiteljev glasbene vzgoje 

GLASBENE SPOSOBNOSTI 

Med razrednimi učitelji glasbene vzgoje se pojavljajo pomembne razlike v glasbenih 

spretnostih, sposobnostih, ustvarjalnosti in znanjih. Na razvoj vsega naštetega vplivajo tako 

družinsko okolje in zunajšolske glasbene dejavnosti, v katerih posamezni učitelji aktivno 

sodelujejo. Študij na pedagoških fakultetah po mnenju Slosarja (1995) ne more v celoti 

zagotoviti temeljnih glasbenih sposobnosti, lahko pa poglablja že pridobljena znanja v smislu 

kvalitete in kvantitete (prav tam). 

Ena izmed pomembnih strokovnih kompetenc učiteljev za poučevanje glasbene vzgoje je 

razvit melodični posluh. Je nepogrešljiv v smislu intonančne natančnosti in pri analitičnem 

poslušanju, kjer omogoča razumevanje in doživljanje glasbenega dela. S potrjevanjem, ali 

imajo učitelji melodični posluh ali ne, ga lahko uvedemo kot kriterij laičnega ločevanja ljudi 

na tiste, ki ˝so za glasbo˝ in tiste, ki ˝niso za glasbo˝. Pomemben je tudi ritmični posluh, ki pa 

je v primerjavi z melodičnim bolj splošen in je povezan z drugimi neglasbenimi dejavnostmi 

(športna vzgoja ali ples). Učitelji, ki imajo razvit melodični posluh so sposobni občutenja 

glasbenega ritma v določeni taktovski meri in določenem tempu ter natančnega ritmičnega 

izvajanja. Poleg ritmičnega in melodičnega posluha pa je pomemben tudi tonalni harmonski 

posluh. Učitelj, ki ima razvit tovrsten posluh, lahko učence po posluhu spremlja s toniko, 

dominanto ali subdominanto dane tonalne melodije (Slosar, 1995).  

GLASBENA USTVARJALNOST 

Pomembna strokovna kompetenca učiteljev glasbene vzgoje je vsekakor tudi njihova 

ustvarjalnost. Le-ta se izkaže pri pripravi in izvajanju glasbenega pouka pa tudi pri izbiri oblik 

in metod ustvarjalnega učenja (prav tam).  

GLASBENE SPRETNOSTI 

Glasbeno izvajanje je temeljno področje glasbene vzgoje in tako so posledično glasbene 

spretnosti zelo pomembna lastnost razrednih učiteljev. Le-te temeljijo na telesnih spretnostih 

in kogniciji, zato si jih učitelji lahko razvijejo z urjenjem, tudi če nimajo dobro razvitih 

glasbenih sposobnosti. Spretnosti, ki naj bi jih obvladal vsak učitelj razrednega pouka v 

okviru glasbene vzgoje, so klavirska igra, igranje na otroška glasbila in vokalna tehnika. Zelo 

pomembno je predvsem obvladovanje vokalne tehnike, saj je človeški glas instrument, ki ga 
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lahko uporabljamo v vseh okoliščinah. Vokalna tehnika je zelo povezana z govorno tehniko, 

kjer sta najbolj obremenjena organa glasilki in posledično se pri učiteljih na prvem mestu 

pojavljajo kot največkrat opažena bolezen, prav bolezni glasilk. Učiteljevo znanje igranja na 

otroška glasbila lahko marsikatero uro glasbene vzgoje popestri, poleg tega pa ima velik vpliv 

na motivacijo učencev. Prenos učiteljevega znanja igrana na otroška glasbila pripelje do 

skupnega muziciranja, učence pa tako usmerja v samostojno izvajanje v okviru zvočne 

barvitosti (prav tam).  

GLASBENA ZNANJA 

Razredni učitelji bi morali obvladati tista glasbena znanja, ki so potrebna za dosego in 

uresničitev ciljev na področju glasbene vzgoje, ta znanja pa zajemajo predvsem kognitivno 

področje. Med najpomembnejše cilje prištevamo petje po notnem zapisu in razumevanje 

glasbenega zapisa ter posamezna teoretična znanja. Petje po notnem zapisu zahteva še razvit 

melodični in ritmični posluh, sposobnosti analitičnega dojemanja zapisa glede na intervale, 

ritem, taktovski način in zvočni spomin (prav tam). 

Razredni učitelj pri pouku glasbene vzgoje s svojimi strokovnimi kompetencami močno 

vpliva na razvoj in oblikovanje glasbenih kompetenc učencev. Mnogi učenci dobijo pri urah 

glasbene vzgoje občutek, da niso glasbeno dovolj kompetentni, saj pri različnih oblikah 

razrednega muziciranja nikoli niso izbrani, da bi sodelovali. Učiteljeva kompetentnost se v 

tem primeru izkaže, če izbira takšne vsebine, kamor lahko vključi vse učence in jih preko 

nalog in dejavnosti spodbuja k razvoju in pozitivno oblikovanim glasbenim kompetencam 

(Rotar Pance, 2006).   

5 STALIŠČA 

Zelo pomemben je tudi odnos razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv pri pouku glasbene 

vzgoje. Ta odnos se odraža preko stališč, ki so zelo pomemben dejavnik pri izvajanju pouka.  

5.1 Definicija stališč  

˝Stališča so nagnjenja (dispozicije) posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na 

neko socialno dogajanje, ljudi in razmere˝ (Musek, Pečjak, 2001, str. 256). Zaradi stališč, ki 

jih imamo bodisi do oseb, dogodkov ali pojavov, lahko v odnosu do njih reagiramo pozitivno 
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ali negativno. Stališča, ki jih oblikujemo do oseb, dogodkov ali pojavov so nam 

pomembnejša, to so lahko stališča do znanih oseb, navad ali do družbenih pojavov (prav tam).  

˝Stališča se oblikujejo in spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov˝ (prav tam, str. 256). 

Razlogi za oblikovanja in spreminjanja stališč so različni. Lahko je to posameznikovo okolje, 

kamor prištevamo starše, brate, sestre, vzgojitelje, učitelje, vrstnike in sodelavce. Poleg 

posameznikovega okolja na oblikovanje in spreminjanje stališč lahko vplivajo tudi lastne 

izkušnje in razmišljanja, dandanes pa imajo pomembno vlogo predvsem mediji. Spreminjanje 

stališč pa je zelo pomembno, saj s tem spreminjamo tudi svoje obnašanje in odnose do 

posameznih področij.  

Podobno kot stališča pa bi lahko opisali tudi prepričanja, verovanja, mnenja in interese. 

Razlike med njimi so v različnih deležih posameznih komponent. Kognitivna komponenta 

prevladuje pri prepričanjih in mnenjih, mnenja pa lahko označimo kot ožja in bolj 

spremenljiva. Med posebne vrste stališč prištevamo predsodke, ki jih lahko označimo kot 

predsodbe ali vnaprejšnje sodbe brez argumentov (Musek, Pečjak, 2001). 

5.2 Komponente in funkcije stališč 

Stališča vsebujejo tri komponente: 

 prva je spoznavna ali kognitivna,  

 druga komponenta je čustvena ali emocionalna,  

 tretja komponenta pa je vedenjska oz. dejavnostna ali konativna.  

Prva zapisana komponenta vsebuje znanje in sodbe o predmetu stališča, podatke in razloge za 

njegovo sprejetje ali odklanjanje. Podatki, s katerimi upravljamo so lahko pomanjkljivi ali 

celo napačni. Ljudje, ki imajo premalo znanja na določenem področju, lahko hitro podležejo 

predsodkom in so zlorabljeni. Čustvena ali emocionalna komponenta zavzema čustva, ki jih 

zbuja predmet stališča. Čustva lahko razdelimo na dva pola, pozitivna ali prijetna ter 

negativna ali neprijetna, ta pa v nadaljevanju določajo smer stališča. Vedenjska komponenta 

pa prikazuje pripravljenost za delovanje. Ima veliko vlogo, saj je od nje odvisno, ali 

posameznik z določenim stališčem je ali ni pripravljen kaj storiti za posamezno stališče 

(Musek, Pečjak, 2001). 
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Zgoraj naštete komponente stališč lahko delujejo usklajeno, vendar ne nujno vedno. Vedenje 

se marsikdaj lahko zelo razlikuje od besednih izjav. Mnoge vzroke in razloge, ki so povod za 

nastanek stališč lahko predstavimo v štirih skupinah: 

 vrednostno-ekspresivna, 

 prilagoditvena, 

 spoznavna in 

 obrambna. 

Ljudje imajo izdelane vrednostne podobe o svetu in sebi, le-te pa izražajo s stališči. Omenjeno 

jim daje občutek samouresničevanja in avtonomnosti. Zapisano imenujemo vrednostno 

(ekspresivno) stališče.  

Prilagoditvena stališča so tista, ki omogočajo soglasja z drugimi ljudmi.  

Spoznavna funkcija stališč je v njihovem vplivanju na spoznavne procese. Predstave, pojme, 

občutke in zaznave lahko uredimo v skupine ali razrede in jih med seboj povežemo v 

pomenske nize in tako zmanjšamo njihovo zapletenost.  

Zelo pomembno pa je, da znamo braniti tudi sami sebe, ko se počutimo ogrožene. Posameznik 

se, v primeru, da naleti na neprijetnosti, lahko brani in tako poskuša ohraniti ugodno 

samopodobo (prav tam). 

5.3 Lastnosti stališč 

Med najpomembnejše lastnosti stališč prištevamo naslednje: 

 smer, 

 intenzivnost, 

 akcijski vpliv, 

 doslednost, 

 trajnost. 

Glede na smer stališč govorimo o pozitivnih in negativnih stališčih ter o nevtralni točki.  

Intenzivnost ali moč stališča nam pove, ali so stališča močna ali šibka, globoka ali površna. 

Akcijski vpliv je ena izmed najpomembnejših lastnosti stališč, saj je od nje odvisno, v 

kolikšni meri bo nekdo deloval v skladu s svojimi stališči.  
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Pri doslednosti mislimo na to, v kolikšni meri posameznik svoja stališča dosledno izraža na 

posameznih področjih. 

Trajnost kot ena izmed lastnosti stališč se povezuje z lastnostjo intenzivnost. V kolikor so 

stališča bolj intenzivna, to pomeni, da so tudi dlje trajajoča in obratno.  

Omenimo pa lahko še naslednje lastnosti stališč:  

 univerzalnost, 

 konzervativnost, 

 različne stopnje resničnosti, 

 stereotipnost, 

 vsebina razumevanja, 

 praznoverje in 

 različne stopnje sigurnosti (Zvonarević, 1978, v Doles, 2006).  

5.4 Vrste in struktura stališč 

Ker je pojem stališče zelo kompleksno, je potrebna klasifikacija stališč, obstajajo pa tudi 

različna merila za klasifikacijo.  

Razdevšek – Pučkova navaja tri merila: 

 PRVO MERILO – SPLOŠNOST IN POSAMEZNOST: za posameznika so značilna 

osebna, posamezna stališča, ki so odsev njegovih osebnih izkušenj in predstavljajo njegov 

osebni odnos do določenega predmeta, osebe ali situacije. Za skupine oseb pa so značilna 

splošna stališča in odražajo odnos do družbeno pomembnih problemov, situacij ali oseb.  

 DRUGO MERILO – PODROČJE OBLIKOVANJA IN IZRAŽANJA: stališča se lahko 

oblikujejo na različnih področjih. Tako poznamo politična, estetsko–umetnostna, 

pedagoška in vzgojno–izobraževalna stališča.  

 TRETJE MERILO – UTEMELJENOST: pri tem merilu nas zanima, ali so stališča 

zastavljena na logičnih, razumskih argumentih, na poznavanju in izkušnjah, ali so 

zasnovana zgolj in samo na apriornih, čustvenih sodbah, brez logičnih argumentov 

(Razdevšek-Pučko, 1990, v Doles, 2006).   
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5.5 Merjenje stališč 

Stališča lahko zaradi njihovega širokega pojma tudi merimo. Za merjenje se lahko odločimo 

na podlagi diagnostičnega ali prognostičnega namena, namen pa je lahko tudi metodološko-

raziskovalni (Razdevšek-Pučko, 1990, v Doles, 2006). 

Rot (po Razdevšek-Pučko, 1990) daje klasifikacijo tehnik za ugotavljanje stališč: 

 direktne tehnike (intervju, anketa), 

 poldirektne tehnike (skale za merjenje stališč), 

 indirektne tehnike (projekcijske tehnike) (prav tam). 

5.6 Lestvice (skale) stališč 

˝Lestvice stališč pomenijo sistem trditev o danem problemu, objektu ali pojavu. Z njimi 

ugotavljamo smer in intenziteto stališč, kar pomeni, da ugotavljamo vrednostno dimenzijo 

stališč oziroma valenco. V lestvici stališč nas večinoma ne zanimajo odgovori na posamezne 

trditve, pač pa odgovori pri vseh trditvah, ki sestavljajo določen del ali lestvico v celoti˝ 

(Razdevšek-Pučko, 1990, v Doles, 2006, str. 9). 

Rot (po Razdevšek-Pučko, 1990) uvršča lestvice (skale) med poldirektne tehnike. 

Predpostavka, na kateri temeljijo lestvice stališč, trdi, da se stališča ujemajo z izraženimi 

trditvami o nekem problemu, objektu ali situaciji ter da je možna neposredna zveza med 

stališči in njihovim izražanjem. 

Najpogosteje predstavljena klasifikacija lestvic v literaturi: 

 SUMATIVNE SKALE LIKARTOVEGA TIPA: največkrat se uporabljajo za merjenje 

socialnih stališč in so sestavljene iz sistema trditev o določenem problemu. Posameznik 

pri posamezni trditvi izrazi svojo stopnjo strinjanja ali nestrinjanja. Skale so ponavadi 

sestavljene iz naslednjih stopenj: se popolnoma strinjam, se delno strinjam, sem 

neodločen, sem delno proti, sem popolnoma proti. Le-te dovoljujejo uporabo širšega 

kroga trditev, so enostavnejše za konstrukcijo, zanesljivejše ter dajejo natančnejšo sliko o 

intenziteti. Seštevki pri lestvicah Likartovega tipa nam povedo, da ima posameznik bolj 

pozitivna ali negativna stališča v primerjavi z nekom drugim, ne dobimo pa podatkov o 

tem za koliko bolj ali manj.  
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 DIFERENCIALNE SKALE THURSONOVEGA TIPA: so sestavljene na podlagi enakih 

intervalov med posameznimi točkami na lestvici. Posameznik izraža svoje stališče z 

izborom ene ali več trditev, ki predstavljajo kontinuum. Trditve, med katerimi posameznik 

izbira, so razporejene po naključnem vrstnem redu.  

 KUMULATIVNE SKALE: temeljijo na trditvah o običajno ozkem vprašanju, pri katerih 

pomeni strinjanje z eno izmed trditev tudi strinjanje z vsemi prejšnjimi trditvami 

(Razdevšek-Pučko, 1990, v Doles, 2006).  

5.7 Vpliv učiteljevih vzgojno-izobraževalnih stališč na njegovo pedagoško 

delo  

˝Ko razpravljamo o vplivu vzgojno-izobraževalnih stališč na pedagoško delo, je potrebno 

problem najprej umestiti v širši kontekst. Ta kontekst je paradigma PROCES – PRODUKT, 

ki poudarja povezavo med procesom (učenjem, poučevanjem) in produktom (rezultati učenja, 

poučevanja). Znotraj te paradigme so zajeti odnosi med dogajanjem v razredu (proces) in 

rezultati (produkt) z upoštevanjem vseh tistih dejavnikov, ki dodatno (direktno ali indirektno) 

vplivajo tako na samo dogajanje, kakor tudi na rezultate (spremenljivke učitelja), kamor se 

uvrščajo tudi vzgojno-izobraževalna stališča učiteljev, ter kontekstualne spremenljivke, ki 

zadevajo učence, njihovo razvojno stopnjo ter objektivne okoliščine pouka˝ (Razdevšek-

Pučko, 1990, str. 10). 

V raziskavah sta Shavelson in Sternova (po Razdevšek-Pučko, 1990) postavila tezo, da imajo 

stališča in prepričanja učiteljev o učencih in poučevanju pomemben vpliv na odločitve in 

vedenje učiteljev predvsem v primerih, ko učitelj nima na razpolago relevantnih, dovolj 

objektivnih podatkov za svoje odločitve.  

Ker imajo učitelji odprte možnosti za svojo ustvarjalnost, inovativnost in iznajdljivost, v večji 

meri pridejo do izraza tudi njihova pedagoška stališča. Če se učitelji držijo tradicionalnih 

stališč, jim ta zagotavljajo občutek varnosti, ničesar ne tvegajo, njihovo delo je nemoteno, saj 

že vnaprej lahko napovejo reakcije učencev. V nasprotnem primeru pa lahko pride do motenj 

pri pouku in nediscipline.  

Če povzamemo mišljenje Stonesa (prav tam) lahko ugotovimo, da stališča pomembno 

vplivajo na učiteljevo delo, vendar pa niso odločilnega pomena. Vsi učitelji bodo, kljub 

različnim stališčem (demokratično, permisivno, avtokratično), enako neuspešni, če ne bodo 

obvladali učnih vsebin in metod poučevanja (prav tam).  
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6 EMPIRIČNI DEL 
 

6.1 Raziskovalni problem 

 

6.1.1 Opredelitev problema 

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri učitelji na razredni stopnji v 1. in 2. triletju 

uporabljajo učbenike in delovne zvezke pri pouku glasbene vzgoje; kakšno je razmerje med 

uporabo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje in pri ostalih predmetih na razredni 

stopnji; katere so prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv pri pouku glasbene 

vzgoje; didaktična gradiva katerih avtorjev učitelji na razredni stopnji najpogosteje 

uporabljajo in kateri so kriteriji za izbiro določenega avtorja.  

 

6.1.2 Raziskovalne hipoteze 

 

Hipoteza 1: Učitelji na razredni stopnji (v 1. in 2. triletju) redko uporabljajo (manj kot 40 % 

anketirancev) didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje.   

Hipoteza 2: Učitelji na razredni stopnji (v 1. in 2. triletju) redko (manj kot 40 % 

anketirancev) uporabljajo učbenike pri pouku glasbene vzgoje, delovnih zvezkov pa pri pouku 

glasbene vzgoje ne uporabljajo. 

Hipoteza 3: Pri matematiki, slovenščini, spoznavanju okolja, družbi, naravoslovju in tehniki 

učitelji na razredni stopnji uporabljajo didaktična gradiva (učbenike in delovne zvezke) v 

večji meri kot pri pouku glasbene vzgoje. 

Hipoteza 4: Pri likovni in športni vzgoji učitelji na razredni stopnji uporabljajo didaktična 

gradiva (učbenike in delovne zvezke) v manjši meri kot pri pouku glasbene vzgoje oz. jih 

sploh ne uporabljajo.  

Hipoteza 5: Učitelji presojajo didaktična gradiva na podlagi njihovih prednosti in 

pomanjkljivosti.  

Hipoteza 6: Večina učiteljev na razredni stopnji  pri pouku glasbene vzgoje najpogosteje 

uporablja didaktična gradiva Brede Oblak, za katere se odloča na podlagi njihovih prednosti.  
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6.2 Metodologija 

 

6.2.1 Osnovna raziskovalna metoda 

 

Za raziskovanje sem uporabila deskriptivno in kavzalno metodo raziskovanja. Pri deskriptivni 

metodi pedagoškega raziskovanja se ukvarjamo s problematiko na ravni kakovosti in količine. 

Ta metoda nam pomaga ugotoviti stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Cencič, 2002, str. 

99).  

6.2.2 Vzorec  

 

Priložnostni vzorec sestavlja 78 profesorjev in profesoric razrednega pouka od 1. do 5. 

razreda osnovne šole iz različnih osnovnih šol po Sloveniji (Boštanj, Sevnica, Novo mesto, 

Kranj, Škofja Loka, Trbovlje, Zagorje, Krško …) v šolskem letu 2011/2012.  

6.2.3 Zbiranje podatkov 

 

Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika za profesorje in profesorice razrednega 

pouka. Anketa je bila anonimna.  

Anketni vprašalnik ima na začetku nekaj splošnih vprašanj, v nadaljevanju pa se vprašanja 

navezujejo na uporabo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje in primerjavo z ostalimi 

predmeti. Vprašanja so zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja odprtega tipa so tista, pri katerih 

anketiranci predstavijo svoje lastno mnenje in stališče do uporabe didaktičnih gradiv pri 

pouku glasbene vzgoje. Anketni vprašalnik so po šolah, s predčasnim dogovorom z ravnatelji, 

razdelile moje sošolke s fakultete v času obvezne prakse.  

6.2.4 Obdelava podatkov 

 

Odgovore pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov sem obdelala z grafi in tabelami v 

programu Microsoft Excel.  
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6.3 Rezultati  in interpretacije  

 

  

Graf 1 – razred poučevanja 

 

Prvo vprašanje na anketnem vprašalniku je bilo splošno in sicer so obkrožili razred, v katerem 

so trenutno poučevali. Odgovori so bili sledeči: 10 anketirancev je poučevalo v 1. razredu (13 

%), v 2. razredu jih je poučevalo 9 (12 %), v 3. razredu 15 (19 %), v 4. razredu 18 (23 %) in v 

5. razredu 14 anketirancev (18 %). Med anketiranci pa so bili tudi profesorji, ki so poučevali v 

kombiniranih razredih: v kombinaciji 1. in 2. razreda so poučevali 3 anketiranci (4 %), v 

kombinaciji 2. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda po en profesor, v kombinaciji 3. in 4. razreda 2 

anketiranca (3 %). Bilo pa je tudi 5 anketirancev (6 %), ki so poučevali v kombinaciji 1., 2. in 

3. razreda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Graf 2 – učitelj glasbe v razredu 
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Na drugo vprašanje, kdo poučuje glasbo v njihovem razredu, so anketiranci odgovarjali 

sledeče: 74 anketirancev (kar 95 %) je odgovorilo, da glasbo v njihovem razredu poučujejo 

sami, 4 anketiranci (5%) pa so odgovorili, da glasbo v njihovem razredu poučuje glasbeni 

pedagog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 – uporaba didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje 

Tretje vprašanje se je že navezovalo na uporabo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje. 

Skoraj večina, 54 anketirancev (69 %) od 78, je odgovorila, da pri pouku glasbene vzgoje 

uporabljajo didaktična gradiva. Da didaktična gradiva uporabljajo samo včasih, je odgovorilo 

13 anketirancev (17 %), 11 anketirancev (14 %) pa je odgovorilo, da didaktičnih gradiv pri 

pouku glasbene vzgoje ne uporabljajo. To vprašanje je bilo eno izmed bistvenih vprašanj za 

moj raziskovalni del diplomske naloge, saj sem z rezultati, ki sem jih dobila pri tem vprašanju 

svojo hipotezo ovrgla, saj sem predvidevala, da učitelji pri pouku glasbene vzgoje skoraj ne 

uporabljajo didaktičnih gradiv, tu pa se je izkazalo, da v veliki večini, kar 69 % razrednih 

učiteljev uporablja didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje.  
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   Graf 4 – vrsta did. gradiva pri pouku glasbene vzgoje 

Četrto vprašanje se je navezovalo na vrsto didaktičnega gradiva, ki ga uporabljajo pri urah 

glasbene vzgoje. Tu so anketiranci imeli možnost, da obkrožijo oba odgovora. Odgovor, da se 

pri pouku glasbene vzgoje rajši odločajo za učbenik, je podalo 41 anketirancev (44 %), 52 

anketirancev (56 %) pa je odgovorilo, da se rajši poslužujejo delovnega zvezka. Nadaljnji dve 

vprašanji sta se navezovali na to, v kolikšni meri se učitelji poslužujejo določenega 

didaktičnega gradiva (učbenika ali delovnega zvezka) pri pouku glasbene vzgoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 5 – primerjava uporabe UČB/DZ pri glasbeni vzgoji 

Peto in šesto vprašanje pri anketi se je navezovalo na to, kako pogosto uporabljajo učbenik oz. 

delovni zvezek pri pouku glasbene vzgoje. Iz grafa je razvidno, da za obe didaktični gradivi 

prevladuje kategorija ˝vedno˝, kar je za moje stališče in prepričanje zelo pozitivno. Stolpca 

˝vedno˝ in ˝včasih˝ sta za nekaj anketirancev pri uporabi delovnega zvezka višja, kot pri  
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uporabi učbenika, za 6 anketirancev pa je višji stolpec pri kategoriji ˝redko˝ za uporabo 

delovnega zvezka. Rezultat teh dveh vprašanj je, da profesorji razrednega pouka v 1. in 2. 

triletju uporabljajo didaktična gradiva (učbenik in delovni zvezek) pri pouku glasbene vzgoje, 

v večji meri pa uporabljajo delovne zvezke.  

 

 Graf 6 – primerjava uporabe učbenikov (glasbena vzgoja in ostali predmeti) 

Zgornji graf nam prikazuje primerjavo uporabe učbenikov pri glasbeni vzgoji in ostalih 

predmetih, ki jih profesorji v določenem razredu na razredni stopnji poučujejo. Anketiranci so 

se odločali na podlagi 4-stopenjske lestvice (vedno – včasih – redko – nikoli). Rezultati so 

sledeči: pri predmetih slovenščina, matematika, družba ter naravoslovje in tehnika prevladuje 

stolpec ˝vedno˝, kar pomeni, da pri teh predmetih profesorji vedno uporabljajo didaktično 

gradivo učbenik pri urah. Pri vzgojnih predmetih likovna in športna vzgoja prevladuje stolpec 

˝nikoli˝, kar pomeni, da pri teh predmetih profesorji nikoli ne uporabljajo učbenika. Pri 

predmetu spoznavanje okolja prevladuje stolpec ˝včasih˝, kar pomeni, da profesorji 

uporabljajo učbenik pri tem predmetu 5-krat na 10 izvedenih ur. Stolpec ˝redko˝, ki je skoraj 

pri vseh predmetih zelo nizek (z izjemo predmeta likovna vzgoja) pa pomeni, da profesorji 

uporabljajo učbenik manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur. Iz grafa je tudi razvidno, da sta 

stolpca ˝vedno˝ in ˝nikoli˝ pri predmetu matematika zelo blizu, kar pomeni, da profesorji pri 
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matematiki vedno ali pa nikoli ne uporabljajo učbenika, zelo malo pa je tiste zlate sredine, ki 

bi se včasih ali redko posluževala uporabe učbenika pri urah matematike. 

 
 Graf 7 – primerjava uporabe delovnih zvezkov (glasbena vzgoja in ostali predmeti) 

Največje razlike pri uporabi delovnih zvezkov so pri predmetih slovenščina, matematika ter 

likovna in športna vzgoja. Pri predmetu slovenščina prevladujeta stolpca ˝vedno˝, prav tako 

pri matematiki. Pri vzgojnih predmetih (likovna in športna vzgoja) pa prevladujeta stolpca 

˝nikoli˝. Pri predmetu spoznavanje okolja za enega anketiranca prevladuje stolpec ˝nikoli˝, 

sledi mu stolpec ˝včasih˝ nato ˝vedno˝, najmanj anketirancev pa se je odločilo za stolpec 

˝redko˝, to pomeni, da se manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur odločijo za uporabo delovnega 

zvezka pri pouku spoznavanja okolja. Pri predmetu družba prevladuje stolpec ˝vedno˝, takoj 

za njim je stolpec ˝nikoli˝, ki se od prejšnjega razlikuje za dva anketiranca, na tretjem mestu 

je stolpec ˝včasih˝, na zadnjem mestu pa je kategorija ˝redko˝. Pri predmetu naravoslovje in 

tehnika pa je tako kot pri predmetu spoznavanje okolja na prvem mestu kategorija ˝nikoli˝, 

sledi ji kategorija ˝vedno˝, z istim številom anketirancev pa sta na tretjem mestu kategoriji 

˝včasih in redko˝.  
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 9./10. PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI UPORABE DID. GRADIV PRI POUKU 

GVZ? 

Tabela 1 – prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

 bolj zanimiv, pester pouk (14 %)  učenje in uporaba zgolj tistih 
pesmi, ki so zapisane v did. 
gradivih (19 %) 

 slikovni zapis (14 %)  previsoka cena (10,3 %) 

 strokovna opora učitelju za delo (14 %)  premalo praktičnih dejavnosti 
(7,7 %) 

 pouk je bolj usmerjen, strokoven, sistematično 
delo (12,8 %) 

 preveč teorije (7,7 %) 

 že vnaprej pripravljeni učni listi (11,5 %)  preveč zahtevno, ker nekateri 
učenci v nižjih razredih še ne 
znajo brati (5,1 %) 

 pripravljeni notni zapisi in besedila pesmi (10 %)  obveza, če starši kupijo DZ (3,8 %) 

 možnost samostojnega učenja doma (10 %)  preveč neaktualnega pesemskega 
izbora, ki je premalo izkoriščen 
(3,8 %) 

 lažja predstavljivost in pregled nad predelano 
snovjo (8,9 %) 

 učitelju jemljejo avtonomnost 
(1,3 %) 

 zapis pomembnih vsebin in pojmov, seznanjanje 
z glasbenim besednjakom (7,7 %) 

 

 zaokrožena celota določene teme (5 %) 

 pouk lažje poteka (5 %) 

 ponuja teoretično znanje (3,8 %) 

 vsebine so učencem bolj približane (3,8 %) 

 ideje za did. igre, pristope, pesmi (3,8 %) 

 možnost individualizacije, diferenciacije (2,6 %) 
 

 

Anketiranci so podali zelo zanimive in bogate odgovore, ki naj bi bili po njihovem mnenju 

prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv. Največ anketirancev (14 %) je 

podalo za prednosti odgovor, da je tak pouk bolj zanimiv in pester, prednost naj bi bili tudi 

slikovni zapisi pesemskih gradiv (14 % anketirancev), prav tako 14 % anketirancem so 

didaktična gradiva v oporo. Da je pouk ob uporabi didaktičnih gradiv bolj usmerjen, 

strokoven in sistematiziran, je odgovorilo 12,8 % anketirancev, za 11,5 % anketirancev pa so 

prednost tudi vnaprej pripravljeni učni listi za učence. Prednosti za 10 % anketirancev so tudi 

pripravljeni notni zapisi in besedila pesmi, ter da imajo učenci možnost samostojnega učenja 

doma. V manj kot 10 % pa so anketiranci navedli še naslednje prednosti: lažja predstavljivost 
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in pregled nad predelano snovjo (8,9 %), zapis pomembnih pojmov v gradivih in seznanjanje 

z glasbenim jezikom (7,7 %), zaokroženost posameznih tem in lažji potek pouka (5,5 %).  

Še več odstotkov anketirancev kot pri prvi navedeni prednosti didaktičnih gradiv je bilo pri 

prvi navedeni pomanjkljivosti. Kar 19 % anketirancev je zapisalo, da se z učenci učijo in 

uporabljajo zgolj tiste pesmi, ki so podane v gradivih, ne gredo izven gradiv. Velik odstotek 

(10,3 %) je dobil tudi odgovor, da imajo didaktična gradiva previsoko ceno. V istem 

odstotkovnem razredu (7,7 %) sta se pojavila odgovora, da gradiva ne vključujejo dovolj 

praktičnih dejavnosti ter da je v njih zapisane preveč teorije. Za 3,8 % anketirancev pa je 

pomanjkljivost gradiv ta, da čutijo obvezo, če starši kupijo gradivo in je potem neizpolnjeno 

ter da gradiva vsebujejo preveč neaktualnega pesemskega gradiva.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  Graf 8 – avtor didaktičnih gradiv 

Največ profesorjev je kot avtorico didaktičnih gradiv, ki jih uporabljajo pri pouku glasbene 

vzgoje izbralo avtorico Albinco Pesek, kar 56 % anketirancev, 43 % anketirancev pa je kot 

avtorico didaktičnih gradiv za pouk glasbene vzgoje navedlo Bredo Oblak. Samo en 

anketiranec je kot avtorja didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje navedel Mirka 

Slosarja. V nadaljevanju sem anketirance povprašala po kriterijih, na podlagi katerih so se 

odločili za izbiro navedenega avtorja. Kriteriji so se med seboj zelo razlikovali, poskušala pa 

sem jih strniti v 14 skupin.  
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Graf 9 – kriteriji za izbiro avtorja didaktičnega gradiva 

Kriteriji, ki so jih anketiranci navedli, zakaj so se odločili za določenega avtorja didaktičnega 

gradiva, so se med seboj zelo razlikovali. Po kar nekaj razvrščanjih sem se odločila za zgornje 
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skupne kriterije, ki zavzemajo vse našteto. Največ anketirancev je navedlo razlog ˝primernost 

pesmi za otroke in prilagojenost starosti˝. Najmanj anketirancev (po 2 za vsak kriterij) se je 

odločilo za razloge, da je v didaktičnih gradivih čim manj teorije, da obstajata hkrati učbenik 

in delovni zvezek istega avtorja za isti razred ter tudi to, kako pogosto se avtor pojavlja v 

strokovni literaturi. Veliko anketirancev je zapisalo tudi, da imajo določeno didaktično 

gradivo zaradi učbeniškega sklada in da sami posledično nimajo veliko besede pri izbiri 

didaktičnih gradiv. Veliko se za določenega avtorja odločajo zaradi nadaljevanja iz prejšnjih 

let, poznavanja oblikovanosti in sestavljenosti gradiva, odločitve aktiva ter tudi priporočil 

kolegic. Število odgovorov anketirancev pa se je zmanjševalo s trditvami, da se za avtorja 

odločajo na podlagi kvalitete in uporabnosti, zaradi usklajenosti z učnim načrtom, vizualne 

podobe, enostavnosti, razumljivosti in preglednosti didaktičnih gradiv posameznega avtorja.  

13. OSEBNO MNENJE GLEDE UPORABE DIDAKTIČNIH GRADIV PRI POUKU 

GLASBENE VZGOJE 

Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, ko so lahko anketiranci izrazili svoje osebno mnenje in 

prepričanje o uporabi didaktičnih gradiv (učbenika in delovnega zvezka) pri pouku glasbene 

vzgoje v prvih petih razredih osnovne šole. Večina anketirancev je svoja mnenja izražala v 

obliki, ali so didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje potrebna ali ne ter navedla razlog. 

Pri analiziranju rezultatov sem dobila rezultat, ki je pokazal, da je bilo 50 % anketirancev 

mnenja, da so didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje potrebna, 50 % anketirancev pa 

mnenja, da didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje niso potrebna. Razlogi, ki so jih 

anketiranci navajali ob odgovoru ˝nepotrebno˝ so sledeči: 

 ˝V 1. razredu je uporaba učbenika in delovnega zvezka nepotrebna, saj predelamo vse 

učne vsebine, s katerimi dosežemo standarde znanja tudi brez njiju.˝ 

 ˝V prvih petih razredih naj ne bi imeli didaktičnih gradiv, saj morajo učenci raziskovati, 

igrati na instrumente.˝ 

 ˝Mislim, da je predvsem v 1. triletju potrebno graditi na ljubezni do petja, razvijati smisel 

za ritem, se igrati glasbene igrice; vse to pa se lahko naredi brez didaktičnih gradiv.˝ 

 ˝Didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje so povsem nesmiselna. Dober profesor je 

tisti, ki zna sestaviti dobro učno uro, kjer bodo učenci aktivni in ne bodo reševali nalog v 

delovnih zvezkih in se učili življenjepisov in del ljudi, ki so v glasbenem svetu 

pomembni.˝ 
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 ˝Glede na to, da je delovni zvezek tako drag, bi bilo bolje, da bi učenci imeli samo 

učbenik, naloge pa bi reševali v zvezke, saj si veliko lažje privoščimo, da bodo učenci 

domov prinesli prazen zvezek, kot pa prazen delovni zvezek, za katerega so starši otrok 

plačali visoko ceno.˝ 

Poleg zgoraj naštetih izjav je bilo tudi 18 % anketirancev, ki so zapisali naslednje: 

˝Didaktična gradiva v 1. triletju niso potrebna, mogoče je poučevati tudi brez njih.˝  

Razlogi in utemeljitve ob odgovoru ˝potrebno˝: 

 ˝Didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje so zelo priporočljiva, saj je lažje za učitelja 

in tudi učence, ki jim prihrani nepotrebno pisanje.˝ 

 ˝Z uporabo didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje sem zelo zadovoljna. Pouk je 

tako bolj pester, prepleten s plesom, petjem, igranjem. Lepe in prijetne ilustracije otrokom 

še bolj približajo glasbo.˝ 

 ˝Didaktična gradiva so zelo dobrodošla, saj so v veliko pomoč učitelju pa tudi staršem.˝ 

 ˝Menim, da so didaktična gradiva potrebna, saj drugače pouk glasbene vzgoje ni izpeljan 

tako, kot zahteva program.˝ 

 ˝Mislim, da je uporaba didaktičnih gradiv zelo koristna, če jih učitelj zna pravilno 

uporabljati.˝ 

 ˝Zelo dobro je uporabljati didaktična gradiva. Dobro pa bi bilo imeti še glasbene table in v 

času tehnologije z IKT opremljena didaktična gradiva.˝ 

 ˝Uporaba didaktičnih gradiv pri glasbeni vzgoji je zelo praktična; v njih so zapisane vse 

teoretične in praktične vsebine, ki jih morajo učenci usvojiti. Morda je za nekatere učitelje 

moteče, da se strogo držijo samo vsebin v didaktičnih gradivih in jih ne razširijo.˝ 

 Menim, da so didaktična gradiva zelo priporočljiva. Delo jo tako bolj pregledno in 

sistematično.˝ 

Za srednjo pot se je odločilo 8 % anketirancev in so odgovarjali naslednje: ˝Didaktična 

gradiva občasno pripomorejo k dopolnitvi kakšne ure in jo s kakšno zanimivejšo nalogo 

popestrijo, niso pa nujna za uporabo in vsakodnevno izvajanje ur. Pomembno je, da se učitelj 

strogo ne zaveže uporabi zgolj temu, kar je zapisano in predlagano v didaktičnih gradivih, 

temveč da uporabi svoje zamisli in ideje ter je kar se da ustvarjalen s svojimi učenci.˝  
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6.4 Povzetek interpretacij  

Od šestih zastavljenih hipotez sem štiri popolnoma zavrgla, dve pa sem na podlagi rezultatov 

lahko potrdila.  

Prvo hipotezo, s katero sem predpostavljala, da učitelji na razredni stopnji skoraj ne 

uporabljajo (manj kot 40 %) didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje lahko zavržem na 

podlagi rezultatov, ki dokazujejo, da učitelji v 85,9 % uporabljajo didaktična gradiva pri 

pouku glasbene vzgoje.  

Prvi del druge hipoteze, s katero sem predpostavljala, da učitelji premalo (manj kot 40 %) 

uporabljajo učbenike pri pouku glasbene vzgoje, lahko zavržem s pridobljenimi podatki, ki 

kažejo, da je 10 % takšnih, ki se ga poslužujejo redko, 46 % tistih, ki ga uporabljajo včasih in 

44 % tistih, ki ga uporabljajo vedno. Drugi del druge hipoteze, s katero pa sem 

predpostavljala, da učitelji ne uporabljajo delovnih zvezkov pri pouku glasbene vzgoje, lahko 

zavržem na podlagi rezultatov, ki so pokazali, da ga 42,3 % uporablja vedno, 38,5 % ga 

uporablja včasih, 19,2 % pa ga uporablja redko.  

Tretjo hipotezo, s katero sem predvidevala, da učitelji na razredni stopnji pri predmetih 

matematike, slovenščine, spoznavanja okolja, družbe ter naravoslovja in tehnike uporabljajo 

didaktična gradiva (učbenike in delovne zvezke) v večji meri kot pri predmetu glasbene 

vzgoje, lahko na podlagi rezultatov tudi zavržem. Rezultati za uporabo učbenikov so sledeči: 

pri pouku glasbene vzgoje učbenik učitelji uporabljajo 100 %, pri slovenščini 80,8 %, pri 

matematiki 65,4 %, pri spoznavanju okolja 43,6 %, pri družbi ter naravoslovju in tehniki pa 

41 %. Rezultati za uporabo delovnih zvezkov pa so: pri slovenščini (98,7 %) in matematiki 

(96,2 %) je uporaba delovnih zvezkov večja kot pri pouku glasbene vzgoje, kjer je 94,2 %. Pri 

predmetih spoznavanje okolja (42,3 %), družba (28,2 %) ter naravoslovje in tehnika (20,5 %) 

pa je uporaba delovnega zvezka manjša kot pri pouku glasbene vzgoje.  

Četrto hipotezo lahko v celoti potrdim, saj je pri vzgojnih predmetih (likovna in športna 

vzgoja) uporaba didaktičnih gradiv (učbenika in delovnega zvezka) 0 %, z izjemo uporabe 

učbenika pri likovni vzgoji, kjer je 21,8 %.  

Peta hipoteza je bila zastavljena kot predvidevanje, katere naj bi bile po mnenju učiteljev 

prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv. Prednosti uporabe, ki sem ju zapisala 

lahko potrdim, saj je 12,8 % anketirancev podalo odgovor, da je pouk z uporabo didaktičnih 

gradiv bolj usmerjen, strokoven, 10 % anketirancev pa je povedalo, da so prednosti uporabe 
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didaktičnega gradiva tudi pripravljeni notni zapisi in besedila pesmi. Poleg že navedenih 

prednosti (tabela št. 1, str. 52) sem spoznala še naslednje, kar so zapisali učitelji: 

 14 % anketirancev je zapisalo, da je z uporabo didaktičnih gradiv pouk bolj pester in 

zanimiv, prednosti so slikovni zapisi v didaktičnih gradivih in didaktična gradiva so 

strokovna opora učiteljem za delo; 

 11,5 % anketirancev je mnenja, da so prednosti uporabe didaktičnih gradiv tudi vnaprej 

pripravljeni učni listi; 

 10 % anketirancev je zapisalo, da je uporaba didaktičnih gradiv dobra tudi za učence 

same, saj imajo tako možnost samostojnega učenja doma. 

Ostale prednosti so zapisane v tabeli št. 1, na strani 52.  

Pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv, ki sem jih prav tako predvidela v četrti hipotezi 

pa lahko v celoti zavržem, saj le-teh ni zapisal nihče od anketirancev. Kot pomanjkljivost 

uporabe didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje je 19 % anketirancev zapisalo to, da 

učitelji posredujejo učencem samo tisto snov in pesmi, ki so v didaktičnih gradivih, ne 

posegajo in ne odločajo se za kaj novega; 10,3 % anketirancev je pod pomanjkljivost zapisalo 

ceno, ki naj bi bila previsoka in hkrati ko starši kupijo določeno gradivo, pričakujejo, da bo v 

celoti izpolnjeno. Pod pomanjkljivosti didaktičnih gradiv pri pouku glasbene vzgoje so 

zapisali tudi, da je v njih premalo praktičnih dejavnosti (7,7 %) ter da je v njih zapisanega 

preveliko teoretičnega znanja (7,7 %).  

Šesto hipotezo, s katero sem predvidevala, da večina učiteljev na razredni stopnji 

najpogosteje uporablja didaktična gradiva avtorice Brede Oblak moram zavreči, saj podatki, 

ki sem jih pridobila v raziskavi kažejo, da večina učiteljev na razredni stopnji ne uporablja 

didaktičnih gradiv avtorice Brede Oblak (43 % anketirancev), ampak gradiva Albince Pesek 

(56 % anketirancev). Drugi del, kjer so bili navedeni razlogi za izbiro določenega avtorja bi 

lahko delno zavrgla ali potrdila. Predvidevala sem, da se večina učiteljev za izbiro določenega 

avtorja didaktičnih gradiv pri pouku glasbe odloča na podlagi ilustracij; nazornosti, čitljivosti 

in preglednosti gradiva; primernosti vsebin; poznavanja in sodelovanja z avtorjem ali na 

podlagi cene gradiv. Ilustracije oz. kot so učitelji odgovarjali vizualna podoba in nazornost 

prikazanih vsebin je med rezultati na sedmem mestu po številu podanih odgovorov 

anketirancev (7). Primernost vsebin, kamor lahko prištevamo primernost pesmi in 

prilagojenost starosti je med rezultati na prvem mestu po številu podanih odgovorov 

anketirancev (14). Cene in poznavanja ter sodelovanja z avtorjem ni navedel nihče od 
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anketirancev kot kriterij, na podlagi katerega bi se odločal za izbiro določenega avtorja 

gradiva. Spodaj so zapisani najpogosteje navedeni kriteriji, ostalo je prikazano v grafu št. 9, 

str. 54:  

 učbeniški sklad; odločitev aktiva; priporočila kolegic, 

 pestra vsebina in oblikovna zanimivost didaktičnega gradiva, 

 nadaljevanje istega avtorja; uporaba vsa leta; poznavanje sestavljenosti gradiva, 

 kvaliteta in uporabnost didaktičnih gradiv. 
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7 SKLEP 

V diplomski nalogi sem ugotavljala, ali učitelji na razredni stopnji pri pouku glasbene vzgoje 

uporabljajo didaktična gradiva (učbenik in delovni zvezek), v kolikšni meri jih uporabljajo, 

kakšno je razmerje med uporabo didaktičnih gradiv pri ostalih predmetih na razredni stopnji, 

katere se prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv po mnenju učiteljev in 

didaktična gradiva katerih avtorjev najpogosteje uporabljajo ter kakšen je razlog za izbiro 

določenega avtorja.  

V eni izmed hipotez sem predvidevala, da se učitelji ne poslužujejo didaktičnih gradiv pri 

urah glasbene vzgoje in so tako ure preveč splošne in nestrokovne. V nadaljevanju pa sem na 

podlagi opravljene raziskave ugotovila, da učitelji pogosto uporabljajo didaktična gradiva pri 

pouku glasbene vzgoje. Vsekakor je izpeljava ure glasbene vzgoje odvisna tudi od strokovne 

usposobljenosti razrednega učitelja, ki pa bi po mojem mnenju morala biti dovolj visoka, 

glede na število glasbenih predmetov in ur na fakulteti. Pomemben je tudi odnos učitelja do 

didaktičnih gradiv. Takšno vlogo kot jim bo dal učitelj sam, tako bodo s posnemanjem 

delovali tudi učenci. In prav je, da učitelji v tolikšni meri uporabljajo didaktična gradiva, da 

pouk popestrijo, ob tem pa imajo učitelji neko strokovno oporo in vodila za izpeljavo učnih 

ur, pouk z uporabo didaktičnih gradiv je bolj usmerjen, strokoven in delo je sistematizirano. 

Gledano z ekonomskega vidika, tudi prihranimo pri kopiranju in razdeljevanju najrazličnejših 

učnih listov in pesemskega gradiva, ki je v didaktičnih gradivih lepo pripravljen in opremljen 

z mnogimi ilustracijami.  

V današnjih časih je zelo pomemben dejavnik pri izbiri vseh didaktičnih gradiv ne le za pouk 

glasbene vzgoje, ampak tudi pri drugih predmetih, cenovni okvir, ki si ga določeni starši 

lahko privoščijo, spet drugi ne. V tej smeri bi lahko za učence, ki prihajajo iz socialno 

šibkejših družin pripravili sklade, ki bi jim pomagali pri nakupu priporočenih didaktičnih 

gradiv. Če bi lahko izbirala med učbeniki in delovnimi zvezki, bi se raje odločila za delovne 

zvezke, saj lahko učenci v njih rešujejo naloge, si delajo zapiske. Če bi pri glasbenem pouku 

morebiti ostali samo delovni zvezki, bi jih v nadaljevanju lahko dopolnili z določenimi 

teoretičnimi stavki, ki so po navadi zapisani v učbenikih.  

V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da učitelji v večji meri uporabljajo delovne zvezke, 

morda celo iz zgoraj zapisanega vidika, saj si učenci v delovnih zvezkih lahko delajo zapiske, 
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v njih rešujejo naloge. Ob izbiri in določitvi ustreznega gradiva pa si zadajo tudi obvezo, da 

bo delovni zvezek v največji možni meri ob koncu šolskega leta tudi izpolnjen in uporabljen.  

Ob prebiranju mnenj anketirancev glede uporabe didaktičnih gradiv pri pouku glasbene 

vzgoje sem zasledila razhajanja v povezavi z zapisanimi in predstavljenimi strokovnimi 

kompetencami učiteljev. Mnenje anketiranca, da so didaktična gradiva povsem nesmiselna, ne 

bi smel pripadati strokovno usposobljenemu učitelju razrednega pouka. Učitelji in učenci 

potrebujejo neko strokovno podporo in prepričana sem, da brez didaktičnih gradiv ure ne 

glede na predmet niso izpeljane tako, kot je to lahko v nasprotnem primeru. Gradiv ni 

obvezno uporabljati vsako uro, vendar popolnoma brez njih vsekakor ne gre. Večini učiteljev 

zagotovo niso blizu slikovni zapisi pesemskega gradiva, saj so bolj navajeni klasičnih notnih 

zapisov z besedili pesmi. Če pa se vprašamo, kaj je lažje in bližje učencem, zagotovo dobimo 

odgovor, da slikovni zapisi, ker jih pritegnejo ilustracije in simboli, ki nakazujejo višine, 

glasnost, razpoloženje.  

Črčinovič-Rozmanova (1990) je v svojem članku navedla kar nekaj spodbud, ki jih lahko 

uporabljajo učitelji za kakovostnejše delo pri urah glasbene vzgoje. Ena od pomanjkljivosti za 

dolgočasen in nezanimiv pouk glasbene vzgoje, kot pogosto navajajo učenci sami, je premalo 

vloženega učiteljevega truda za popestritev ur in preveliko šablonskega izvajanja. Če učitelji, 

kar naj bi bilo v skladu z njihovo strokovno kompetentnostjo, poznajo interese učencev in 

glasbenih želja, bi lahko bil pouk glasbene vzgoje veliko bolj pester in zanimiv. V mnogih 

gradivih za glasbeno vzgojo so ponujene in predlagane različne ustvarjalne dejavnosti 

(glasbene pravljice, slikanje in risanje ob poslušanju glasbe, svobodne asociacije, gibalna 

vzgoja, pantomima in improvizacija). Učitelji se jih pogosto bojijo uporabljati, ker bi lahko 

prišlo do izkoriščanja ponujene svobode, vendar če je med učiteljem in učenci vzpostavljen 

pristen odnos, kot navaja Črčinovič-Rozmanova do tega zagotovo ne bo prišlo (prav tam).    

Končala bi z mislijo Platona (Dolinar, 2009), ki pravi, da je glasbena vzgoja najpomembnejši 

inštrument, saj le ritem in harmonija uspeta priti do skrivnih delov naše duše. Vsi avtorji 

didaktičnih gradiv za glasbeno vzgojo se trudijo, da bi preko učiteljev prenesli ta inštrument v 

duše učencev in bi le-ti spoznali kako pomembno vlogo ima glasba v našem življenju.  
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9 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Urška Volarič, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

razredni pouk. Pod mentorstvom prof. dr. Barbare Sicherl-Kafol pišem diplomsko 

nalogo z naslovom ˝Stališča razrednih učiteljev do didaktičnih gradiv za glasbeno 

vzgojo˝. V njej bom predstavila, v kolikšni meri učitelji v 1. in 2. triletju uporabljajo 

učbenike in delovne zvezke pri glasbeni vzgoji, primerjala uporabo didaktičnih gradiv 

z ostalimi predmeti, katere so prednosti in pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv 

pri pouku glasbene vzgoje in za katere avtorje se učitelji na razredni stopnji 

najpogosteje odločajo ter na podlagi katerih kriterijev se odločajo zanje.  

Pri tem bi potrebovala tudi vašo pomoč. Prosim vas, da izpolnite anketo, saj bodo 

vaši odgovori o didaktičnih gradivih pri pouku glasbene vzgoje rezultat vaših izkušenj. 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v študijske namene.  

Že vnaprej se vam zahvaljujem. 

 

 

1. Razred, v katerem poučujete: 

 1. razred 

 2. razred 

 3. razred 

 4. razred 

 5. razred 

 

2. Kdo poučuje glasbo v vašem razredu? 

 sam-/-a 

 glasbeni pedagog 

 

3. Ali uporabljate didaktična gradiva pri pouku glasbene vzgoje? 

 da 

 včasih 

 ne 

 

4. Katera didaktična gradiva vse uporabljate pri pouku glasbene vzgoje 

(možnih več odgovorov)? 

 učbenik 

 delovni zvezek 
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5. Kako pogosto pri urah glasbene vzgoje uporabljate učbenik (če ste 

obkrožili, da ga uporabljate)? 

 vedno 

 včasih (5-krat na 10 izvedenih ur) 

 redko (manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur) 

 

6. Kako pogosto pri urah glasbene vzgoje uporabljate delovni zvezek (če ste 

obkrožili, da ga uporabljate)? 

 vedno 

 včasih (5-krat na 10 izvedenih ur) 

 redko (manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur) 

 

7. Primerjava uporabe učbenikov pri pouku z ostalimi predmeti. Kako pogosto 

uporabljate učbenik pri naštetih predmetih (označite s križcem za tiste 

predmete, ki se izvajajo v posameznem razredu, za tisti razred, ki ste ga na 

začetku obkrožili, da v njem poučujete)? 

 

 SLO (1. – 5.) MAT (1. – 

5.) 
LV (1. – 5.) SPO (1. – 

3.) 
DRU (4. – 5.) NIT (4. – 5.) ŠV (1. – 5.) 

VEDNO        

VČASIH        

REDKO        

NIKOLI        

        

        

 
LEGENDA: 

VČASIH  5-krat na 10 izvedenih ur   REDKO  manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur 

 

8. Primerjava uporabe delovnih zvezkov pri pouku z ostalimi predmeti. Kako 

pogosto uporabljate delovni zvezek pri naštetih predmetih (označiš s 

križcem za tiste predmete, ki se izvajajo v posameznem razredu, za tisti 

razred, ki ste ga na začetku obkrožili, da v njem poučujete)? 

 

 SLO (1. – 5.) MAT (1. – 

5.) 
LV (1. – 5.) SPO (1. – 

3.) 
DRU (4. – 5.) NIT (4. – 5.) ŠV (1. – 5.) 

VEDNO        

VČASIH        

REDKO        

NIKOLI        

        

        

 
LEGENDA: 

VČASIH  5-krat na 10 izvedenih ur   REDKO  manj kot 5-krat na 10 izvedenih ur 
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9. Katere so po vašem mnenju prednosti uporabe didaktičnih gradiv pri pouku 

glasbene vzgoje? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Katere so po vašem mnenju pomanjkljivosti uporabe didaktičnih gradiv pri 

pouku glasbene vzgoje? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Didaktična gradiva, katerega avtorja uporabljate? 

 Albinca Pesek 

 Breda Oblak 

 Mirko Slosar 

 

12. Na podlagi katerih kriterijev ste se odločili za zgoraj obkroženega avtorja 

didaktičnega gradiva? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Kakšno je vaše osebno mnenje glede uporabe didaktičnih gradiv pri pouku 

glasbene vzgoje v prvih petih razredih osnovne šole? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 


