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POVZETEK 

 

Vsebina diplomske naloge je preţeta z izkušnjami in ţeljami iz mojih otroških let, ki so bila 

ţe od malih nog močno povezana z glasbo. Prav zato sem se odločila, da bo v diplomski 

nalogi  osrednja tema glasba. V teoretičnem delu sem predstavila pojme v zvezi z motivacijo, 

razvoj in naloge glasbene vzgoje, vpliv glasbene vzgoje na razvoj otroka, različne glasbene 

dejavnosti ter konkretne primere vključevanja glasbe kot motivacijskega sredstva pri 

predmetih v prvem triletju. Rezultati raziskave so pokazali, da je za učitelje prvega triletja v 

večini glasba pomembno motivacijsko sredstvo in da vpliva na motivacijo učencev. Njihova 

izbira glasbe kot motivacijskega sredstva je najpogosteje odvisna od  učnih ciljev, učne 

vsebine in razpoloţenja učencev. Glede uporabe ostalih motivacijskih sredstev je glasba kot 

motivacijsko sredstvo na tretjem mestu, kar je pokazal tudi izračun povprečne vrednosti. 

Izkazalo se je tudi, da učitelji prvega razreda uporabljajo več glasbe kot motivacijskega 

sredstva v primerjavi z učitelji drugega in tretjega razreda, hkrati pa učitelji z dodatno 

glasbeno izobrazbo uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva v primerjavi z učitelji 

brez dodatne glasbene izobrazbe. Najpogosteje med poukom uporabljajo lastna glasbila, 

zatem Orffova in najmanj improvizirana. Instrumente uporabljajo največ pri glasbeni vzgoji, 

slovenščini, likovni vzgoji, medtem ko jih najmanj uporabljajo pri predmetu spoznavanje 

okolja. Izkazalo se je tudi, da učitelji od prvega do tretjega razreda uporabljajo največ glasbe 

kot motivacijskega sredstva za uresničevanje glasbenih ciljev, ciljev likovne vzgoje ter 

slovenščine. Iz analize ankete sem prišla do zaključkov glede strinjanja učiteljev prvega 

triletja, da pogostejša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva vpliva na pogostejša 

pozitivna prepričanja učencev v razredu, večjo sproščenost učencev, na bolj razvito domišljijo 

in fantazijo pri učencih, na večjo komunikativnost, spontanost oziroma pogostejše izraţanje 

čustev pri učencih in na njihovo motiviranost. Ugotovila sem, da učitelji prvega triletja 

uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo pri vseh predmetih, vendar bi lahko bila njena 

prisotnost zastopana v večji meri. Tudi sami so napisali, da bi jo v večini uporabljali več, če bi 

imeli več znanja iz vokalne tehnike in petja, več znanja o glasbeni teoriji, kot največji razlog 

pa so navedli, če bi igrali instrument. 

 

Ključne besede: učitelji prvega triletja, vpliv glasbene vzgoje na celosten razvoj otroka, 

glasba kot motivacijsko sredstvo  

 



 
 
 

II 
 

ABSTRACT 

 

The content of my diploma paper is pervaded with experiences and wishes from my 

childhood that have been from my early years strongly connected with music. For this reason 

I decided that music will be the main topic. In the theoretical part the terms in connection with 

motivation, development and tasks of musical education were presented and also the effect of 

musical education on the development of the child, different musical activities and concrete 

examples of inclusion music was used as a motivation tool in subjects of the first triennium. 

The results of the research have shown that for teachers in the first triennium music is mostly 

an important motivation tool and that is has effect on the motivation of the pupils. Their 

choice often depends on the learning teaching goals, learning content and the mood of the 

pupils. According to the use of other motivation tools music is on the third place, that has 

shown the calculation of the average value. It has also proved that teachers of the first class 

use more music as motivational tool in comparison with teachers of the second and third class 

and simultaneously teachers with an additional music education use more music as a 

motivation tool in comparison with teachers without additional music education. Often they 

use their own musical instruments followed by Orff’s and the least used are improvisatorial. 

Instruments are more often used at musical education, Slovene and Art whereas they are used 

the least at the science subject, get to know the environment. It was also found out, that 

teachers from the first to the third class use the most music as a motivation tool for meeting 

the musical goals, the goals of Art and Slovene. From the analysis of the research it was 

found out that a more frequent use of music as a motivational tool has an effect on more 

positive conviction of the pupils in the class, the pupils are more relaxed and their imagination 

and fantasy is more developed, their communication, spontaneity improved or so to say it has 

also an effect on a more frequent expression of feelings at pupils and on their motivation. It 

turned out that teachers in the first triennium use music as motivational tool at all subjects but 

its presence could be more deputized. They wrote on their own that they would use it more if 

they had more knowledge from vocal techniques and singing skills, more knowledge in 

musical theories and the most common reason was if they would be able play an instrument. 

 

Key words: teachers in the first triennium, effect of the musical education on the entire 

development of the child, music as a motivation tool 
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1.0 UVOD 

»Ne bi mogli prešteti, koliko ţivljenj je ţe krenilo na pravo pot ali koliko ţivljenj se je 

ohranilo ali koliko ţivljenj je zadobilo nove svetlobe zaradi nje - glasbe« (Voglar, 1976, str. 

9). 

 

Glasba zvesto spremlja človeka na ţivljenjski poti. To kaţe ljudska pesem, saj so nastale 

pesmi za vse pomembne dogodke od rojstva do smrti, od jutra do noči, za vsa dejanja, vsa 

razpoloţenja in vsa hotenja (Voglar, 1976). Tudi mene je skozi ţivljenje vedno spremljala 

glasba. Ker sem po duši umetnica, sem se odločila, da bom v svoji diplomski nalogi proučila, 

kakšno je stališče učiteljev prvega triletja devetletne osnovne šole do glasbe kot 

motivacijskega sredstva. Prav tako sem ţelela ugotoviti, od česa je najbolj odvisna učiteljeva 

izbira glasbe kot motivacijskega sredstva ter koliko uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo za uresničitev glasbenih ciljev in ciljev pri drugih predmetih. Raziskala sem tudi, na 

kakšen način uporabljajo učitelji prvega triletja glasbo kot motivacijsko sredstvo pri vseh 

predmetih od prvega do tretjega razreda. Preveriti sem  ţelela, kako pogosto uporabljajo 

glasbo kot motivacijsko sredstvo v primerjavi z ostalimi motivacijskimi sredstvi. Zanimala 

me je tudi uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v posameznih fazah pouka in uporaba 

lastnih, improviziranih in Orffovih instrumentov med poukom. Z anketnim vprašalnikom sem 

raziskala, ali obstaja povezava med pogostostjo uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva in 

prepričanji učenca, sproščenostjo, razvitostjo domišljije in fantazije, komunikativnostjo, 

spontanostjo, sodelovanjem, izraţanjem čustev, disciplino in motiviranostjo učenca. Še 

posebej me je zanimalo, ali bi učitelji uporabljali več glasbe kot motivacijskega sredstva za 

motiviranje, če bi imeli več znanja iz vokalne tehnike in petja, več znanja o glasbeni teoriji, 

ali če bi znali igrati na instrument. 

 

Problem v programu današnje devetletne osnovne šole je po mojem mnenju v tem, da je šola 

v preteklosti namenjala največ pozornosti vzgoji uma in premalo vzgoji srca in telesa. Zdaj je 

prišel čas, ko mora biti šola naravnana in pozorna na enakovredno vlogo vzgoje srca, telesa in 

uma. To v povsem drugačni luči osvetli pomen estetskih predmetov in med njimi tudi glasbe 

(Sicherl-Kafol, 2001).  
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»Glasba ima pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo, saj prispeva k uresničevanju široke palete 

vzgojno-izobraţevalnih ciljev« (Pesek, 1997, str. 6). Naloga razrednega učitelja je, da skrbi za 

celostni razvoj učencev. Zagotavlja moţnosti za razvoj na spoznavnem, socialno-

emocionalnem in psihomotoričnem področju. Glasba kot motivacijsko sredstvo je učitelju v 

veliko pomoč pri razvoju celostnega modela učencev. Le-ta pomaga pri učencih uresničevati 

cilje na vseh treh področjih. Zato bi lahko rekli, da je učiteljeva dolţnost in učenčeva pravica, 

da glasbo kot motivacijsko sredstvo med poukom uporabljajo. Smiselno je, da se jo uporablja 

čim več in pri različnih predmetih, ne samo pri pouku glasbene vzgoje. Povezuje pa se jo 

lahko z drugimi motivacijskimi sredstvi in se jo uporablja v različne namene. 

 

Glasba kot umetnost in umetnostni predmet na razredni stopnji ima pomembno vlogo pri 

učencih. Glasba ima neskončno razseţnost in moč, s katero lahko vpliva na vsakega, ki se ji 

prepusti. Otrok se ji zlahka prepusti, saj ko se ukvarja z glasbo, se odziva celovito skozi igro 

svojega telesa, srca in uma. Pri tej igri se skrivajo odprte moţnosti za otrokov gibalni, 

emocionalni, socialni, moralni, estetski in intelektualni razvoj (Sicherl-Kafol, 2001).  

 

Danes je z zakonom določeno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v največji meri. Ker 

učitelji v javnih šolah še nimajo veliko izkušenj pri delu s to skupino otrok, si morajo znanje 

poiskati sami. Pri tem je učitelju v veliko pomoč glasba kot motivacijsko sredstvo oziroma 

glasbene aktivnosti, ki predstavljajo način vključevanja glasbe v terapijo. Glasba kot 

motivacijsko sredstvo je lahko vključena v obliki petja, igranja na instrumente, poslušanja 

glasbe ali v obliki ritmičnih glasbenih dejavnostih. Določeno glasbeno aktivnost izbiramo na 

podlagi zastavljenih ciljev in klientovih zmoţnosti (Rupnik, 2011).  

 

Glasba je v današnjem času skorajda nepogrešljiva pri vseh predmetih v prvem triletju 

devetletne osnovne šole. Uporaba glasbe je  zelo pomembna v razredu, saj ima pozitivne 

učinke na vsa tri področja učenčevega razvoja: kognitivnega, psihomotoričnega in afektivno-

socialnega (Sicherl-Kafol, 2001). Lahko torej rečemo, da smo prišli v čas, ko si brez glasbe ne 

moremo predstavljati sodobnega pouka, ki zahteva celostni model izobraţevanja tudi pri 

ostalih predmetih, ne samo pri pouku glasbene vzgoje. 
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2.0 MOTIVACIJA 

2.1 Opredelitev pojma 

Po Woolfolk (2002, str. 318) motivacijo opredelimo »kot notranje stanje, ki zbuja, usmerja in 

vzdrţuje vedenje«. 

 

Psihologi, ki preučujejo motivacijo, so se osredotočili na pet temeljnih vprašanj: 

1. Kako ljudje izbirajo vedenje?  

2. Kako dolgo traja, preden začnemo z določeno aktivnostjo? 

3. Kakšna je raven vpletenosti? 

4. Kaj je vzrok, da neka oseba vztraja? 

5. Kaj posameznik razmišlja ali občuti med dejavnostjo? (Graham in Weiner,1996; 

Pintrich, Marx in Boyle,1993,v Woolfolk, 2002). 

 

»Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci učenje 

začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, berejo, razmišljajo, 

primerjajo, doţivljajo, vrednotijo, ustvarjajo …) in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne končajo 

učnih nalog ali ne doseţejo zastavljenih učnih ciljev« (Juriševič, 2012, str. 5). 

 

V učnem procesu dandanes zavzemajo vse pomembnejše mesto razna sredstva, s katerimi 

učitelji pripomorejo k večji motivaciji in aktivnosti učencev. Med motivacijsko sredstvo 

spada tudi glasba. Zato je na razredni stopnji pomembno, da učitelj ve, kdaj izbrati glasbo kot 

motivacijsko sredstvo. 

2.2 Teoretski pogledi na učno motivacijo 

S preučevanjem motivacije se ţe vrsto let ukvarjajo različni strokovnjaki. Nastale so številne 

teorije, ki pojasnjujejo pojem »motivacija«. V nadaljevanju bomo predstavili štiri vrste teorij 

motivacije: behavioristične, humanistične, kognitivne in psihoanalitične.  
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2.2.1 Behavioristično pojmovanje motivacije - teorija podkrepitve 

Učno motivacijo je do 60-ih let obvladovala behavioristična teorija podkrepitve. Glavna 

predstavnika te smeri sta Thorndike in Skinner. Pri izvajanju nekega ravnanja so pomembne 

zlasti njegove posledice, ki so pozitivne ali negativne. Pozitivna podkrepitev (nagrada) po 

navadi pomeni zadovoljitev kake potrebe, medtem ko je negativna podkrepitev stanje, ki ga 

ţeli učenec doseči, npr. prekinitev neprijetne situacije (Marentič Poţarnik, 2003). 

 

V primeru, da smo za določeno vedenje konstantno ojačevani, lahko razvijemo navade k 

ukrepanju na točno določen način. Na primer, če je učenec vedno znova nagrajen s 

pozornostjo, nagrado za pridobivanje točk pri nogometu, medtem ko pri učenju matematike 

prejme malo priznanja, bo verjetno namenil več časa nogometu kot pa učenju matematike. 

Učitelji skušajo s podeljevanjem ocen, lizik, zvezdic in podobnega za učenje ali kazni za 

neustrezno vedenje, učence motivirati s sredstvi zunanje motivacije (Woolfolk, 2002). 

 

Kot bodoča učiteljica se zavedam, da moram biti previdna pri sredstvih zunanje motivacije, 

saj lahko učenci kaj hitro postanejo odvisni od njih, se na njih preveč navadijo in na njih 

nimajo več učinka. Zato je pomembno, da jih uporabljamo premišljeno.  

2.2.2 Kognitivno pojmovanje motivacije 

»V mnogih pogledih so se kognitivne teorije motivacije razvile kot reakcija na behavioristične 

poglede« (Woolfolk, 2002, str. 323). V tej teoriji ima pomen zavestno izbiranje in odločanje 

ob tehtanju moţnih posledic dejavnosti. Na pomenu so začeli pridobivati posameznikovi cilji, 

pričakovanja, predvidevanja, razlage. Na osebo ne vplivajo neposredno le podzavedne silnice 

ali le zunanji vplivi (npr. podkrepitve). V danih situacijah se lahko sam odloča glede na to, 

kakšne cilje in pričakovanja ima, kako različne vplive predela ter kakšen pomen jim kot 

individualist pripisuje. Pohvala lahko na učenca vpliva pozitivno, negativno ali pa sploh ne 

vpliva, ker je odvisno od tega, kako si jo razlaga. Raziskovalci so ugotovili, da če učenca 

učitelj pohvali za pravilno rešitev lahke naloge, lahko učenec misli, da ima učitelj slabo 

mnenje o njegovih kompetencah (Marentič Poţarnik, 2003). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 15 - 
 

2.2.3 Humanistično pojmovanje motivacije 

Fromm, Maslow in Rogers menijo, da človekovo dejavnost aktivirajo in uravnavajo notranje, 

njemu lastne silnice. Pomembna je zlasti teţnja po razvoju lastnih zmoţnosti po 

samouresničevanju, ki pa jo lahko okolje spodbuja ali pa jo zatre (Marentič Poţarnik, 2003). 

 

Slika 2.1:  Hierarhija potreb po Maslowu 

 

(vir: Maslow, v Marentič Poţarnik, 2003, str. 186) 

 

Iz piramide je razvidno, da so potrebe v hierarhiji in da jih je več vrst. Potrebe prvih štirih 

skupin Maslow imenuje homeostatične, ker teţijo k ravnoteţju. Ostale skupine pa so 

progresivne, ker ravnoteţje rušijo (Maslow, v Marentič Poţarnik, 2003). 

2.2.4 Psihoanalitično pojmovanje motivacije 

Preko psihoanalitičnih teorij motivacije se je uveljavil pojem nezavedne motivacije. To 

pomeni, da človeka vodijo poleg zavestnih tudi podzavestni motivi (Rotar Pance, 2006). 

Freud je bil prvi, ki je opozoril na to, da ima motivacija v veliki meri izvor iz naših 

nezavednih potreb. Zavestni del duševnosti oziroma ego ima nanjo le omejen vpliv. Glavni vir 

motivacijske energije je po njegovem mnenju libido oziroma spolnost (Marentič Poţarnik, 

2003). 

samouresničevanje
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Potreba po spoznavanju

Potreba po spoštovanju
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2.3 Vrste motivacije 

Učitelj bistveno vpliva na učno motivacijo preko sredstev zunanje ali notranje motivacije. Za 

razumevanje in spodbujanje učne motivacije pri učencih je najbolj pomembno, kako 

razrešujemo dilemo med zunanjo in notranjo motivacijo (Marentič Poţarnik, 2003). 

2.3.1 Notranja motivacija 

Notranja ali intrinzična motivacija izvira iz dejavnikov, kot sta radovednost ali interes 

(Woolfolk, 2002). Pri notranji motivaciji je dejavnost tista, ki učenca ali posameznika 

osrečuje in zadovoljuje. Aktivnost je v tej situaciji sama sebi namen oziroma je tista, ki 

nagrajuje. Sami ţelimo razviti svoje kompetence, doseči nekaj, kar nas zanima, nekaj novega 

spoznati oziroma obvladati določeno spretnost. Če smo notranje motivirani, nas pri tem 

spremljajo spontanost, ustvarjalnost, uţitek pri delu in širjenje interesov (Marentič Poţarnik, 

2003). 

 

Učitelja nekateri dejavniki v vzgojno-izobraţevalnem procesu omejujejo pri spodbujanju 

notranje motivacije, npr. šola je obvezna, poudarek je na ocenah, učni načrt predpisan, okolje 

znanja ne vrednoti dovolj … (Marentič Poţarnik, 2003). 

 

O notranji ali intrinzični motivaciji v najčistejši obliki govorimo, ko se učimo zaradi interesa 

oziroma zanimanja za določeno stvar. Razlikujemo dve vrsti interesov. Osebni interesi so po 

navadi trajne pozitivne usmerjenosti do posameznih področij. Le-ti se začnejo razvijati ţe zelo 

zgodaj. Najprej se pojavi razlika v interesu za svet stvari in svet ljudi. Iz tega se kasneje 

razvijejo interesi za posamezne druţboslovne in  naravoslovno tehniške znanosti. Prav tako se 

zgodaj v otroškem obdobju razlikujejo interesi deklic in dečkov. O situacijskih interesih pa 

govorimo, ko ima profesor oziroma učitelj sposobnost, da ustvari situacijo, ko zbudi 

zanimanje pri učencih, ki ga prvotno niso imeli. Interes zbujajo aktivnosti in učne naloge, ki 

so novejše in izzivalne, ravno prav zahtevne, za učence osebno pomembne in jih čustveno ter 

miselno aktivirajo (Marentič Poţarnik, 2003). 
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2.3.2 Zunanja motivacija 

Nasprotna motivacija notranji je zunanja. Ta nastopi, kadar naredimo nekaj zato, da bi 

zasluţili oceno ali nagrado, se izognili kazni ... Sama aktivnost nas ne zanima. Zanima nas 

samo to, kaj nam bo ta dejavnost prinesla (Woolfolk, 2002). Zunanja motivacija po navadi ni 

trajna. Če vir zunanje motivacije izgine, učenec tega več ne bo počel oziroma dejavnost se 

preneha. Po navadi je povezana z nizkim samospoštovanjem ter zaskrbljenostjo. To je zlasti 

takrat, kadar pričakovanim ciljem nismo kos in menimo, da sami s svojim trudom ne 

zmoremo vplivati na izid (Marentič Poţarnik, 2003). Med izrazite vire zunanje motivacije 

spadajo: pohvala, graja, prisila, ocene, priznanja,  tekmovanja …  (Marentič Poţarnik, 2003). 

2.3.3 Prepletenost med notranjo in zunanjo motivacijo 

Bistveno razliko med notranjo in zunanjo motivacijo predstavlja razlog za dejanje, ali je lokus 

kontrole dejanja notranji ali zunanji (Wollfolk, 2002). Včasih pa teţko določimo, ali gre za 

notranji ali zunanji lokus kontrole, ker se lahko v neki dejavnosti pojavita obe motivacije. 

Včasih se lahko v eni dejavnosti obe vrsti motivacije povezujeta in s tem vplivata druga na 

drugo. Zato lahko rečemo, da je delitev na zunanjo in notranjo preveč črno-bela in ne more 

zajeti vseh vrst in ravni motivacije (Marentič Poţarnik, 2003). 

2.4 Motivacija za učenje v šoli 

Učitelji so pri učencih v skrbeh glede razvoja motivacije za učenje. Sestavljajo jo številni 

elementi. »Ti vključujejo:  

- načrtovanje, 

- osredotočenost na cilj,  

- metakognitivno zavedanje tega, kaj se nameravamo naučiti in kako, 

- aktivno iskanje novih informacij, 

- jasno zaznavanje povratnih informacij,  

- ponos in zadovoljstvo ob doseţkih ter odsotnost anksioznosti ali  strahu pred neuspehom« 

(Johnson in Johnson, 1985, v Woolfolk, 2002, str. 354). Motivacija za učenje vsebuje pri 

učencih več kot le ţeljo ali namen učiti se, hkrati vključuje učenčevo kakovost miselnega 

truda (Woolfolk, 2002).  
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Kot učitelji imamo zastavljene tri pomembnejše cilje: 

- pri učencih razviti vrlino motiviranosti za učenje, 

- ustvariti moramo stanje motiviranosti za učenje, 

- da bi naši učenci poglobljeno razmišljali o tem, kar se učijo (Woolfolk, 2002). 

 

»Motivacija za učenje se poveča, kadar so viri motivacije notranji, cilji predstavljajo osebni 

izziv, posameznik je osredotočen na nalogo, usmerjen je k obvladovanju, uspeh in neuspeh 

pripisuje kontroljivim razlogom in je prepričan, da lahko izboljša sposobnosti« (Woolfolk, 

2002, str. 355).  

 

Nevrofiziološke raziskave kaţejo, da lahko glasba pomaga aktivirati moţganska področja, ki 

so vključena pri razvoju motivacije, socialnih spretnostih, samodisciplini, estetskem čutu in 

razpoloţenju (Jensen, 2000). 

2.5 Motivacijski vzorci pri učencih 

Učenci so za učenje v razredu motivirani zelo različno. Juriševič (2006) poimenuje na podlagi 

svoje raziskave načine motiviranja motivacijski vzorci, ki jih razdeli v pet skupin. Za prvo 

triletje devetletne osnovne šole so značilni naslednji štirje motivacijski vzorci: učno 

tekmovalni, učno aktivni, učno nesamozavestni in učno pasivni. 
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Slika 2.2: Motivacijski vzorci, ki so prisotni v prvem triletju devetletne osnovne šole 

 

 

(vir: Juriševič, 2012) 

 

V niţjih razredih so prisotni štirje motivacijski vzorci: učno tekmovalni, učno aktivni, učno 

nesamozavestni in učno pasivni učenci. V višjih razredih pa je prisotnih pet motivacijskih 

vzorcev: učno tekmovalni, učno aktivni, učno nesamozavestni, učno pasivni učenci in učno 

nemotivirani učenci. 

2.5.1 Učno tekmovalni učenci 

Pri motivacijskem vzorcu učno tekmovalnih učencev je prisotnih več motivacijskih 

usmerjenosti, vendar pa prevladuje zunanja motivacijska usmerjenost. V ta motivacijski 

vzorec uvrščamo predvsem učence, kakor tudi učenke, predvsem tiste z visokimi 

sposobnostmi za učenje. Učitelji oziroma profesorji učence s tem motivacijskim vzorcem 

ocenjujejo kot izjemno učno aktivne glede prizadevanja za šolsko delo. Ti učenci so visoko 

učno uspešni (Juriševič, 2006). 

 

Najbolj pritegnemo njihovo pozornost, če jim zagotovimo dovolj tekmovalnih aktivnosti. Pri 

tej skupini učencev je pomembno, da njihovo pozornost postopno usmerjamo na tekmovanje s 

samim seboj. Učitelj mora pri tem tipu vzorca učence spodbujati k oblikovanju notranjih 
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spremenljivih atribucij in jih učiti, kako naj se učijo oziroma pridobivajo učne strategije ter 

učne navade (Juriševič, 2012). 

2.5.2 Učno aktivni učenci 

To je tip motivacijskega vzorca, pri katerem prevladuje notranja motivacijska usmerjenost, 

medtem ko sta zunanja motivacijska usmerjenost ter nemoč in izogibanje prisotni v zelo 

majhni meri (Juriševič, 2006). 

 

Motiviramo jih preko učnih nalog, za katere kaţejo interes. Učencem moramo nuditi učno 

podporo pri učenju. Pri njih je prav tako pomembno, da spodbujamo vrednote doseţka. Le 

tako bodo aktivnejši še na ostalih področjih, za katera drugače niso notranje motivirani 

(Juriševič, 2012). 

2.5.3 Učno nesamozavestni učenci 

Motivacijski vzorec učno nesamozavestnih učencev v šoli motiviramo tako, da z 

organiziranjem učnih aktivnosti in s povratnimi informacijami krepimo njihovo samopodobo. 

Pomoč jim nudimo pri usvajanju učinkovitih učnih strategij ter pri oblikovanju ciljev učenja 

na podlagi zaznanih interesov (Juriševič, 2012). 

2.5.4 Učno pasivni učenci 

Za motivacijski vzorec učno pasivnih učencev je značilna visoka mera nemoči in izogibanja, 

nizka notranja in zunanja motivacijska usmerjenost. Posledica teh usmerjenosti je prav tako 

nizka učna aktivnost. Če jih primerjamo z učenci ostalih motivacijskih skupin, v povprečju 

dosegajo niţjo učno uspešnost (Juriševič, 2006). 

2.5.5 Učno nemotivirani učenci 

Tip motivacijski vzorec učno nemotiviranih učencev je prisoten le pri starejših učencih. Iz 

tega lahko sklepamo, da ga v prvem triletju ne zaznamo. Vse tri motivacijske usmerjenosti so 

prisotne v izjemno nizki meri. Ta motivacijski vzorec je bolj značilen za dekleta, ki so visoko 

učno sposobne učenke (Juriševič, 2006). 
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2.6 Kakovostno motiviranje učencev… 

Učitelji se v vzgojno-izobraţevalnem procesu vse pogosteje sprašujejo, kako kakovostno 

motivirati učence, da bodo med poukom aktivni in motivirani za nadaljnje delo. 

 

Učitelji pri motiviranju učencev uporabljajo motivacijske spodbude, ki jih po Juriševič (2012) 

razdelimo v dve skupini: 

- didaktične motivacijske spodbude, med katere spada sama organizacija učnega 

okolja in učenja, didaktični material, metode dela in izbor nalog; 

- psihološke motivacijske spodbude, med katere spadajo vodenje učenca v učnem 

procesu s povratnimi informacijami, omogočanje učne podpore in usmerjanja pri 

učenju v območju učenčevega bliţnjega razvoja ter ravnanje učitelja v vlogi vzornika.  

 

Menim, da imajo pri kakovostnem motiviranju učencev prednost ustvarjalni učitelji, ki znajo 

uro izpeljati drugače in s tem motivirati učence za nadaljnje delo. 

2.6.1 PPZZ kot celosten model kakovostnega motiviranja učencev 

V razredu učitelji motivirajo učence na različne načine. Zelo uporaben je model motiviranja 

PPZZ, ki naj bi učiteljeva spoznanja o dejavnikih motivacije celovito vključil v vsakdanjo 

prakso. Le-ta povezuje sestavine: 

- tiste, ki vstopajo v učno situacijo oziroma v učni kontekst, 

- tiste, ki se dogajajo med samim učenjem, 

- tiste, ki so posledica učenja oziroma reakcija na rezultate (Keller, 1993, v Marentič 

Poţarnik, 2003). 

 

Priporočljivo je, da ţe vnaprej izdelamo motivacijski načrt za razred. Ko opazimo resne 

teţave v stopnji motiviranosti udeleţencev, naj nas vodi vprašanje: »Kako povečati kakovost 

motivacije pri učencih oziroma otrocih?«. Prav tako obstajajo individualne razlike med 

učenci. Pri nekaterih učencih je naš cilj, da jih sploh pripravimo do učenja, pri drugih  pa, da 

jim spodbudimo interese za dolgoročne cilje (Marentič Poţarnik, 2003). 
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Tabela 2.1: Sestavine in strategije modela PPZZ 

SESTAVINE STRATEGIJE 

POZORNOST (pridobiti, vzdrţevati) uporaba novosti, presenečenja 

zanimivi problemi 

raznolikost, sprememba v pouku 

POMEMBNOST (povečati) uporabnost znanja 

povezovanje z izkušnjami, interesi 

povezovanje z osebnimi cilji 

zadovoljitev potreb (po druţenju,  priznanju, 

zabavi) 

priloţnost za sodelovanje 

ZAUPANJE (v lastne zmoţnosti zgraditi) jasni cilji - pričakovanje uspeha 

prava mera pomoči, vodenja 

podrobne povratne informacije 

moţnost kontrole nad lastnim učenjem 

priloţnost za doseganje izzivalnih ciljev 

ZADOVOLJSTVO (spodbuditi) »naravne posledice« - uporaba naučenega 

priznanje, pohvala, ocena 

povezati doseţke s pričakovanji 

(vir: Marentič Poţarnik, 2003, str. 201) 

 

Kakovostno motiviranje učencev po Marentič Poţarnik (2003)  zajema štiri naslednje stopnje: 

- podrobna analiza udeleţencev z vidika motivacije, 

- opredelitev motivacijskih ciljev oziroma smotrov skladno z ugotovitvami, 

- načrtovanje motivacijskih strategij, 

- poskušanje, spremljanje, izpolnjevanje izbrane strategije. 

 

Glede na stopnjo in vrsto motiviranosti razlikujemo: 

- nemotivirane oziroma pasivne učence, 

- zunanje motivirane učence (motivira jih strah pred kaznijo ali neuspehom), 
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- učence s ponotranjeno motivacijo (pridno opravljajo naloge, odvisni od zunanjih 

pobud in priznanj), 

- učence z mešano motivacijo, 

- notranje motivirane učence (Marentič Poţarnik, 2003). 

 

Učitelji morajo pri učencih vedno povečati kakovost motivacije, saj vsi učenci niso enaki. Pri 

nekaterih učencih je naš cilj ţe, da jih sploh pripravimo do učenja, medtem ko pri drugih gre 

za dolgoročni cilj, in sicer da jim spodbudimo interese in jih osamosvojimo (Marentič 

Poţarnik, 2003). 

 

Učiteljevo pomembno oprijemališče za razvijanje kakovostnejše motivacije pri učencih je 

torej vplivanje na pozitivni vzorec pripisovanja pri učencih. Učitelj v razredu ravna tako, da 

pripisovanje uspeha ali neuspeha usmeri na notranje dejavnike oziroma na tiste, na katere je 

moč vplivati. Učenci morajo povezati uspeh z lastnim naporom, medtem ko naj bi neuspeh 

povezali s pomanjkanjem napora in nikakor ne s prenizkimi sposobnostmi (Marentič 

Poţarnik, 2003). 

2.6.2 Strokovna kompetentnost učiteljev za motiviranje učencev 

Vsak učitelj si ţeli, da bi bili njegovi učenci med poukom čim bolj motivirani in aktivni.  

Vendar strokovna kompetentnost učiteljev za motiviranje učencev v osnovni šoli zajema 

poleg oţjega strokovnega ter pedagoško-didaktičnega znanja še strokovno znanje na štirih 

vsebinskih področjih (Juriševič, 2012). Prvo vsebinsko področje, ki ga učitelj mora poznati, je 

poznavanje razvojnih značilnosti učencev določene starosti.  

 

Po (Sicherl-Kafol, 2001) so opredeljene razvojne značilnosti pri učencih od 6 do 8 let za 

afektivno-socialni razvoj, kognitivni in psihomotorični razvoj. Le-te so razvidne iz naslednje 

slike: 
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Slika 2. 3: Razvojne značilnosti učencev prvega triletja devetletne osnovne šole 

 

(vir: Sicherl-Kafol, 2001) 

 

Slika 2.4: Štiri vsebinska področja, ki jih učitelj prvega triletja mora poznati za učinkovito 

motiviranje svojih učencev 

 

(vir: Juriševič, 2012) 

 

AFEKTIVNO-SOCIALNI 
RAZVOJ

• želja pomagati drugim

• poveča se želja po 
uspešnosti

• radovednost

• potreba po toplini, 
varnosti, individualni 
pozornosti, sprejetosti

• napredovanje v 
obvladovanju čustev

• skozi igro oblikujejo 
skupine (enospolne)

PSIHOMOTORIČNI 
RAZVOJ

• potreba po gibanju

• napredek v ravnotežju

• nadzor zapestja in 
prstov na roki

• natančno metanje 
predmetov v cilj

• zaključen razvoj 
temeljnih gibalnih 
zmožnosti (skoki, tek ... 
)

• enolične gibalne 
aktivnosti utrujajo

KOGNITIVNI RAZVOJ

• celostno, 
nediferencirano 
zaznavanje

• prehod od 
predoperativne v 
konkretno operativno 
mišljenje

• razvoj konzervacije, 
klasifikacije, seriacije

• govor postaja element 
mišljenja

• kratka pozornost

• napreduje sposobnost 
pomnenja

DA BI UČITELJI 
UČINKOVITO MOTIVIRALI 

UČENCE, MORAJO 
POZNATI:

PSIHOLOŠKO NARAVO 
MOTIVACIJE

DELOVANJE MOTIVACIJE V 
PROCESU UČENJA

OZIROMA  PREPOZNAVATI  
IN UPOŠTEVATI RAZLIČNE 

MOTIVACIJSKE 
ZNAČILNOSTI UČENCEV

RAZVOJNO PSIHOLOŠKE 
ZNAČILNOSTI UČENCEV
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Juriševič (2012) je v knjigi Motiviranje učencev v šoli natančno opredelila vsa štiri vsebinska 

področja, ki naj bi jih učitelj poznal za kakovostno motiviranje učencev v razredu. Le-ta so: 

- znanje na področju poznavanja razvojnopsiholoških značilnosti učencev, ki  zajema 

poznavanje razvojnih potreb učencev, izkušenj, učnih potreb in  stopnjo njihovih 

zmoţnosti za razumevanje učne snovi; 

- znanje na področju delovanja motivacije v procesu učenja v smislu zagotavljanja 

optimalno učno spodbudnega okolja v šoli in spodbujanja razvoja učne motivacije 

učencev; 

- znanje na področju prepoznavanja različnih motivacijskih značilnosti učencev oziroma 

znanje o motivacijskih vzorcih; 

- znanje na področju psihološke narave motivacije, kar pomeni znanje o vsebini 

oziroma strukturi in sestavinah motivacijskega procesa ter o pomenu metamotivacije. 

 

Kot bodoči profesorji razrednega pouka se moramo zavedati pomembnosti pedagoškega 

poslanstva  v smislu starodavne kitajske modrosti, ki narekuje: »… da je treba ljudi navdušiti 

za morje, če ţelimo, da bodo gradili čolne, prečkali oceane ter spoznavali nova obzorja; v šoli, 

ki jo metaforično lahko razumemo kot ocean modrosti, je s tega naslova motiviranje učencev 

zato pravica in dolţnost slehernega učitelja oziroma pomemben del njegove strokovne 

kompetentnosti, ki se uresničuje v sorazmerju s tem, koliko je tudi sam dobro motiviran za 

učenje« (Juriševič, 2012, str. 7). 

2.6.3 Iztočnice za zbujanje pozornosti 

Med poukom kakovostno pritegnemo pozornost učencev z različnimi iztočnicami za zbujanje 

pozornosti. Iztočnice so lahko vizualne in/ali zvočne. Pomembno je, da hitro in učinkovito 

pritegnejo pozornost. Za Pattersonovo (2003) so se naslednje iztočnice dobro obnesle tako v 

vrtcu kot v gimnaziji. 

 

ZVOČNE IZTOČNICE 

- Udarimo s kladivom 

Kladiva so odlična iztočnica, saj so velika in pisanih barv. Ko z njimi potrkamo po 

mizi, se razleţe hrupen zvok. 
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- Zapiskajmo 

Piščalka za telovadbo se obnese veliko bolje kot kričanje. En pisk lahko pomeni: 

»Sedite in se umirite.« Dva piska pomenita: »Potrebujem vašo pozornost.« 

Potresimo z ropotuljico 

Vsako manjšo pločevinko, v katero damo nekaj kamenčkov, riţa, kovancev, frnikol, 

na vrhu pa jo prelepimo z lepilnim trakom, lahko spremenimo v ropotuljico. Ta 

metoda je neskončno boljša od kričanja. 

- Ritmično ploskajmo 

V razredu lahko učitelj pozornost učencev pritegne z ritmičnim ploskanjem, ki naj 

traja pribliţno tri udarce rok. Ploskanje moramo pred tem vaditi z otroci. Po potrebi ga 

lahko večkrat ponovimo. Če ţelimo, lahko z nami ploskajo tudi učenci in pri tem 

sodelujejo. Ko se učenci navadijo na to iztočnico, lahko sekvence vedno znova 

spreminjamo. Pri tem se morajo umiriti in hkrati pozorno prisluhniti, če hočejo ujeti 

ritem ploskanja. 

- Potrkajmo po posodici za bombone 

 

GLASOVNE IZTOČNICE 

- Šepetajmo 

Razredu šepetaje povemo preprosta navodila. Učenci se bodo med poslušanjem umirili 

in skušali ujeti naše šepetanje. Zavedati se moramo, da se ta iztočnica ne obnese 

vedno, kljub temu pa je odlična sprememba za katero koli iztočnico. 

- Izštevajmo 

To iztočnico moramo z učenci najprej vaditi. Nato damo navodilo, da imajo časa pet 

sekund. Potem začnemo izštevati 5, 4, 3, 2, 1. Na začetku govorimo glasno, nato 

čedalje tišje.  

 

NEME IZTOČNICE 

- V razredu imamo narisan velik stop znak. Ko ga pokaţemo učencem, se navadijo, da 

ob tem obmirujejo, sedejo za mize in prisluhnejo naši razlagi oziroma navodilom za 

nadaljnje delo. Ta iztočnica je zlasti učinkovita pri mlajših učencih in jih prav tako 

navaja upoštevati cestni znak stop.  
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GLASBENE IZTOČNICE 

- Viža 

Za znamenje uporabimo melodijo, ki jo lahko izbere tudi razred sam. V trenutku, ko jo 

otroci zaslišijo, morajo prisluhniti navodilom. Odvrtimo le nekaj taktov pesmi. 

Priporočljiva je glasba  Pink panter … 

- Instrument 

Še posebej dobro se obnesejo ritemski instrumenti: tamburin in cimbale.  

- Glasbena skrinjica 

Otroci imajo zelo radi njen zvok. Imamo jo na mizi in jo uporabljamo izključno mi 

(Paterson, 2003). 

 

Iztočnico uvedemo po naslednjih postopkih: 

- najprej se z učenci pogovorimo o pomenu iztočnice, 

- nato iztočnico, ki smo jo izbrali, predstavimo učencem, 

- razloţimo odziv na iztočnico, 

-  iztočnico večkrat zvadimo, 

- utrjujmo hiter odziv na iztočnico (v času treninga so dobrodošle nagrade: bomboni, 

čokolada, nalepke …), 

- pohvalimo učence, ko se pravilno odzovejo na iztočnico, 

- pri uporabi iztočnice smo dosledni, 

- učencem prepovemo uporabo predmeta, ki nam sluţi kot iztočnica, 

- občasno ponovimo, zakaj smo se odločili za uporabo iztočnice in kakšno vedenje 

pričakujemo od učencev (Paterson, 2003). 

 

Vsak razred je drugačen, zato mora učitelj sam ugotoviti, katero iztočnico za zbujanje 

pozornosti bo uporabil, da bo učinkovita v razredu. 
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2.6.4 Hitre motivacijske dejavnosti 

Patersonova (2003) navede nekaj predlogov, kako hitro motivirati učence na začetku ure z 

različnimi slušnimi, vidnimi in miselnimi dejavnostmi: 

 s pomočjo razpoloţenjske glasbe oziroma s kratkim glasbenim odlomkom lahko hitro 

prikličemo pravo razpoloţenje za različne predmete, 

 s pripovedovanjem šale, 

 z zabavno prigodo o svojih dogodivščinah, 

 z uporabo mehurčkov, 

 trik s klobukom, 

 z veliko vrečo (uro začnemo, da iz vrečke potegnemo predmet, ki smo si ga izbrali in 

učence vprašamo, o čem bo po njihovem govorila učna snov), 

 z domišljijskimi doţivetji (učence z domišljijskimi potovanji povedemo na kraj, ki jih 

bo vpeljal v učno snov)  … 

 

3.0 GLASBENA VZGOJA 

3.1 Pregled razvoja glasbene vzgoje 

Glasbena vzgoja je del glasbene kulture. V primitivnih skupnostih se je pojavljala pri 

magičnih obredih. Njena funkcija je bila zadovoljevanje vsakodnevnih potreb. Mlade je bilo 

potrebno naučiti igranja na primitivne instrumente in petja. S temi dejavnostmi so vplivali na 

dobro voljo nadnaravnih sil in boţanstev (Denac, 1997). 

 

V antični Grčiji se pojavi glasbena vzgoja v smislu oblikovanja karakterja mladega človeka. Z 

njeno pomočjo so ţeleli razviti harmonično razvite osebnosti, saj zavzema glasbena vzgoja 

pomembno vlogo pri razvoju otrok  (Denac, 1997). »Če ţelimo s pomočjo glasbe vplivati na 

človečnost, je potrebno človeka za glasbo vzgojiti, to pomeni, narediti ga občutljivega za 

glasbeno umetnost« (Platon, v Denac, 1997, str. 41). 

 

Srednji vek priznava glasbo samo v sluţbi cerkve, medtem ko obdobje reformacije prinese 

spremembo v šole, ker uvede ljudsko melodiko. V obdobju francoske revolucije se oblikujejo 

zahteve po glasbeni izobrazbi učiteljev. Nato se v obdobju prehoda iz 19. v 20 st. pojavi 
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značilno iskanje in oblikovanje številnih metod glasbenega opismenjevanja, vendar pa je še 

vedno je v ospredju pridobivanje spretnosti petja po notah. 

 

Istočasno se v posameznih delih Evrope začne poudarjati vrednost glasbe in glasbene vzgoje v 

okviru splošnega izobraţevanja. V Sloveniji se kmalu pojavijo novi načini obvladovanja 

intonacije otroške melodike v različnih učbenikih (Denac, 1997). 

3.2 Opredelitev predmeta glasbena vzgoja 

Glasba se pojavi v vsaki kulturi. Je potreba vsakega človeka v vseh časih. Skozi glasbo ljudje  

izraţajo ţeljo po oblikovanem zvočnem okolju, ustvarjalnosti in zvočni komunikaciji (Učni 

načrt, 2011). »Ker so njene vrednote nenadomestljiv dokaz kulturne samobitnosti, pomaga 

učencem razumeti sebe v odnosu do drugih ter spleta vezi med domom, šolo in svetom«   

(Učni načrt, 2011, str. 4). Glasbena vzgoja ponuja učencem izkušnje za aktivno in selektivno 

poslušanje glasbe na različnih prireditvah in v medijih. Je oblika komunikacije, ki vpliva na 

naše misli, občutja in delovanje. Pri učencih spodbuja samodisciplino, estetsko občutljivost, 

ustvarjalnost, umetniško izraţanje ter sodelovanje v druţbenem okolju. Interdisciplinarne 

povezave področja glasbe z ostalimi področji omogočajo razgledanost na umetniških in 

znanstvenih področjih. Temeljne metode poučevanja glasbene vzgoje se izvajajo preko 

dejavnosti izvajanja, poslušanja, ustvarjanja. To omogoča sprejemanje različnih oblik glasbe, 

presojanje in vrednotenje. Sodobna glasbena vzgoja ima izhodišče v glasbi kot umetnosti in 

glasbenopedagoški znanosti (Učni načrt, 2011). 

3.2.1 Naloge glasbene vzgoje 

Denac (1997) je določila naloge glasbene vzgoje: 

- razvijati zanimanje za glasbo in ţeljo po aktivnem sodelovanju v različnih glasbenih 

dejavnostih; 

- razvijati otrokov posluh, sposobnost opaţati glasbene elemente, glasbeno pomnjenje 

ter sposobnost reproducirati; 

- s primerno izbranimi umetniško vrednimi deli vplivati na razvoj estetskega okusa; 

- z  različnimi glasbenimi aktivnostmi spodbujati ustvarjalne sposobnosti otrok; 

- razvijati kompetenco poslušanja glasbe oziroma ustvarjanja glasbenih vsebin v 

lastnem predstavljanju; 
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- zagotoviti otroku različne dejavnosti za izvajanje glasbe. 

3.3 Funkcija glasbene vzgoje pri celostnem razvoju otrokove osebnosti 

Glasba človeku pomaga, da z njo osebno raste in si s pomočjo nje bogati ţivljenje. Ţe v 

preteklosti so ji dajali poseben pomen, saj so ji v antični Grčiji priznavali magično moč. V 

Angliji je leta 1838 postala del učnega načrta. Z različnimi glasbenimi dejavnostmi torej 

vplivamo na celostni in uravnoteţeni afektivni, socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj 

otrokove osebnosti. V zadnjih letih se je odnos do glasbene vzgoje zelo spremenil. Dandanes 

ni več samoumevno, da učenci z veseljem pojejo, igrajo, ustvarjajo. Razloge za takšno stanje 

lahko iščemo v mnoţici akustičnih draţljajev, kar povzroča pasiven odnos do glasbenih 

dejavnosti in v zapostavljenosti otrokovega estetskega razvoja. To se v praksi kaţe kot 

površen odnos učencev do umetniških področij, v njenih stereotipnih modelih ali celo v 

odsotnosti tovrstne komunikacije (Denac, 2012). 

 

Glasbena vzgoja ima pomemben vpliv na celosten in uravnoteţen razvoj učencev v osnovnih 

šolah. Z različnimi glasbenimi dejavnostmi razvijamo sposobnosti zaznavanja, doţivljanja, 

ustvarjanja in vrednotenja estetskih razseţnosti glasbe. Vplivamo na telesni razvoj in 

razvijamo motorične sposobnosti ter razvijamo slušno zaznavanje, govor, usmerjeno 

pozornost, domišljijo, mišljenje. S poslušanjem, izvajanjem in ustvarjanjem ne vplivamo 

samo na glasbeni razvoj, ampak tudi na splošni estetski, moralni, telesni in intelektualni 

razvoj otrokove osebnosti (Denac, 2012).  

 

Glasbena vzgoja oziroma glasbene dejavnosti v luči srca, uma, telesa podpirajo otrokov 

čustveni, duhovni, socialni, telesni in estetski razvoj (Sicherl-Kafol, 2001). 
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3.4 Vpliv glasbene vzgoje na afektivno-socialni, psihomotorični in 

kognitivni razvoj otroka 

Glasbena vzgoja je za učence zelo pomembna, saj deluje na otroka celostno: 

- vzdrami srce (afektivno-socialni razvoj); 

- um (kognitivni razvoj); 

- telo (psihomotorični razvoj) (Sicherl-Kafol, 2001). 

 

Poglejmo si nekaj raziskav, ki potrjujejo vpliv glasbene vzgoje na posamezna področja 

otrokove osebnosti: 

 

 Na razseţnosti glasbene vzgoje opozarja raziskava Baconove, ki je pokazala pozitiven 

vpliv glasbene vzgoje na razvoj otrokovih kognitivnih, afektivnih, socialnih in 

psihomotoričnih sposobnosti. Avtorica je ugotovila večje učne doseţke madţarskih 

učencev v osnovni šoli z razširjenim obsegom glasbenega pouka. Rezultati raziskave 

so pokazali pozitivno korelacijo med vajami ritma in matematičnimi sposobnostmi, 

med aktivnim poslušanjem glasbe ter doseţki učenja tujih jezikov in glasovno 

modulacijo ter med melodičnim posluhom in estetsko občutljivostjo ter med 

skupinskim petjem, instrumentalno igro in socializacijo otrok (Bacon, 1971, v Sicherl-

Kafol, 2001). 

 

 Z nadaljnjimi raziskavami so dokazali učni prenos glasbene vzgoje na druga 

predmetna področja. Poskusi so potrdili, da razvitost  posluha vpliva na obvladovanje 

pravopisa in da vaja ritma razvija pozornost pri matematiki  (Ladics, 1999). 

 

 Glasbena vzgoja pozitivno vpliva na telesno zdravstveno stanje. Na otrokovo telo 

deluje v pozitivnem smislu celo samo poslušanje glasbe. Campbell (2004) je s 

pomočjo številnih raziskav prišel do zaključka, da glasba vpliva na krvni pritisk, srčni 

utrip, dihanje, povečuje količino epinefrina, zmanjšuje mišično napetost, izboljšuje 

telesne gibe ter koordinacijo in navsezadnje krepi imunski sistem. Iz navedenega 

lahko sklepamo, da ima glasbena vzgoja pozitivni učinek na telesno-gibalni razvoj 
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otroka. Gibanje v razredu je lahko zelo ustvarjalno, še posebej, če je podprto s 

primerno izbrano glasbo in se spremeni v plesno izraţanje. 

 

 Otrok skozi različne dejavnosti poslušanja, izvajanja, ustvarjanja intelektualno raste, 

ker ga glasba vodi k razmišljanju in reševanju problemov ter organizaciji zaznav v 

smislu povezav, primerjav in ustvarjanju novih pojmov. Ob petju in poslušanju glasbe 

si otrok pridobiva besedni zaklad, ki razvija rabo jezika in mu pomaga pri učenju 

različnih besednih in zvočnih vzorcev (Pesek, 1997). 

 

 Moč glasbene vzgoje vzbudi v otrocih najgloblje emocije prav zaradi svoje estetske 

dimenzije, ki se nanaša na proces dojemanja, občutenja, organiziranja in razmišljanja 

o glasbenih izkušnjah ter njihovih povezavah (Pesek, 1997). 

 

 V raziskavah, ki vključujejo otroke s posebnimi potrebami oziroma učnimi teţavami, 

so si zadali, da bodo poskušali izboljšati učenje in učno storilnost s pomočjo glasbene 

vzgoje. Dokaţejo, da glasbena vzgoja vpliva na razvoj sposobnosti branja (Nicholson, 

1971, v Denac, 2012). Ugotovijo tudi, da glasbena vzgoja vpliva na izboljšanje učne 

storilnosti pri slabših učencih (Seides, 1972, v Denac, 2012). Z zakonom je tudi 

določeno, da je dandanes v javne šole vključenih čim več učencev s posebnimi 

potrebami. Uporaba glasbenih dejavnosti nam pomaga pri motivaciji učencev in celo 

vpliva na učno storilnost. 

 

 Raziskava Denacove je pokazala oziroma dokazala pozitivne vplive intenzivne 

predšolske glasbene vzgoje na razvoj: samozaupanja, sodelovanja, sposobnosti 

vokalne, instrumentalne ter gibalne ustvarjalnosti, glasbenega pomnjenja, gibalne 

ustvarjalnosti, slušnih zaznav in predstav, usmerjene pozornosti, melodičnih 

sposobnosti, zbranega poslušanja, zanimanja, občutljivosti za estetsko interpretacijo, 

notranje motivacije, instrumentalno-tehničnih spretnosti, gibalnega in likovnega 

izraţanja glasbenih vsebin in socialnih odnosov (Denac, 1997, v Sicherl-Kafol, 2001). 
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 V Belgiji so z longitudinalno raziskavo dokazali povezavo med predmetom glasbene 

vzgoje z afektivno-socialnim razvojem ter razvojem matematičnih in bralnih 

sposobnosti (Meyer, Oly, 1997, v Sicherl-Kafol, 2001).  

 

 Campbell  (2004) v knjigi Mozart za otroke opisuje, da zaradi veliko razlogov mnogo 

otrok, ki vstopa v šolo, ni sposobnih prilagoditi se. To pomeni, da svoj osebni ritem ne 

znajo povezati z ritmom drugih. Ta nezmoţnost lahko pri majhnemu otroku povzroči 

stres. Včasih teţava ni v otroku oziroma učencu, ampak v okolju: šolska disciplina, 

drugi neprilagojeni otroci, ki zbranost nenehno motijo. Avtor poudarja, da »glasbeno 

izobraţevanje otrok ni modna muha« (Campbell, 2004, str. 203). Dobra glasbena 

vzgoja vpliva oziroma se dotakne otrokovega uma v telesu. Nujno potrebna je za 

ritem, socialno zavest, ravnoteţje, čustva in vse bolj zapleteno razmišljanje otrok 

(Campbell, 2004).  

 

Na temelju  različnih raziskav ugotavljamo, da ima glasbena vzgoja integrativno razseţnost, 

ker poleg glasbenega razvoja spodbuja napredek na vseh treh področjih učenčevega razvoja, 

zato ugotavljamo, da ima glasbena vzgoja pomembno mesto in vlogo pri celostnem pouku  

(Sicherl-Kafol, 2001). 

3.5 Glasbene dejavnosti pri pouku glasbene vzgoje 

»Ukvarjanje z glasbo spodbuja duševni in telesni razvoj, čustvovanje, smisel za lepoto in 

ustvarjalnost. Glasba kot umetnost in umetnostni predmet zajame posameznika celostno. 

Koncept celostne glasbene vzgoje vključuje glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja« (Sicherl-Kafol, 2001, str. 17).  

 

Po Sicherl-Kafolovi (2001, str. 125-126) razvrščamo metode glasbenega poučevanja in učenja 

glede na področja glasbenega razvoja v metode izvajanja, metode poslušanja in metode 

ustvarjanja. 

Metode dejavnosti izvajanja: 

1. ritmična izreka, 

2. petje, 

3. igranje na otroška glasbila, 
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4. gibalno/likovno izvajanje ob glasbi, 

5. delo z glasbenim zapisom. 

Metode dejavnosti poslušanja: 

1. doţivljajsko poslušanje, 

2. analitično poslušanje. 

Metode dejavnosti ustvarjanja: 

1. estetsko oblikovanje glasbenih vsebin, 

2. ustvarjanje glasbenih vsebin, 

3. likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi. 

 

4.0 GLASBA KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO PRI POUKU 

Glasba kot motivacijsko sredstvo v vzgojno-izobraţevalnem procesu zavzema pomembno 

vlogo pri motivaciji učencev v prvem triletju devetletne osnovne šole. Z glasbo si učitelj 

lahko pomaga ustvariti pozitivno razpoloţenje ţe v uvodni motivaciji in s tem vpliva na 

čustva učencev. Učitelj si v učnem procesu pomaga motivirati učence s pomočjo glasbe kot 

motivacijskega sredstva v okviru naslednjih glasbenih dejavnosti: 

4.1 Izštevanke 

Z izštevankami se otroci spoznajo ţe v vrtcu. Razredni učitelj pa jih lahko uporablja v 

različne namene in pri različnih predmetih tudi v šoli na razredni stopnji. S pomočjo izštevank 

ter drugih otroških iger in pesmi učenci najbolj spontano občutijo ritem v izreki in gibanju 

(Koban Dobnik, 2005).  

 

Pri izštevankah je bistveni element ritem, ki sledi govoru v smislu enakomernosti. Ljudske 

izštevanke so pogosto šaljive vsebine in za otroke zelo zanimive, ker so povezane s starim 

jezikom in ljudskim izročilom (Jeţ Brezavšek, 2002). 

 

Izštevanke lahko spremljamo tudi z lastnimi, improviziranimi ali Orffovimi glasbili. 

Poveţemo jih lahko tudi z ustvarjalnim gibom, tako da otroci na vsak zlog dodajo svoj gib. 

Pred začetkom igre je običajno treba določiti nekoga, ki bo igro začel in pri tem se največkrat 

posluţujemo izštevank. Tisti, ki je prvi izštet lovi, pri skrivanju miţi ali pa morda določimo 
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nekoga, ki bo pospravil razred, prinesel kaj od doma, pomagal sošolcu … Prav tako 

izštevanke pomagajo učencem, da se med poukom sprostijo. 

Slika 4.1: Izštevanke s svojimi rimami in smešnim besedilom pričarajo otrokom nasmeh na 

obrazu 

(vir: http://www.druzinskitrenutki.si) 

» Ančka,bančka, pomarančka 

v prvi klopici sedi 

in napiše črko i!« (Oblak, 2006, str. 6) 

Dandanes si pri utrjevanju izštevanke lahko pomagamo z računalniškim programom, s 

pomočjo katerega učenci poslušajo izštevanko v izbrani hitrosti, merijo in izvajajo izštevanko 

v poljubnem tempu. Nato lahko izreko besedila spremljajo z različnimi ritmičnimi 

instrumenti, kot sta npr. tamburin in boben (Zajc, 2010). 

4.2 Uganke 

Učenci lahko pri ostalih predmetih uporabijo glasbo kot motivacijsko sredstvo tudi v obliki 

glasbene dejavnosti izvajanja, tako da npr. uganko ritmično izrekajo ali jo zapojejo ali pa to 

naredi učitelj sam. 

 

Pri ritmičnih ugankah vodja zaigra na lastna glasbila različne ritmične vzorce. Pri tej 

dejavnosti učenci posnemajo in poimenujejo vzorce z ustreznimi ritmičnimi zlogi. Pri 

melodičnih ugankah pa učenci ugibajo pesem, ki jo učitelj zapoje na nevtralni zlog. Ko učenci 

ugotovijo za katero pesem gre, jo zapojejo (Sicherl-Kafol, 2011). 

Marsikateri šumi iz našega okolja so za otroka kljub neprijetnemu zvoku zanimivo izhodišče 

za ustvarjalne igre. Zvoke lahko učence naučimo preko zvočnih ugank, pri katerih otroci 
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ugibajo zvok, ki ga nekdo izvabi iz instrumenta ali pa jih povzroči z lepenko, škatlo, mizo … 

(Braemer et al., 1984). 

 

Tako lahko učenci človeške korake ponazorijo s trkanjem lesenih kock, grmenje lahko 

uprizorijo tako, da močno udarjajo na različne instrumente ... Jakost udarcev učenci pri teh 

dejavnostih stopnjujejo ali zmanjšujejo. 

4.2.1 Moja prva melodija za glasbeno uganko o Polžu 

Sem majhen in počasen,  

a vseeno zelo močan.  

Kamorkoli grem,  

hišico s seboj imam ( Učne priprave, 2004). 

 

Slika 4.2: Notni zapis glasbene uganke o Polţu 
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4.3 Reki 

Reke lahko uporabimo v smislu ritmičnega izrekanja besedila. Z ritmičnim govorom in 

ritmizacijo poglabljamo ritmični posluh in kakovost izreke. Učitelj mora izbirati zanimiva 

besedila, ki spodbujajo artikulacijo ter govorno in gibalno motoriko. Izrekamo lahko 

izštevanke, uganke, reke, odlomke pesmi … (Oblak, 2000). Učenci jih lahko spremljajo tudi z 

igranjem na lastna, improvizirana ali Orffova glasbila. Pri izrekanju si učenci razširijo svoj 

besedni zaklad in usvajajo pojem ritma. 

4.4 Odlomki pesmi ljudskega in umetnega izvora 

V uvodni motivaciji ali med ostalimi artikulacijskimi stopnjami lahko uporabimo različne 

odlomke ljudskih in umetnih pesmi. Učenci se bodo med petjem sprostili in si nabrali novih 

moči za delo, saj je petje neke vrste telovadba za otrokovo telo in dušo (Orton, 2008, v  

Rupnik, 2011). 
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4.4.1 Moja prva pesem z naslovom Moj prijatelj medo 

Slika 4.3: Notni zapis pesmi z naslovom Moj prijatelj medo 
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4.5 Koračnice 

Otroci se srečajo s koračnicami ţe v vrtcu, saj predvsem mlajši otroci zelo radi korakajo. Pri 

tem se drţijo vojaško vzravnano  in v vrsti korakajo po prostoru. Učenci si lahko izdelajo tudi 

kape ter prapor z njihovimi imeni. Ob vsem tem pa jih spremlja ţivahni ritem koračnice. 

Učenec na čelu lahko igra na činele, katerih zvok naredi vse še bolj zanimivo (Paterson, 

2003). Pri koračnicah se učenci prav tako srečajo z enakomernim ritmom v pesmi, ki jih 

sprošča. 

 

Slika 4.4: Otroci med korakanjem koračnice 

 

 

Vir: (Denac, 2011, str. 24) 

4.5.1 Moja prva koračnica 

BESEDILO KORAČNICE 

Ena, dva, ena, dva, smo vesela druščina. V šoli pridno se učimo, se uspeha veselimo, se 

uspeha veselimo! 
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Slika 4.5: Notni zapis Koračnice za prvošolčke 

 

 

 

4.6 Rajalne igre 

Rajalne igre so lahko ljudskega ali umetnega izvora. V preteklosti so bile rajalne igre 

predvsem skupinski plesi, ki so jih plesali odrasli. Odrasli so jih kmalu opustili, plesati pa so 

jih začeli otroci (npr. Abraham, Bela bela lilija, Trden most, Dreto šivat, Kovtrčki …). Z njimi 

ohranjamo ljudsko izročilo in bogatimo otrokov odnos do ljudske umetnosti (Koban Dobnik, 

2005). 
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Rajalne igre so elementarne igre, ki vključujejo gibanje otrok. So zelo pomembne, ker ritem 

otroke sprošča. Pomembne so tudi z vidika socializacije, saj se učenec ob dogovorjenih 

pravilih igre ter skozi prostorsko in gibalno obliko vključuje kot individualist v skupino. Pri 

tem vključuje govor ali petje ter gibalni motiv in telesni stik kot neverbalno komunikacijo 

(Koban Dobnik, 2005). 

Rajalne igre spadajo med skupinske otroške ljudske plese, ki se povezujejo z govorjenim 

besedilom ali petjem. Hkrati s petjem tvorijo rajalne igre nerazdruţljivo celoto. Pri rajalni igri 

Bela lilija ima eden od učencev posebno vlogo, ki mu določa drugačno gibanje od ostalih 

učencev. Pri igrah brez vloge, med katere spada tudi Ringaraja, pa se vsi učenci gibljejo 

enako in nihče med njimi nima posebne vloge. Pri teh vrstah iger otrok razvija različne 

gibalne sposobnosti, ki sestavljajo posamezne gibalne elemente in jih zdruţuje v večje celote. 

Preko teh iger otrok razvija občutek za ritem, posluh, uvaja se v petje in pridobiva gibalno-

prostorske predstave. Neposreden telesni stik oziroma dotik v rajalni igri nudi otroku občutek 

varnosti in pripadnosti skupini. Otrok se usklajuje s skupino in se vanjo vključuje (Koban 

Dobnik, 2005). 

Slika 4.6: Rajanje otrok 

 

(Vir: http://www2.arnes.si/~lmilut/rajalneigremaj) 

Bela, bela lilija 

»Bela, bela lilija, v krogu pleše deklica, poskoči enkrat, poskoči dvakrat, prikloni glavo, zapri 

oči in si eno izvoli. Zdaj pa še ugani, katera sestra je« (Koban Dobnik, 2005, str. 71). 
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4.7 Meditacija ob glasbi 

»Meditacija je tišina, ki krepi in izpopolnjuje. Tišina je besedni izraz neizrekljivega« 

(SriChinmoy, v Zagorc, 2003, str. 121). 

 

Meditacija je zapleteno poduhovljeno stanje, oddaljeno od stvarnosti. Izhodišče meditacije je 

lahko glasba, sanjarjenje, knjiga … Učence s pomočjo meditacije naučimo: 

- umiriti beţeče se misli in se osredotočiti na eno stvar,  

- prisluhniti svojemu notranjemu glasu, 

- za nekaj časa se umakniti iz vsakdanjega nemira in se sprostiti, 

- izboljšati zbranost, popestriti domišljijo in sposobnost predstavljanja (Menih, Srebot, 

1996). 

 

Pri otroku moţganski hemisferi oziroma polobli delujeta bolj skladno kot pri odraslih. Desna 

stran poloble je intuitivna, medtem ko je leva racionalna. Namen meditacijskih vaj za otroke 

je spodbujanje ţe obstoječih sposobnosti in njihovo ohranjanje. Prav v današnjem hitrem in  

hrupnem času je še posebej pomembno, da ima vsak svoj notranji mir, iz katerega črpa 

ustvarjalnost in ţivljenjsko moč. Te vaje učencem omogočajo umiriti beţeče misli in se 

skoncentrirati na eno stvar. Prav te sposobnosti pa otrokom oziroma učencem današnjega časa 

primanjkuje. Učitelj, ki uporablja meditacijske vaje, učence popelje v svet domišljije, slik, 

barv, zvokov, okusov in dogodkov. V tem svetu lahko postane kdor koli hoče, potuje kamor 

koli hoče. Pri teh dejavnostih lahko otrok odkrije bogastvo svoje lastne domišljije. Za 

šestletnega otroka je dovolj pet minut meditacije. Otroci naj svet meditacije odkrivajo z 

veseljem, ne utrujajmo jih, da ne bodo zgubili volje (Menih, Srebot, 1996). 

 

V meditaciji obstaja več vrst tehnik, s katerimi dosegamo osredotočenost. Prvi tip tehnik se 

osredotoča na objekt in stalno vrača pozornost na objekt. Objekt je lahko določen predmet, 

mandala, slika oziroma lahko gre za ponavljanje določenih besed, manter, zlogov … Pri tej 

vrsti tehnike gre za vizualizacijo predmetov in dogodkov oziroma gre za sledenje in 

zaznavanje ritma dihanja. Drugi tip tehnik se nanaša na receptivno meditacijo, kjer svet samo 

opazujemo. Zavest je kot ogledalo, ki ostaja nespremenjeno. Meditacija preţene oblake in 

mesec zasije v vsej svoji svetlobi. Tretji tip tehnik meditacije se nanaša na prečiščujočo 
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meditacijo. Pri tej vrsti tehnik se srečujemo s temnimi stranmi zavesti, z energijami strahu, 

bolečine … Pri tem spreminjamo predvsem odnos do sebe (Zagorc, 2003). 

 

Meditacija pozitivno vpliva na naše vsakdanje ţivljenje, saj se postopno v naši notranjosti 

krepi občutek, da smo vse bolj realni. S pomočjo vaj meditacije poglabljamo svoje 

sposobnosti doţivljanja in krepimo sposobnosti zaznavanja z vsemi čuti (Huth, 1992). 

 

V razredu lahko izvajamo skupinsko meditacijo. Začetek in konec meditacije lahko 

naznanimo s cingljanjem zvončka. Ker otroke v razredu zelo teţko pripravimo do tišine, je 

zelo koristno, če meditacijo podpira neţna meditativna glasba. Meditacija učencem pomaga 

pri raztresenosti, nemirnosti in jih popelje do tega, da doseţejo notranji mir. 

 

Slika 4.7: Poloţaji meditiranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(vir: Menih, Srebot, 1996, str. 115) 
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Slika 4.8: Diamantni sedeţ 

 

 

(vir: Menih, Srebot, 1996, str. 116) 

 

Slika 4.9: Meditacijsko dihanje 

 

 

(vir: Menih, Srebot, 1996, str. 63) 

 

Pri meditaciji je pomembno tudi dihanje. Otroci sedijo po turško na tleh in obe dlani imajo 

sklenjeni pred prsnim košem. Pri vdihu, se dlani razpreta, medtem ko se pri izdihu skozi nos 

vnovič dotakneta (Menih, Srebot, 1996). 
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4.8 Sproščanje ob glasbi 

Dandanes si teţko predstavljamo naše ţivljenje brez glasbe. Spremlja nas na vsakem koraku; 

zjutraj ko priţgemo radio, velikokrat med delovnim časom, po končani sluţbi, ko počivamo, 

med telovadbo … 

 

Sproščanje je pomembno pri otrocih, saj veliko prispeva k razvoju otrokovih ustvarjalnih 

zmogljivosti. Sproščanje ob glasbi lahko pogosto vključimo v šolsko uro, saj nam ne vzame 

veliko časa, otroci pa se ob glasbi sprostijo, izboljšajo zbranost in premagajo strah. To je 

koristno tudi pri skupini srameţljivih otrok, saj jim glasba pomaga, da se odprejo in pokaţejo, 

kdo v resnici so. Ta glasbena dejavnost nam je tudi v pomoč pri učencih s posebnimi 

potrebami, še posebej pri skupini hiperaktivnih otrok. 

 

Zelo uporabna metoda sproščanja so tudi igre masaţe, ki jih lahko spremlja neţna meditativna 

glasba. Te igre se lahko igramo odrasli z otroki ali pa se jih igrajo otroci med sabo. 

Namenjene so umirjanju in sprostitvi otrok od vseh napornih dejavnosti med poukom 

(Schmidth, 2008). 

 

Menih in Srebot (1996) poudarita, da je pri sproščanju otrok zelo pomembno, kakšen je 

prostor, v katerem se učenci sproščajo. Predlagata, naj bo prostor dovolj velik in čim bolj 

prazen. Svojo pozornost morajo otroci pritegniti v sredino prostora. Če delamo v krogu, lahko 

v ta namen postavimo na sredino šopek roţ, priţgano svečo. Na tla lahko razprostremo pisano 

ruto, ali pa morda postavimo zanimiv kamen, školjko … Prav tako je pri sproščanju 

pomembno, da otroke poznamo in da v skupini vlada zaupanje, ker se bodo otroci le tako brez 

strahu začeli ukvarjati s sprostitvenimi vajami. 

4.9 Besedno vodena sprostitev ob glasbi 

Mnogo učiteljev za sproščanje učencev med poukom uporablja glasbene posnetke s 

sproščujočim govorom, ki še bolj spodbujajo sprostitev. Ta oblika sprostitve usmerja otroke, 

da po določenem vrstnem redu sprostijo posamezni del telesa. Ta vrsta sprostitve otroke 

pomirja oziroma sprosti, kar pa je pogoj za ustvarjalnost otrok. 
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4.10 Fantazijske vaje ob tematski glasbi 

Fantazijske vaje ob tematski glasbi nujno vsebujejo vizualizacijo. Pri vizualizaciji si skušamo 

čim bolj slikovito predstavljati predmete, scene in dejanja. Posameznikove predstave ali slike 

podkrepimo s tematsko glasbo, ki še dodatno podkrepi, da se čim bolj vţivimo v fantazijo. 

Preko glasbe v fantazijskih potovanjih najdemo pot k notranjim podobam.  

4.11 Gibalne igre s petjem - bansi 

Bansi spadajo med gibalne igre s petjem. Z izvajanjem teh iger razvijamo cilje na vseh treh 

področjih otrokovega razvoja. Uporabljamo jih lahko pri vseh predmetih. Učenci jih imajo 

zelo radi, saj so nekateri obarvani s humorjem. Njihovo vključevanje v ostale predmete je 

smiselno, saj se učenci ob njih razgibajo, nasmejijo in naberejo moči za nadaljnje delo.  

4.11.1  Moj prvi bans z naslovom Priletela je čebela 

Sama se ustvarila svoj prvi bans z naslovom Priletela je čebela, ki ga lahko vključimo v 

uvodno motivacijo pri predmetu spoznavanje okolja, ko učenci obravnavajo čutila. 
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Slika 4.10: Zapis gibalnih, plesnih motivov pri bansu z naslovom Priletela je čebela 

 

TEKST GIBALNI, PLESNI MOTIV 

Glej! Glej! Glej! Učenci na obeh rokah palec in kazalec 

sklenejo in ju postavijo pred oči. 

 

Priletela je čebela in mi sedla na ramena. Učenci z iztegnjenimi rokami migajo in nato 

dlani postavijo na ramena. 

 

S krili je mahala in se z mano poigrala. Učenci z iztegnjenimi rokami najprej migajo 

in se nato enkrat zavrtijo. 

 

Slišal sem jo, kako je brenčala, ZUM 

ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM 

ZUM ZUM. 

Učenci najprej prislonijo desno dlan k ušesu, 

nato levo in to še enkrat ponovijo. Pri ZUM 

ZUM zatem z obema rokama kroţijo okoli 

ušes. 

 

Se po meni sprehodila, me s tipalkami 

ovila, 

Otroci se s prsti sprehodijo po telesu in nato 

roke prekriţajo ter ju poloţijo na ramena. 

 

moja koža ni kot roža, zato me je pustila 

ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM ZUM 

ZUM ZUM ZUM. 

Otroci se s palcem in kazalcem primejo za 

nos, zatem z obema rokama zakroţijo in 

počepnejo ter pri ZUM ZUM ponovno z 

obema rokama kroţijo okoli ušes. 
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Slika 4.11: Notni zapis pesmi oziroma bansa z naslovom Priletela je čebela 

 

 

4.12 Poslušanje glasbe za učenje drugih vsebin 

Ta glasbena dejavnost je še posebej primerna za slušni ali avditivni tip učencev, ki si največ 

zapomnijo preko metode poslušanja. Tako se učenci na zabaven način naučijo abecedo tako, 
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da poslušajo pesem, ki govori o abecedi in jo nato sami večkrat zapojejo. Petje abecede lahko 

podkrepi gibalno izraţanje učencev. 

4.13 Igranje na glasbila za učenje drugih vsebin 

Slika 4.12: Različni instrumenti, ki ji učitelj lahko uporablja v prvem triletju 

 

 

(vir: Sicherl-Kafol, 2012, str. 37) 

 

Breda Oblak (2000) navaja trojno razdelitev glasbil, ki v osnovni šoli omogočajo muziciranje. 

 

Slika 4.13: Tri vrste instrumentov, ki v prvem triletju omogočajo muziciranje 

 

(vir: Oblak, 2000) 

Vse tri vrste glasbil lahko uporabljamo v različne namene. V niţjih razredih je še posebej 

pomembno, da učenci delajo s konkretnim materialom in počasi prehajajo iz konkretnega na 

abstraktni nivo.  

LASTNA GLASBILA

• ploskanje

• tleskanje

• topotanje

• trkanje ...

IMPROVIZIRANA 
GLASBILA

• izdelamo jih po 
skupni zamisli

• zgled so nam znani 
ljudski instrumenti, 
tolkala ...

• lastna domišljija 

ORFFOVA GLASBILA

• Carl Orff

• glasbila zasnovana 
prav za potrebe 
glasbenega pouka v 
šoli

• ksilofon

• zvončki

• metalofon

• tamburin

• bobni ...
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Učenec se z igranjem na otroške glasbene instrumente razvija na kognitivnem, 

psihomotoričnem in afektivnem področju glasbene vzgoje in izobraţevanja. Igranje na 

glasbila razvija glasbeno ustvarjalnost in razvija domišljijski svet (Pesek, 1997). 

 

Nešteto moţnosti pri učenju nam predstavljajo naši lastni instrumenti oziroma glasbila. S 

ploskanjem, tleskanjem, topotanjem, skakanjem, korakanjem, trepljanjem po glavi ali ramenih 

ali kolenih … lahko otroci proizvedejo nešteto število različnih zvokov, ki so jim v pomoč pri 

različnih učnih vsebinah med poukom. 

4.14 Petje za učenje drugih vsebin 

Lahko rečemo, da je petje nekakšna telovadba za otrokovo telo in dušo. Vpliva na njegovo 

fiziologijo: 

- poglobi dih in zniţa utrip srca; 

- izboljšuje imunski sistem; 

- spreminja vzorce moţganskih valov; 

- spodbuja izločanje endorfina, telesu ugodnega hormona, v moţgane in telo; 

- krepi mišice vratu in glave (Orton, 2008, v  Rupnik, 2011). 

 

Pesem otroku nudi glasbeno doţivljanje in mu omogoča raznovrstne izrazne zmoţnosti. Petje 

kot glasbena dejavnost izvajanja je najbolj dominantna oblika muziciranja v osnovni šoli. 

Pridobivanje veselja do petja je cilj, ki naj bi bil podrejen vsem ostalim ter zastopan v veliki 

meri v vseh glasbenih aktivnostih (Koban Dobnik, 2005).    

 

Učenci se lahko s petjem naučijo tudi drugih vsebin. Tako se lahko s  pomočjo pesmi z 

naslovom Palačinke, preko zabavne glasbene dejavnosti izvajanja - petja  naučijo postopka 

peke palačink. 

4.15 Likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi 

Gibanje ima v razvoju otroka velik pomen. Različni strokovnjaki ugotavljajo, da pomeni 

gibanje vir radosti, predvsem v zgodnejših razvojnih stopnjah. Otroci bolj kot odrasli izraţajo 

svoje duševno počutje s telesnim stanjem in obratno. 
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Pri prostem gibanju ob glasbi oziroma plesu si otrok še posebej razširi svoje obzorje. Med 

plesnim izraţanjem se zave svojih gibalnih sposobnosti, spoznava svoje telo, uči se ocenjevati 

prostor in moţnosti gibanja v njem ter se orientira v prostoru. Ples ob glasbi otroku pomaga, 

da se duševno in telesno sprosti. Ples je za otroka izredna priloţnost, da pride v stik s sošolci, 

da najde prijatelje, se vţivi v pravila, ki jih zahteva skupina. To so spoznanja, da posameznik 

spet in spet potrebuje druţbo, ima od nje koristi, zato se mora ozirati na potrebe in ţelje 

drugih iz skupine. Pri tem se zave načela, da lahko pričakuješ nekaj samo od tistega, ki mu 

tudi ti sam zaupaš (Braemer et al., 1984). Glasba, ki jo učitelj uporablja med ustvarjanjem 

mora biti primerno izbrana. Pri dejavnostih ustvarjanja je pomembno, da je ustvarjalen tudi 

učitelj.  

 

Marentič-Poţarnik  (2003) je navedla naslednje lastnosti učitelja, ki spodbujajo ustvarjalnost: 

- obvlada tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej; 

- učencem predstavlja model odprtosti za novosti; 

- ima ustvarjalna stališča; 

- se je še vedno pripravljen učiti; 

- učencem pogosto postavlja uganke, paradokse … 

4.16 Glasba kot zvočna kulisa 

Glasbo kot zvočno kuliso lahko poslušamo med različnimi dejavnostmi. Lahko jo poslušamo 

med: 

- likovnim izraţanjem pri realizaciji likovne naloge, 

- med ogrevanjem pri športni vzgoji,  

- med preverjanjem znanja učencev, da so med spraševanjem bolj sproščeni in brez 

strahu, kajti vemo, da lahko strah povzroči luknjo v znanju, s tem pa učence 

pripravljamo na samozavestno spraševanje pri ocenjevanju … 

 

Sodobne raziskovalne metode dokazujejo, da ukvarjanje z umetnostjo stimulira moţgane pri 

vseh njihovih ostalih funkcijah (Wagner, 1999). »Poslušanje Mozartovega godalnega kvinteta 

vpliva na primer na dvig matematično-logične inteligence še pol ure po zaključku skladbe« 

(Wagner, 1999, str. 18). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 52 - 
 

5.0 PRIMERI VKLJUČEVANJA GLASBE KOT 

MOTIVACIJSKEGA SREDSTVA  PRI PREDMETIH 

PRVEGA TRILETJA 

»Da bi v glasbeni didaktiki napredovali, moramo premagati strah in porušiti zid predsodkov. 

Odpreti moramo vrata in prestopiti iz geta glasbenih vzgojiteljev v telovadnice, k uram 

matematike in v odmore, skoznje naj vstopi hrupni vsakdan z mladimi, zvoka ţeljnimi in 

vpijočimi nogometnimi navijači ter brbljajočimi otročički. Skratka: Everything we do is 

music!« (Cslovjecsek, 1999, str. 33). 

5.1 Slovenščina 

 Pri predmetu slovenščina lahko pred pisanjem domišljijskega spisa izvajamo 

fantazijske vaje ob tematski glasbi, saj se učencem ob poslušanju primerno izbrane 

glasbe s pomočjo vizualizacije poveča sposobnost domišljije in fantazije. 

 Med ritmično izreko besedila in petjem različnih pesmi pri učencih razvijamo besedni 

zaklad. 

 Ko z učenci obravnavamo neko pravljico, lahko zatem sledi ustvarjanje. Spet nam na 

pomoč priskoči glasba kot motivacijsko sredstvo, saj lahko ob njej otroci prosto 

plešejo. Lahko se preoblečejo ali si nadenejo maske. Lahko uprizarjajo osebe iz 

slikanic ali pravljic, posnemajo ţivali v gibanju in glasu. Lahko tudi primejo prt, na 

katerem so napihnjeni baloni. Pri tem previdno zibljejo prt, da baloni ne padejo z 

njega. Ko glasba utihne, tudi oni ustavijo gibanje. Nekateri prizori za ritmično gibanje 

ob glasbi: »prepir med muckami, psički se tepejo, piščanci so prestrašeni in beţijo 

koklji« (Braemer et al., 1984). 

 Po obravnavi pravljice Janka in Metke uprizorimo odlomek, v katerem sta se glavna 

junaka izgubila v gozdu, kjer prebivajo različne ţivali. Določimo dva učenca, ki 

prevzameta vlogi Janka in Metke ter jima zakrijemo oči. Ostali otroci se razporedijo 

po prostoru, npr. lahko sedijo tudi na stolih. Z oglašanjem bodo izgubljenima Janku in 

Metki pomagali najti pot iz gozda. Ko Janko in Metka odideta na pot, ju otroci s 

posameznimi klici ţivali usmerjajo vse dokler ne prideta varno domov (Sicherl-Kafol, 

2011). 
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 Pri dejavnosti Iščem te vodja kliče otroke s ploskanjem ritmov njihovih imen. Ko 

vodja zaploska ritmični vzorec, se predstavijo vsi učenci, ki v zaigranem ritmu 

prepoznajo svoje ime. Ko ritmično izrekajo svoja imena, utrjujejo število zlogov in 

poudarke (Sicherl-Kafol, 2011). 

5.2 Matematika 

 Pri matematiki pri štetju naravnih števil lahko učenci uporabljajo različne instrumente 

(lastne, improvizirane, Orffove). S pomočjo njih učenec šteje na različne načine: 

- vzporedno z udarjanjem na boben šteje do deset, 

- vzporedno s ploskanjem šteje do deset, 

- vzporedno s topotanjem šteje do deset … 

 Tako so lahko ropotulje, ki jih izdelamo pri predmetu likovna vzgoja, dober 

pripomoček pri štetju števil, celo s stoticami. En udarec pomeni eno stotico. Torej to 

pomeni, da, kolikokrat učenec udari z ropotuljo, toliko stotic napišemo na list ali tablo.  

 Z izštevanko Didl dajčka lahko učenci utrjujejo, koliko je vsota dveh enakih faktorjev, 

v tem primeru pet plus pet. Ker učence v tem primeru naučimo seštevati s pomočjo 

izštevanke oziroma preko glasbene dejavnosti, si učenci še bolj doţiveto zapomnijo 

koliko je pet plus pet. Pri tem se zabavajo in sproščeno usvajajo novo znanje.  

 Z izštevanko Mi se z vlakom peljemo, lahko učenci utrjujejo štetje do dvajset.  

5.3 Likovna vzgoja 

 Pri predmetu likovna vzgoja lahko glasbo kot motivacijsko sredstvo uporabimo na 

različne načine. Če jo uporabljamo med likovnim izraţanjem kot zvočno kuliso, se 

učencem poveča sposobnost domišljije in fantazije, ki sta  še posebej dobrodošli pri 

domišljijskem izraţanju in pri izraţanju po predstavi. Prav tako učencem omogoča, da 

se med likovnim izraţanjem še bolj sprostijo in prepustijo ustvarjanju. 

 Pri likovni vzgoji lahko med likovnim izraţanjem izdelamo ropotulje oziroma druge 

instrumente. Plastenko napolnimo z riţem, grahom ali drugim zrnjem in jo dobro 

zamašimo s plutovinastim zamaškom (Braemer et al., 1984). 

Nato ropotuljo poslikamo, polepimo z barvnim papirjem ali pa obloţimo s papirnato 

kašo in nato pobarvamo. 
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 Pri oblikovanju razgibanega kipa lahko v uvodni motivaciji uprizorimo ples kipa ob 

glasbi, tako da se učenec poistoveti s kipom, ki pleše. S pomočjo plesa ob glasbi bo 

učenec laţje doumel in občutil pojem razgibanega kipa. 

5.4 Športna vzgoja 

 Glasba kot zvočna kulisa je lahko pri športni vzgoji prisotna zelo pogosto, saj jo lahko 

učitelj uporablja med petnajst minutnim ogrevanjem učencev v sklopu razgibalnih vaj. 

Smiselno se mi zdi, da pri ogrevanju učenci sami izberejo svojo glasbo, ki jim je pri 

srcu in jo prinesejo od doma. Bolj umirjeno glasbo uporabimo med izvajanjem joge. 

 Glasbeno dejavnost z  izštevanko lahko med poukom  športne vzgoje uporabljamo 

zelo pogosto, saj je izhodišče za določitev učenca, ki bo npr. pri igri najprej lovil … 

 Učenci se lahko izštevajo na besedilo izštevanke npr. »Eni, bani, ho«. Kdor je izštet, 

lovi. Otroci se lovijo po eni nogi do trenutka, ko vodja na boben odigra ritem 

izštevanke »Eni, bani, ho«. Takrat morajo vsi steči nazaj v krog. Kdor od učencev ni v 

krogu, izpade iz igre (Sicherl-Kafol, 2011). 

 Otroci kot miške (vsak učenec si zadaj za hlače zatakne dolg trak) plešejo po prostoru. 

Učitelj pove, da miške plešejo, dokler igra godec na tamburin. Povemo jim, da plešejo 

tako dolgo, dokler godec enkrat na kratko in zelo močno udari na tamburin. Takrat se 

miške poskrijejo po prostoru, saj prihaja mačka, ki jih poskuša uloviti. Če koga izmed 

mišk ulovi, mu vzame repek in na ta način postane mačka miš, drugi otrok pa ostane 

brez repka. 

 Otroci stojijo v krogu in se izštevajo na katero koli znano izštevanko. Tisti, ki je izštet 

dobi ţogo in začne peti znano pesem. Med petjem na dogovorjeni znak, npr. plosk, 

poda ţogo sosedu, ki pesem nadaljuje. Postopek podajanja znanih pesmi oziroma 

potujoče pesmi se ponavlja, dokler niso vsi na vrsti. To lahko popestrimo z 

izmenjavanjem glasnega petja ali petja v mislih (Sicherl-Kafol, 2011). 

 Učenci stojijo v krogu in posnemajo učitelja. Le-ta postopno razgibava in ozvočuje 

posamezne dele telesa (Sicherl-Kafol, 2009). 

5.5 Spoznavanje okolja 

 Pri spoznavanju okolja lahko vključimo glasbo kot motivacijsko sredstvo ţe v uvodni 

uri, ko se učenci v prvem razredu prvič predstavijo. Otroci pri tej dejavnosti izrekajo 
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in zaploskajo z lastnimi glasbili ritme svojih imen (Sicherl-Kafol, 2011). Ko učenec 

izreka in zaploska ritem svojega imena, ostali učenci ponovijo za njim s ploskanjem in 

izreko. 

 Učence lahko pri obravnavi ţivali jeţ motiviramo z glasbeno uganko. Na nevtralen 

zlog zapojemo pesem Jeţek teka teka. Učenci nato ugibajo, za katero pesem gre in jo 

nato sami zapojejo. 

 Učence lahko pri spoznavanju okolja naučimo pesmi Palačinke, ki natanko opisuje 

postopek, kako se pečejo palačinke. Nato se lahko otroci še sami poizkusijo kot 

»veliki mojstri kuhanja« in sami spečejo svoje prve palačinke.  

 Otroci lahko na zabaven način utrjujejo svoje znanje o poznavanju barv. Skozi 

izštevanko Palček skakalček na veji sedi se preizkusijo v svojem znanju: »Palček 

skakalček na veji sedi in sprašuje, kakšne barve imaš na sebi ti! Ali jo imaš na sebi 

tudi ti?« Otrok pove eno barvo, ki jo ima na svojem oblačilu. Najbolje takšno, ki jo 

drugi nimajo. Če je ta otrok nima, je izločen, če pa jo ima, je izločen prvi otrok.  

 V uvodni motivaciji  lahko učenci spoznajo različne vrste čutov s pomočjo glasbene 

dejavnosti gibalne igre s petjem, bansa Moji čuti, pri kateri učenci stojijo v krogu, 

pojejo s pripevanjem, opazujejo učitelja ter ponavljajo za njim.   

 Pri obravnavi ptic lahko učence motiviramo z glasbeno dejavnostjo vezano na 

pravljico Janko in Metka, pri kateri učenci z oponašanjem različnih ţivali (sove, ptice, 

divjega petelina, divje mačke) pomagajo Janku in Metki najti pot iz gozda (Sicherl-

Kafol, 2011). Učenci zatem povejo, kako se je oglašala ptica.  

 

Rečemo lahko, da je nešteto načinov vključevanja glasbe kot motivacijskega sredstva v 

različne predmete. Pomembno je, da se učitelj na glasbenem in ostalih področjih ves čas 

strokovno izpopolnjuje, je motiviran in ima neskončno ţeljo po ustvarjanju.  
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6.0 PROBLEM IN NAMEN RAZISKAVE 

Z raziskavo sem ţelela ugotoviti, kakšno stališče imajo učitelji prvega triletja do glasbe kot 

motivacijskega sredstva in kakšna je stopnja vpliva glasbe kot motivacijskega sredstva na 

motivacijo učencev. Prav tako sem ţelela ugotoviti, od česa je najbolj odvisna učiteljeva 

izbira glasbe kot motivacijskega sredstva in njeno dejansko uporabo pri poučevanju s strani 

razrednih učiteljev od prvega do tretjega razreda. Hkrati sem  z raziskavo ţelela raziskati, 

katere glasbene  dejavnosti kot sredstva motivacije uporabljajo učitelji prvega triletja pri 

predmetih: slovenščina, matematika, glasbena, likovna in športna vzgoja ter spoznavanje 

okolja. Preverjala sem tudi, ali glasba kot motivacijsko sredstvo vpliva na značilnosti učenca. 

Prav tako sem ţelela ugotoviti, ali bi učitelji uporabljali več glasbe kot motivacijskega 

sredstva, če bi imeli več glasbenega znanja. Za to raziskavo sem se odločila zato, ker me 

zanima, koliko dejansko učitelji prvega triletja res uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, saj je bilo v zadnjem času veliko raziskav, ki so potrdile pozitivne učinke glasbe na 

otrokov razvoj. Prav tako pa je učenčeva pravica in učiteljeva dolţnost, da jo uporablja pri 

vseh predmetih, ne samo pri pouku glasbene vzgoje. Dejstvo je, da je šola v preteklosti 

namenjala največ pozornosti vzgoji uma, zato naj bi bila v prihodnje pozorna na enakovredno 

vlogo vzgoje srca in telesa. To pa v povsem drugačni luči osvetli pomen glasbe in njenega 

estetskega vidika (Sicherl-Kafol, 2001). Prav tako pa nam glasba kot motivacijsko sredstvo 

pomaga pri otrocih s posebnimi potrebami, saj so učenci še bolj motivirani za ostale 

dejavnosti in s pomočjo nje laţje usvajajo znanje. Seveda pa moramo različne glasbene 

dejavnosti skrbno načrtovati. 
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6.1 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

- ugotoviti stališče učiteljev od prvega do tretjega razreda do glasbe kot 

motivacijskega sredstva; 

- ugotoviti stopnjo vpliva glasbe kot motivacijskega sredstva na motivacijo učencev; 

- ugotoviti, od česa je najbolj odvisna učiteljeva izbira glasbe kot motivacijskega 

sredstva od prvega do tretjega razreda; 

- preučiti uporabo glasbe kot motivacijskega sredstva od prvega do tretjega razreda 

glede na: razred, v katerem poučujejo in stopnjo glasbene izobrazbe; 

- ugotoviti, ali pogostejša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva vpliva na 

pogosteje učno aktivne in redkeje učno tekmovalne učence v razredu; 

- ugotoviti, ali pogostejša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva vpliva na  

pozitivna prepričanja  in sproščenost učencev, razvitost domišljije in fantazije pri 

učencih, komunikativnost učencev, prijateljski odnos in spontanost učencev, 

izraţanje njihovih čustev, disciplino in motiviranost učencev; 

- ugotoviti, ali bi učitelji pogosteje uporabljali glasbo kot motivacijsko sredstvo, če 

bi imeli več glasbenega znanja. 

6.2 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Za učitelje prvega, drugega in tretjega razreda je glasba kot motivacijsko sredstvo  

pomembna. 

Hipoteza 2: Učitelji prvega triletja so  mnenja, da glasba kot motivacijsko sredstvo vpliva na 

motivacijo učencev. 

Hipoteza 3: Za učitelje prvega triletja je izbira glasbe kot motivacijskega sredstva 

najpogosteje odvisna od učne vsebine, učnih ciljev in razpoloţenja učencev. 

Hipoteza 4: Učitelji prvega in drugega razreda uporabljajo več glasbe kot motivacijskega 

sredstva v primerjavi z učitelji tretjega razreda. 

Hipoteza 5: Učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno izobrazbo uporabljajo več glasbe kot 

motivacijskega sredstva kot učitelji prvega triletja brez dodatne glasbene izobrazbe. 
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Hipoteza 6: Pogostejša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju vpliva na 

pogosteje učno aktivne in redkeje učno tekmovalne učence v razredu. 

Hipoteza 7: V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot 

motivacijsko sredstvo, imajo njihovi učenci pogosteje pozitivna prepričanja, so bolj sproščeni, 

imajo bolj razvito domišljijo in fantazijo, so bolj komunikativni, imajo bolj prijateljski odnos 

do sošolcev, so spontanejši, pogosteje izraţajo čustva, imajo manj teţav z disciplino, so bolj 

zainteresirani in motivirani. 

Hipoteza 8: Učitelji prvega triletja bi pogosteje uporabljali glasbo kot motivacijsko sredstvo, 

če bi imeli več  glasbenega znanja. 

6.3 Metodologija raziskovanja 

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

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

oziroma s pomočjo te metode  ugotovimo stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Cencič, 

2002).  

6.3.1 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 80 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v prvem triletju devetletke. 

 

Opredeljujoči pogoji vzorca raziskave: 

a) stvarni: učiteljice in učitelji prvega triletja devetletke 

b)  krajevni: OŠ Breţice, OŠ Ljudski vrt, OŠ Grajena, OŠ Videm pri Ptuju, OŠ Zgornji 

Leskovec, OŠ Sela, OŠ Joţeta Krajca Rakek, OŠ Bizeljsko, OŠ A. T. Linharta 

Radovljica … 

c) časovni: šolsko leto 2012/2013 

 

Vprašalnike so izpolnjevali učitelji iz različnih šol in sicer: OŠ Breţice, OŠ Joţeta Krajca 

Rakek, OŠ Ljudski vrt, OŠ Bizeljsko, OŠ Grajena, OŠ Sevnica, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ 

Polica, OŠ Videm pri Ptuju, OŠ Leskovec pri Ptuju, OŠ Sela, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ 

Prevole, OŠ Šmarjeta, OŠ A. T. Linhart Radovljica, OŠ Tabor Logatec, OŠ Maksa 

Pleteršnika, OŠ Dobrovnik, OŠ Savsko naselje … Nekaj vprašalnikov sem nesla na šole 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 59 - 
 

osebno, nekatere odgovore pa sem dobila preko e-maila od učiteljic iz različnih krajev po 

Sloveniji. 

6.3.2 Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo instrumenta anketni vprašalnik v mesecu septembru, oktobru 

in novembru. Najprej so učitelji prvega triletja obkroţili splošni del z demografskimi podatki, 

nato pa so začeli reševati vprašalnik, ki je zajemal 18 vprašanj. Ta vprašanja so večinoma 

zaprtega tipa, ker sem tako dosegla večjo objektivnost pri anketirancu. Anketne vprašalnike 

sem nesla na šole osebno, nekaj odgovorov pa sem dobila preko e-maila od učiteljev in 

učiteljic, ki poučujejo v prvem triletju v javnih osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Vprašanja 

sem zastavila tako, da sem s pomočjo odgovorov lahko potrdila ali ovrgla svoje hipoteze, ki 

sem jih postavila glede na postavljene cilje. Vprašanja sem oblikovala sama na podlagi 

teoretičnih izhodišč, izkušenj ter nasvetov mentorice. Pri tem sem si pomagala z različno 

literaturo. Pri vprašanju o uporabi glasbe kot motivacijskega sredstva pri posameznih 

predmetih prvega triletja sem si pomagala s predavanji in knjigo izr. prof. dr. Barbare Sichel-

Kafol: Celostna glasbena vzgoja, kjer sem izhajala iz glasbenih metod izvajanja, poslušanja, 

ustvarjanja med poukom glasbe in jih priredila za posamezne predmete v prvem triletju. 

Glede oblike vprašalnika sem skušala vprašanja čim bolj poenotiti, da bi bila obdelava 

podatkov čim bolj enostavna. 

6.3.3 Obdelava podatkov 

Odgovore, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, sem obdelala: 

-  tabelarično s frekvenčno in strukturno tabelo - izračunala sem odstotne frekvence 

(f %) oziroma uporabila sem frekvenčno distribucijo (f, f %), z grafi (program 

Microsoft Excel); 

- z  osnovno deskriptivno statistiko: aritmetična sredina (M; povprečje). 

 

Najprej sem rezultate obdelala v obliki tabel in grafov, nato pa sem jih interpretirala in 

primerjala z rezultati podobnih raziskav oziroma jih podkrepila s teorijo. 
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7.0 REZULTATI Z RAZPRAVO 

7.1 Splošni podatki o anketirancih 

V raziskavi je sodelovalo 80 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v prvem triletju devetletke. 

Tabela 7.1:  Število (f) in strukturni odstotki (f %) učiteljev glede na razred poučevanja 

 

razred poučevanja f f % 

1. razred 27 33,75 

2. razred 27 33,75 

3. razred 26 32,50 

skupaj 80 100,00 

 

 

Graf 7.1: Razred poučevanja 

 

Učitelji prvega triletja so na anketnem vprašalniku obkroţili splošni podatek, in sicer so 

obkroţili razred, v katerem so trenutno poučevali. Odgovori so bili sledeči: 27 anketirancev je 

poučevalo v 1. razredu (34 %), v 2. razredu jih je prav tako poučevalo 27 (34 %), medtem ko 

jih je bilo v 3. razredu 26 oziroma (32 %).  
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Graf 7.2: Deleţ učiteljev glede na stopnjo glasbene izobrazbe 

 

Učitelji prvega triletja so obkroţili tudi dodatno glasbeno izobraţevanje. Odgovori so bili 

sledeči: 28 anketirancev ima končano niţjo glasbeno šolo (35 %), 52 anketiranih učiteljev pa 

je brez dodatne glasbene izobrazbe oziroma brez končane niţje glasbene šole (65 %). 

7.2 Stališče učiteljev o pomembnosti glasbe kot motivacijskega sredstva v 

prvem triletju devetletne osnovne šole 

Tabela 7.2: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov učiteljev na vprašanje glede 

pomembnosti glasbe kot motivacijskega sredstva med poukom 

 

pomembnost glasbe kot motivacijskega 

sredstva med poukom 

f f % 

zelo pomembna 14 17,50 

pomembna 51 63,75 

deloma pomembna 15 18,75 

nepomembna 0 0,00 

zelo nepomembna 0 0,00 

skupaj 80 100,00 
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65%
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učitelji z dodatno glasbeno 
izobrazbo (28)
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Graf 7.3: Pomembnost glasbe kot motivacijskega sredstva za učitelje prvega triletja 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da prevladujejo učitelji prvega triletja (63,75 %), ki se jim zdi 

glasba kot motivacijsko sredstvo pomembna. Na tej osnovi domnevamo, da učitelji prvega 

triletja pogosto med poukom uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, ker jo na podlagi 

lestvice pomembnosti uvrščajo med pomembno motivacijsko sredstvo. Kljub temu pa sem 

presenečena, da glasbo kot motivacijsko sredstvo v večini ne uvrščajo med zelo pomembno 

sredstvo motivacije, ker ima glasba pri vzgoji otrok neprecenljivo vlogo, saj prispeva k 

uresničevanju široke palete vzgojno-izobraţevalnih ciljev in s tem vpliva k otrokovemu 

socialnemu, emocionalnemu, intelektualnemu in fizičnemu razvoju (Pesek, 1997). Sledi 

odstotek učiteljev prvega triletja, ki se jim zdi glasba kot motivacijsko sredstvo deloma 

pomembna (18,75 %) in odstotek učiteljev prvega triletja, ki se jim zdi glasba kot 

motivacijsko sredstvo zelo pomembna (17,50 %). Ker je večina učiteljev prvega triletja 

odgovorila, da je glasba kot motivacijsko sredstvo pomembna, lahko hipotezo 1 »Za učitelje 

prvega, drugega in tretjega razreda je glasba kot motivacijsko sredstvo  pomembna.« 

obdrţimo. 
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7.3 Mnenje anketirancev o vplivu glasbe kot motivacijskega sredstva na 

motivacijo učencev 

Tabela 7.3:  Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov učiteljev prvega triletja na 

vprašanje glede vpliva glasbe kot motivacijskega sredstva na motivacijo učencev 

 

vpliv glasbe kot motivacijskega sredstva na 

motivacijo učencev 

f f % 

zelo vpliva 19 23,75 

vpliva 61 76,25 

ne vpliva 0 0,00 

skupaj 80 100,00 

 

 

Graf 7.4: Vpliv glasbe kot motivacijskega sredstva na motivacijo učencev 

 

Zgornja tabela in graf  prikazujeta odgovore na vprašanje, kako glasba kot motivacijsko 

sredstvo vpliva na motivacijo učencev. Večina učiteljev prvega triletja (76,28 %) je 

odgovorila, da glasba kot motivacijsko sredstvo vpliva na motivacijo učencev, zato lahko 

hipotezo 2 »Učitelji prvega triletja so mnenja, da glasba kot motivacijsko sredstvo vpliva na 
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motivacijo učencev.« obdrţimo. Jensen (2000) je s svojimi nevrofiziološkimi raziskavami 

dokazal, da glasba lahko pomaga aktivirati moţganska področja, ki so vključena pri razvoju 

motivacije. Sledi (23,75 %) učiteljev prvega triletja, ki je odgovorilo, da glasba kot 

motivacijsko sredstvo zelo vpliva na motivacijo učencev. Nihče od anketirancev (0,00 %) pa 

ni odgovoril, da glasba kot motivacijsko sredstvo ne vpliva na motivacijo učencev. 

7.4 Učiteljeva izbira glasbe kot motivacijskega sredstva med poukom 

Tabela 7.4: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev prvega triletja na 

vprašanje glede izbire glasbe kot motivacijskega sredstva 

 

izbira glasbe kot motivacijskega sredstva je 

odvisna 

f f % 

od učnih ciljev tekoče ure 66 27,50 

od učne vsebine 75 31,25 

od časa, ki je na razpolago 27 11,25 

od razpoloţenja učencev 41 17,08 

od mojega razpoloţenja 0 0,00 

od starosti učencev 25 10,42 

od prejšnje ure 6 2,50 

drugo 0 0,00 

skupaj 240 100,00 

 

Legenda k tabeli: 

f = število vrednosti 

f % = odstotek vrednosti 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 65 - 
 

 

Graf 7.5: Učiteljeva izbira glasbe kot motivacijskega sredstva med poukom 

 

Rezultati kaţejo, da je za profesorje razrednega pouka prvega triletja izbira glasbe kot 

motivacijskega sredstva, po mnenju (31,25 %) učiteljev najbolj odvisna od učne vsebine. 

Sledi odstotek učiteljev prvega triletja, ki menijo, da je izbira glasbe kot motivacijskega 

sredstva odvisna od učnih ciljev tekoče ure (27,50 %) ter od razpoloţenja učencev (17,08 %). 

Tem odgovorom sledijo učitelji prvega triletja, ki menijo da je učiteljeva izbira glasbe najbolj 

pogosto odvisna od časa, ki je na razpolago (11,25 %) ter od starosti učencev (10,42 %).  Zelo 

majhen je odstotek tistih učiteljev prve triade, katerih izbira je najbolj odvisna od prejšnje ure 

(2,50 %). Nihče pa ni odgovoril, da je njihova izbira glasbe kot motivacijskega sredstva 

odvisna od njihovega razpoloţenja. Ker je največje število anketirancev odgovorilo, da je 

učiteljeva izbira glasbe kot motivacijskega sredstva najpogosteje odvisna od učne vsebine, 

učnih ciljev in razpoloţenja učencev, lahko hipotezo 3 »Za učitelje prvega triletja je izbira 

glasbe kot motivacijskega sredstva najpogosteje odvisna od učne vsebine, učnih ciljev in 

razpoloţenja učencev.« obdrţimo. 
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7.4.1 Primerjava učiteljeve uporabe glasbe in ostalih motivacijskih 

sredstev 

Tabela 7.5: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev na vprašanje glede 

uporabe glasbe in ostalih motivacijskih sredstev 

 

  

 

zelo  

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj M 

didaktične igre f 34 40 4 2 0 80 4,3 

f (%) 42,50 50,00 5,00 2,50 0,00 100,00  

ogled video 

posnetka 

f 11 32 31 6 0 80 3,6 

f (%) 13,75 40,00 38,75 7,50 0,00 100,00  

lutke f 11 16 40 13 0 80 3,3 

f (%) 13,75 20,00 50,00 16,25 0,00 100,00  

zgodbe f 29 38 11 2 0 80 4,2 

f (%) 36,25 47,50 13,75 2,50 0,00 100,00  

glasba f 17 37 22 4 0 80 3,8 

f (%) 21,25 46,25 27,50 5,00 0,00 100,00  

interaktivna 

tabla 

f 12 13 16 17 22 80 2,7 

f (%) 15,00 16,25 20,00 21,25 27,50 100,00  

delovni listi in 

prosojnice 

f 17 20 25 18 0 80 3,4 

f (%) 21,25 25,00 31,25 22,50 0,00 100,00  

risbe, sheme, 

tabele 

f 9 29 34 8 0 80 3,5 

f (%) 11,25 36,25 42,50 10,00 0,00 100,00  

e-gradiva f 15 21 24 12 8 80 3,3 

f (%) 18,75 26,25 30,00 15,00 10,00 100,00  

 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti 

f % = odstotek vrednosti 
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Graf 7.6: Učiteljeva uporaba glasbe in ostalih motivacijskih sredstev 
 

Iz tabele in grafa je razvidno, da učitelji prvega triletja med poukom uporabljajo motivacijska 

sredstva. V kategoriji zelo pogosto prevladuje uporaba didaktičnih iger (42,50 %), zgodb 

(36,25 %), glasbe (21,25 %) ter delovnih listov in prosojnic (21,25 %), medtem ko lutke in 

ogled video posnetka zelo pogosto uporablja samo (13,75 %) učiteljev. V kategoriji pogosto 

prav tako prevladuje uporaba didaktičnih iger (50,00 %), zgodb (47,50 %), glasbe (46,25 %) 

in ogled video posnetka (40,00 %). Iz navedenega lahko sklepamo, da je glasba kot 

motivacijsko sredstvo med motivacijskimi sredstvi glede uporabe na tretjem mestu, kar 

dokazuje tudi izračun povprečne vrednosti uporabe motivacijskih sredstev, saj je glasba tudi 

glede povprečja uporabe na tretjem mestu. 
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Presenetljivo nizko je bilo število odgovorov glede uporabe e-gradiv in interaktivne table, kjer 

e-gradiva še vedno nikoli ne uporablja (10,00 %) učiteljev prvega triletja in interaktivne table 

kar (27,50 %) učiteljev prvega triletja. Iz tega lahko sklepamo, da nekateri učitelji razrednega 

pouka prvega triletja nikoli ne uporabljajo sodobne tehnologije. »Izobraţevanje ni le sredstvo 

za pridobivanje znanj in spretnosti, temveč je pot dejavnega in samostojnega oblikovanja 

smisla o pojavih zunaj in znotraj sebe. Govorimo o potrebi po celostnem vzgojno-

izobraţevalnem procesu, ki naj na ravni ciljev, vsebin in metod poučevanja omogoča celovite 

učne izkušnje in napredovanje« (Kafol,  2001, str. 13). Del tega celostnega razvoja je v 

današnjem času tudi uporaba računalnika, saj smo v obdobju razvoja digitalnih medijev in 

samo po tej poti lahko gremo v korak s časom (Zajc, 2010).  

7.5 Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva glede na razred 

Tabela 7.6: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev prvega triletja na 

vprašanje glede pogostosti uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva glede na razred 

poučevanja 

 

  zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

1. razred f 3 14 10 0 0 27 3,7 

f (%) 3,75 17,5 12,5 0,00 0,00 33,75  

2. razred f 1 7 16 3 0 27 3,2 

f (%) 1,25 8,75 20,00 3,75 0,00 33,75  

3. razred f 1 8 12 5 0 26 3,2 

f (%) 1,25 10,00 15,00 6,25 0,00 32,50  

 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti 

f % = odstotek vrednosti 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 69 - 
 

 

Graf 7.7: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva glede na razred 

 

Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da učitelji prvega razreda uporabljajo glasbo kot 

motivacijsko sredstvo zelo pogosto (3,75 %), učitelji drugega in tretjega razreda pa v 

kategoriji zelo pogosto (1,25 %). Anketirani učitelji prvega razreda v kategoriji pogosto 

uporabljajo glasbo (17,5 %), medtem ko učitelji tretjega razreda v kategoriji pogosto (10,00 

%). Profesorji v tretjem razredu v kategoriji pogosto uporabljajo več glasbe kot 

motivacijskega sredstva kot učitelji drugega razreda (8,75 %). V kategoriji včasih pa 

uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva učitelji drugega razreda (20,00 %). V 

kategoriji redko pa imajo največji odstotek učitelji tretjega razreda (6,25 %). Iz tega 

sklepamo, da učitelji prvega razreda uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva od 

učiteljev drugega in tretjega razreda. 

 

Ker so razlike med uporabo glasbe med drugim in tretjim razredom majhne, lahko hipotezo 4 
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Graf 7.8: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva glede na razred poučevanja v povprečju 

 

V povprečju uporabljajo učitelji prvega triletja največ glasbe kot motivacijskega sredstva v 

prvem razredu (3,7). Povprečje v drugem in tretjem razredu pa je enako (3,2). Tega nisem 

pričakovala, ker sem bila prepričana, da učitelji prvega triletja v povprečju v tretjem razredu 

uporabljajo manj glasbe kot motivacijskega sredstva, ker znanje prehaja iz konkretnega na 

abstraktni nivo. 

 

Tabela 7.7: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev prvega triletja na 

vprašanje glede uporabe Orffovih, improviziranih, lastnih glasbil kot motivacijskega sredstva  

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli skupaj 

Orffova 

glasbila 

f 16 30 29 2 3 80 

f (%) 20,00 37,50 36,25 2,50 3,75 100,00 

improvizirana 

glasbila 

f 8 21 44 6 1 80 

f (%) 10,00 26,25 55,00 7,50 1,25 100,00 

lastna 

glasbila 

f 31 29 16 3 1 80 

f (%) 38,75 36,25 20,00 3,75 1,25 100,00 
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Graf 7.9: Pogostost uporabe Orffovih, improviziranih in lastnih glasbil kot motivacijskega 

sredstva v prvem triletju 

 

Iz dobljenih rezultatov vidimo, da učitelji prvega triletja uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo preko vseh treh vrst glasbil: lastnih, Orffovih in improviziranih. Prav tako je iz tabele 

in grafa razvidno, da uporabljajo učitelji prvega triletja med poukom največ lastna glasbila, 
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%), redko (3,75 %) in nikoli (1,25 %) anketiranih učiteljev prvega triletja. Sledi uporaba 

Orffovih glasbil, ki jih zelo pogosto uporablja (20,00 %) učiteljev, pogosto (37,50 %), včasih 

(36,25 %), redko (2,50 %) in nikoli (3,75 %), medtem ko improvizirana glasbila zelo pogosto 

uporablja majhen deleţ učiteljev (10,00 %), pogosto (26,25 %), včasih (55,00 %), redko (7,50 

%) in nikoli (1,25 %) učiteljev prvega triletja. Smiselno je, da z učenci izdelamo različna 

improvizacijska glasbila, ki jih lahko uporabljamo v različne namene: za štetje, seštevanje, pri 

vzorcih,  pri spoznavanju lastnosti zvoka, vremenu …  
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Tabela 7.8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov učiteljev o uporabi instrumentov 

kot motivacijskega sredstva pri posameznih predmetih 

 

predmet zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli skupaj 

slovenščina f 4 16 40 15 5 80 

f (%) 5,00 20,00 50,00 18,75 6,25 100,00 

matematika f 3 9 28 30 10 80 

f (%) 3,75 11,25 35,00 37,50 12,50 100,00 

likovna 

vzgoja 

f 8 11 35 21 5 80 

f (%) 10,00 13,75 43,75 26,25 6,25 100,00 

glasbena 

vzgoja 

f 46 26 7 1 0 80 

f (%) 57,5 32,50 8,75 1,25 0,00 100,00 

športna 

vzgoja 

f 4 16 31 27 2 80 

f (%) 5,00 20,00 38,75 33,75 2,50 100,00 

spoznavanje 

okolja 

f 1 9 19 36 15 80 

f (%) 1,25 11,25 23,75 45,00 18,75 100,00 

 

 

Graf 7.10: Pogostost uporabe instrumentov kot motivacijskega sredstva pri posameznih 

predmetih v prvem triletju 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da največ anketiranih učiteljev v prvem triletju uporablja 

instrumente kot motivacijsko sredstvo pri predmetu glasbena vzgoja, ker zelo pogosto 

uporablja instrumente kar (57,50 %) učiteljev, pogosto (32,50 %) učiteljev, včasih (8,75 %) 

učiteljev, redko (1,25 %) učiteljev in nikoli nihče (0,00 %) od učiteljev prvega triletja.  

Takšen rezultat sem tudi pričakovala, saj so dejavnosti izvajanja in ustvarjanja pri pouku 

glasbene vzgoje nujne in skladne z učnim načrtom. Presenečena sem nad rezultatom uporabe 

instrumentov kot motivacijskega sredstva pri predmetu likovna vzgoja, pri katerem zelo 

pogosto uporablja instrumente kar (10,00 %), pogosto (13,75 %) in včasih (43,75 %) 

anketiranih učiteljev. To dokazuje, da se učitelji zavedajo celostnega pomena glasbene 

vzgoje, ki uresničuje cilje na vseh treh področjih (Kafol, 2011). Pri slovenščini uporablja 

instrumente zelo pogosto (5,00 %), pogosto (20,00 %) in včasih (50,00 %) učiteljev, medtem  

ko pri matematiki zelo pogosto (3,75 %), pogosto (11,25 %) in včasih (35,00 %), redko 

(37,50 %) in nikoli (12,50 %) učiteljev. Pri športni vzgoji prav tako učitelji uporabljajo 

instrumente, saj jih zelo pogosto uporablja (5,00 %), pogosto (20,00 %), včasih (38,75 %), 

redko (33,75 %) in nikoli (2,50 %) učiteljev. Presenečena sem bila tudi glede uporabe 

instrumentov pri predmetu matematike, saj sem bila prepričana, da jih učitelji uporabljajo 

manj. Najmanj pa uporabljajo učitelji prvega triletja instrumente kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu spoznavanje okolja, saj jih zelo pogosto uporablja samo (1,25 %) anketirancev, 

pogosto (11,25 %), včasih (23,75 %), redko kar (45,00 %) in nikoli (18,75 %) učiteljev 

prvega triletja. 

 

Tabela 7.9:  Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva za uresničevanje ciljev predmeta v 

prvem triletju 

 

  

kategorije 

pogostost 

skupaj 

povprečna 

vrednost 

(M) 

      zelo 

pogosto    
pogosto včasih redko nikoli 

slovenščina 
f 3 28 33 15 1 80 3,2 

f (%) 3,75 35 41,25 18,75 1,25 100,00  

matematika 
f 0 3 24 41 12 80 2,2 

f (%) 0,00 3,75 30 51,25 15,00 100,00  

likovna f 12 30 26 11 1 80 3,5 
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vzgoja f (%) 15,00 37,5 32,5 13,75 1,25 100,00  

glasbena 

vzgoja 

f 47 25 8 0 0 80 4,5 

f (%) 58,75 31,25 10 0,00 0,00 100,00  

športna 

vzgoja 

f 3 14 43 18 2 80 3,0 

f (%) 3,75 17,5 53,75 22,5 2,5 100,00  

spoznavanje 

okolja 

f 2 13 26 29 10 80 2,6 

f (%) 2,50 16,25 32,5 36,25 12,5 100,00  

 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti 

f % = odstotek vrednosti 

 

 

Graf 7.11: Pogostost uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva za uresničevanje ciljev 

predmetov v prvem triletju 
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uporablja glasbo kot motivacijsko sredstvo kar (58,75 %) anketiranih učiteljev. Zelo pogosto 

(15,00 %) anketiranih učiteljev uporablja glasbo kot motivacijsko sredstvo za uresničevanje 

ciljev pri vzgojnem predmetu likovna vzgoja. Najmanj pa uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo za uresničevanje ciljev pri predmetu matematika, saj prevladujeta stolpca redko in 

nikoli. Zelo nizka uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva za uresničevanje ciljev je tudi 

pri spoznavanju okolja. Iz grafa prav tako razberemo, da učitelji uporabljajo več glasbe kot 

motivacijskega sredstva pri vzgojnih predmetih, kot so: glasbena, likovna in športna vzgoja. 

Presenečena sem nad podatkom, da nekateri učitelji pri športni vzgoji za uresničevanje ciljev 

nikoli ne uporabljajo glasbe kot motivacijskega sredstva. 

 

 

Graf 7.12: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri posameznih predmetih v prvem 

triletju v povprečju 
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predmetih. Najmanjša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pa je prisotna pri 

matematiki (2,2).   

 

Tabela 7.10: Pogostost uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva v posameznih fazah pouka 

 

 

  

kategorije 

pogostost 

skupaj 

povprečna 

vrednost 

(M) 

zelo 

pogosto 
pogosto včasih redko nikoli 

uvodna 

motivacija 

25 30 25 0 0 80 4,0 

31,25 37,50 31,25 0,00 0,00 100,00  

ponavljanje 

snovi 

3 11 18 40 8 80 2,5 

3,75 13,75 22,50 50,00 10,00 100,00  

 med 

preverjanjem 

0 1 5 30 44 80 1,5 

0,00 1,25 6,25 37,50 55,00 100,00  

ocenjevanjem 

 

0 1 1 20 58 80 1,3 

0,00 1,25 1,25 25 72,50 100,00  

za zaključek, 

sklep  

učne enote 

9 27 22 18 4 80 3,2 

11,25 33,75 27,50 22,50 5,00 100,00  

med odmori 

  

15 31 24 9 1 80 3,6 

18,75 38,75 30,00 11,25 1,25 100,00  
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Graf 7.13: Pogostost uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva v posameznih fazah pouka 
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motivacijskega sredstva v uvodni motivaciji, saj jo v kategoriji zelo pogosto uporablja kar 

(31,25 %) anketiranih učiteljev prvega triletja, pogosto (37,50 %), včasih (31,25 %) in nihče 
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uporablja glasbo (0,00 %), pogosto (1,25 %), včasih (1,25 %), redko (25,00 %) in nikoli 

(72,25 %). 

 

Graf 7.14: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v posameznih fazah pouka v 

povprečju 
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(2,5). Najmanj uporabljajo učitelji prvega triletja glasbo med preverjanjem (1,5) in 

ocenjevanjem (1,3).  
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Tabela 7.11: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu slovenščina 

 

glasba kot 

motivacijsko sredstvo 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

glasba kot zvočna 

kulisa 

9 17 28 12 14 80 2,9 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

5 21 37 15 2 80 3,1 

izštevanke 7 31 34 6 2 80 3,4 

uganke 3 18 36 22 1 80 3,0 

reki 2 7 25 33 13 80 2,2 

odlomki pesmi 

ljudskega in umetnega 

izvora 

15 28 26 8 3 80 3,6 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

7 14 26 25 8 80 2,8 

petje za učenje drugih 

vsebin 

5 24 34 12 5 80 3,2 

bansi 14 24 26 12 4 80 3,7 

rajalne igre 19 31 17 8 5 80 3,6 

meditacija ob glasbi 15 17 30 15 3 80 3,3 

koračnice 2 18 26 28 6 80 2,8 

likovno/besedno/gibal

no ustvarjanje ob 

glasbi 

18 34 21 6 1 80 3,8 

sproščanje ob glasbi 22 31 24 2 1 80 3,9 

besedno vodena 

sprostitev ob glasbi 

11 26 28 14 1 80 3,4 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

1 8 42 23 6 80 2,8 
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Graf 7.15: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu slovenščina 
 

Pri predmetu slovenščina uporabljajo učitelji prvega triletja v največji meri sproščanje ob 

glasbi, likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi, rajalne igre, saj prevladujejo stolpci 

zelo pogosto in pogosto. Sledi uporaba odlomkov pesmi ljudskega in umetnega izvora, 

bansov, izštevank, besedno vodene sprostitve ob glasbi, meditacije ob glasbi, petja za učenje 

drugih vsebin, poslušanja glasbe za učenje drugih vsebin, glasbe kot zvočne kulise, ugank, 

igranja na glasbila za učenje drugih vsebin ter fantazijskih vaj ob tematski glasbi. Najmanj pa 

učitelji prvega triletja uporabljajo reke, saj prevladujeta stolpca redko in nikoli. 
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Graf 7.16: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu slovenščina v povprečju 
 

V povprečju uporabljajo učitelji prvega triletja glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

slovenščini pogosto, včasih in redko, saj se povprečne vrednosti gibljejo med (3,9) in (2,2). 

Najpogosteje uporabljajo sproščanje ob glasbi (3,9), likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob 

glasbi (3,8) ter odlomke pesmi ljudskega in umetnega izvora (3,6). Temu sledi uporaba 

bansov (3,7), rajalnih iger (3,6), izštevank ter besedno vodene sprostitve (3,4), meditacije ob 

glasbi (3,3), petja za učenje drugih vsebin (3,2), poslušanja glasbe za učenje drugih vsebin 

(3,1), ugank (3,0), igranja na glasbila za učenje drugih vsebin (2,8) ter fantazijskih vaj ob 

tematski glasbi in koračnic (2,8). Najmanj pa v povprečju uporabljajo reke (2,2). 

 

 

 

 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

UPORABA GLASBE KOT MOTIVACIJSKEGA 
SREDSTVA PRI SLOVENŠČINI

POVPREČJE 
(M)



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 82 - 
 

Tabela 7.12: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu likovna 

vzgoja 

 

glasba kot motivacijsko 

sredstvo 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

glasba kot zvočna kulisa 28 37 12 3 0 80 4,1 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

4 14 32 22 8 80 2,8 

izštevanke 1 8 40 21 10 80 2,6 

uganke 1 9 36 28 6 80 2,6 

reki 1 5 25 22 27 80 2,1 

odlomki pesmi ljudskega 

in umetnega izvora 

0 8 36 23 

 

13 80 2,5 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

1 10 23 24 22 80 2,3 

petje za učenje drugih 

vsebin 

1 14 25 24 16 80 2,5 

bansi 2 19 21 24 14 80 2,6 

rajalne igre 3 17 26 25 9 80 2,8 

meditacija ob glasbi 10 14 36 14 6 80 3,1 

koračnice 3 8 17 30 22 80 2,3 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

27 23 20 10 0 80 3,8 

sproščanje ob glasbi 21 33 17 6 3 80 3,8 

besedno vodena sprostitev 

ob glasbi 

9 20 33 11 8 80 3,2 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

4 12 35 16 13 80 2,7 
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Graf 7.17: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu likovna vzgoja 
 

Pri predmetu likovna vzgoja uporabljajo učitelji prvega triletja v največji meri glasbo kot 

zvočno kuliso, sproščanje ob glasbi, likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi, saj 

prevladujejo stolpci zelo pogosto in pogosto. Sledi uporaba besedno vodene sprostitve ob 

glasbi, meditacije ob glasbi, rajalnih iger, bansov, poslušanja glasbe za učenje drugih vsebin, 

izštevank, ugank, fantazijskih vaj ob tematski glasbi ter odlomkov pesmi ljudskega in 

umetnega izvora. Najmanj pa uporabljajo igranje na glasbila za učenje drugih vsebin, petje za 

učenje drugih vsebin, reke, koračnice, saj prevladujejo stolpci redko in nikoli. 
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Graf 7.18: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu likovna vzgoja 

v povprečju 

 

V povprečju anketirani učitelji uporabljajo pri predmetu likovna vzgoja v prvem triletju 

najpogosteje glasbo kot zvočno kuliso (4,1). Ta rezultat sem tudi pričakovala, saj je glasba 

odlično sredstvo za spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Temu sledi likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi (3,8), sproščanje ob glasbi (3,8), besedno vodena sprostitev ob glasbi 

(3,2), meditacija ob glasbi (3,1) in fantazijske vaje ob tematski glasbi (2,7). Prav tako sem 

predvidevala, da bo prisotna pogosta uporaba različnih oblik sproščanja, saj morajo biti za 

ustvarjanje učenci sproščeni. Sledi uporaba dejavnosti poslušanja glasbe za učenje drugih 

vsebin in uporaba rajalnih iger, pri kateri je povprečna ocena (2,8), medtem ko je povprečna 

ocena pri uporabi fantazijskih vaj ob tematski glasbi (2,7). Povprečna vrednost uporabe glasbe 

kot motivacijskega sredstva pri nekaterih glasbenih dejavnostih je namreč zelo podobna in se 

giblje od (2,5) do (2,6). Te vrednosti predstavljajo uporaba izštevank (2,6), ugank (2,6), 

bansov (2,6), odlomkov pesmi ljudskega in umetnega izvora (2,5) in petja za učenje drugih 

vsebin (2,5). To pomeni, da učitelji prvega triletja te dejavnosti uporabljajo le včasih in redko. 

Temu sledi uporaba dejavnosti igranje na glasbila za učenje drugih vsebin (2,3). Najmanj pa v 

povprečju uporabljajo koračnice (2,3) in reke (2,1).  
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Tabela 7.13: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu matematika 

 

glasba kot 

motivacijsko 

sredstvo 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost (M) 

glasba kot zvočna 

kulisa 

0 3 21 30 26 80 2,00 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

0 6 29 22 23 80 2,1 

izštevanke 0 6 23 37 14 80 2,3 

uganke 0 2 17 35 26 80 1,9 

reki 0 0 7 35 38 80 1,6 

odlomki pesmi 

ljudskega in 

umetnega izvora 

0 2 4 39 35 80 1,6 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

9 20 18 17 16 80 3,3 

petje za učenje 

drugih vsebin 

0 2 22 39 17 80 2,1 

bansi 0 3 24 34 19 80 2,1 

rajalne igre 1 3 26 29 21 80 2,2 

meditacija ob glasbi 1 2 17 37 23 80 2,0 

koračnice 0 4 8 37 31 80 1,7 

likovno/besedno/giba

lno ustvarjanje ob 

glasbi 

0 3 16 41 20 80 2,0 

sproščanje ob glasbi 3 10 24 26 17 80 2,5 

besedno vodena 

sprostitev ob glasbi 

1 7 17 35 20 80 2,2 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

0 0 5 12 63 80 1,3 
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Graf 7.19: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu matematika 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da učitelji prvega triletja pri predmetu matematike redko 

uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, saj skoraj pri vseh glasbenih dejavnostih 

prevladujejo stolpci redko in nikoli. Učitelji prvega triletja v največji meri uporabljajo igranje 

na glasbila za učenje drugih vsebin, saj prevladujejo stolpci zelo pogosto, pogosto in včasih. 

Ta podatek me je presenetil, saj sem bila prepričana, da učitelji pri matematiki redko 

uporabljajo inštrumente. Zatem sledi uporaba sproščanja ob glasbi, poslušanja glasbe za 

učenje drugih vsebin, izštevank, besedno vodene sprostitve, saj prevladujejo stolpci včasih, 

redko in nikoli. Sledi uporaba rajalnih iger, bansov, petja za učenje drugih vsebin, glasbe kot 

zvočne kulise, meditacije ob glasbi, ugank, likovnega/besednega/gibalnega ustvarjanja ob 

glasbi, koračnic, rekov. Učitelji prvega triletja v večini redko in nikoli ne uporabljajo 

fantazijskih vaj ob tematski glasbi, reke in odlomke pesmi ljudskega in umetnega izvora, saj 

prav tako prevladujejo stolpci redko in nikoli. 
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Graf 7.20: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu matematika v 

povprečju 

 

Pri matematiki lahko iz zgornjega grafa glede povprečnih ocen  razberemo, da učitelji prvega 

triletja glasbo kot motivacijsko sredstvo v povprečju uporabljajo včasih, redko in nikoli, saj se 

vse povprečne ocene gibljejo med (3,3) in (1,3). Pri analizi rezultatov glede povprečja sem 

bila pozitivno presenečena, saj učitelji v povprečju uporabljajo najpogosteje igranje na 

glasbila za učenje drugih vsebin kar (3,3). To pomeni, da učitelji prvega triletja v povprečju 

včasih uporabljajo različna glasbila za učenje drugih vsebin. Pričakovala sem, da bo rezultat 

niţji, ker sem menila, da učitelji prvega triletja v povprečju  zelo malo uporabljajo 

instrumente. Sledi sproščanje ob glasbi (2,5), kar je tudi razumljivo, saj učenci pri reševanju 

napornih matematičnih nalog, potrebujejo malce sprostitve. Izštevanke v povprečju 

uporabljajo (2,3), rajalne igre in besedno vodeno sprostitev (2,2), medtem ko  poslušanje 

glasbe za učenje drugih vsebin, petje za učenje drugih vsebin in banse uporabljajo le (2,1). 

Sledi uporaba meditacije ob glasbi in likovnega/besednega/gibalnega ustvarjanja (2,0), ugank 

(1,9), koračnic (1,7). Najmanj pa je prisotna uporaba rekov in odlomkov pesmi ljudskega in 

umetnega izvora (1,6) ter fantazijskih vaj ob tematski glasbi (1,3). 
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Tabela 7.14: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu glasbena vzgoja 

 

glasba kot 

motivacijsko 

sredstvo 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

glasba kot zvočna 

kulisa 

24 29 25 0 2 80 3,9 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

44 20 15 1 0 80 4,3 

izštevanke 27 38 14 1 0 80 4,2 

uganke 18 35 21 6 0 80 3,8 

reki 16 20 23 17 4 80 3,3 

odlomki pesmi 

ljudskega in umetnega 

izvora 

34 36 9 1 0 80 4,3 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

34 22 21 3 0 80 4,1 

petje za učenje drugih 

vsebin 

35 26 12 7 0 80 4,1 

bansi 30 23 21 6 0 80 4,1 

rajalne igre 26 35 18 1 0 80 4,1 

meditacija ob glasbi 21 29 20 4 6 80 3,7 

koračnice 21 19 31 9 0 80 3,4 

likovno/besedno/gibal

no ustvarjanje ob 

glasbi 

35 33 12 0 0 80 4,3 

sproščanje ob glasbi 35 25 14 6 0 80 4,1 

besedno vodena 

sprostitev ob glasbi 

27 24 22 7 0 80 3,8 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

21 18 28 9 4 80 3,5 
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Graf 7. 21:  Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu glasbena vzgoja 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da učitelji prvega triletja uporabljajo največ glasbe kot 

motivacijskega sredstva pri predmetu glasbena vzgoja, saj prevladujejo stolpci zelo pogosto in 

pogosto pri vseh glasbenih dejavnostih. Pri predmetu glasbena vzgoja uporabljajo učitelji v 

največji meri odlomke pesmi ljudskega in umetnega izvora, likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi, izštevanke, poslušanje glasbe za učenje drugih vsebin, saj prevladujejo 

stolpci zelo pogosto in pogosto. Sledi uporaba petja za učenje drugih vsebin, rajalnih iger, 

sproščanja ob glasbi, igranja na glasbila za učenje drugih vsebin. Učitelji prvega triletja prav 

tako zelo pogosto, pogosto, včasih uporabljajo basne, uganke, glasbo kot zvočno kuliso, 

besedno vodeno sprostitev ob glasbi, meditacijo ob glasbi, fantazijske vaje ob tematski glasbi. 

V najmanjši meri pa učitelji od prvega do tretjega razreda uporabljajo koračnice in reke. 
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Graf 7.22: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu glasbena vzgoja v 

povprečju 

 

V povprečju uporabljajo učitelji prve triade pri predmetu glasbena vzgoja glasbo kot 

motivacijsko sredstvo  pogosto in včasih, saj se vse povprečne vrednosti gibljejo med (4,3) in 

(3,4). Iz tega je razvidno, da so večinoma povprečne ocene pri glasbeni vzgoji najvišje, če jih 

primerjamo z ostalimi predmeti. V povprečju uporabljajo učitelji prvega triletja največ 

poslušanje glasbe za učenje drugih vsebin, odlomke pesmi ljudskega in umetnega izvora ter 

likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi, saj je povprečna ocena teh glasbenih 

dejavnosti (4,3). Sledi uporaba izštevank (4,2), medtem ko igranje na glasbila za učenje 

drugih vsebin, petje za učenje drugih vsebin, banse, rajalne igre in sproščanje ob glasbi 

uporabljajo (4,1). Glasbo kot zvočno kuliso uporabljajo v povprečju (3,9), uganke in besedno 

vodeno sprostitev (3,8). Najmanj pa uporabljajo meditacijo ob glasbi (3,7), fantazijske vaje ob 

tematski glasbi (3,5), koračnice (3,4) in reke (3,3). 
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Tabela 7.15: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu športna 

vzgoja 

 

glasba kot motivacijsko 

sredstvo 

zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost (M) 

glasba kot zvočna kulisa 2 16 35 25 2 80 2,9 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

0 9 25 32 14 80 2,3 

izštevanke 6 8 32 23 11 80 2,7 

uganke 0 2 15 29 34 80 1,8 

reki 0 3 7 28 42 80 1,6 

odlomki pesmi 

ljudskega in umetnega 

izvora 

1 8 24 27 20 80 2,3 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

0 6 19 23 32 80 2,0 

 

petje za učenje drugih 

vsebin 

1 5 19 29 26 80 2,1 

bansi 3 16 34 14 13 80 2,8 

rajalne igre 7 25 40 6 2 80 3,4 

meditacija ob glasbi 6 15 29 21 9 80 2,9 

koračnice 0 7 30 25 18 80 2,3 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

4 24 30 7 15 80 2,9 

sproščanje ob glasbi 5 27 30 16 2 80 3,2 

besedno vodena 

sprostitev ob glasbi 

5 19 25 25 6 80 2,9 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

0 5 16 27 32 80 1,9 
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Graf 7.23: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu športna vzgoja 

 

Pri predmetu športna vzgoja uporabljajo učitelji prvega triletja v največji meri rajalne igre, 

izštevanke, sproščanje ob glasbi, saj prevladujejo stolpci zelo pogosto, pogosto in včasih. 

Sledi uporaba besedno vodene sprostitve ob glasbi, glasbe kot zvočne kulise, meditacije ob 

glasbi, koračnic, likovnega/besednega/gibalnega ustvarjanja ob glasbi, bansov, poslušanja 

glasbe za učenje drugih vsebin, odlomkov pesmi ljudskega in umetnega izvora, petja za 

učenje drugih vsebin, fantazijskih vaj ob tematski glasbi. Učitelji prve triade v najmanjši meri 

uporabljajo igranje na glasbila za učenje drugih vsebin, uganke, reke, saj prevladujejo stolpci 

redko in nikoli. Presenetil pa me je podatek, da dva učitelja prvega triletja še vedno nikoli ne 

uporabljata glasbe kot zvočne kulise. Predvsem pri športni vzgoji imajo učenci moţnost, da 

sami izberejo glasbo, ob kateri lahko izvajamo razgibalne vaje ali izvajamo z učenci različne 

igre. 
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Graf 7.24: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu športna vzgoja v 

povprečju 

 

Iz grafa lahko vidimo, kako so anketirani učitelji prvega triletja odgovarjali v povprečju, oz. 

kakšne so povprečne ocene uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu športna 

vzgoja. Najvišja je povprečna ocena (3,4) pri uporabi rajalnih iger, kar pomeni, da učitelji 

prve triade včasih uporabljajo rajalne igre med športno vzgojo. Sproščanje ob glasbi 

uporabljajo v povprečju (3,2), glasbo kot zvočno kuliso, besedno vodeno sprostitev ob glasbi, 

likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi in meditacijo ob glasbi (2,9), banse (2,8). 

Včasih oziroma redko uporabljajo tudi izštevanke (2,7), ki so zelo uporabne za začetek 

različnih iger, poleg tega s svojim smešnim besedilom velikokrat pričarajo otrokom nasmeh 

na obrazu. Zatem sledi uporaba odlomkov pesmi ljudskega in umetnega izvora, koračnic in 

poslušanje glasbe za učenje drugih vsebin (2,3), temu pa sledi petje za učenje drugih vsebin 

(2,1) in igranje na glasbila za učenje drugih vsebin (2,0). Najmanj pa v povprečju uporabljajo  

fantazijske vaje ob tematski glasbi (1,9), uganke (1,8) in reke (1,6). Najmanjša povprečna 

ocena (1,6) je ravno pri uporabi rekov, kar pomeni da učitelji prve triade v povprečju nikoli 

oziroma redko uporabljajo reke med poukom športne vzgoje. 
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Je pa presenetljivo dejstvo, da so vse povprečne ocene za uporabo glasbe kot motivacijskega 

sredstva niţje od (3,5), kar pomeni, da je zelo malo anketirancev odgovorilo, da uporabljajo 

glasbo kot motivacijsko sredstvo z  oceno 4 ali 5 (pogosto oziroma zelo pogosto).  

 

Tabela 7.16: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu spoznavanje okolja 

 

glasba kot 

motivacijsko 

sredstvo 

zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

glasba kot zvočna 

kulisa 

0 8 26 37 9 80 2,4 

poslušanje glasbe za 

učenje drugih vsebin 

0 8 21 36 15 80 2,3 

izštevanke 1 5 25 27 22 80 2,2 

uganke 0 5 29 24 22 80 2,2 

reki 0 1 26 26 27 80 1,7 

odlomki pesmi 

ljudskega in 

umetnega izvora 

0 9 20 36 15 80 2,3 

igranje na glasbila za 

učenje drugih vsebin 

1 1 12 36 30 80 1,8 

petje za učenje 

drugih vsebin 

0 4 20 28 28 80 2,00 

bansi 0 7 20 32 21 80 2,2 

rajalne igre 0 7 17 38 18 80 2,2 

meditacija ob glasbi 0 9 26 27 18 80 2,3 

koračnice 1 0 19 23 37 80 1,8 

likovno/besedno/giba

lno ustvarjanje ob 

glasbi 

0 9 25 35 11 80 2,4 

sproščanje ob glasbi 0 12 32 22 14 80 2,4 

besedno vodena 

sprostitev ob glasbi 

0 12 25 27 16 80 2,4 

fantazijske vaje ob 

tematski glasbi 

3 4 12 29 32 80 2,0 
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Graf 7. 25: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu spoznavanje okolja 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da učitelji prvega triletja pri spoznavanju okolja uporabljajo 

glasbo kot motivacijsko sredstvo v največji meri včasih, redko in nikoli, saj prevladujejo 

stolpci včasih, redko in nikoli. Pri predmetu spoznavanje okolja uporabljajo učitelji prve 

triade v največji meri sproščanje ob glasbi, besedno vodeno sprostitev ob glasbi ter 

likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi, saj so stolpci pogosto in včasih najvišji. Sledi 

uporaba meditacije ob glasbi, ugank, glasbe kot zvočne kulise, poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin, odlomkov pesmi ljudskega in umetnega izvora, rekov, bansov, petja za učenje 

drugih vsebin, izštevank, rajalnih iger. Učitelji od prvega do tretjega razreda v najmanjši meri 

uporabljajo igranje na glasbila za učenje drugih vsebin, koračnice, fantazijske vaje ob 

tematski glasbi, saj prevladujejo stolpci redko in nikoli. 
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Graf 7.26: Uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva pri predmetu spoznavanje okolja v 

povprečju 

 

V povprečju uporabljajo učitelji prvega triletja pri spoznavanju okolja glasbo kot 

motivacijsko sredstvo redko, saj se vse povprečne ocene gibljejo med (2,4) in (1,7). To 

pomeni, da je zelo malo anketirancev odgovorilo, da uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo pri spoznavanju okolja z oceno 3, 4 ali 5 (včasih, pogosto, zelo pogosto). V 

povprečju učitelji prve triade največ uporabljajo glasbo kot zvočno kuliso, 

likovno/besedno/gibalno ustvarjanje ob glasbi, besedno vodeno sprostitev ob glasbi in 

sproščanje ob glasbi, saj je povprečna ocena uporabe teh glasbenih dejavnosti (2,4). Zatem v 

povprečju uporabljajo največ poslušanje glasbe za učenje drugih vsebin, odlomke pesmi 

ljudskega in umetnega izvora ter meditacijo ob glasbi, saj je povprečna vrednost teh glasbenih 

dejavnosti (2,3). Sledi uporaba izštevank, ugank, bansov, rajalnih iger, katerih vrednost v 

povprečju uporabe je (2,2). Nizka povprečna ocena je tudi pri uporabi dejavnosti petje za 

učenje drugih vsebin in fantazijske vaje ob tematski glasbi, ker je aritmetična sredina (2,0). 

Najmanj pa v povprečju uporabljajo igranje na glasbila za učenje drugih vsebin in koračnice 

(1,8) ter reke (1,7). 
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7.6 Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva glede na stopnjo 

glasbene izobrazbe 

Tabela 7.17: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov učiteljev prvega triletja glede 

na stopnjo glasbene izobrazbe 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli skupaj povprečna 

vrednost 

(M) 

učitelji prvega 

triletja z dodatno 

glasbeno izobrazbo 

f 3 13 12 0 0 28 3,7 

f 

(%) 

 

10,7

1 

46,43 

 

42,86 0 0 100,00  

učitelji prvega 

triletja brez dodatne 

glasbene izobrazbe 

f 

 

2 15 26 

 

9 0 52 3,2 

f 

(%) 

3,85 28,85 50,00 17,30 

 

0 100,00  

 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti 

f % = odstotek vrednosti 
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Graf 7.27: Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva glede na stopnjo glasbene 

izobrazbe 

 

Iz grafa je razvidno, da največ učiteljev prvega triletja z dodatno glasbeno izobrazbo 

uporablja glasbo kot motivacijsko sredstvo zelo pogosto (10,71 %). Prav tako pa tudi učitelji 

prve triade brez dodatne glasbene izobrazbe uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo zelo 

pogosto, vendar v manjši prisotnosti (3,85 %). Učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno 

izobrazbo uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva v kategoriji pogosto (46,43 %), 

medtem ko učitelji prvega triletja brez dodatne glasbene izobrazbe (28,86 %). Iz kategorije 

včasih je na grafu razvidno, da učitelji prvega triletja brez dodatne glasbene izobrazbe 

uporabljajo glasbo (50,00 %), medtem  ko učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno 

izobrazbo uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo (42,86 %). Prav tako iz grafa 

razberemo, da učitelji z dodatno glasbeno izobrazbo glasbo kot motivacijsko sredstvo nikoli  

ne uporabljajo redko. Ker učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno izobrazbo uporabljajo več 

glasbe kot motivacijskega sredstva od učiteljev prvega triletja brez dodatne glasbene 

izobrazbe, saj jo ti uporabljajo v največji meri zelo pogosto (10,71 %), pogosto (46,43 %) in 

nikoli redko,  lahko hipotezo 5 »Učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno izobrazbo 

uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva kot učitelji prvega triletja brez dodatne 

glasbene izobrazbe.« obdrţimo.  
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7.7 Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva in njen vpliv na 

učno aktivne in učno tekmovalne učence v razredu 

 

Graf 7.28: Vpliv pogostejše uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva na učno aktivne 

učence 
 

Učenci učiteljev prvega triletja, ki zelo pogosto uporabljajo glasbo, so zelo pogosto in 

pogosto učno aktivni. Učitelji prvega triletja, ki pogosto uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, so njihovi učenci zelo pogosto in pogosto učno aktivni. Učitelji prve triade, ki 

včasih uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, so njihovi učenci v največji meri včasih 

in pogosto učno aktivni, manjši je deleţ zelo pogosto učno aktivnih učencev. Učenci učiteljev 

prvega triletja, ki redko uporabljajo glasbo, so v največji meri včasih učno aktivni, manjši 

deleţ pa je pogosto učno aktivnih. Iz grafa lahko razberemo, da so učenci učiteljev prvega 

triletja, ki pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, pogosteje učno aktivni. 

Glede na razbrane rezultate oziroma stolpce v grafu lahko hipotezo 6 »Pogostejša uporaba 

glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju vpliva na pogosteje učno aktivne in 

redkeje učno tekmovalne učence v razredu.« delno obdrţimo.  
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Graf 7.29: Vpliv pogostejše uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva na učno tekmovalne 

učence 

 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da učitelji prvega triletja, ki zelo pogosto uporabljajo glasbo 

kot motivacijsko sredstvo, ocenjujejo svoje učence kot redko učno tekmovalne, včasih učno 

tekmovalne in zelo pogosto učno tekmovalne. Prav tako je razvidno, da so učenci učiteljev 

prve triade, ki pogosto uporabljajo glasbo redko učno tekmovalni, včasih učno tekmovalni, 

pogosto učno tekmovalni in manjši deleţ je zelo pogosto učno tekmovalnih. Učitelji prvega 

triletja, ki včasih uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, so njihovi učenci včasih učno 

tekmovalni, pogosto učno tekmovalni zelo pogosto učno tekmovalni. Učenci učiteljev prve 

triade, ki redko uporabljajo glasbo, so v največji meri včasih učno tekmovalni, manjši deleţ je 

pogosto učno tekmovalnih in zelo pogosto učno tekmovalnih. Predvidevala sem, da učitelji 

prvega triletja, ki pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, so njihovi učenci 

redkeje učno tekmovalni. Iz grafa lahko sklepamo, da pogostejša uporaba glasbe kot 

motivacijskega sredstva ne vpliva na redkeje učno tekmovalne  učencev v razredu, zato lahko 

hipotezo 6 zavrţemo.  
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7.8 Mnenje učiteljev prvega triletja o pogostejši uporabi glasbe kot 

motivacijskega sredstva in njenemu vplivu na značilnosti učencev  

Tabela 7.18: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev prvega triletja na 

vprašanje glede pogostejše uporabe glasbe in njenega vpliva na značilnosti učencev v razredu 

 

  DA NE skupaj 

imajo pogosteje pozitivna prepričanja 

 

f 41 39 80 

f (%) 51,25 48,75 100,00 

so bolj sproščeni f 80 0 80 

f (%) 100,00 0,00 100,00 

imajo bolj razvito domišljijo in fantazijo f 60 20 80 

f (%) 75,00 25,00 100,00 

so bolj komunikativni f 41 39 80 

f (%) 51,25 48,75 100,00 

imajo bolj prijateljski odnos do sošolcev f 35 45 80 

f (%) 43,75 56,25 100,00 

so bolj spontani f 79 1 80 

f (%) 98,75 1,25 100,00 

pogosteje izraţajo čustva f 42 38 80 

f (%) 52,50 47,50 100,00 

imajo manj teţav z disciplino f 28 52 80 

f (%) 35,00 65,50 100,00 

so bolj zainteresirani in motivirani f 79 1 80 

f (%) 98,75 1,25 100,00 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti ; f % = odstotek vrednosti 
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Graf 7.30: Vpliv pogostejše uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva na značilnosti 

učencev 

 

Hipoteza številka 7 se je delno uresničila. Anketirani učitelji prvega triletja so se v večini 

strinjali, da pogostejša uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva vpliva na sproščenost 

učencev (100,00 %), na razvitost domišljije in fantazije pri učencih (75,00 %), na spontanost 

učencev (98,75 %), na motiviranost učencev (98,75 %), na pogostejša izraţanja čustev pri 

učencih (52,50 %), na komunikativnost pri učencih (51,25 %) ter na pogostejša pozitivna 

prepričanja učencev (51,25 %). »Glasba je enkratna tudi v tem smislu, da izraţa čustva, hkrati 

pa je zaradi svoje narave tudi izvir motivacije« (Ladics, 1999, str. 77). Učitelji prvega triletja 

se v večini niso strinjali, da imajo učenci profesorjev razrednega pouka prvega triletja, ki 

pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo, manj teţav z disciplino (35,00 %) ter 

da imajo bolj prijateljski odnos do sošolcev (43,75 %). Jensen (2000) je z nevrofiziološkimi 

raziskavami prišel do zaključkov, da glasba pomaga aktivirati moţganska področja, ki so 

vključena pri socialnih spretnostih, samodisciplini. Iz tega lahko sklepamo, da se učitelji 

prvega triletja še vedno premalo zavedajo nekaterega pomena in učinkov glasbe kot 

motivacijskega sredstva pri razvoju otrok.  
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Ker se učitelji prvega triletja v večini niso strinjali glede vpliva pogostejše uporabe glasbe na 

vse značilnosti učencev, lahko hipotezo 7 »V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje 

uporabljajo glasbo kot motivacijsko sredstvo imajo njihovi učenci pogosteje pozitivna 

prepričanja, so bolj sproščeni, imajo bolj razvito domišljijo in fantazijo, so bolj 

komunikativni, imajo bolj prijateljski odnos do sošolcev, so spontanejši, pogosteje izraţajo 

čustva, imajo manj teţav z disciplino, so bolj zainteresirani in motivirani.« zavrţemo. Moje 

mnenje pa je, da učitelji, ki uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva oziroma jo 

znajo v konkretni situaciji ustrezno uporabiti, s tem vplivajo na manj teţav z disciplino pri 

učencih. Kot navaja (Paterson, 2003) so zvočne, glasovne in glasbene iztočnice za zbujanje 

pozornosti hitre in učinkovite in so se obnesle tako v vrtcu, kot v gimnaziji. Pomembno pa je, 

kako uvedemo iztočnico. Ker z iztočnicami pritegnemo pozornost učencev, je posledica tega 

tudi, da bomo imeli manj teţav z disciplino. Prav tako nam nekatere glasbene dejavnosti 

pomagajo učence umiriti in s tem pripraviti za nadaljnje delo. 

7.9 Učiteljevi odgovori o pogostejši uporabi glasbe kot motivacijskega 

sredstva med poukom 

Tabela 7.19: Število (f) in strukturni odstotki (f %) odgovorov  učiteljev na vprašanje glede 

pogostejše uporabe glasbe kot motivacijskega sredstva 

 

  DA  NE skupaj 

Bi imel posluh. f 41 f 39 80 

f % 51,25 f % 48,75 100,00 

Bi imel več znanja vokalne 

tehnike in petja. 

f 42 f 38 80 

f % 52,50 f % 47,50 100,00 

Bi imel več znanja glasbene 

teorije. 

f 44 f 36 80 

f % 55,00 f % 45,00 100,00 

Bi igral instrument. f 51 f 29 80 

f % 63,75 f % 36,25 100,00 

 

Legenda k tabeli : 

f = število vrednosti ; f % = odstotek vrednosti 
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Graf 7.31: V katerem primeru bi učitelji prvega triletja uporabljali več glasbe kot 

motivacijskega sredstva 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da bi največ učiteljev prvega triletja uporabljalo več glasbe kot 

motivacijskega sredstva, če bi igrali instrument (63,75 %). Temu odgovoru sledijo učitelji 

prvega triletja, ki bi uporabljali več glasbe kot motivacijskega sredstva, če bi imeli več znanja 

glasbene teorije (55,00 %). Prav tako bi več kot polovica profesorjev prvega triletja  

uporabljala več glasbe kot motivacijskega sredstva, če bi imela več znanja vokalne tehnike in 

petja (52,50 %) ter posluh (51,25 %). Ker je večina učiteljev prvega triletja odgovorila, da bi 

med poukom uporabljala več glasbe kot motivacijskega sredstva, če bi igrala instrument, bi 

imela več znanja glasbene teorije ter bi imela več znanja vokalne tehnike in petja, lahko 

hipotezo 8 »Učitelji prvega triletja bi pogosteje uporabljali glasbo kot motivacijsko sredstvo, 

če bi imeli več glasbenega znanja.« obdrţimo. 

 

Pri 18. vprašanju so učitelji imeli moţnost napisati še kakšen drug razlog, zaradi katerega bi 

uporabljali več glasbe kot motivacijskega sredstva. Navedli so naslednje odgovore: 

- več instrumentov, 

- če bi imela instrument v razredu (npr. klavir), 

- če bi imela ustrezno opremljeno učilnico, 
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- jo uporabljam po svojem prepričanju dovolj, da lahko govorim o smiselnosti 

pri doseganju ciljev in za celostni otrokov razvoj, 

- če bi imela več časa, 

- če bi imela več časa in ne bi bila tako okupirana z učnim načrtom, ker vse 

ostale pogoje naštete zgoraj dokaj imam, 

- bi šolska ura trajala dlje, 

- nekatere učence moti, zato jo ne uporabljam prepogosto. 

 

Iz raziskave pri osemnajstem vprašanju sem ugotovila, da bi učitelji prvega triletja glasbo kot 

motivacijsko sredstvo pogosteje uporabljali, če bi imeli več glasbenega znanja. Ta podatek 

nam pove, da profesorjem razrednega pouka prvega triletja primanjkuje znanja na področju 

vključevanja glasbe kot motivacijskega sredstva oziroma glasbenih aktivnosti v pouk. 

Raziskava Slosarja je potrdila pomen zgodnjega glasbenega izobraţevanja, zato naj bi vsi 

potencialni učitelji imeli ob vpisu na Pedagoško fakulteto razvite temeljne glasbene 

sposobnosti. Le-te pa bi preverjali z glasbenim preizkusom (Slosar, 1995, v Sicherl-Kafol, 

2001). Glasba pa je zelo pomemben dejavnik v vzgojno-izobraţevalnem procesu, ker vpliva 

na vsa tri področja otrokovega razvoja (Kafol, 2011). Njena čim večja vključitev v ostale 

predmete je nujna za celostni razvoj otroka (uresničevati mora cilje na vseh treh področjih), 

hkrati pa nam je v veliko pomoč pri medpredmetnem povezovanju snovi. Ker so učitelji med 

razlogi za uporabo glasbe kot motivacijskega sredstva navedli, da nimajo v razredu dovolj 

instrumentov, menim, da to ni edini razlog, da bi potem uporabljali več glasbe kot 

motivacijskega sredstva, saj si lahko veliko instrumentov izdelajo  sami. To so tako 

imenovana improvizacijska glasbila, ki jih izdelamo skupaj z učenci. Predvsem v prvem 

triletju, ko večina otrok še ne pozna notnega sistema in not pridejo predvsem v poštev 

glasbila, ki si jih lahko izdelajo otroci sami: ropotulje, boben, činele … Činele lahko 

ustvarjalno naredimo iz dveh starih posod, ki jih otrok prinese od doma in jih pri likovni 

vzgoji likovno okrasimo. Te izdelke potem spravimo v učilnico in jih vedno vzamemo, ko 

ustvarjamo v okviru glasbenih dejavnosti. Voglar (1976) je v knjigi Otrok in glasba navedla, 

kako naj sami izdelamo instrumente v razredu. Tako npr. gong izdelamo iz navadne 

pločevinaste plošče, ki je lahko okrogla ali pravokotna, vendar mora imeti zaobljene robove. 

Na eni strani naredimo dve luknjici in skozi njiju napeljemo vrvico, na katero pritrdimo ročaj.  
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8.0 SKLEPNE MISLI 

»Otrokov razvoj je kompleksen in dinamičen proces znotraj integracije psihomotoričnih, 

afektivno-socialnih in kognitivnih dejavnikov. Dejavniki so medsebojno prepleteni in odvisni 

drug od drugega« (Sichel-Kafol, 2001, str. 26). Šola ima pomembno vlogo pri razvoju otroka. 

Uresničevati mora cilje na vse treh področjih: kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem. 

Na področju glasbenih sposobnosti prav tako velja enako pravilo kot pri inteligenci: 

najvaţnejši čas za njihov razvoj je predšolsko obdobje (Pesek, 1997). Kasneje pri otrocih tega 

ne moremo več nadoknaditi. Zato je pomembno, da glasbo uporabljamo čim bolj zgodaj, čim 

več in pri različnih predmetih, ne samo pri pouku glasbene vzgoje, ker nam pomaga pri 

uresničevanju ciljev na vseh treh področjih. 

 

Če je šola do sedaj namenjala  največ pozornosti vzgoji uma, je sedaj čas, da poudari 

enakovredno vlogo vzgoji srca in telesa (Sicherl-Kafol, 2001). Vključevanje glasbenih 

dejavnosti v ostale predmete je smiselno, še posebej pri mlajših otrocih, ker lahko otroke z 

glasbo dodatno motiviramo za ostale dejavnosti. 

 

V zadnjih letih se je po slovenskih šolah močno povečalo število otrok s posebnimi potrebami 

v redne šole, zato je še posebej pomembno, da se še dodatno posvetimo tem učencem in jih 

znamo motivirati za različne aktivnosti. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi glasbenimi 

dejavnostmi. Raziskave kaţejo, da naj bi bila glasba učinkovito sredstvo pri obravnavi otrok z 

MAS, saj so nekateri terapevti izkoristili glasbo za razvoj različnih področij, kot so fina in 

groba motorika, obseg pozornosti, socialne veščine, koncept o samopodobi in verbalno 

oziroma neverbalno komunikacijo. Prav tako ti otroci med poukom bolj spremljajo slušne kot 

vidne spodbude, še posebno, če so slušne spodbude glasbene (Lim, v Rupnik, 2011). 

 

Zaradi  vpetosti v sodobni čas, kjer se vse odvija zelo hitro, je pomembno, da znamo otroke 

umiriti. Tako s  primerno izbrano glasbo lahko otroke  uspešno umirimo in jih pripravimo za 

nadaljnje delo. Ugotavljamo, da je tradicionalni pouk  izpodrinil sodobni način poučevanja, ki 

zahteva fleksibilnega učitelja, sposobnega, da se prilagaja potrebam sodobnega časa in sam v 

razredu  išče vedno nove metode in oblike dela ter skupaj z učenci ustvarja in razvija nove 

načine dela in pridobivanja znanja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 107 - 
 

Skozi raziskavo sem ugotovila, da učitelji prvega triletja v večini uvrščajo glasbo med 

pomembno motivacijsko sredstvo, kar pomeni, da jo pogosto uporabljajo  med poukom. 

Presenetila pa meje peščica učiteljev prvega triletja (19 % anketirancev), ki menijo, da je 

glasba deloma pomembna. S tem se seveda ne strinjam, saj je bilo v zadnjem času veliko 

raziskav, ki so potrdile pozitivne učinke glasbe pri delu in razvoju otroka. Učitelji prvega 

triletja so se v večini strinjali, da glasba kot motivacijsko sredstvo vpliva na motivacijo 

učencev in s tem potrdili hipotezo številka 2. Prav tako je bila potrjena hipoteza številka 3, s 

katero smo preverjali, od česa je odvisna učiteljeva uporaba glasbe med poukom. Učitelji 

prvega triletja so v večini odgovorili, da je njihova izbira glasbe med poukom najbolj odvisna 

od učnih ciljev, učnih  vsebin  in razpoloţenja učencev. Hipoteze  številka 4 nisem mogla 

potrditi, ker se je izkazalo, da samo učitelji prvega razreda uporabljajo več glasbe, ne pa tudi 

učitelji drugega razreda v primerjavi s tretjim. Za pravilno trditev se je izkazala tudi  hipoteza 

številka 5, kjer se je pokazalo, da učitelji prvega triletja z dodatno glasbeno izobrazbo 

uporabljajo več glasbe kot motivacijskega sredstva v primerjavi z učitelji prvega triletja brez 

dodatne glasbene izobrazbe.  Hipoteza 6 in 7 sta se delno potrdili. Pri hipotezi 6 se je 

izkazalo, da pogostejša uporaba glasbe vpliva na učno aktivne učence, medtem ko na učno 

tekmovalne ne. Pri hipotezi številka 7 se je izkazalo, da pogostejša uporaba glasbe kot 

motivacijskega sredstva v večini vpliva na pozitivna prepričanja učencev, njihovo 

sproščenost, na razvitost domišljije in fantazije, na komunikativnost, spontanost, izraţanje 

čustev in na motiviranost učencev, medtem  ko v večini ne vpliva na manj teţav z disciplino 

in prijateljski odnos med učenci. Po Voglar (1989) glasba otroka oblikuje, ga pomirja, a tudi 

prava glasba tega sama od sebe ne zmore, če ob sebi nima predanega, iznajdljivega in 

ustvarjalnega posrednika, ki je vešč strokovnjak in ljubitelj glasbe. Zato se mi zdi pomembno, 

da ima učitelj v prvem triletju glasbo rad in ima ustrezne kompetence, da jo lahko oziroma 

zna v čim večji meri vključevati v pouk. Menim, da bi učitelji  razrednega pouka morali imeti 

več glasbenega znanja. Tudi sami so v anketnem vprašalniku v večini odgovorili, da bi 

uporabljali več glasbe za motivacijo, če bi imeli več znanja iz vokalne tehnike in petja, več 

znanja o glasbeni teoriji, kot največji razlog pa so navedli pomanjkanje znanja igranja na 

instrument. S tem se je potrdila tudi hipoteza številka 8 »Učitelji prvega triletja bi pogosteje 

uporabljali glasbo kot motivacijsko sredstvo, če bi imeli več glasbenega znanja«.  
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Raziskovanje tovrstne problematike me je zelo veselilo. Še posebej pa sem uţivala ob 

ustvarjanju mojih prispevkov. Izsledki raziskave me napeljujejo, da bom sama pri svojem 

delu, ko bom učiteljica, glasbo uporabljala v čim večji meri, da bo pouk pester in zanimiv. 
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10.0 PRILOGE 

10.1 Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

 

Sem Janja Medvešek, bodoča profesorica razrednega pouka in pripravljam diplomsko nalogo 

z naslovom  Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju devetletne 

osnovne šole, pod mentorstvom izr. prof. dr. Barbare Sicherl-Kafol.  

V ta namen sem pripravila anketni vprašalnik namenjen učiteljicam in učiteljem razrednega 

pouka od prvega do tretjega razreda. Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika bom 

uporabila izključno za raziskovalne namene, za kar je zagotovljena anonimnost. Prosim Vas, 

če si vzamete deset minut vašega dragocenega časa, in mi pomagate pri nadaljnjem delu. 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI: 

 

Obkroţite ali napišite odgovor na črto. 

Zaposlitveno mesto: OŠ________________ 

 

Razred, v katerem poučujete: 

 

a) 1. razred 

b) 2. razred  

c) 3. razred 

 

Dodatno glasbeno izobraţevanje: 

 

a) niţja glasbena šola 

b) srednja glasbena šola 

c) petje v zboru 

d) folklorna skupina 

e) drugo:_____________ 

f) nič od naštetega 
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VPRAŠALNIK  

 

1.  Kako pomembna je za Vas glasba kot motivacijsko sredstvo pri pouku? 

Obkroţi. 

 

a) zelo pomembna 

b) pomembna 

c) deloma pomembna 

d) nepomembna 

e) zelo nepomembna 

 

2. Kako vpliva glasba kot motivacijsko sredstvo na motivacijo učencev pri pouku? 

Obkroţi. 

 

a) Zelo vpliva. 

b) Vpliva. 

c) Ne vpliva.  

 

3. Ali pri pouku pogosto uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo?  

Obkroţi. 

 

a) zelo pogosto 

b) pogosto 

c) včasih 

d) redko 

e) nikoli 

 

4. Od česa je najbolj odvisna Vaša izbira glasbe kot motivacijskega sredstva? 

Obkroţi tri odgovore. 

 

a) Od učnih ciljev tekoče ure. 

b) Od učne vsebine. 

c) Od časa, ki je na razpolago. 

d) Od razpoloţenja učencev. 

e) Od mojega razpoloţenja. 

f) Od starosti učencev. 

g) Od prejšnje ure. 

h) Drugo:______________________________________________________________ 
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5. Ocenite, koliko uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo za uresničevanje ciljev 

predmeta. 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

slovenščine 5 4 3 2 1 

matematike 5 4 3 2 1 

likovne vzgoje 5 4 3 2 1 

glasbene 

vzgoje 

5 4 3 2 1 

športne vzgoje 5 4 3 2 1 

spoznavanje 

okolja 

5 4 3 2 1 

 

6. Ocenite, kako pogosto uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo v posameznih fazah 

pouka. 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

uvodna 

motivacija 

5 4 3 2 1 

ponavljanje snovi 5 4 3 2 1 

med preverjanjem 5 4 3 2 1 

med ocenjevanjem 5 4 3 2 1 

za zaključek, kot sklep 

učne enote 

5 4 3 2 1 

med odmori 5 4 3 2 1 

 

 

7. Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu slovenščina. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa 

(npr. učenci med pisanjem 

domišljijskega spisa poslušajo 

glasbo) 

5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin (npr. učenci se 

naučijo abecedo tako, da 

poslušajo pesem, ki govori o 

abecedi, nato pa sami ponovijo) 

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na glasbila za učenje 5 4 3 2 1 
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drugih vsebin  

petje za učenje drugih vsebin 

(npr. učenci se s petjem pesmi, 

ki govori o abecedi naučijo 

abecedo) 

5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi (učenci 

mislijo na določeno temo, ki je 

povezana z nadaljnjim delom) 

5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 2 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 

fantazijske vaje ob tematski 

glasbi 

 

5 4 3 2 1 

 

8.  Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu likovna vzgoja. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo  zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa (učenci 

med likovnim izraţanjem 

poslušajo glasbo) 

5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na glasbila za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

petje za učenje drugih vsebin 5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi 5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 1 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 
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fantazijske vaje ob tematski 

glasbi 

 

5 4 3 2 1 

 

 

9. Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu matematika. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa (npr. 

učenci med reševanjem nalog 

poslušajo glasbo) 

5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin (npr. učenci 

poslušajo pesem o številih, nato 

pa pesem sami ponovijo) 

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na otroška glasbila za 

učenje drugih vsebin (npr. učitelj 

udari 5-krat na boben, učenci pa 

narisanemu sončku na listu 

narišejo število ţarkov) 

5 4 3 2 1 

petje za učenje drugih vsebin 5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi 5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 1 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 

fantazijske vaje ob tematski 

glasbi 

5 4 3 2 1 
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10.  Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu glasbena vzgoja. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa 5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na glasbila za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

petje za učenje drugih vsebin 5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi 5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 1 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 

fantazijske vaje ob tematski 

glasbi 

5 4 3 2 1 

 

 

11.  Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu športna vzgoja. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa 5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na glasbila za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

petje za učenje drugih vsebin 5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Medvešek Janja; diplomsko delo 

 
 
 
 
 

- 119 - 
 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi 5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 1 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 

fantazijske vaje ob tematski 

glasbi 

5 4 3 2 1 

 

12. Ocenite, v kateri obliki največkrat uporabljate glasbo kot motivacijsko sredstvo pri 

predmetu spoznavanje okolja. 

 

glasba kot motivacijsko sredstvo zelo 

pogosto 

pogosto včasih redko nikoli 

glasba kot zvočna kulisa 5 4 3 2 1 

poslušanje glasbe za učenje 

drugih vsebin  

5 4 3 2 1 

izštevanke 5 4 3 2 1 

uganke 5 4 3 2 1 

reki 5 4 3 2 1 

odlomki pesmi ljudskega in 

umetnega izvora 

5 4 3 2 1 

igranje na glasbila za učenje 

drugih vsebin 

5 4 3 2 1 

petje za učenje drugih vsebin 5 4 3 2 1 

gibalne igre s petjem-bansi 5 4 3 2 1 

rajalne igre 5 4 3 2 1 

meditacija ob glasbi 5 4 3 2 1 

koračnice 5 4 3 2 1 

likovno/besedno/gibalno 

ustvarjanje ob glasbi 

5 4 3 2 1 

sproščanje ob glasbi 5 4 3 2 1 

besedno vodena sprostitev ob 

glasbi 

5 4 3 2 1 

fantazijske vaje ob tematski glasbi 5 4 3 2 1 
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13. Ocenite, kako pogosto uporabljate instrumente kot motivacijsko sredstvo pri pouku. 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

Orffova glasbila 

(boben, tamburin, palčke ….) 

5 4 3 2 1 

improvizirana glasbila 

(glasbila, ki jih naredite sami  z 

otroki) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

lastna glasbila 5 4 3 2 1 

 

14. Ocenite, kako pogosto uporabljate instrumente kot motivacijsko sredstvo pri posameznih 

predmetih. 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

slovenščine 5 4 3 2 1 

matematike 5 4 3 2 1 

likovne vzgoje 5 4 3 2 1 

glasbene vzgoje 5 4 3 2 1 

športne vzgoje 5 4 3 2 1 

spoznavanje okolja 5 4 3 2 1 

 

15.  Kako pogosto uporabljate spodaj navedena motivacijska sredstva? 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

didaktične igre 5 4 3 2 1 

ogled  

video posnetka 

5 4 3 2 1 

lutke 5 4 3 2 1 

zgodbe 5 4 3 2 1 

glasba 5 4 3 2 1 

interaktivna tabla 5 4 3 2 1 

delovne liste  

in prosojnice 

5 4 3 2 1 

risbe,  

sheme, tabele 

5 4 3 2 1 

e-gradiva 5 4 3 2 1 

 

16. Ocenite, kakšni se Vam zdijo vaši učenci. 

 

 zelo pogosto pogosto včasih redko nikoli 

učno tekmovalni 5 4 3 2 1 

učno aktivni 5 4 3 2 1 
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17. Obkroţite DA, če se s trditvijo strinjate ali NE, če se s trditvijo ne strinjate. 

 

a) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, imajo njihovi učenci pogosteje pozitivna prepričanja.                          DA/NE 

b) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, so njihovi učenci bolj sproščeni.                                                           DA/NE 

c) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, imajo njihovi učenci bolj razvito domišljijo in fantazijo.                    DA/NE 

d) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, so njihovi učenci bolj komunikativni.                                                   DA/NE 

e) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, imajo njihovi učenci bolj prijateljski odnos do sošolcev.                      DA/NE 

f) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, so njihovi učenci bolj spontani.                                                             DA/NE 

g) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, njihovi učenci pogosteje izraţajo čustva.                                            DA/NE 

h) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, imajo njihovi učenci manj teţav z disciplino.                                     DA/NE 

i) V razredu, kjer učitelji prvega triletja pogosteje uporabljajo glasbo kot motivacijsko 

sredstvo, so njihovi učenci bolj zainteresirani in motivirani.                             DA/NE 

 

18. Glasbo kot motivacijsko sredstvo bi pri pouku pogosteje uporabljal, če:  

 (Obkroţi DA ali NE) 

a) Bi imel posluh.                                                                                                      DA/NE 

b) Bi imel več znanja vokalne tehnike in petja.                                                        DA/NE 

c) Bi imel več znanja glasbene teorije.                                                                     DA/NE 

d) Bi igral instrument.                                                                                               DA/NE 

e) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


