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POVZETEK
Doktorska disertacija obravnava tematiko preverjanja in ocenjevanja glasbene vzgoje v
osnovni šoli. V teoretičnem delu osvetljuje različne teorije in poglede na učenje glasbene
vzgoje, njihovo manifestacijo v razredu in vlogo, ki jo imajo pri tem samoregulacija ter
preverjanje in ocenjevanje. Pregled teoretičnih in empiričnih raziskav o procesu pridobivanja
znanja, učenju, poučevanju ter preverjanju in ocenjevanju pri glasbeni vzgoji pokaže, da je
med številnimi strategijami, oblikami in metodami dela potrebno najti ravnovesje.
V teoretičnem delu je poleg teorij učenja, predstavljeno še področje samoregulacije, ki na
eni strani izpostavlja najpomembnejše raziskave glasbenih psihologov, ki so proučevali
kvantiteto in kvaliteto vadenja glasbenih instrumentalistov-ekspertov. V nasprotju z
raziskavami, ki so usmerjene v proučevanje vadenja vrhunskih glasbenikov, pa so
predstavljene tudi raziskave, ki proučujejo, kako si učenci postavljajo osebne cilje, usmerjajo
dejavnosti k doseganju zastavljenih ciljev, prevzemajo odgovornost za svoje učenje in se kar
najbolj učinkovito učijo.
Vrh teoretičnega dela predstavlja področje preverjanja in ocenjevanja znanja, kjer so
predstavljeni različni vidiki ocenjevanja, katerih namen je povečanje pozitivnih in zmanjšanje
negativnih posledic ocenjevanja, tako učiteljevega kot zunanjega ter hkrati zvišanje kakovosti
znanja. Opredeljeno je stanje in potencial celostnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki
omogoča spremljanje in vrednotenje vseh procesov glasbenega učenja in vseh vrst glasbenih
dosežkov. Pri glasbeni vzgoji je bistvenega pomena spremljanje procesa učenja in učnega
napredka ter rezultatov, kar omogoča objektivnejše in kvalitetnejše določanje vrednosti
dosežkov. V procesu učenja glasbe igra ključno vlogo kakovostna povratna informacija, ki
prispeva k učinkovitemu izboljšanju učnih dosežkov, k samostojnemu učenju, razvija
metaznanje, spodbuja samoregulacijo, samoocenjevanje in nadaljnje učenje.
Empirični del podaja nekatere ugotovitve za spreminjanje kulture poučevanja, preverjanja in
ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, pri čemer podrobno opisuje, kako: vključiti učence v
proces preverjanja in ocenjevanja znanja, oblikovati kakovostne povratne informacije,
povečati učenčeve zmožnosti refleksije, samoocenjevanja in uravnavanja lastnega učenja ter
kako uvesti avtentične načine preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji.
Predstavljeni model omogoča prilagajanje smernic glede na potrebe in specifiko razreda,
želje učencev ter védenje in prepričanja učiteljev.
Kvalitativna raziskava je omogočila pridobitev vpogleda v to, kako učenci doživljajo in
dojemajo učni proces pri glasbeni vzgoji. Učenci so skupaj z učiteljem raziskovali in
rekonstruirali model učenja, poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja. Nova spoznanja, ki
so odražala stvarnost udeležencev, so bila vnesena v pouk, kar je omogočilo njeno
spreminjanje in novo konstruiranje.
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Kot temeljni raziskovalni pristop je bila uporabljena metoda akcijskega raziskovanja.
Načrtovana in izpeljana sta bila dva akcijska cikla, katerih namen je bil izboljšati pedagoško
prakso. Zaključku vsakega akcijskega cikla je sledila analiza rezultatov v obliki multiple študije
primera. Ker je šlo za izrazito kvalitativen problem, je bil način dela hermenevtičen. Na
začetku in po vsakem akcijskem ciklu je bil z učenci izveden pogovor v fokusni skupini.
Namen raziskave torej ni bil priti do enostavnih splošnoveljavnih zakonitosti, ampak do
opisov različnih konstruiranih stvarnosti.
Ugotovitve raziskave, v kateri so bili učenci deležni poučevanja s poudarkom na razvijanju
metakognitivnih strategij oz. razvijanju proaktivnega in samoregulacijskega odnosa do
učenja, preverjanja in ocenjevanja, širijo razumevanje, kako vključiti preverjanje in
ocenjevanje v učni proces ter spremljati vse procese glasbenega učenja. Poudarek je na
drugačnih načinih in oblikah preverjanja in ocenjevanja, pri katerih učenci sodelujejo pri
oblikovanju kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje, pri načrtovanju različnih
oblik predstavljanja naučenega in so vključeni v proces samopreverjanja in samoocenjevanja.
Tako postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov, kar jih
motivira za delo in opremi s spretnostmi in izkušnjami, ki jih lahko ponesejo s seboj v
življenje, hkrati pa pripomore k oblikovanju pozitivnega odnosa do preverjanja in
ocenjevanja.
Pričujoči model bi lahko precej spremenil glasbeno izobraževanje, ki ga poznamo v danem
trenutku, vendar pa učiteljev ne bo več smela preganjati učna snov, ki jo po njihovem
mnenju morajo predelati in dodajanje novih učnih ciljev. Učenje za razumevanje in
ohranjanje želje po nadaljnjem učenju namreč zahteva, da pozornost usmerimo v manjše
število ciljev in ožje glasbeno področje, kar tudi omogoča posodobljeni Učni načrt za
glasbeno vzgojo (2011). Učitelji bodo morali pogledati vase, v svoja prepričanja in v to kar
verjamejo, da njihovi učenci lahko dosežejo; s kakšnim znanjem bodo razpolagali, ko bodo
izvajali, poslušali, ustvarjali, razmišljali in se pogovarjali o glasbi v šoli ter izven nje.
KLJUČNE BESEDE: glasbena vzgoja, osnovna šola, preverjanje in ocenjevanje znanja,
samoregulacija, samoocenjevanje.
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ABSTRACT
The doctoral dissertation examines the issue of assessment and evaluation of music
education in the elementary school. The theoretical part is highlighted by different theories
and perspectives on learning in music education, their manifestation in the classroom, the
role they play in this self-regulation, and evaluation and assessment. An analysis of the
theoretical and empirical research on the process of acquiring knowledge, learning, teaching
and assessment in music education demonstrates the necessity to find a balance between a
number of strategies, styles and methods.
In the theoretical part, as well as learning theories, important research is presented in the
area of self-regulation, carried out by music psychologists who have studied the quantity and
quality of practice by musician instrumental-experts. In contrast to investigation focused on
the study of practice by the world-class musicians, research is presented examining how
students set personal goals, direct behavior to achieve set objectives and take responsibility
for their own learning and learn most effectively.
The focus of the theoretical part is the area of testing and assessment, which shows various
aspects of the evaluation, the purpose of which is to increase the positive and reduce the
negative impact of assessment, from the teacher and external sources, and while increasing
the quality of knowledge. The state and the potential of integrated forms of assessment and
evaluation is discussed, facilitating the monitoring and evaluation of all processes of learning
music and all kinds of musical outcomes. The monitoring of the learning process and learning
progress as well as results is essential in music education, providing a more objective and
qualitative determination on the value of outcomes. In the process of learning music quality
feedback plays a vital role, which contributes to the effective improvement of learning
outcomes, to independent learning, develops metacognition, promotes self-regulation, selfassessment and further learning.
The empirical part presents some of the findings for a modification of the culture of
teaching, testing and assessment in music education, and describes in detail how: to involve
learners in the process of assessment and evaluation of knowledge, to shape quality
feedback, to enhance students' ability for reflection, self-assessment and control of their
own learning and how to introduce authentic methods of testing and assessment in music
education. The presented model facilitates the adaptation of guidelines to the needs and
specifications of the class, students’ preferences and teachers' expertise and views.
Qualitative research has provided insight into how students experience and perceive the
learning process in music education. A model of learning, teaching, evaluation and
assessment has been researched and reconstructed together with students. New insights,
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which reflected the reality of the participants have been implemented into the lessons and
in this way ensured their modification and restructuring.
As a basic investigative approach the method of action research has been used. Two action
cycles were planned and executed, with the intention to improve the teaching practice.
Completion of each action cycle was followed by the analysis of results in the form of
multiple case studies. Since there was a marked qualitative problem, the hermeneutics
method has been used. At the beginning and after each action cycle a focus group was
undertaken with the students. The purpose of the study was to provide descriptions of the
different constructed realities, and not to arrive at general principles.
Findings of the study in which students were given instruction with an emphasis on the
development of metacognitive strategies or developing proactive and self-regulatory
attitudes to learning, evaluation and assessment, broaden understanding of how to
integrate evaluating and testing into the learning process, and monitor all processes of music
learning. The focus is on the different methods and forms of evaluation and assessment
where students participate in the design of criteria and specifications for the assessment,
planning various forms of presentation of lessons learned and are included in the process of
self-examination and self-assessment. They become co-creators of the educational process
and its results, which motivates them to work and to be equipped with skills and experience
that they can take with them in life, and help to create a positive attitude to evaluation and
assessment.
The present model could change music education considerably as we know at any given
moment, but teachers would no longer have the opportunity to tackle learning material,
which in their view they should modify and add new learning goals. Learning for
understanding and maintenance of the desire to continue learning requires a focus on a
smaller number of targets and a narrower field of music, which facilitates the updating of
the Curriculum for Music Education (2011). Teachers will need to look within themselves,
their beliefs and what they believe their students can achieve, utilizing the knowledge at
their disposal, while listening, creating, reflecting and discussing music in school and outside
school.
KEYWORDS: music education, elementary school, evaluation and assessment of knowledge,
self-regulation, self-assessment.
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UVOD
Preverjanje in ocenjevanje znanja sta med najbolj vplivnimi in hkrati zapletenimi
konceptualnimi izzivi v vzgoji in izobraževanju. Ocenjevanje učencev je stalnica šolskega
življenja in njegov pomemben sestavni del. Čeprav so nekatere vrste ocenjevanja preživele
izzive časa in so še vedno v rabi (npr. eksterni izpiti), pa so v zadnjih nekaj desetletjih izjemno
močna prizadevanja, ki so usmerjena k iskanju širše palete različnih oblik in načinov
ocenjevanja, ki naj bi spodbujali in vodili učence, da se bodo znali učiti, razvijati trajna
znanja, uspešno dosegati učne cilje in postati vse bolj samostojni (Marsh, 2008, str. 38).
Novost na področju preverjanja in ocenjevanja znanja je vse večja vključenost učencev tako v
proces preverjanja znanja kakor tudi v proces ocenjevanja svojih dosežkov. Z enakopravnimi
odnosi in vključitvijo učencev v proces preverjanja in ocenjevanja, učenci postanejo
soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov, kar jih motivira za delo
in opremi s spretnostmi in izkušnjami, ki jih lahko ponesejo s seboj v življenje (Habjanič
Gaberšek in Holcar Brunauer, 2013, str. 134).
Predmet glasbena vzgoja v izobraževanju nikoli ni imela tolikšnega pomena kot npr. nekateri
drugi predmeti (matematika, jeziki ali drugi družboslovni predmeti), pa tudi ocene
pridobljene pri tem predmetu ne, kar se odražav načinih in oblikah, ki se uporabljajo pri
preverjanju in ocenjevanju znanja. Poleg tega se na glasbenem področju srečujemo še z
dvema različnima programoma, z obveznim (glasbena vzgoja v osnovni šoli in gimnaziji) in
izbirnim (inštrumentalni pouk, zbor, orkester, nauk o glasbi …), ki sta vsak zase zelo
specifična, s tem pa tudi načini in oblike preverjanja in ocenjevanja, ki naj bi jih uporabljali
pri teh dveh programih. Žal pa ima ocenjevanje, ki je usmerjeno v ocenjevanje vrhunskih
glasbenih dosežkov (različna glasbena tekmovanja v glasbenih šolah), pogosto vpliv tudi na
ocenjevanje glasbenega izvajanja pri glasbeni vzgoji. Mnogo poskusov iskanja ustreznih
načinov in oblik preverjanja in ocenjevanja znanja v preteklosti ni prineslo pravih odgovorov.
Veliko kritikov preteklega in sedanjega sistema ocenjevanja glasbene vzgoje meni, da je le-to
premalo povezano s kompetencami, za katere si prizadevamo, da bi jih učenci razvili v 21.
stoletju (Colwell, 2006).
Preverjanje in ocenjevanje znanja tudi pri učiteljih glasbene vzgoje v Sloveniji še vedno
poraja dvome in celo nezaupanje v lastno delo (Študijske skupine 2010/2011/2012). Dolga
leta uporabljen način ocenjevanja (tristopenjska besedna ocena: zelo uspešno, uspešno in
manj uspešno, kjer so vse tri stopnje pozitivne) je bil vsaj v osnovni šoli zožen na
dvostopenjsko oceno (zelo uspešno, uspešno), redke ocene manj uspešno pa so bile verjetno
ocene za vedenjske prekrške učencev (učitelji navajajo, npr. da učenec ne prihaja k pouku,
ne sodeluje, ne uboga …) (Kovač, 2008). Vospernik (2000) ugotavlja, da je tristopenjska
lestvica ocenjevanja glasbene vzgoje pripomogla k degradaciji učenčevega in učiteljevega
dela. Neredko so si učenci ustvarili naslednjo podobo: glasbena vzgoja mi ne more ne škoditi
in ne koristiti. Številčno ocenjevanje in zunanje preverjanje znanja ob koncu šolanja – novost
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v devetletki – pa v marsikateremu glasbenemu učitelju vzbujata tudi nelagodne občutke
državnega nadzora, kajti naenkrat se njihovo delo enakovredno primerja z delom pri drugih
šolskih predmetih.
Pri opredelitvi raziskovalnih problemov v raziskavi Preverjanje in ocenjevanje glasbene vzgoje
v osnovni šoli sem izhajala iz predhodnih raziskav in obstoječe prakse. Narejen je bil načrt
raziskave, v katerem sem oblikovala raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih sem želela
raziskati možnosti za vključitev učencev v proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri
glasbeni vzgoji ter sistematično in udeleženo raziskati pouk glasbene vzgoje, ki bi učence
spodbujal k refleksiji o lastnih dosežkih, samovrednotenju, samoocenjevanju, samoregulaciji
in večji motivaciji za učenje, pri čemer so me še posebej zanimala stališča učencev do učenja,
poučevanja, preverjanja in ocenjevanja.
Raziskava je pokazala smiselnost uporabe raznolikih oblik in načinov preverjanja in
ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, ki poleg spremljanja učenčevega napredka,
spodbujajo razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj ter vplivajo na razvoj pozitivne
samopodobe učencev, zanimanja za nadaljnje učenje in obvladovanje metakognitivnih
strategij. S spodbujanjem in usmerjanjem učencev na poti učenja, so učenci uspešno
dosegali učne cilje, razvijali trajna znanja in postali vse bolj samostojni. Učenci so se veselili
povratnih informacij in opisnih ocen, preverjanje in ocenjevanje pa sta zanje dobila povsem
nov pomen.
V teoretičnem delu sem najprej opredelila teorije učenja, ki so se uveljavile med sodobnimi
pristopi glasbenega poučevanja, nastale na drugih ne-glasbenih področjih, in jih zagovarja
velika večina glasbenih raziskovalcev in praktikov. V nadaljevanju sem se dotaknila razvoja
samoregulacijskega učenja in ga povezala z dejavniki učenja in poučevanja. Teoretični del
vsebuje poglobljen vpogled v področje preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, s
poudarkom na novostih v ocenjevalni filozofiji in praksi, ki jih mnogi teoretiki pri nas in po
svetu označujejo tudi za »alternativne«, drugačne, za »novo kulturo preverjanja in
ocenjevanja«, za novo paradigmo, za bolj »avtentične«, bolj »odzivne«, dovzetne za učenca,
v primerjavi s tradicionalnimi.
Z raziskavo sem želela prispevati k razvoju teorije glasbenega učenja, poučevanja,
preverjanja in ocenjevanja, opredeliti stanje in možnosti celostnih oblik preverjanja in
ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji ter izdelati model preverjanja in ocenjevanja, ki bo
omogočal spremljanje in vrednotenje vseh procesov glasbenega učenja in vseh vrst
dosežkov.
Sklepni del raziskave povzema bistvena teoretična spoznanja in bistvene ugotovitve
empiričnega dela, tako z vidika najpogostejših sporočil učencev kot tudi z vidika spoznanj, ki
jih je prinesel učni proces.
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Pri pisanju disertacije sem se odločila uporabljati singular/ednino, ker je to običajno pri
kvalitativnem fenomenološkem raziskovanju. Menim, da to prispeva k ekološki veljavnosti
raziskave.
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1.1 TEORIJE UČENJA
Trajnost, prožnost in ustvarjalna uporaba znanja so sodobni globalni atributi, h katerim vse
bolj stremijo šolski sistemi pri nas in po svetu. Cilji vseh sodobnih šolskih reform so usmerjeni
k temu, kako doseči večjo kakovost znanja vseh učencev. »Kakovostno znanje je opredeljeno
kot znanje z razumevanjem, ki spodbuja kritično mišljenje, je relativno trajno, osmišljeno in
omogoča uporabo« (Plut Pregelj, 2004, str. 17). Marton, Entwistle, Ramsden in Saljo (Bain,
1994, str. 1) v zvezi z učenjem z razumevanjem govorijo o t. i. globokem pristopu (ang. »deep
approach«), ko učenci iščejo pomen tega, kar se učijo in namerno in načrtno vzporejajo novo
z že obstoječim. Poudarjajo, da se znanje strukturira odnosno oz. relacijsko, da je integrirano
s postopki, ki zahtevajo prenos tega znanja v prakso, in da je uporabljeno v novih situacijah.
Kot nasprotni pol globljega pristopa ti avtorji postavljajo t. i. površinski pristop (ang. »surface
approach«), kjer učenci sprejemajo učni material linearno, fragmentirano, brez navezav na
prejšnje znanje, brez preseganja napačnih predstav in ne da bi ga zmogli uporabiti v novih
situacijah.
Za mnoge učitelje so te ideje nove in zato od njih zahtevajo paradigmatske spremembe v
pojmovanjih znanja in učenja. V šoli se pogosto odkrivanje spoznanj zamenja za kopičenje
informacij, ki jih učenci bolj ali manj poznajo; nekateri jih uspejo pripeljati na grozd spoznanj
in izkušenj, nekateri pa se težje znajdejo s količino in narekovanim tempom kopičenja
neznanih informacij, še nedoživetih dogodkov, spoznanj in ugotovitev (Marentič Požarnik,
2003). Sodobno pojmovanje ne pojmuje znanja (Boud, 1995, v Razdevšek Pučko 1997, str.
131) kakor nekaj neosebnega, neodvisnega, izven učenca samega, pač pa je znanje učenčev
dialog s stvarnostjo (z učiteljem), je osebna in socialna konstrukcija, nastaja na podlagi
osebne izkušnje in njene interpretacije. Razumevanje pomeni postavljanje vprašanj o vsebini
ter o lastnem razumevanju le-te, kar pomeni, da nam samo refleksija učenca samega
omogoča »dostop« do »njegovega« znanja.
V nadaljevanju bodo predstavljene različne teorije in pogledi na učenje glasbe, njihova
manifestacija v razredu in vloga, ki jo ima pri tem ocenjevanje. Srečali se bomo z različnimi
pogledi o tem, kakšno naj bi bilo učenje glasbe, kakšna vprašanja naj bi zastavljali učencem,
kaj od njih pričakovali in čemu naj bi posvečali posebno pozornost. Čeprav bodo
predstavljene različne teorije učenja, pa se v šolski praksi pogosto pokaže, da meje med njimi
niso vedno povsem jasne.
Teorije učenja nudijo širok pogled na učenje z namenom bolje razumeti vsaj eno od
naslednjih področij: kaj učenje je (opis), kako poteka (razlaga) in zakaj je določena oblika
učenja bolj zaželena od druge (recept). Vsaka teorija pa je lahko tudi zelo specifična (Cabré,
2003). Včasih je pri glasbi npr. najpomembnejše obvladovanje določenih glasbenih spretnosti
in takrat pride v ospredje tista teorija učenja, pri kateri je pomembno razvijanje in
opazovanje pridobivanja določenih spretnosti. Drugič pa je pomembno, da poleg opazovanja
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tudi opišemo, kako se najbolje učimo in zakaj bi določena strategija učenja bila
najprimernejša (O'Neill in Senyshyn, 2011). Večina teorij učenja poskuša razložiti, kaj učenje
je oz. za kakšno vrsto ali učni stil učenja gre, nekatere pa poskušajo opisati povsem določen
aspekt učenja. Če npr. za določenega učenca rečemo, da ni glasbenik, smo opisali nekatere
njegove značilnosti in hkrati sporočili, da ne igra nobenega inštrumenta oz. da ne poje. Na ta
način smo povedali, da njegovo močno področje zagotovo ni glasba, oz. da nima za seboj
neke formalne glasbene izobrazbe (O'Neill in Senyshyn, 2011). Veliko empiričnih raziskav o
učenju govori npr. o določenih ciljih učenja, nekoliko redkeje pa poskušajo razložiti sam
proces učenja. Za učitelje glasbene vzgoje so teorije učenja kot vir ali orodje, ki ga lahko
uporabijo pri poučevanju. Vsekakor pa so nekateri teoretiki, še posebej tisti, ki jih je zanimal
človeški razvoj (npr. Piaget in Vigotski), razvili koncepte, ki opisujejo ne le učenje, ampak
hkrati z njim tudi razlago, kako priti do določenih učinkov. Pri tem je pomembno, da se
zavedamo, da prav vsaka teorija učenja, ne glede na to, kako obsežna je, na eni strani
zagovarja, poudarja in promovira določene poglede na učenje, medtem ko na drugi strani
omejuje in zanemarja druge perspektive učenja. Čeprav imajo določene teorije vrsto
prednosti pred drugimi in so bolj primerne za glasbeno učenje, pa je vseeno nevarno, da bi
ob tem povsem spregledali morebitna področja učenja glasbe, ki so težje dostopna ali pa
celo veljajo za manj pomembna. Kljub temu, da je stil poučevanja nekaterih učiteljev zelo
blizu določeni teoriji učenja, pa se lahko zgodi, da se tega morda sploh ne zavedajo.
Pomembno je, da so učitelji z različnimi teorijami učenja dobro seznanjeni, saj jih le njihovo
poznavanje opremi z védenjem o tem, kaj se dogaja oz. bi se moralo dogajati v določeni učni
situaciji v razredu (Stevens, 1997).

1.1.1 BEHAVIORISTIČNI POGLED NA UČENJE GLASBE SKOZI OČI GLASBENEGA IZVAJALCA
Behavioristične teorije so zaživele v tridesetih letih prejšnjega stoletja z deli Pavlova,
Watsona, Skinnerja in Thorndika. Behaviorizem je ostal dominantna teoretična perspektiva v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Te teorije poudarjajo, da igra pri učenju odločilno
vlogo okolje, kjer gre za ustvarjanje zvez med dražljaji in reakcijami. Mentalni procesi
(mišljenje, predstave, cilji, pričakovanja …) v organizmu radikalnih behavioristov ne zanimajo,
saj menijo, da ne morejo biti predmet znanosti, ker niso dostopni objektivnemu raziskovanju
(Marentič Požarnik, 2003, str. 14).
V uvodnem delu učbenika Band Fundamentals Books, ki je namenjen učiteljem glasbe in
dirigentom orkestrov, je Steve Hedrick zapisal:
»Učitelji, zelo veliko energije in truda vlagate v svoje poučevanje. Kaj ne bi bilo lepo, če bi imeli na
razpolago gradivo, ki bi vam bilo v pomoč pri poučevanju konceptov, ki bi vplivali na boljše
izvedbe glasbenih del? Učenci morajo okrepiti osnovne spretnosti izvajanja, toda napotkov, kako
to doseči, ni mogoče najti v večini metodičnih učbenikov. Band Fundamentals Books pa vam
ponuja organizirano gradivo, ki vam bo pomagalo doseči prav to« (Hedrick, 2010).
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Številni metodični učbeniki namenjeni inštrumentalni igri temeljijo na behaviorističnih
pristopih k učenju glasbe, kjer gre za prenos znanja ali informacij iz učitelja (eksperta) na
učenca, pri čemer je pomemben prenos pravega odziva na določen dražljaj. Oz. z drugimi
besedami povedano, učenje se zgodi takrat, ko se zgodijo predpisane spremembe v
obnašanju, ki so prinesle želene in merljive dosežke glasbenega izvajanja. Cilj
behaviorističnega pristopa k učenju glasbe je oblikovati izvrstnega glasbenega izvajalca
(O'Neill in Senyshyn, 2011).
Behavioristi so se zavzemali za odkrivanje optimalnih pogojev za učenje (Mackintosh in
Colman, 1995) in ni presenetljivo, da ti pristopi vodijo k zadovoljivemu uspehu, kadar je pri
učenju glasbe pomembno predvsem obvladovanje spretnosti izvajanja. S perspektive
behavioristov naj bi bilo bistvo glasbenega izobraževanja učencu predstaviti primeren
repertoar odzivov na točno določen dražljaj, odzivi nanj pa bi bili podkrepljeni z določenim
načrtom, ki bi vseboval številne ponovitve materiala, po metodi »vaja dela mojstra« (ang.
»skill and drill«). Te ideje so tako prirastle v naše razmišljanje, da le redko podvomimo v njih.
Burrhus F. Skinner (Marentič Požarnik, 2003, str. 14) je kot radikalni behaviorist opredelil
učenje kot »razmeroma trajno spremembo v vedenju, ki jo lahko odkrijemo z opazovanjem,
in nanj vplivamo s podkrepitvijo, ki vedenju sledi«. Dokazal je, da se vedenje, ki je nagrajeno,
pojavlja pogosteje oziroma se utrdi. Sistematično je preučeval vplive, ki jih imajo načrtovane
spremembe v okolju, na spremembe v vedenju. Z eksperimenti na različnih živalih je po
modelu operativnega ali instrumentalnega pogojevanja dokazal, da se vedenje, ki mu sledi
pozitivna posledica oziroma je bilo nagrajeno, prične pojavljati pogosteje in se utrdi, vedenje,
ki je kaznovano, pa se pojavlja vedno redkeje in izzveneva. Skinnerjevi eksperimeti so imeli
velik vpliv na vzgojne postopke in šolsko učenje. Pri eksperimentih z otroki je na začetku za
podkrepitev uporabljal nagrade v obliki sladkarij, pozneje pa bolj povratno informacijo o
pravilnosti odgovora. Ta naj bi odgovoru sledila čim prej in bila pretežno pozitivna.
Behavioristični pristop k učenju je pripomogel k uveljavitvi izoliranega pogleda na učenca
glasbe v vlogi briljantnega izvajalca, kjer se od njega pričakuje, da bo a) vzorno sledil
navodilom za dosego želenih ciljev, b) sledil natančnim napotkom in razvil potrebne
spretnosti, ki mu bodo omogočile uspešno izvedbo, c) sposoben natančno izvesti, kar je
zapisano. Ti pristopi pa podpirajo predvsem metodo »vaja dela mojstra« in v sebi nosijo
določene omejitve, še posebej takrat, ko nam govorijo, da morajo učenci najprej dobro
slediti navodilom in predvsem veliko vaditi, preden sploh lahko prispevajo kaj dragocenega h
glasbenemu pouku (O'Neill in Senyshyn, 2011). Napredek se meri s časovno določenimi testi,
sestavljenimi po hierarhičnih nivojih znanja. Izvedba se običajno interpretira kot pravilna in
nepravilna, slaba izvedba pa zahteva vrnitev k osnovnim spretnostim in več vaje na
področjih, kjer je to potrebno (James, 2006, str. 55).
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Behavioristični pristop v veliki meri zanemarja dejstvo, da morajo učenci pri glasbeni vzgoji
demonstrirati tudi razumevanje, analitične sposobnosti poslušanja, estetskega vrednotenja
glasbe, raziskovanja, improviziranja in ustvarjanja. Barrow (1984, str. 138) nam ob tem
zastavlja vprašanje: »Ali si sploh lahko predstavljate, kaj bi nam behaviorizem lahko ponudil,
če bi se vprašali, kaj doživljajo ljudje, ki cenijo glasbo, ob poslušanju le-te?«.
Behavioristični pristopi k učenju spodbujajo merjenje glasbenih dosežkov izvajanja. Colwell
(2002, str. 1128) pa nas opozarja na pazljivost pri ocenjevanju, ko pravi »ocenjevanje je
vedno bilo del učenja in poučevanja; novi so le načini ocenjevanja, ki jih sedaj uporabljamo …
V izobraževanju se uporablja ocenjevanje z namenom, da z njim pokažemo uspeh družbe in
omogočimo vsem učencem, da dosežejo visoke standarde na različnih področjih. Seveda ima
pomen tudi za administracijo, programe itd., vse to z namenom, da bi se izboljšalo učenje in
poučevanje.« Vsekakor pa glasbeno ocenjevanje ni vedno v pomoč učencem. O'Neill in
Sloboda (1997) sta izvedla eksperiment, s katerim sta ocenjevala glasbene dosežke izvajanja
učencev starih od 6–12 let. Rezultati so pokazali, da so bile izvedbe učencev, pri katerih je
prevladovala zunanja motivacija (pretirana zaskrbljenost o zunanjih nagradah in veliko
pripisovanje pomena ocenam njihovih spretnosti, kot so že bili podani primeri pri
behaviorističnih pristopih k učenju) slabše od učencev, ki so uživali v učnem procesu in jih je
sam proces učenja bolj zanimal kot končni dosežki.
»Želja, doseči to, kar je na koncu napora, je najzanesljivejša oblika motivacije. Iskati in najti
pot do cilja daje neprimerno več užitka in zadovoljstva, kot če ti povedo, da si pravilno
odgovoril«, meni von Glasersfeld, v svojem obračunu z »dogmami behaviorizma«
(Glasersfeld, 1995, str. 14).

1.1.2 KONSTRUKTIVIST V VLOGI GLASBENEGA RAZISKOVALCA
Na področju vzgoje in izobraževanja s konstruktivizmom označujemo »teorije znanja in iz njih
izpeljane teorije učenja, ki temeljijo na predpostavki, da je znanje človekov konstrukt, pa naj
bo to posledica človekove individualne, ožje socialne oziroma širše družbene dejavnosti«
(Plut Pregelj, 2004, str. 22). Po mnenju Plut Pregljeve konstruktivizem predstavlja »plodno
osnovo za šolo, ki želi uresničevati cilj: osmišljeno znanje z razumevanjem za vse učence«
(Plut Pregelj, 2004, str. 37). Teorije znanja na tej predpostavki niso popolna novost, saj sta jo
izrazila že filozofa J. B. Vico in E. Kant v 18. stoletju. Spoznavnoteoretska osnova
konstruktivizma je prelom z empiričnim realizmom: znanje ni direkten odsev materialne
resničnosti, ampak človekov produkt, ki ima pečat ne samo posameznih ljudi, temveč tudi
časa in prostora. Zato se procesi nastajanja znanja in samo znanje spreminjajo. Znanje ne
sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo sami z lastno aktivnostjo. Govorimo o različnih
perspektivah resničnosti; obstoječe znanje je izpostavljeno stalnemu preverjanju, novim
razlagam in vrednotenjem (Plut Pregelj, 2004, str. 22). Kordeš (2004b, str. 91) je zapisal: »Če
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je posameznik ločen od vesolja, je suženj objektivnih okoliščin. Če pa se odloči, da je del
vesolja, potem se svet spreminja z vsakim njegovim dejanjem, saj sta svet in posameznik
med seboj odvisna in povezana. V tem primeru je človek odgovoren za svoj svet.«
Glavna ideja konstruktivizma je, da v procesu učenja ne gre le za sprejemanje gotovih znanj,
ampak da učeči se aktivno konstruirajo svoje lastno znanje, na osnovi lastnih obstoječih,
pogosto napačnih in nepopolnih pojmovanj. To pomeni, da je učenje aktivni miselni proces,
ne pa pasivno sprejemanje poučevanja. V procesu učenja imajo drugi, npr. učitelji,
pomembno vlogo z omogočanjem podpore pri učenju, izzivanjem razmišljanja; toda učeči se
so ključ do učenja. V procesu učenja obstoječi miselni modeli in ideje interaktivno delujejo z
novimi izkušnjami. Novo znanje se »konstruira« in ta proces je odvisen v veliki meri od
kongruence ali konfliktov med izkušnjami, ki že obstajajo preko refleksije, raziskovanja in
delovanja. Za učeče se je učenje težaven proces, saj so napačni pojmi vztrajni in odporni
proti spremembam. Znanje pa je začasno, spremenljivo in subjektivno. To pomeni, da je
učenje rekonstrukcija lastnih pojmovanj in subjektivnih teorij, ne pa pasivno sprejemanje in
kopičenje spoznanj od »ekspertov« (Marentič Požarnik, 1996, str. 19–20).

Izhodišče konstruktivistične teorije so ideje Piageta in Vigotskega (Crotty, 2002). Vigotski
(1978, str. 39) pa je še posebej poudaril pomen jezika in kulture za otrokov kognitivni razvoj,
ki po njegovem mnenju predstavljata okvir, s pomočjo katerega ljudje doživljajo,
komunicirajo in razumejo realnost, pri čemer je zapisal: »Gre za sposobnost človeškega
doživljanja … za doživljanje pravih predmetov … sveta ne vidim le v barvah in oblikah, svet
ima zame pomen in smisel. Ne vidim le nekaj, kar je okroglo in ima dva kazalca; vidim uro …«
Po njegovem mnenju se novo znanje konstruira individualno in socialno.
Uporaba konstruktivističnih zakonitosti v glasbeni učilnici predstavlja za učence in učitelje
izziv, hkrati s tem pa ponuja tudi prednosti. Za učitelje je izziv predvsem zagotavljanje
primernih in ustreznih okvirjev, na katere učenci nadgradijo in oblikujejo znanje ter
razumevanje. Izziv pa jim predstavlja tudi njihova vloga, saj morajo v procesu poučevanja
učencem nuditi pomoč in oporo, ne smejo pa biti le prenašalci znanja (McInerney in
McInerney, 1994). Takšen proces učenja in poučevanja predstavlja izziv tudi za učence. Ti ne
smejo biti le »pasivni prejemniki informacij, ampak se morajo v učno situacijo aktivno
vključiti. Poudarjanje aktivne vloge učenca pa ne pomeni, da je učitelj nepomemben«
(Marentič Požarnik, 2000, str. 299). Vzpostavljanje ravnovesja med dajanjem navodil in
informacij ter ustvarjanjem priložnosti, v katerih učenci znanje uporabijo in jih le-to pripelje
do glasbenih dosežkov, s katerimi se pokažejo v vlogi izvajalcev, skladateljev in poslušalcev,
pa je hvalevreden cilj programa vsake glasbene vzgoje.
Bruner je verjel, da morata raziskovanje in interakcija z okoljem potekati sistematično in da
se bodo posamezniki največ naučili skozi svoje odkrivanje. Bruner (1996, str. 10) je v svojih
teorijah zagovarjal pomen kulture v izobraževanju, kajti »kultura oblikuje misli … opremi nas
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z orodjem, s pomočjo katerega ne konstruiramo le svojih svetov, ampak tudi pojmovanje kdo
smo mi in v čem je naša moč«. Po drugi strani pa so kritiki konstruktivizma menili, da učenje
z raziskovanjem in odkrivanjem ni primerno za vse učence, še posebej ne za tiste, ki še
nimajo izoblikovanih potrebnih mentalnih shem in modelov; zanje naj bi bili bolj primerni
strukturirani pristopi (Kirschner idr., 2006).
Proces učenja glasbe temelji na dejavnostih izvajanja, ustvarjanja in poslušanja, pri čemer je
učiteljeva vloga ustvarjanje situacij za odkrivanje in izgrajevanje znanja. Učitelj ustvari
okoliščine, v katerih učenci z izvajanjem (petjem in igranjem inštrumentov), ustvarjanjem ali
poslušanjem pridejo do svojih spoznanj v procesu učenja, za kar sem se zavzemala tudi sama
pri poučevanju v raziskavi. Osnovno izhodišče konstruktivističnega pristopa je, da učenci
ustvarjajo svoje znanje kot izvajalci, poslušalci in ustvarjalci glasbenih vsebin v povezavi z
raziskovanjem kulturnih in zgodovinskih dogajanj.
Po mnenju Websterja (2002, str. 418) je »glavni cilj konstruktivizma poudarjanje ustvarjalnih
pristopov k učenju in poučevanju ter motiviranje učencev z dejavnostno naravnanim
glasbenim poukom, ki učence popelje skozi proces, v katerem prevzamejo aktivno vlogo.«
Ključno vlogo pri tem igra pomen takšnih dejavnosti, pri katerih učenec sam prihaja do
lastnih spoznanj oz. jih izgrajuje. Vendar pa glasbeni pouk ni konstruktivistično naravnan
zgolj zato, ker vsebuje dejavnosti in omogoča učenje z izkušnjami (ang. »learning by doing«).
Takšen pogled je zelo površinski, globlji pristop pa zahteva, da imajo učenci možnost svoje
učenje navezovati na predhodna razumevanja, novo znanje, osmišljeno v lastni izkušnji, pa
uporabiti v novih situacijah (Scott, 2006). V takšnem učenju je proces enako pomemben ali
morda še pomembnejši od končnega rezultata in prav temu so udeleženciv raziskavi pripisali
zelo velik pomen.
Sodelovalno učenje
Sodelovalno učenje je po Kaganu »delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je oblikovano tako,
da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi drugim, da
dosežejo vsi kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini«
(Peklaj, 2001, str. 8).
V tradicionalnih učilnicah se sodelovalno učenje pogosto pojmuje kot izgubljanje časa ali pa
celo kot goljufanje. Konstruktivisti pa postavljajo sodelovanje in vzajemno, skupno
raziskovanje na sam vrh vrednot. Takšno učenje omogoča izmenjavo idej med učenci in
spodbuja učenje skozi dialog. Učitelj in učenci se skupaj učijo, izgrajujejo glasbeno
razumevanje in reflektirajo proces nastajanja glasbenih dosežkov (Scott, 2006).
Navajam primer sodelovalnega učenja v glasbeni učilnici:
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Učenci v 5. razredu obravnavajo učni sklop, v katerem raziskujejo zvočne pojave. Njihova
naloga je ustvariti glasbeno spremljavo za pesem »Žvrgolenje ptičev«. Skozi proces
ustvarjanja učitelj spodbuja učence k razmišljanju, jih sprašuje: zakaj so se odločili za
določene zvočne slike, jim pokaže možnosti, za katere bi se verjetno odločili skladatelji.
Medtem ko učenci raziskujejo zvočne pojave, jih spodbuja, a ne moti njihovih lastnih
raziskovalnih pristopov.
Čeprav učilnice ne bodo nikoli povsem demokratične (Scott, 2006, str. 18),
»konstruktivistični pristop zahteva demokracijo, z učenci v središču. Za učitelja predstavlja
pravi izziv najti ravnovesje med vlogo učitelja kot avtoritete in učitelja, ki spodbuja in
pomaga učencem pri iskanju novega znanja ter globljega razumevanja v odnosu do vprašanj
in problemov, ki se pojavljajo v učeči se skupnosti.«
Postavljanje vprašanj
Če je učitelj v središču razreda, se znanje najpogosteje prenaša z učitelja na učence (Dart idr.,
2001). Učitelj sprašuje in učenci odgovarjajo. V naslednjem koraku nekateri učitelji dodajo
svoje mnenje in/oz. vprašajo dodatna vprašanja. Tudi učenci postavljajo preprosta zaprta
vprašanja, katerim sledijo enoznačni odgovori. V takšnem okolju učenci prevzamejo pasivno
vlogo, v kateri sprejemajo informacije, si zapomnijo dejstva in reproducirajo postopke, ki so
se jih naučili na pamet.
Pri globljih pristopih učenci povežejo učno snov s predznanjem, izkušnjami, interesi in
željami. Da bi to dosegli, morajo sami »aktivno izgraditi svoje znanje« (Dart idr., 2001, str.
262). V konstruktivističnem učnem okolju učenci postanejo izpraševalci. S pomočjo refleksij o
lastnem učenju ugotavljajo, česa še ne razumejo in postavljajo vprašanja, ki jih bodo vodila k
globljemu razumevanju. Pri odločanju in oblikovanju vprašanj uporabijo svoje znanje in
prepričanja. Učitelj ustvarja vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju. Učenci vedo,
da so njihova vprašanja dobrodošla, saj predstavljajo dragocen prispevek k pouku.
Watts, Gould in Alsop (1997) govorijo o treh vrstah vprašanj, ki omogočajo utrditev,
raziskovanje in dopolnitev znanja:
- Prva vrsta vprašanj učencem pomaga razložiti, kako so pristopili k nalogi in povezali
predznanje z novim razumevanjem snovi. Pri glasbeni vzgoji bi takšno vprašanje bilo:
»Zakaj v simfoničnem orkestru, kjer najdemo različne družine glasbenih
inštrumentov, ni brenkal?«.
- Raziskovalna vprašanja, kot je: »Kako bi zvenelo, če bi boben igral na lahke, zvončki
pa na težke dobe?«, omogočajo poglabljanje učenčevega razumevanja in spodbujajo
nadaljnje raziskovanje.
- S pomočjo dopolnilnih vprašanj raziskujejo učenci divergentne interpretacije oz.
globlje raziščejo ideje, ki so bile predstavljene v učilnici. Npr. »Všeč mi je bilo, kako
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sta zvenela boben in zvončki, toda tebi se je zdelo smešno. Zakaj ti ni bilo všeč? Bi
lahko kaj spremenila?«.
Učenci, v vlogi skladateljev, poslušalcev in izvajalcev, polni zanimanja, iščejo s pomočjo
vprašanj globlje razumevanje. »Vprašanja postanejo pot za povezovanje predznanja z novimi
izkušnjami, na način, ki omogoča izgrajevanje glasbenega védenja. Ko učenci sami oblikujejo
vprašanja, glasbeno razmišljanje postane izziv, glasbena vzgoja pa se dvigne na bolj
sofisticirano področje« (Scott, 2006, str. 19).
Reševanje problemov
Problemske situacije imajo v učnem procesu pomemben didaktični vpliv. Vplivajo na
kognitivni razvoj učencev, ki se ob njih učijo različnih strategij reševanja problemov. Šolsko
učenje le redko omogoča učencu opredeliti problem, poiskati vire, prositi učitelja in sošolce
za skupna razmišljanja, da bi bile predstavitve učenja in naučenega spontane, ustvarjalne in
inovativne (Renzulli, 1994). Ko se učenci soočajo z novimi situacijami in z glasbenimi
problemi, se srečujejo s podobnimi procesi kot poklicni glasbeniki. Reševanje problemov
pogosto zahteva vključenost več glasbenih dejavnosti hkrati (poslušanje, izvajanje in
ustvarjanje) in preprečuje, da bi se učenci usmerili le v eno, kar zavira širše poti védenja.
Učenci, ki uporabljajo površinske pristope k učenju, le redko uporabljajo samovrednotenje
(Chin in Brown, 2000). Globlji pristopi k učenju spodbujajo učence k izražanju svojega
razumevanja (npr.: »Lepše zveni, če zvončki igrajo na lahke dobe.«) in k prepoznavanju
nerazumevanja (npr. »Sedaj vem, zakaj zvončki niso zveneli, kot sem si želel; ker sem jih igral
na težke dobe.«). Če učence spodbujamo k razmišljanju, popravljanju lastnih napak in iskanju
rešitev, se bodo zanesli nase ter bodo motivirani za delo. Reševanje problemov pri globljem
pristopu spodbuja učence, da iščejo številne rešitve, preizkušajo svoje ideje (npr.: »Zaigrali
bomo najprej piano in nato forte ter ugotovili kaj zveni bolje.«) in vedo, kdaj prositi učitelja
za pomoč. Pri delu vztrajajo, tudi ko naletijo na težave, medtem ko učenci s površinskim
pristopom odnehajo, takoj ko naletijo na težavo. Morda zato, ker vedo, da jim bo nekdo
pristopil na pomoč, takoj ko problemu ne bodo sami kos (Scott, 2006).
Učenci, ki razmišljajo globlje, ob analitičnem poslušanju glasbe upoštevajo aspekte melodije,
ritma, harmonije in izraznosti, medtem ko se učenci s površinskim pristopom usmerijo le na
eno področje. Na splošno učenci z globljim pristopom doživljajo glasbeno vzgojo na
analitičnem in refleksivnem področju; tisti s površinskim pristopom pa čakajo na iniciativo
učitelja oz. sošolcev.
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Načrtovanje svojega dela
Učenčevo delo je lahko »vodeno« ali »odprto«, odvisno od navodil učitelja. »Večjo vlogo ko
imajo učenci pri sooblikovanju učnega procesa, z zastavljanjem vprašanj, bolj odprta je
njihova možnost lastnega izgrajevanja znanj« (Scott, 2006, str. 20).
Učitelj lahko uporabi t. i. transmisijski pristop (pristop, pretežno utemeljen v prenašanju
gotovih znanj) pri določenem podajanju znanj. Npr. tonska trajanja, pavze in tonsko abecedo
lahko učencem najbolje približamo z razlago. Učenci pa na ta način pridobljeno znanje
uporabijo kot izvajalci, skladatelji in poslušalci, ga povežejo, iščejo odgovore na prej
zastavljena vprašanja in pridejo do novih spoznanj.
Učenci znanje, s pomočjo različnih glasbenih dejavnosti, procesov in postopkov, uporabijo na
poti do glasbenih dosežkov. Koliko pomoči potrebujejo, je odvisno od tega, koliko izkušenj z
izgrajevanjem spoznanj, njihove uporabe, oblikovanjem vprašanj in reševanjem problemov
že imajo. Na primer, učenci, ki imajo le malo izkušenj z improviziranjem in ustvarjanjem
glasbenih vsebin, bodo potrebovali več navodil kot učenci, ki imajo na tem področju že
izkušnje. Učitelj lahko spodbudi učence k raziskovanju tako, da jim da najprej podrobnejša
navodila, ki jih v nadaljevanju, ko bodo postali samostojnejši in bodo sami znali oblikovati
vprašanja in reševati probleme, ne bodo več potrebovali (Elliott, 1995).
Konstruktivisti postavljajo sodelovanje in vzajemno, skupno raziskovanje in učenje na sam
vrh vrednot, kar pa lahko pri učencih glasbenega pouka vzbuja tudi določena protislovja. Na
ta način se jim lahko onemogoči raziskovanje širšega kulturnega okolja in različnih glasbenih
tradicij, ki bi upoštevale poglede posameznikov, vključenih v učni proces. Npr. tudi v
konstruktivistični glasbeni učilnici se pogosto ne upošteva perspektiv posameznikov, ki
morda izhajajo iz drugačnega kulturnega okolja in imajo za seboj drugačne izkušnje učenja
glasbene vzgoje. Pogosto se zgodi, da učitelji glasbe ne izkoristijo kompleksnih mrež različnih
glasbenih in kulturnih okolij učencev, ki so v današnjem svetu prisotne bolj kot kadarkoli
prej, in jih omogočajo in podpirajo prav konstruktivistični pristopi (O'Neill in Senyshyn,
2011).

1.1.3 SOCIOKULTURNA TEORIJA, AKTIVNI IN SITUACIJSKI PRISTOP PRI UČENJU IN
POUČEVANJU GLASBENE VZGOJE
Upoštevanje socialnih in kulturnih vplivov je že od nekdaj imelo velik vpliv na glasbeno
učenje in poučevanje. Glavna zagovornika sociokulturne teorije sta bila John Dewey in Lev
Semenovič Vigotski, med glasbeniki pa James Mursell, Paul Farnsworth ter Charles Seeger.
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Marentič Požarnikova (2003, str. 18) poudarja, da je za učenje po tej teoriji »bistvenega
pomena dialog, možnost spraševanja in sprotnega preverjanja smisla, lastnih domnev v
skupini.« Raziskave na področju glasbenega izobraževanja so v zadnjih 10 do 15 letih zopet
začele poudarjati pomen socialnega in kulturnega fenomena. Kurikulum je postal bolj
demokratičen, v pedagogiki pa so postale pomembne učenčeve socialne, kulturne in
glasbene vrednote. Proces glasbenega učenja in poučevanja je začel postavljati v ospredje
socialno interakcijo, socialni konstruktivizem pa je ponudil nove vidike za preučevanje
dogajanja v glasbeni učilnici in drugih glasbenih okoljih (McCarthy, 2000).
Glasbeni raziskovalci so začeli raziskovati različna področja, med katerimi so se še posebej
zavzeli za proučevanje glasbe kot socialni in kulturni fenomen. Proučevali so kulturna ozadja,
ki so vplivala na glasbeno izobraževanje v drugem času in v drugih kulturah ter med seboj
primerjali dinamiko sprememb v različnih kulturnih kontekstih (McCarthy, 2000). David
Elliott (1995, str. 207) je v svoji knjigi Music Matters kot »novo filozofijo glasbenega
izobraževanja« zapisal, da je glasba najprej in predvsem kulturni fenomen. Po njegovem
mnenju je glasbena vzgoja: a) predmet, ki je dejavnostno naravnan in pri katerem skupine
učencev izvajajo, poslušajo in ustvarjajo v glasbenem stilu, ki so ga sami izbrali; b) aktivnost
oz. »nekaj, kar ljudje počnejo« in c) nekaj, kar moramo razumeti v kontekstu socialne
realnosti. Tudi McCarthy (2000, str. 4) je zapisal, da se knjiga Music Matters zavzema za
socialne vrednote: »socialno učenje, aktivno udeležbo v muziciranju, človeško interakcijo,
znanje, ki se deli in skupne vrednote.«
Glasbeno izobraževanje je lahko formalno ali neformalno. Učenci lahko obiskujejo glasbeno
šolo in se glasbeno izobražujejo v osnovni in srednji šoli. Ne glede na izredno velik pomen
formalnega izobraževanja, pa učenci pridobijo glasbeno znanje in izkušnje v veliki meri tudi iz
svojega socialnega okolja. Glasba, ki jo poslušajo, nosi v sebi različna sporočila (besedilo,
vedenje in način oblačenja izvajalcev …), ki imajo lahko zelo močan vpliv na učence. Pretežni
del glasbenega izobraževanja posameznika je po svoji naravi neformalen, nanj vplivajo
prijatelji in pogosto prevladujoči mediji določenega okolja. Iz tega izhaja, da so glasbene
izkušnje tesno povezane ne le z izobraževanjem, ampak tudi s pripadnostjo določenim
skupinam, družini, z religiozno vzgojo, s socialno-ekonomskim in celo socialno-političnim
statusom. Vemo npr., da posamezniki iz višjih socialno-ekonomskih razredov običajno bolje
poznajo klasično glasbo (Barnes, 1986; DiMaggio, Usem in Brown, 1978).
Situacijski pristop v zadnjem času zanima vse več glasbenih raziskovalcev. Morda je še
prezgodaj govoriti o »paradigmatskem premiku« v glasbenem izobraževanju, zagotovo pa so
sociološki pogledi na učenje in poučevanje glasbene vzgoje veliko jasnejši kot leta 1990 (Paul
in Ballantine, 2002).
Če želimo pogledati učenje glasbe skozi situacijski pristop, potem bi bilo potrebno preučiti še
njegov vpliv na posameznika in skupino. Nadaljnja vprašanja, ki se pojavljajo, pa se nanašajo
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na izobraževanje učiteljev glasbene vzgoje. Mladi učitelji morajo imeti možnost sodelovati z
drugimi učitelji in imeti mentorje, ki jih bodo vodili po njihovi poti rasti in njihovega lastnega
razvoja (Paul in Ballantine, 2002).
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1.2 SAMOREGULACIJA UČENJA GLASBE
»Samoregulacijsko učenje ima različne teoretske podlage – od behavioristične, preko
fenomenološke,
humanistične
do
kognitivno-konstruktivistične.
Kognitivnokonstruktivistične teorije učenja poudarjajo pri učenju predvsem pomen človekovih
notranjih, miselnih procesov (kot npr. vpliv predznanja, človekovih pričakovanj, pripisovanj,
izgrajevanja pomena itd.) za izgrajevanje znanja« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 14). Po
mnenju Pregljeve bo »prehod z usmerjenosti na vsebino programov, k procesom učenja, k
spretnostim oz. veščinam, od statičnega znanja k fleksibilnemu, od zunanje regulacije učenja
k samoregulaciji, eden največjih izzivov šole v 21. stoletju« (Peklaj, 2000, str. 137).
Kognitivno-konstruktivistične teorije učenja »znanja ne pojmujejo kot nekaj objektivnega,
kar obstaja zunaj posameznika, pač pa kot subjektivni konstrukt posameznika, ko skuša
osmisliti svoje izkušnje v svetu z lastno aktivnostjo. Zato kognitivno-konstruktivistično
usmerjeni avtorji pravijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš niti »dati« niti od koga »prejeti«.
Vsak posameznik lahko pride do znanja le z lastni miselno aktivnostjo« (Pečjak in Gradišar,
2012, str. 14).
Samoregulacijsko učenje je definirano kot način učenja, kjer si učenec sam postavi svoje
učne cilje ter nato skuša spremljati, regulirati in kontrolirati lastni učni proces. Učenec pri
tem sam aktivira in vzdržuje kognitivne, čustvene in vedenjske komponente z namenom, da
bi dosegel svoje osebne cilje. S postavitvijo osebnih ciljev učenec oblikuje vidike, skozi katere
nadzira svojo učinkovitost in prilagaja svoje delovanje. Ker morajo samoregulirajoči se ljudje
delovati proaktivno, če želijo načrtovati cilje in se vključiti v samoregulirajoči cikel, je pri tem
ključnega pomena, da jih pri tem podpirajo motivacijska prepričanja (Zimmerman in Schunk,
2011).
Na glasbenem področju so raziskovalci proučevali predvsem, kako glasbeniki pridobivajo in
urijo izvajalske spretnosti. Najpomembnejše raziskave so opravili glasbeni psihologi, ki so
proučevali kvantiteto in kvaliteto vadenja glasbenikov instrumentalistov – ekspertov
(Ericsson, Krampe in Tesch Römer, 1993; Sloboda, Davidson, Howe in Moore, 1996) in
ugotovili, da morajo le-ti vaditi več kot deset let, če želijo doseči vrhunski nivo izvajanja.
Vrhunski violinisti mednarodnega slovesa vadijo svoj inštrument več kot 10.500 ur do
svojega 20. leta starosti (15 let zapored, v povprečju 2 uri na dan), poklicni violinisti 8.000 ur
in učitelji glasbe 4.000 ur (Ericsson idr., 1993). Ta odkritja nedvomno govorijo v prid
pregovoru: vaja dela mojstra.
Čeprav so raziskave o urjenju vrhunskih glasbenikov dragocene, pa bi bilo na tem področju
potrebno podrobno raziskati, kaj se dogaja med samim vadenjem, ko instrumentalisti
razvijajo svoje izvajalske spretnosti in kakšno vlogo igra pri vadenju motivacija. Vsekakor bi
bile zanimive tudi raziskave o tem, zakaj večina najstnikov preneha igrati inštrument, razen
redkih, ki se podajo na pot poklicnih glasbenikov (McPherson, 1995). Prav tako bi bile nujno
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potrebne raziskave, ki bi pokazale, kako bi učitelji lahko bolje pripomogli k razvoju glasbenih
sposobnosti in spretnosti svojih učencev (McPherson in Zimmerman, 2002).
V nasprotju z raziskavami, ki so usmerjene v proučevanje vadenja vrhunskih glasbenikov, pa
je na drugi strani na področju samoregulacije veliko raziskav, ki proučujejo, kako si učenci
postavljajo osebne cilje, usmerjajo vadenje k doseganju zastavljenih ciljev, prevzemajo
odgovornost za svoje učenje in se kar najbolj učinkovito učijo (Bandura, 1991). Tako kot
katerokoli drugo akademsko področje, učenje inštrumenta zahteva ogromno samoregulacije,
ta potreba postane očitna, ko so učenci »metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktivno
udeleženi v svojem učnem procesu« (Zimmerman, 1986, str. 308). Raziskovalci poročajo, da
so taki učenci »aktivni v učnem procesu, da prevzemajo nase del odgovornosti za doseganje
cilja, da se zavedajo, kaj od nove snovi že poznajo in česa ne, da poskušajo problem, ko ga
odkrijejo, rešiti sami ali s pomočjo učitelja/sošolcev« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 13).
Raziskovalci predstavljajo samoregulacijo kot cikel, saj vsaka povratna informacija, ki sledi
glasbeni izvedbi, pomaga učencu pri nadaljnjem vadenju in izvajanju. Te spremembe so
nujno potrebne, ker se učenci, njihovo obnašanje in okolje, v katerem delujejo, konstantno
spreminjajo (McPherson in Zimmerman, 2002).
Zimmerman (2001) poudarja, da se različne teoretične smeri pri preučevanju
samoregulacijskega učenja opirajo na pet ključnih vprašanj, na katera poskušajo najti
odgovore:
- Kateri so ključni procesi samoregulacijskega učenja?
- Kako socialno in fizično okolje vpliva na samoregulacijsko učenje?
- Kaj motivira učence za samoregulacijsko učenje?
- Kako učenci razvijejo spretnosti za samoregulacijsko učenje?
- Skozi katere procese se pričnejo učenci zavedati samega sebe?
Ker učinkovito učenje glasbe zahteva vsaj toliko samoregulacije kot katerokoli drugo
akademsko področje, nosi samoregulacija na glasbenem področju v sebi zelo velik potencial.
Lahko bi si celo predstavljali, da učenje igranja inštrumenta zahteva več samoregulacije kot
druga področja, še posebej v začetnem obdobju učenja, ko morajo učenci premagati veliko
začetnih težav in ko se pogosto srečujejo z neuspehom. Poleg tega pa je glasbeno
udejstvovanje zelo pogosto prepuščeno avtonomiji otrok, ki se lahko sami odločajo, kdaj in
kje bodo vadili oz. če sploh bodo vadili oz. kako se bodo izognili novemu, zahtevnemu
repertoarju (O'Neill in McPherson, 2002). V nasprotju z literaturo o samoregulaciji, ki jo je
vse več na področju akademskih predmetov, pa je raziskav o samoregulaciji na glasbenem
področju, ki se ne bi ukvarjale s profesionalnimi glasbeniki, zelo malo (McPherson in
Zimmerman, 2002).
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1.2.1 MODELI SAMOREGULACIJSKEGA UČENJA
Pojav samoregulacijskega učenja »laže razumemo skozi posamezne strukturne elemente, ki
ga sestavljajo« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 26). Kot najučinkovitejše pristope k razvijanju
samoregulacije Peklajva (2000, str. 136) navaja tiste pristope, ki »pomagajo učencu, da sam
oceni svoje učenje, ga prilagodi zahtevam naloge, trenutnega konteksta ter ga spremlja in
uravnava.« Elemente samoregulacijskega učenja »prikazujejo različni modeli, vsi nastali
konec devetdesetih let preteklega stoletja. Ti modeli so dejansko pokazali na ključne
elemente pri samoregulacijskem učenju« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 26). Nekateri modeli
so na kratko opisani v nadaljevanju.
Zimmermanov model samoregulacijskega učenja (1998) – krožni model samoregulacijskega
učenja
V krožnem modelu samoregulacija učenja poteka kot krožni proces s tremi fazami
(Zimmerman, 1998) – predhodno razmišljanje, izvedba z zavestno kontrolo ter
samorefleksija. Vsaka faza vključuje tako (meta)kognitivne kot tudi motivacijske elemente.

PREDHODNO RAZMIŠLJANJE:
analiza nalog,
postavljanje ciljev, načrtovanje
strategij,
samo-motivacija,
prepričanje o lastni učinkovitosti,
notranja motivacija,
ciljna usmerjenost.

SAMOREFLEKSIJA:
samovrednotenje,
samo-evalvacija,
atribucija,
odzivanje,
samozadovoljstvo, prilagajanje.

IZVEDBA – ZAVESTNA KONTROLA:
usmerjanje pozornosti,
osredotočenost,
samopoučevanje,
samo-opazovanje,
spremljanje učenja, raziskovanje.

Slika 1: Model samoregulacije (Zimmerman, 1998)
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Faza predhodnega razmišljanja vključuje procese in prepričanja, ki se pojavljajo pred
učenjem in predstavljajo pripravo na učenje. To se pri učenju inštrumenta zgodi na dva
načina. Postavitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev spodbudi učence k oblikovanju lastnih
standardov za njihovo glasbeno izvedbo in tako predstavlja pomemben motivacijski proces.
Učenci, ki si postavijo jasne cilje, bodo pri učenju občutili večje zadovoljstvo in samozavest,
bolj se bodo potrudili in bodo vztrajnejši, ko so bodo soočali s težavami (Pintrich in Schunk,
1996). Bistvo postavljanja ciljev je sposobnost njihove razgraditve na manjše cilje, kot je npr.
posvečanje časa učenju določene tehnike igranja na inštrument, kar vodi v kasnejše
obvladovanje zahtevnejšega repertoarja in s tem v večjo možnost izvajanja glasbenih del. Pri
tem se učence spodbuja k načrtovanju strategij, ki jih bodo uporabili pri svojem učenju in s
pomočjo katerih bodo dosegli svoje cilje (Hofer, Yu in Pintrich, 1998).
Ko učenci razvijejo svoje spretnosti, se njihova učinkovitost nekoliko zmanjša, zato
potrebujejo novo strategijo. Npr. učenec, ki obvlada neko strategijo izvajanja tehničnih vaj
po notah, lahko le-to nadgradi tako, da jih izvaja na pamet. Ker so učenci zelo različni in ker
se različno hitro učijo, je zelo pomembno, da si nenehno prilagajajo svoje cilje in izbiro
strategij (Zimmerman, 2000a).
Postavljanje ciljev spodbuja pri učencih občutek lastne učinkovitosti, omogoča boljši uspeh in
večjo samoregulacijo učenja. Pri tem pa igra na področju glasbenega izvajanja še posebej
pomembno vlogo učenčevo prepričanje o lastni učinkovitosti (Bandura, 1997; Zimmerman,
2000a). Prepričanje v lastno učinkovitost namreč vsebuje tudi sposobnost lastnega
organiziranja učenja in vadenja, kar posledično vodi v boljšo izvedbo. Npr. učenci, ki
verjamejo vase, niso le prepričani v lastni uspeh, ampak razmišljajo tudi o tem, katere
spretnosti potrebujejo za določeno izvajanje in so do svojih izvedb tudi kritični. Zimmerman
(2000a, str. 18) meni, da si »ljudje, ki verjamejo vase, postavijo višje cilje in nato naredijo vse
za to, da jih dosežejo«. Samoregulirajoči učenci verjamejo v svoje sposobnosti, ker se naučijo
postavljati svoje cilje hierarhično, kar jih vodi v osebno zadovoljstvo na poti do mojstrstva. To
se kaže, ko učenci želijo določeno skladbo dobro izvesti, ne le zaradi ocene ali staršev, ki jih
pridejo poslušat, ampak zaradi lastnega zadovoljstva po obvladovanju skladbe. To pa vpliva
na njihovo notranjo motivacijo in željo po nadaljnjem učenju, kjer zunanje nagrade niso
potrebne, saj učenec sam želi razviti svoje sposobnosti in spretnosti (Zimmerman, 1998a).
V drugi fazi krožnega modela samoregulacijskega učenja, v fazi izvedbe/zavestne kontrole,
raziskovalci postavljajo v ospredje dva procesa, za katera verjamejo, da igrata pomembno
vlogo pri optimizaciji izvedb, in sicer samopoučevanje oz. samousmerjanje in
samoopazovanje. Samopoučevanje oz. samousmerjanje pomaga glasbenikom, da se
osredotočijo na lastno izvajanje, na delo, ki ga izvajajo, na navodila, ki jih dajejo sami sebi ter
na usmerjanje pozornosti, ki jim omogoči osredotočanje na dano nalogo. Samoopazovanje
pa jim omogoči spremljanje lastnega napredka v procesu učenja. Npr. glasbeniki lahko
usmerjajo svoja razmišljanja v iskanje poti, na kakšen način se bodo najlažje in najhitreje
16

naučili določeno, še posebej težko pasažo (McPherson in Zimmerman, 2002). Tovrstno
samousmerjanje pomaga učencem tudi pri ohranjanju koncentracije med učenjem (Vigotski,
1962). Ob drugih priložnostih pa bodo morda uporabili notranji govor (npr. besede »Jaz to
zmorem!«), s katerim se bodo hrabrili pred pomembnim nastopom. Na ta način se izboljša
njihova pozornost, kar posledično vpliva na boljšo izvedbo.
Samoregulirajoči učenci uporabljajo zelo raznolike pripomočke, ki jim pomagajo pri
koncentraciji za delo. Učinkovito vadenje inštrumenta je v veliki meri povezano z zmožnostjo
koncentriranja in uporabe pravih učnih strategij. Npr. učenec flavte, ki zmore večje delo
razdeliti na več manjših delov in jih vaditi ločeno, bo pri tem bolj pozoren in uspešen od
učenca, ki bo celotno skladbo igral od začetka do konca, ne da bi pri tem usmerjal svoj trud
in pozornost na tiste dele skladbe, ki so še posebej težavni (McPherson in Zimmerman,
2002).
Drugi proces, samoopazovanje, v drugi fazi krožnega modela samoregulacijskega učenja, pa
pomaga učencu spoznati, kje se nahaja v učnem procesu oz. kako v njem napreduje.
Raziskovalci, ki proučujejo procese, ki so povezani z motoričnimi spretnostmi, opozarjajo, da
pretirano samoopazovanje procesov oz. končnih dosežkov, lahko deluje zavirajoče na
izvedbo. Ko so določene spretnosti osvojene, te postanejo avtomatizirane, in je zato
potrebnega manj samoopazovanja (McPherson in Zimmerman, 2002).
Tretja faza, faza samorefleksije, vključuje presojanje procesov in rezultatov učenja ter na
koncu krožnega procesa vseh treh faz zopet vpliva na prvo fazo – fazo priprave na učenje. Ta
faza vključuje: samovrednotenje, atribucijo, pripisovanje uspeha in prilagajanje. Pri
samovrednotenju dosežkov gre običajno za primerjanje dosežkov/informacij glede na
določene cilje in standarde. Povratna informacija lahko pride s strani učitelja, sošolcev ali pa
ocenjevalca v neki komisiji na izpitu. Samoregulirajoči učenci običajno zelo radi vrednotijo
svoje delo in ga primerjajo s svojimi sošolci. Uspeh pripišejo stvarem, ki jih je z veliko truda in
vaje mogoče še izboljšati (Zimmerman, 2000a).
Ko učenci, ki samouravnavajo svoje učenje, na koncu presojajo procese in rezultate učenja,
hkrati že razmišljajo o novih ali boljših oblikah izvajanja samoregulacije, kot je npr. izbira
boljše učne strategije (Zimmerman in Martinez-Pons, 1992). Učenčeva zmožnost prilagajanja
omogoča spreminjanje strategij in iskanje optimalnih poti za njegovo učenje. Občutek
uspeha vpliva tudi na učenčevo nadaljnjo izbiro glasbenega repertoarja, ciljno usmerjenost in
notranjo motivacijo. Učenci, katerih notranja motivacija se je povečala, bodo po vsej
verjetnosti nadaljevali s krožnim modelom samoregulacije in se še naprej trudili doseči svoje
cilje.
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Štirikomponentni model samoregulacijskega učenja Hofer, Yu in Pintricha (1998)
Štirikomponentni model, ki razlaga strukturo samoregulacijskega učenja, združuje kognitivne
in motivacijske procese v najširšem pomenu in velja za enega najvplivnejših modelov
samoregulacijskega učenja (Pintrich, 2004).
»Psihologija učenja namenja motivacijskim in kognitivnim dejavnikom pri samoregulacijskem
učenju enakovredno vlogo. V procesu samoregulacijskega učenja se ti dejavniki neprestano
prepletajo in so odvisni drug od drugega. Samo motivacijski modeli pa lahko razložijo, zakaj
se nekdo ne uči, čeprav je dovolj sposoben, in obratno« (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 33).

(META)KOGNICIJA
Znanja,
prepričanja

Strategije

MOTIVACIJA

Kognitivna in metakognitivna Motivacijska struktura:
struktura:
 prepričanja o kompleksnosti, o
 vsebinska znanja
pomembnosti učenja …
 proceduralna znanja
 načini atribuiranja
 motivacijsko-ciljna
usmerjenost
Kognitivne in metakognitivne Motivacijske strategije:
strategije:
 konstruktivnega atribuiranja
 ponavljanja
 strategije za zmanjševanje
 elaboracije
bojazni
 organizacije
 samooviranja
 načrtovanja
 spremljanja
 usmerjanja

Tabela 1: Štrikomponentni model samoregulacije pri učenju (Hofer, Yu in Pintrich, 1998)
Peklajeva (2000, str. 138) uporablja pojem kognitivna oz. motivacijska struktura za vsa
posameznikova védenja in prepričanja na področju kognicije in motivacije.
Kognitivna struktura (Peklaj, 2000, str. 138, 139) vključuje deklarativno, proceduralno in
kondicionalno znanje ter napačna in implicitna pojmovanja, ki si jih posameznik izoblikuje v
času svojega šolanja. Deklarativno znanje je znanje o stvareh in se lahko pojavlja v različnih
oblikah: kot dejstva, pojmi, trditve, mreže in sheme. Dokažemo ga lahko na različne načine, s
priklicem, prepoznavanjem, uporabo in asociacijami. Pri tej vrsti znanja odgovarjamo na
vprašanje KAJ. Npr.: kaj je koncert; kaj pomeni legato; koliko simfonij je napisal Beethoven;
kakšno obliko ima menuet. Pri večini deklarativnega znanja lahko določimo, ali je pravilno ali
napačno.
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Proceduralno znanje se kaže v »izvajanju nekega postopka. Navadno ga pridobimo po
daljšem izvajanju neke aktivnosti« (Tulving, 1983, v Peklaj, 2000, str. 139). Ta vrsta znanja
odgovarja na vprašanje KAKO: kako igramo na ksilofon; kako je sestavljen tričetrtinski takt;
kako uporabljamo metronom.
Pomemben element kognitivne strukture, ki vpliva na učenje, so tudi napačna pojmovanja,
»ki jih imajo posamezniki vključena v svojo miselno strukturo na določenem področju znanja.
Ta pojmovanja vplivajo na nadaljnje učenje in zgradbo kognitivne strukture. Primer
napačnega pojmovanja na področju instrumentalnega pogojevanja bi bilo enačenje
negativnega podkrepljevanja s kaznovanjem« (Peklaj, 2000, str. 139).
Kognitivno strukturo učencev pa sestavljajo tudi subjektivna oz. osebna pojmovanja
(prepričanja) o tem, kaj sta učenje in znanje. »Ta pojmovanja, ki jih posamezniki oblikujejo v
svojem šolanju, močno vplivajo na to, kako se lotevajo učenja in koliko samoregulacije
uporabljajo pri tem« (Peklaj, 2000, str. 139). Marentič Požarnikova (2003, str. 8) v povezavi s
tem govori o »naših osebnih idejah, ki jih imamo o nekem pojavu.« Kadar posamezniki
pojmujejo učenje kot prenos – transfer znanja iz učbenika ali učitelja na učenca, se bodo
verjetneje lotili učenja na reproduktiven način in si bodo poskušali samo zapomniti čim več
pomembnih dejstev ali postopkov. Kadar pa pojmujejo učenje kot konstrukcijo znanja ter
učno snov oz. razlago samo kot začetek, podlago za to, da sami zgradijo svojo miselno
strukturo in znanje, je veliko verjetneje, da se bodo lotili učenja z globinskim pristopom, kjer
si bodo postavljali vprašanja (npr.: kako je sestavljen tričetrtinski takt …), iskali povezave z
drugimi deli snovi ter tako uporabljali več samoregulacije pri učenju (Peklaj, 1994; Šteh Kure
1998, v Peklaj, 2000, str. 139).
V kognitivno strukturo so vključena tudi metakognitivna znanja, ki se nanašajo na
spoznavanje lastnega mišljenja in drugih lastnih spoznavnih procesov. V metakognicijo sodijo
aktivnosti, ki nam omogočajo, da se uspešno učimo in rešujemo probleme, kot so:
načrtovanje svojega dela, nadzorovanje razumevanja gradiva, evalvacija napredka v učenju,
izbira strategije reševanja specifičnega problema, poznavanje lastnih spominskih zmožnosti,
ocena časa, potrebnega, da usvojimo določeno gradivo, poznavanje, katera učna strategija je
učinkovita pri učenju določene snovi in katera ne, uporaba učinkovitih strategij za priklic
predhodno zapomnjene informacije ipd. (Tancig, 2004).
Metakognitivne strategije lahko, glede na to, v kateri fazi učenja se uporabljajo, razvrstimo v
tri velike sklope: v strategije načrtovanja, spremljanja in uravnavanja.
Med strategije načrtovanja sodijo vse tiste strategije, »ki jih učenec izvede pred učenjem in
aktivirajo najpomembnejše vidike obstoječega znanja ter mu pomagajo uporabiti ustrezne
kognitivne strategije, zaradi česar je razumevanje snovi veliko lažje« (Peklaj, 2000, str. 141).
Učenec mora imeti jasno predstavo o tem, kakšen naj bi bil končni dosežek in kakšno pot bo
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moral prehoditi, da ga bo dosegel. Zgolj npr. vadenje inštrumenta pri tem ni dovolj. Učenec
potrebuje jasno postavljen cilj tudi za vadenje ali dril. Kjer so učenci vključeni v
metakognicijo, pa se spremeni tudi vloga učitelja (Colwell, 2002).
Učencem lahko pred učenjem zastavimo eno izmed vprašanj (Colwell, 2002, str. 239):
Informacija
- Kakšen je tvoj cilj in kako je povezan s cilji učnega sklopa, ki ga boste obravnavali?
- Kaj boš moral storiti, da ga boš dosegel?
- Kakšen cilj si boš zastavil, da se bo izboljšala tvoja glasbena ustvarjalnost?
- Kako boš to dosegel?
Miselni postopki
- Kako bi lahko izboljšal svoje sposobnosti analitičnega poslušanja?
- Kakšen načrt bi ti pri tem lahko pomagal?
- Glede na sposobnosti in spretnosti, ki jih imaš, kaj se moraš še naučiti, da boš lahko
improviziral v stilu jazza?
- Kakšen je tvoj načrt, ki ti bo to omogočil?
Psihomotorični postopki
- Postavi si srednjeročni in dolgoročni cilj, ki bo pripomogel k temu, da boš izboljšal
višine svojega pevskega registra. Kaj boš za dosego teh ciljev potreboval?
- Kakšni so tvoji cilji tega tedna za izboljšanje razumevanja/izvajanja skladb, ki jih
pojemo v zboru?
Strategije spremljanja se nanašajo na sam proces reševanja problemov oz. učenja. Z njihovo
pomočjo učenec ocenjuje učinkovitost uporabe različnih strategij. Strategije spremljanja so
npr.: usmerjanje pozornosti, medtem ko bereš učno snov ali izvajaš glasbeno delo,
poslušanje predavanj, spremljanje in ocenjevanje razumevanja (postavljanje vprašanj o
besedilu, da lahko presodiš nivo razumevanja, spremljanje hitrosti branja) ter strategije za
ugotavljanje napak v razumevanju. Učenec razmišlja o tem, kaj dela, medtem ko npr.
ustvarja glasbene vsebine, svoje razmisleke pa največkrat lahko ubesedi šele ko je določena
aktivnost končana (Peklaj, 2000, str. 141).
Strategije spremljanja lahko spodbujamo in usmerjamo z vprašanji (Colwell, 2002, str. 240),
npr.:
Miselni postopki
- Do katere mere si lahko slišal določeno tonsko višino preden si jo zapel?
- Do katere mere si si lahko predstavljal, kakšna bo izvedba tvoje skladbe pred samo
izvedbo?
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-

Kako uspešno si izvedel svojo skladbo?

Psihomotorični postopki
- Demonstriraj vajo za sproščeno držo telesa pri petju. Kako učinkovita je bila vaja?
Kako se počutiš sedaj?
- Med dirigiranjem šolskega orkestra večkrat na magnetofon opiši misli, ki se ti
porajajo med dirigiranjem. Prav tako komentiraj izvajanje svojih sošolcev. Tu in tam
te bom ustavil in povprašal o učinkovitosti njihovega izvajanja v danem trenutku.
Strategije uravnavanja »učenec uporabi po končanem učenju oz. ko ugotovi, da nekaj v
procesu učenja ali reševanja problemov ni bilo prav« (Peklaj, 2000, str. 141). Učenec
ugotavlja, kje je naletel na težave oz. kako dobro mu je uspelo doseči določene cilje. Pogosto
se zgodi, da učenci ne razumejo vseh ciljev, ki se npr. zahtevajo za učenje določene skladbe,
kajti le melodično in ritmično pravilno zaigrane noteniso dovolj. Zato je pri strategijah
uravnavanja zelo pomembno, da so učencu naloge in cilji razumljivi (Colwell, 2002).
Strategije uravnavanja razumevanja lahko spodbujamo in usmerjamo z vprašanji (Colwell,
2002, str. 240), npr.:
Informacija
- Označi tiste dele v testu, ki jih nisi razumel. Zakaj misliš, da jih nisi razumel? Ali so
med seboj kakorkoli povezani?
- Kateri koncepti pravilnega dihanja ti niso razumljivi?
- V skladbi označi dele, kjer bi potreboval vdihe in kjer se pomanjkanje le-teh občutno
opazi pri tonski izvedbi tvoje skladbe.
Miselni postopki
- V skladbi označi dele, za katere ne veš, kako bi jih izvedel. Kaj je bilo v njih nejasnega?
- V skladbi poišči tiste dele, kjer ti pianist ni mogel slediti. Kaj je bil razlog za to?
Psihomotorični postopki
- Označi tiste dele v skladbi, kjer nisi bil skoncentriran in nisi pravilno upošteval lokov.
Kaj je vplivalo na tvojo zmanjšano sposobnost koncentriranja?
- Razmisli, kje si se danes med izvajanjem skladbe, kjer so se pojavili loki, zmedel in
namesto izvajanja lokov igral staccato? Kaj je vplivalo na to, da si se zmedel? Je bilo
to v prvem ali drugem delu?
Natančnost je pomembna pri vseh predmetih, še posebej pa pri glasbeni izvedbi, kjer morajo
biti note, ritem, intonacija, artikulacija, dikcija itd. kar najbolj točni. Pri tem je pomembno, da
učenec razmišlja o svoji izvedbi in ocenjuje svojo natančnost izvajanja.
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Strategije uravnavanja natančnosti lahko spodbujamo in usmerjamo z vprašanji (Colwell,
2002, str. 241), npr.:
Informacija
- Kako veš, da je tvoja razlaga, v kateri si Bacha in Händla predstavil kot
najpomembnejša skladatelja iz obdobja baroka, pravilna?
- S pomočjo katerih virov bi lahko to potrdil?
- S čim lahko utemeljiš, da si pri ustvarjanju glasbenih vsebin sledil kompozicijskim
načelom, ki so jih uporabljali v obdobju klasicizma?
- Kje se v skladbi, ki si jo ustvaril, kažejo elementi klasicistične glasbe?
Miselni postopki
- Pri branju a vista igre prepoznaj tiste dele, kjer si tempo izvajanja nekoliko upočasnil?
Kako veš, da tempo izvajanja ni bil ves čas enakomeren?
- Kateri računalniški programi so ti bili v pomoč pri ustvarjanju impresionistične glasbe?
Kako veš, da si izbral prave programe?
Motivacijska struktura (védenja in prepričanja) vključuje šest pomembnih področij.
Peklajeva (2000, str. 142, 143) navaja kot izjemno pomembne za učenje naslednje
komponente:
- Interes učencev za posamezni predmet, kjer gre zanotranjo pozitivno naravnanost do
določene vsebine in željo, da bi to vsebino bolje spoznal.
- Vrednotenje posameznega predmeta oz. učne snovi glede na njegovo pomembnost
in uporabnost, kjer je za samoregulacijo pomembno realistično gledanje učencev, da
se bodo morali učiti tudi tiste predmete, ki jih ne zanimajo, zato da bodo lahko
dosegli svoje cilje.
- Poznavanje lastnih strategij motivacije za njihovo uspešnejšo uporabo.
- Prepričanja o lastni učinkovitosti nam povedo, kako učinkoviti smo na posameznih
področjih in kakšne so naše kompetence. Prepričanja o lastni učinkovitosti so lahko
splošna (npr. sem oz. nisem sposoben za matematiko), lahko pa so povezana s
posamezno nalogo (npr. lahko se bom oz. ne bom se mogel naučiti za ta preskus
znanja).
- Doživljanje strahu oz. anksioznosti v izpitnih situacijah, ki jo navadno povezujemo z
dvema vidikoma: s skrbjo in z emocionalnostjo. Skrb je bolj kognitivna,
emocionalnost pa zajema tudi psihofiziološke odzive v izpitni situaciji.
- Usmerjenost k ciljem, kjer Dweck (1986, v Peklaj 2000, str. 143) razlikuje usmerjenost
v odličnost, v proces učenja (ang. »mastery goals«) ter usmerjenost v izvajanje, v
dosežke (ang. »preformance goals«).
Motivacijske strategije pomagajo posamezniku regulirati motivacijo s pomočjo vzdrževanja
občutka lastne vrednosti. Mednje Garcia in Pintrich (1994, v Smolej Fritz, 2006, str. 31)
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prištevata atribucijo, samopotrjevanje (ang. »self-affirmation«), samooviranje ali naučena
nemoč (ang. »self-handicapping«) in obrambni pesimizem (ang. »deffensive pessimism«).
-

Atribucija je pojem, ki se nanaša na posameznikovo razlago vzrokov za dosežke,
izkušnje in dogodke. Osnovna predpostavka atribucijske teorije je, da posameznik teži
k razumevanju in obvladovanju sebe in okolja ter skuša razumeti vzroke za lastno
vedenje in vedenje drugih (Smolej Fritz, 2006, str. 32).

-

Druga motivacijska strategija je samopotrjevanje, ki se aktivira v trenutku, ko
posameznik doživlja svoje negativno vrednotenje na zanj pomembnem področju. V
takem primeru aktivira tista področja, kjer se vrednoti pozitivno in so zanj enako
pomembna ter skuša na ta način ohranjati svoje splošno pozitivno vrednotenje. Npr.:
učenec ni zadovoljen s svojim napredkom pri ustvarjanju glasbenih vsebin, kar
negativno vpliva na njegovo samopodobo dobrega glasbenika. Da bi se izognil
negativnim čustvom, išče potrditev na drugih, zanj prav tako pomembnih področjih,
npr. gibalnem izražanju (Smolej Fritz, 2006, str. 33).

-

Tretja strategija je samooviranje ali naučena nemoč, katere bistvo je ustvarjanje ovir
do uspeha z namenom ohranjati pozitivno podobo o sebi. Ta strategija je
anticipatorna, kar pomeni, da se posameznik vnaprej pripravi na morebiten neuspeh
in s tem ustvarja pogoje, ki bi mu v ocenjujoči situaciji služili kot opravičilo. Npr.
učenec se pripravlja na izvedbo skladbe, ki jo je ustvaril, istočasno pa se loti še
spreminjanja le-te, čeprav bi bilo veliko bolj smiselno, da bi svoj čas v celoti posvetil
vadenju. S tem si je ustvaril »opravičilo« za morebitni neuspeh (Smolej Fritz, 2006,
str. 33). S samooviranjem je povezan obrambni pesimizem, ki ga Noerm in Cantor
(1986, v Smolej Fritz, 2006, str. 34) definirata kot »postavljanje nerealistično nizkih
pričakovanj … in poskus aktiviranja anksioznosti … z namenom priprave na morebitni
neuspeh in motiviranje sebe za bolj trdo delo, da bi se izognil neuspehu.« Učenci, ki
uporabljajo tovrstno strategijo pri učenju, se pogosto pritožujejo, kako slabo so
pripravljeni, ali kako težka je naloga.

Programi za spodbujanje samoregulacijskega učenja
V literaturi zasledimo različne programe za spodbujanje samoregulacijskega učenja, ki jih
lahko razdelimo v dve skupini. Med seboj se razlikujejo v treh temeljnih točkah, in sicer glede
na obseg, vsebino in trajanje. Obseg programa se nanaša na število strategij, ki jih vključuje
določen program za razvoj samoregulacijskega učenja. Vsebina se nanaša na to, katere
strategije vključuje program. Lahko so to splošne kognitivne, metakognitivne ali motivacijske
strategije, ali pa gre za specifične strategije, ki se nanašajo na določeno področje, npr.
strategije učenja tonskih višin. Trajanje programa je povezano s prejšnjima dvema
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značilnostima – obsegom in vsebino. Če želimo učence naučiti repertoarja strategij, prav
gotovo ni dovolj nekaj tednov ali mesecev. Odvisno pa je tudi od starosti učencev (Smolej
Fritz, 2006, str. 68).
V nadaljevanju je predstavljeneden eden izmed možnih programov za spodbujanje
samoregulacijskega učenja.
Model CORI (model pojmovno usmerjenega bralnega poučevanja, ang. »Concept-Oriented
Reading Instruction«) (Guthrie, Alao in Rinehart, 1996; v Pečjak in Gradišar, 2012, str. 377–
384) temelji na ideji o angažiranem bralcu, ki je motiviran, radoveden, deli znanja in izkušnje
z drugimi bralci in uporablja različne bralne strategije. Program, ki je še posebej namenjen
večanju bralne angažiranosti, je uporaben tudi pri glasbeni vzgoji.
Program vsebuje naslednje elemente:
- Opazovanje. Pojmovno usmerjeno učenje se začne z opazovanjem življenjskih situacij
(npr. opazovanje izvedb učencev, ki igrajo inštrument že več let). Osebne izkušnje in
opazovanje sveta okoli sebe predstavljajo dragocen vir notranje motivacije.
- Pojmovno učenje. Učenci sintetizirajo informacije iz različnih virov, skušajo razložiti
določene pojme in na ta način reorganizirati svoje znanje ter ga povezati z izkušnjami.
Pri glasbeni vzgoji učenci lahko npr. raziskujejo značilnosti impresionizma s pomočjo
različnih virov, pri čemer poslušajo tudi različna impresionistična dela; pridobljene
informacije si zapišejo na način, ki jim najbolj ustreza.
- Samousmerjevalno učenje se prične, ko si učenci začnejo postavljati vprašanja v zvezi
s snovjo. Določijo si obseg dela v zvezi s snovjo in izdelajo časovni načrt, postavijo si
cilje učenja, razdelijo naloge in tako spoznajo, da imajo vpliv na svoje učenje, pri
čemer se poveča notranja motivacija. To ne pomeni, da je učenec popolnoma
svoboden pri svojem delu. Učitelj še vedno določa grobe okvire, znotraj katerih pa
daje veliko možnosti za samostojno odločanje in na drugi strani tudi prevzemanje
posledic lastnih odločitev. Npr. učenci pri glasbeni vzgoji dobijo učni list, na katerem
je izdelan okvirni načrt poteka dela, na podlagi katerega izdelajo svoj načrt in določijo
kdo bo storil kaj in do kdaj.
- Strateško učenje. Strateška dimenzija programa CORI vsebuje eksplicitno podporo
strateškemu učenju (npr. iskanje ključnih besed, uporaba knjižnice, interneta,
izpiskov, hiter prelet gradiva, uporaba gesel in kazal, uporaba ilustracij). Te strategije
lahko učitelj modelira oz. jih eksplicitno predstavi, lahko pa jih tudi razloži. Učenje
strategij je najboljše, če je smiselno povezano z raziskovalno temo. Če učenci sami
začutijo potrebo po uporabi strategije, je bolj verjetno, da jo bodo znali pozneje
uporabiti v podobnih situacijah. Med najučinkovitejše strategije usmerjenega
bralnega poučevanja avtorji modela uvrščajo strategijo VŽN (Kaj vemo? Kaj želimo
izvedeti? Kaj smo se naučili?). Lahko pa učencem damo učni list z vprašanji, kot so
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-

npr.: Kaj želim doseči? Ali imam za to potrebno znanje? Če ne, kaj potem? Kako mi bo
uspelo doseči zastavljene cilje? itd.
Sodelovalno učenje. Nanaša se na učenje v manjših skupinah, z namenom, da se
doseže skupni cilj. Med učenci obstaja pozitivna povezanost, kar pomeni, da se
učenci zanimajo za napredek drugih, saj vsi težijo k istemu cilju. Med učenci poteka
neposredna komunikacija, kljub skupnemu cilju pa je razvidna neposredna
odgovornost vsakega posameznika. Pri delu so pomembni tako spoznavni kot
čustveno-motivacijski in socialni cilji (Pečjak in Gradišar, 2012, str. 377–384).

Večina raziskav, narejenih na področju glasbe, se nanaša na preučevanje vadenja
inštrumentov, Smolej Fritzova (2006) pa je preučevala vpliv samoregulacijskega učenja pri
nauku o glasbi.
Raziskave, ki se nanašajo na področje urjenja inštrumentov, lahko razdelimo v dve skupini:
prva se nanaša na preučevanje strategij vadenja pri otrocih (McPherson in Renwick, 2001),
druga pa na raziskovanje motivacijskih in kognitivno-metakognitivnih procesov pri izkušenih
glasbenikih (Sloboda in Davidsonova, 1996).
Raziskava na področju preučevanja samoregulacijskih procesov učenja pri nauku o glasbi se
nanaša na preučevanje razlik med učenci oz. na kakšen način so povezani samoregulacijski
procesi in različni dejavniki učenja (spol, starost, splošne sposobnosti, zaznavno vedenje
staršev, zaznavno učiteljevo vedenje, učni uspeh), v kakšni zvezi so kognitivnometakognitivni in motivacijski vidiki samoregulacije ter kateri vidiki najbolje napovedujejo
učni uspeh pri nauku o glasbi (Smolej Fritz, 2006).
Samoregulacijsko učenje predvideva pri vsakem učinkovitem učenju fleksibilno uporabo več
strategij. Da bi ta prenos v prakso lahko uspel, je po mnenju Peklajeve (2000, str. 146) nujna
»vključitev samoregulacije med učne cilje in tudi njihovo preverjanje, ki mora zajemati
deklarativni (kaj pripelje do večje aktivnosti), proceduralni (kako izvedemo določene
strategije) in pogojni vidik samoregulacije (kdaj, v katerih primerih so učinkovite).«
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1.3 KAKOVOSTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI
Procesi glasbenega učenja in poučevanja spodbujajo razvoj glasbenega doživljanja in
mišljenja ter vplivajo na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Temeljne metode
glasbenega učenja in poučevanja se uresničujejo skozi dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in
poslušanja glasbe. To omogoča sprejemanje različnih oblik glasbe ter njeno presojanje in
vrednotenje (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2004). Kakovostno glasbeno vzgojo opredeljuje
vodeno, strokovno, sistematično in kontinuirano spodbujanje glasbenih sposobnosti. Zato
naj učitelj ustrezno načrtuje glasbene cilje, strokovno izvaja metode poučevanja, izbira
glasbene vsebine ter ustrezno vrednoti delo učencev (Sicherl Kafol, 2004). V času obveznega
šolanja je po mnenju Gippsove (1994, str. 290, v Razdevšek Pučko, 1997, str. 136) potrebno
ocenjevanje, ki daje učencem uporabno povratno informacijo v smislu usmerjanja njihovih
naporov in primerjave z njihovimi lastnimi prejšnjimi dosežki. Povratna informacija izpolnjuje
naslednje temeljne naloge: učencu pove, do kod je prišel in katere stopnje znanja je že
dosegel, spodbudi ga k iskanju pomanjkljivosti ter mu ob tem ponudi možnost in pot za
njihovo odpravljanje. Povratna informacija v kognitivnem smislu ni klasična okrepitev, ampak
spodbuja učenca k refleksiji in samoocenjevanju.
Broadfootova (1995, v Razdevšek Pučko, 1997, str. 131) opozarja, da je potrebno pri
načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja upoštevati nujnost prehoda od kurikuluma kot
zbirke znanja (podatkov) k razvijanju visoko transfernega znanja, kot je proceduralno in
strateško znanje (poznavanje postopkov in strategij). Pomembno je obvladovanje
komunikacijskih in organizacijskih spretnosti, poznavanje in obvladovanje raziskovalnih
strategij, obvladovanje metakognitivnih spretnosti kot ene temeljnih strategij, ki sestavljajo
spretnost »učenje učenja«. Tudi povečana količina informacij, ki so na voljo, je vplivala na
preusmeritev zanimanja v »spretnosti« procesiranja (organiziranja, povezovanja ...)
informacij.
Po mnenju Komljančeve (2013, str. 56) je za optimalen razvoj učenja potrebno zagotoviti
pouk, ki »v prvi vrsti zagotavlja dovolj moči in možnosti za oblikovanje t. i. referenčnih znanj
kot zanimivih osebnih učnih ciljev, ki spodbujajo učenca k uvidom. Moč volje in referenčna
znanja pridobimo s spremljanjem, ki ustvarja znanje z voljo, skrito v močnih znanjih otroka, v
njegovih sposobnostih oz. zmožnostih in interesih. Moč znanja učencu in učitelju omogoči
oblikovanje referenčnih učnih ciljev, ki težijo k višjim kulturnim stopnjam osebnega in
družbenega razvoja.« Da pa bi dosegli spodbudno in izzivalno učno okolje, je po mnenju
Marentič Požarnikove (2004, str. 14) »treba učitelju ponuditi vso oporo pri uveljavljanju
aktivnih metod in pristopov. Problem se zaostri, če zunanje okoliščine omejujejo učiteljeve
možnosti za tako delo, če tako učenci kot starši vse bolj pričakujejo, da jim bo učitelj jasno
povedal vse, kar morajo znati za oceno, in menijo, da je vse drugo nepotrebno. Pri tem se
ustvarja in krepi neke vrste negativna spirala, ki bi jo veljalo presekati.«
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V luči sodobnega koncepta poučevanja pa se spreminja tudi vloga preverjanja in
ocenjevanja. Učitelja ne zanimata le količina in kakovost predelane snovi, ampak
posameznikov napredek, zato sprotno spremljanje, preverjanje in evidentiranje dosežkov
učenca postajajo sestavni del učnega procesa. Pri tem je pomembno, da se trudimo
zmanjševati neugodne okoliščine učenja, med katere štejemo »preveliko kopičenje snovi,
časovno stisko, učenčevim sposobnostim in interesom neprilagojene učne metode,
previsoke zahteve in prevelik poudarek na ocenah, neprimerna vprašanja pri ocenjevanju in
zanemarjanje oblikovanja učnih strategij, zlasti pri slabših učencih« (Marentič Požarnik,
2004, str. 16).
Poglejmo si dva povsem različna primera pri predmetu glasbena vzgoja. Pri glasbeni vzgoji
učenci lahko npr. pišejo test, ki zahteva kratke odgovore, brez možnosti uporabe katerihkoli
virov in medsebojnega sodelovanja. V odgovorih morajo zapisati definicijo programske
glasbe, simfonične pesnitve, našteti nekaj romantičnih glasbenih del in jih povezati z danimi
imeni skladateljev. V nadaljevanju poslušajo več glasbenih del, na črte napišejo naslove
skladb in njihove skladatelje. Učenci, ki so test pisali negativno, imajo možnost popraviti
svojo oceno z ustnim spraševanjem. Lahko pa učitelj vzpostavi za učenca spodbudno in
izzivalno učno okolje, kjer je na primer eden izmed poglavitnih ciljev pomagati učencem pri
učenju, v tem primeru pri ustvarjanju glasbenih vsebin. V ta namen razporedi mize in stole
tako, da omogoči delo v skupinah. Učence spodbudi, da v svoj razvojni delovni zvezek
zapišejo še osebne cilje, ki jih želijo doseči in si izberejo nalogo, ki jim hkrati predstavlja izziv
in je dosegljiva s pomočjo znanja, ki ga imajo oz. ga lahko pridobijo sami ali v skupini. Pri tem
jim namesto enega samega specifičnega cilja, ki bi ga morali doseči, ponudi več možnosti, ki
jih bodo s pomočjo ustvarjanja usmerjale k razvoju lastne identitete. Sodelovalno delo jim,
namesto da bi jim kdo natančno razložil, kako narediti določeno nalogo, omogoča, da
opazujejo, kako se sošolci lotijo ustvarjanja glasbenih vsebin. Učenci in učitelj si izmenjujejo
vloge, glede na izzive, s katerim se srečujejo v procesu učenja. V posameznih intervalih
skupine predstavljajo svoje dosežke drug drugemu in jih vrednotijo glede na dane kriterije in
opisnike. Pri tem lahko ugotovijo in predlagajo, da bi kriterijem, glede na dinamiko dela,
lahko dodali še kakšnega, ki ga zatem z opisniki natančno opredelijo. Ta model spodbuja
ustvarjalnost učencev. Učitelj ves čas usmerja delo učencev in jim tudi omogoča vrednotenje
dosežkov. Poudarek je na vrednotenju procesa nastajanja skladbe in njene izvedbe. Pri tem
igra pomembno vlogo, kako učinkovito je učenec uporabil razpoložljive vire (učno
tehnologijo, inštrumente, sošolce in ideje), ko se je soočal s problemi. Učenje temelji na
avtentičnem projektu in eden izmed najpomembnejših indikatorjev uspeha je odziv publike,
ko ta prisluhne skladbam. Njihov odziv predstavlja ključno formativno povratno informacijo
učencem, ki jo kot posamezniki ali skupina lahko uporabijo pri svojih nadaljnjih projektih.
Vloga učitelja pri tem pa ni »delo eksperta« ampak »usmerjevalca«.
»Spoznanje, da preverjanje in ocenjevanje usmerjata procese učenja in poučevanja, mora
biti zadosten razlog za to, da temeljito in kritično razmislimo o načinih preverjanja in
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ocenjevanja v naših šolah in se vprašamo, ali pripomorejo h kakovostnejšemu učenju in
znanju« (Sentočnik, 2000, str. 86). Povezanost ocenjevanja z učenjem, poučevanjem in
znanjem se ne zgodi sama po sebi in v praksi najdemo veliko primerov ocenjevanja, ki nimajo
nič skupnega z razumevanjem učenja (Entwistle, 2005). Pri tem igra ključno vlogo naše
pojmovanje učenja in znanja, o čemer piše Razdevšek Pučkova (1997, str. 132).
Behavioristično pojmovanje učenja in znanja vpliva na izbor takih načinov preverjanja in
ocenjevanja, kjer prevladuje pisno preverjanje, in sicer testi tipa papir-svinčnik, sestavljeni na
predpostavki, da je znanje zbirka informacij in da pomeni uspešnost pri odgovarjanju na
testna vprašanja tudi že obvladovanje spretnosti, znanja, pojmov in problemov, ki vsebujejo
te komponente. Naloge v testih preverjajo specifično, izolirano znanje, zahtevajo
prepoznavanje in priklic »bazičnih« podatkov, dobro memoriranje, učenje odgovorov na
(konvergentna) vprašanja ter uporabo podatkov v izoliranih, neživljenjskih situacijah. Na tako
oblikovana testna vprašanja je mogoče pravilno odgovarjati tudi brez razumevanja.
V tovrstnih nalogah ni prostora za bistvene sestavine glasbenega učenja: ustvarjanje,
izvajanje, razmišljanje … Ocenjevanje se pogosto ne ozira na načine, kako se učenci učijo, s
kakšnimi težavami se srečujejo in kako jih premagujejo.
Ker naj bi z ocenjevanjem ocenili »nekaj« in ker to največkrat pomeni le nekaj vsebine, je
ključnega pomena, da pozornost v večji meri posvetimo strukturi posameznega predmeta,
ključnim konceptom, procesom in »velikim idejam« znotraj predmeta. Zavzemati se moramo
predvsem za tiste načine in oblike ocenjevanja, ki so usmerjeni v cilje, ki mladim omogočajo,
da bodo uspeli v življenju in da bodo izpolnjeni kot posamezniki (James in Brown, 2005). To
so predvsem cilji, ki v hitro se spreminjajočem in tehnološko razvitem svetu, kjer informacije
hitro zastarajo, omogočajo vseživljenjsko učenje. Zato je pomembno, da se zavedamo,
katero učenje je najbolj pomembno in dragoceno za učence ter temu primerno izberemo in
razvijemo ustrezne pristope k učenju in ocenjevanju.
Večja učinkovitost v procesu poučevanja zahteva spremembe tako na področju ocenjevanja
kot tudi prepričanj, ki jih imamo o učenju. Vključuje razvoj kritičnega zavedanja, da
sprememba na enem področju vodi k spremembi tudi na drugem področju. Vključevanje
ocenjevanja za učenje zahteva od učitelja, da »temeljito premisli o učinkovitosti učenja in
kakšna je njegova vloga pri tem. Drugačen pogled na učenje v sebi nosi tudi spremenjen
odnos do ocenjevanja« (James, 2006, str. 50).
V nedavni raziskavi Taggart s sodelavci (2004) opaža tri glavne načine za preverjanje in
ocenjevanje znanja pri glasbeni vzgoji. Prvi način od učiteljev zahteva individualno presojo
glede na cilje in vsebino učnega načrta. Drugi učitelju nalaga ocenjevanje učenčevega
nastopa oziroma umetniškega dela glede na povprečje, ki se pričakuje od določene starostne
skupine. Pri tretjem učitelji vsakemu učencu z mersko lestvico pripišejo raven napredka. V
večini evropskih državah sta v uporabi le prva dva načina. Vsi našteti načini preverjanja
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znanja sicer merijo učenčevo napredovanje, vendar vprašanja o tehtnosti, zanesljivosti in
posledicah različnih sistemov za učenje in poučevanje pri glasbeni vzgoji še niso bila v celoti
raziskana.
Največje kritike ocenjevanja na vseh izobraževalnih področjih se nanašajo prav na račun
ocenjevanja, ki ni avtentično in nima nič skupnega z »resničnim svetom«, ampak je umetno
oblikovano za potrebe merjenja in pridobivanja ocen (Colwell, 2006).

1.3.1 AVTENTIČNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE GLASBENE VZGOJE
Avtentično ocenjevanje (»authentic assessment« – pristno, pravo ocenjevanje) ali včasih
ocenjevanje avtentičnega učenja sta imeni, ki sta se razširili v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja in se še naprej uporabljata v literaturi o ocenjevanju v 21. stoletju. Avtentično
ocenjevanje »obsega veliko več, kot je mogoče izmeriti s standardnimi testi ali celo z
običajnimi testi, ki jih sestavi učitelj. Avtentičnost izhaja iz ocenjevanja najbolj pomembnih in
ne za ocenjevanje najbolj pripravnih stvari« (Marsh, 2009, str. 89).
Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja izhajajo iz teoretičnih spoznanj o učenju in
poučevanju. Drugačnemu pojmovanju učenja in poučevanja sledijo tudi spremembe na
področju preverjanja in ocenjevanja znanja. Osnovna značilnost avtentičnih oblik preverjanja
in ocenjevanja je ta, da od učencev zahtevajo uporabo znanja in spretnosti za reševanje
resničnih, življenjskih problemov, ki ustrezajo stopnji njihovega razvoja. Takšne oblike se ne
zadovoljijo le z uporabo znanja, ampak zahtevajo samostojno presojo učencev o tem, kako
bodo svoje znanje učinkovito uporabili v novih problemskih situacijah (Sentočnik, 2000, str.
84). Avtentične naloge »so čim bolj podobne realističnim problemskim situacijam:
raziskovalnim, poklicnim, življenjskim. Seveda morajo biti tudi te naloge oz. dejavnosti
zasnovane v skladu s cilji, vendar pa je pomembno, da so oblikovane tako, da dajejo videz
prepričljivega problema, ki učence pritegne in jim daje občutek smiselnosti (Rutar Ilc, 2004,
str, 120).
Pri avtentičnem ocenjevanju »gre za ugotavljanje sposobnosti »prevoda« znanja in
razumevanja v konkretno aktivnost, v izvajanje, v izdelek: učenci morajo oblikovati odgovor
ali izdelek, predstaviti izvajanje, ki dokazuje, da so usvojili neko znanje ali spretnosti;
pokazati morajo svoje znanje v resnični situaciji. Učenci nekaj naredijo, pokažejo, načrtujejo,
konstruirajo, predstavijo ..., poudarek je na uporabi ustreznih spretnosti in znanja v rešitvi
danega problema« (Razdevšek Pučko, 1997, str 133).
Med avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja pogosto sodijo ocenjevalne rubrike, po
mnenju Colwella (2002, str. 1135) pa je njihova nevarnost, da pri učencih »iščejo
standardizirane odgovore, kjer ni dovolj prostora za divergentno in ustvarjalno mišljenje.«
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McTighe in Wiggins (1999, str. 318) menita, da morajo biti pri avtentičnem ocenjevanju
prisotne okoliščine, ki »omogočajo prikaz znanja v resničnih situacijah, omogočajo učencem,
da nalogo »naredijo«, imajo možnost vaditi, prikazati nekaj novega, dobiti povratno
informacijo in svoj dosežek še izboljšati.« Glasbene izvedbe igrajo pomembno vlogo pri
ocenjevanju glasbenih dosežkov, vendar pa to še ne pomeni, da je tovrstno ocenjevanje
avtentično. Ocenjevanje, ki omogoča le eno izvedbo, ima svoje omejitve in napake in ni
nujno avtentično (Colwell, 2006).
Black in Wiliam (1998) sta avtorja številnih raziskav, v katerih je bilo preverjanje in
ocenjevanje predvsem v funkciji pomoči učencem, »da se bodo bolje učili in dosegali boljše
uspehe. Skupno jim je, da se usmerjajo bolj na proces kot na rezultat, da čim tesneje
prepletajo preverjanje s samim učenjem, da uveljavljajo raznolike, pristne (avtentične),
kompleksne oblike, da dajejo velik poudarek dogajanju v razredu – ki ni več le »črna škatla« –
in odločitvam samih učiteljev, da prenašajo odgovornost za oblikovanje meril na učitelje in
celo učence« (Marentič Požarnik, 2000, str. 8).
Da bi povečali pozitivne in zmanjšali omenjene negativne posledice ocenjevanja, tako
učiteljevega kot zunanjega, in hkrati zvišali kakovost znanja, se v svetu in pri nas uveljavljajo
različne spremembe, premiki v poudarkih in novosti v ocenjevalni filozofiji in praksi;
označujejo jih tudi za »alternativne«, drugačne, za »novo kulturo preverjanja in
ocenjevanja«, za novo paradigmo, za bolj »avtentične«, dovzetne za učenca, v primerjavi s
tradicionalnimi (Brown, 1997; Razdevšek Pučko, 1996; Sentočnik, 2000; Rutar Ilc, 2003;
Marentič Požarnik, 2003, v Marentič Požarnik, 2004, str. 16, 17). Njihovi skupni poudarki so:
-

-

-

gre za premik od (izključne teže) končnih ocenjevanj in testov k večjemu upoštevanju
deleža učenčevih sprotnih aktivnosti in izdelkov;
celotnega postopka ocenjevanja ne določa in vodi več le učitelj, ampak se veča
aktivna vloga, udeležba in sodelovanje učencev (samoocenjevanje, vzajemno
ocenjevanje);
implicitni kriteriji ocenjevanja postajajo vse bolj eksplicitni, vse jasnejši in so učencem
tudi razloženi; v nekaterih primerih tudi sodelujejo pri njihovem oblikovanju;
poleg ocenjevanja testnih odgovorov je vse več tudi ocenjevanja izdelkov, izvajanja
raznih procesov;
ocenjevanje in preverjanje postaja organski del (čim bolj avtentične, življenjske) učne
izkušnje;
tekmovalnost in primerjanje med učenci se uravnovešata s sodelovalnostjo
(ocenjevanje skupinskih projektov in izdelkov) ter spremljanjem lastnega napredka;
veča se delež kompleksnejših, »avtentičnih«, pristnih, z zahtevami življenjske in
poklicne prakse tesneje povezanih nalog, kot so študije primerov, simulacije, dnevniki
dela in razmišljanja, projektne naloge;
delni rezultati, izdelki, dosežki ipd. se zbirajo v »mapah dosežkov« ali portfoliju;
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-

-

poleg usvojenih vsebin se vse bolj upošteva in preverja tudi obvladovanje različnih
kompetenc oziroma spretnosti (spoznavnih, komunikacijskih, učnih, praktičnih,
poklicnih …);
učencem se ponuja vse več izbire, na primer pri temah referatov ali projektov;
krepi se funkcija preverjanja kot specifične in uporabne povratne informacije, ki jo
učenci vnašajo v nadaljnje učenje;
večji je poudarek na celostnih načinih v primerjavi z analitičnimi načini ocenjevanja,
bolj se gleda na kakovost (na primer globina razumevanja, uporabnost) kot na samo
količino reproduciranega znanja (prav tam).

Preverjanje znanja učencev pri glasbeni vzgoji bi moralo biti kar se da ustvarjalno. Pri načinih
za preverjanje bi morali upoštevati različne vrste učenja, ki jih učenci izkusijo, kadar
nastopajo, ustvarjajo in vrednotijo umetniška dela (Bamford, 2009). Glasbeni dosežki in
procesni cilji se v učni praksi nenehno prepletajo, kar potrjuje že omenjeno načelo
kompleksnosti in celostnosti glasbene vzgoje. Hkrati so osnova za oblikovanje kriterijev
preverjanja in ocenjevanja (Sicherl Kafol, 1997). Mary Henning Stout (Henning Stout, 1994, v
Razdevšek Pučko, 1997) se v knjigi z naslovom Responsive Assessment zavzema za uveljavitev
drugačnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki bi na eni strani povečale udeležbo učencev (in
učiteljev) v tem procesu in tako »vrnile učenje učencem« (str. 49), na drugi strani pa
omogočile zbiranje in upoštevanje vseh relevantnih informacij o otrokovem znanju v
običajnem, avtentičnem okolju (v socialnem kontekstu) ter tako izpolnile temeljno zahtevo
po ustreznem, odgovarjajočem ocenjevanju (»responsive« – odgovarjajoč, dovzeten, poln
razumevanja), katerega bistvo je, »pomagati otrokom, da se učijo«.
Standardizirani testi na državni ravni ponekod še vedno predstavljajo veliko problematiko pri
poučevanju (Bresler, 2010, str. 13). Mnogi učitelji namreč poučujejo za teste, čeprav se
zavedajo, da postaja s tem njihov učni načrt ožji ter da je s tem ogroženo učenje učencev.
Avtentično ocenjevanje (celostno in življenjsko ocenjevanje praktičnega izvajanja in izdelkov)
izhaja iz »ocenjevanja najpomembnejšega in ne najprikladnejšega« (Marsh, 2010, str. 89). Pri
glasbi moramo enakovredno spremljati procese glasbenega razvoja na afektivnem,
socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju (Sicherl Kafol, 2004). Glasbeni dosežki
so rezultat učnih procesov glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, zato moramo
upoštevati specifiko glasbenega učenja. To pomeni v proces usmerjeno ocenjevanje z
glasbenimi metodami vrednotenja glasbenih dosežkov in ne zgolj uporaba testov, s katerimi
preverjamo nadarjenost in znanje, saj »testi običajno merijo tisto, kar je pri umetniških
predmetih najmanj pomembno« (Aróstegui, 2003, str. 112). Caroline Gipps v svoji knjigi
Beyond Testing (Gipps, 1994) opredeljuje to potrebo kot premik od kulture testiranja in
spraševanja h kulturi preverjanja in vrednotenja v vseh različnih oblikah.
Kot avtentično orodje za preverjanje in ocenjevanje znanja se zelo pogosto uporablja
portfolijo. Myford in Mislevy (1995, str. 13) sta preučevala portfolijo kot orodje za
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preverjanje in ocenjevanje znanja pri umetniških predmetih in zavzela stališče, da je njegova
vrednost predvsem v »spodbujanju učenja, nekoliko manjša pa je njegova zanesljivost pri
merjenju rezultatov učenja.« To so potrdile tudi številne druge raziskave (Dunbar, Koretz in
Hoover, 1991; Shavelson, Baxterin in Pine, 1991), ki so pokazale, da je veljavnost pridobljenih
ocen s portfolijem mogoča le takrat, ko določen cilj zastopa od 15 do 19 nalog. V primeru
vključitve le ene skladbe znotraj učnega sklopa v portfolijo, naj le-ta ne bi bila zadosten
pokazatelj glasbenega znanja, ki ga je učenec pridobil v določenem učnem sklopu. Pri
glasbeni vzgoji je vlogo avtentičnega orodja za preverjanje in ocenjevanje znanja prevzel
razvojni delovni zvezek, ki je prikazoval proces nastajanja glasbenega dosežka, učencu in
učitelju omogočal spremljanje le-tega ter predstavil končni glasbeni izdelek.

1.3.2 KONSTRUKTIVISTIČNO FORMATIVNI POGLED NA PREVERJANJE ZNANJA PRI GLASBENI
VZGOJI
Dylan Wiliam (2013, str. 123) opisuje preverjanje kot most med učenjem in poučevanjem.
Koncept formativno vrednotenje je nastal v povezavi s spoznanji o pomembnosti povratnih
informacij in z uporabo navigacijskih prispodob o držanju smeri s pomočjo krmarjenja z
uravnavanjem. Takšno vrednotenje predvideva uporabo petih »ključnih strategij«:
1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov učenja in kriterijev
za uspeh,
2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o učenju,
3. zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej,
4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja,
5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja (prav tam).
Formativno preverjanje je učinkovito, če ga integriramo v poučevanje, ki pa ga je treba v ta
namen temeljito reorganizirati:
»Kakršno koli novost pri formativnem preverjanju je nemogoče obravnavati kot obrobno
spremembo v procesu učenja in poučevanja. Zahteva namreč določeno mero povratnih
informacij med učečimi in učiteljem, kar predpostavlja kakovostne interakcije, ki so v
osrčju pedagogike« (Black in Wiliam, 1998a, str. 16, v Wiliam, 2013).
Formativno spremljanje je ključni element učnega procesa, pa tudi procesa preverjanja
znanja. Predstavlja vez med stopnjami v učnem procesu, obenem pa tudi vpliva na zadnjo
stopnjo, namreč ocenjevanje dosežkov. Glavni cilj formativnega spremljanja ni vzpostavitev
t. i. korektivnega modela napak pri učenju, temveč zbiranje podatkov o učenčevih močnih
področjih in vrzelih v znanju, kar pomaga pri načrtovanju učnega procesa na naslednji
stopnji. Pomembna naloga formativnega spremljanja je stalno ustvarjanje pozitivne povratne
informacije za učenca v procesu učenja. Formativno spremljanje tudi vodi učenca k večjemu
prilagajanju samoregulacijskega učenja. Učenci, starši in učitelji si želijo biti obveščeni v
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procesu učenja in poučevanja. Vendar jim samo ocene ob zaključku učenja ne bodo razodele,
kje in kako bi se moral učenec še učiti v procesu vseživljenjskega učenja (Komljanc, 2008, str.
20).
Kakovostno preverjanje in ocenjevanje glasbene vzgoje zahteva od učiteljev, da učencem
omogočijo številne priložnosti, v katerih prikažejo svoje spretnosti in veščine, ki so potrebne
npr. pri reševanju problemov (Brophy, 2000). Če je glasbeni pouk konstruktivistično
naravnan in učencem omogoča predstavitev naučenega (Brown, Collins in Duguid, 1989),
potem učenci v avtentičnih učnih situacijah, s pomočjo povratne informacije učitelja,
konstruirajo lastno glasbeno znanje in dograjujejo obstoječe. Elliott (1995, str. 282) dodaja,
da »glasbena vzgoja zahteva od učiteljev, da učence spodbujajo k aktivnostim, s pomočjo
katerih razvijajo svoje glasbene sposobnosti, izgrajujejo spretnosti in znanja ter imajo
možnost napredovanja po lastnem tempu.« Konstruktivisti vidijo učenje kot nenehno
omogočanje učencu, da razvija svoje lastne sposobnosti, da doseže, kar je sposoben doseči,
tako glede na lastno predznanje kot glede na cilje predpisanega kurikula (Bodrova, 2003).
Konstruktivisti dopuščajo učencem, da spremljajo svoj razvoj učenja. Več svobode imajo pri
izbiri metod preverjanja, sami in v sodelovanju z učiteljem diagnosticirajo predznanje ter
opazujejo svoje učenje (Merrill, 2002).
Pred mnogimi leti je David Ausubel izjavil: »Če bi lahko, bi vso izobraževalno psihologijo
zreduciral na en sam princip, in sicer, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na učenje,
tisto, kar učenec že ve. Prepričajte se o tem in nato ustrezno prilagodite poučevanje«
(Ausubel, 1968, str. iv, v Wiliam, 2013, str. 125). Učenje je za učence smiselno takrat, ko
obstoječe znanje lahko uporabijo in na njem gradijo novo razumevanje. Izhajajoč iz tega, je
Bruner razvil idejo o spiralnem kuirikulumu (Bruner, 1971), ki igra zelo pomembno vlogo pri
glasbeni vzgoji. Spiralni kurikulum je naletel na zelo pozitivni odziv med glasbenimi teoretiki,
saj nudi teoretični okvir za spoznavanje glasbenih področij različnih globin in dimenzij, v
različnih fazah razvoja kariere posameznika. Če si npr. pogledamo blues glasbo, vemo, da
spoznavanje te zvrsti glasbe vključuje učenje strukture akordov, linije basa in melodije.
Učenci vse te elemente lahko spoznavajo v različnih obdobjih šolanja, vsakič s poudarkom na
spoznavanju in odkrivanju različnih globin posameznih elementov, glede na izziv, ki jim ga ta
v določenem obdobju predstavlja. Slika 2 (spiralni kurikulum) vizualno prikazuje področji
učenja melodije in harmonije pri glasbeni vzgoji (Fautley, 2010, str. 46).
Izhodišča kurikularne prenove v Sloveniji (1996, str. 9) navajajo pomen prilagajanja učnega
procesa razvojni stopnji učencev in povečanja avtonomije učitelja, pri čemer poudarjajo, da
»natančno predpisovanje, kaj in kako je treba delati v šoli, kar je večkrat posledica učnosnovnega pristopa k načrtovanju izobraževanja, jemlje učiteljem avtonomijo in prelaga
odgovornost za izvajanje pedagoškega dela na avtoritete, ki predpisujejo načine in vsebine
dela. To duši ustvarjalnost učiteljev in zmanjšuje njihovo motivacijo za delo. Manjša se
kakovost izobraževanja, ki se meri tako po načinu posredovanja znanja oziroma po odnosih
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med udeleženci izobraževanja kot po pridobljenem znanju« (Izhodišča kurikularne prenove,
1996, str. 9).
Tudi posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli iz leta 2010 poudarjajo
pomen avtonomije učitelja, ki omogoča svobodno in samostojno izbiro didaktičnega
koncepta učenja in poučevanja ter izbiro metod in oblik dela. Učno-ciljno načrtovanje pouka
pa učiteljem omogoča tudi izbiro vsebin različnih globin in dimenzij, v različnih fazah učenja.
Ta načela pa omogočajo tudi izvajanje spiralnega kurikuluma, kjer učitelj izhaja iz izkušenj in
predznanja učencev, pri čemer »pri pripravi učnih okolij upošteva, da je učenje
nepredvidljivo in da igra zato vrednotenje ključno vlogo s tem, da povezuje prijeme
poučevanja, ki jih učitelj načrtuje, s posledičnim povečanjem sposobnosti pri učencih«
(Wiliam, 2013, str. 125).
Tema: melodija

Povečanje
izziva

Tema: linija
basa

Tema: akordi

Slika 2: Spiralni kurikulum (Fautley, 2010, str. 47)
Še en prispevek Brunerja h konstruktivizmu pa se nanaša na idejo o podpornem odru (ang.
»scaffolding«) (Wood idr., 1976), ki predpostavlja, da se učenje odvija tako, da učitelji
zgradijo podporni oder za učence in jim ga odvzamejo, ko so učenci sposobni samostojno
opraviti nalogo. Pri učenju glasbe se to odraža tako pri pouku glasbene vzgoje kot tudi pri
inštrumentalnem pouku (Kennell, 2002). Učitelji postopno in z veliko mero previdnosti
učencem odvzamejo podporni oder, ko se ti npr. vse bolj približujejo obvladovanju igranja na
inštrument (Vigotski, 1978).
Black in Wiliam (1998, str. 67) opredeljujeta preverjanje in ocenjevanje kot »aktivnosti, ki se
jih učenci lotijo, da bi prišli do informacij, ki bi jih lahko diagnostično uporabili za spremembe
v učenju in poučevanju.« Skupina za reforme ocenjevanja v Veliki Britaniji (2002, str. 255)
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opredeljuje preverjanje in ocenjevanje kot »proces iskanja in interpretiranja dokazov za rabo
s strani učencev in učiteljev, da lahko ugotovijo, kje točno se učenci nahajajo pri svojem
učenju, kam se morajo usmeriti ter kako najbolje priti do tja.«
Reese (2003) je preučeval, kako učenci in profesionalni glasbeniki razmišljajo in delujejo v
procesu ustvarjanja glasbenih vsebin glede na povratno informacijo, ki jo dobijo. Pri tem je
ugotovil, da je pomembno, da se povratna informacija najprej nanaša na celotno skladbo in
njen splošen vtis, izraznost ter karakter, šele nato pa naj se le-ta usmeri v kvaliteto melodije,
harmonije, ritma itd. Prav tako je priporočil, da naj učitelj presodi, kdaj je učenec pripravljen
sprejeti kritiko in se odzvati nanjo. Pri tem je opozoril še na naravo dialoga med učiteljem in
učencem, ki mora potekati s pravo mero občutljivosti.
Preverjanje znanja izpolni formativno vlogo šele takrat, ko učencu ponudi kakovostno
povratno informacijo, ki učenca seznani z doseženim, ga opozori na pomanjkljivosti in mu
ponudi pot za odpravo teh pomanjkljivosti. Če se pojavlja povratna informacija v formativni
vlogi (z možnostjo vpliva na nadaljnje učenje), lahko govorimo o formativni povratni
informaciji (Razdevšek Pučko, 2004). Younker (2003, str. 235–236) pa temu še dodaja pomen
»povratne informacije, ki jo učitelj in učenec ponudita drug drugemu in se nanjo tudi
odzoveta.« Tako lahko govorimo o preverjanju in ocenjevanju, ki sta sestavni del procesa
nastajanja glasbenega izdelka.
Podoben pristop svetuje tudi Paynter (2002, str. 224), ki pravi, da je za povratno informacijo
bistveno, »da v sebi nosi sporočilo in spodbudo o glasbenih vsebinah, ki so jih ustvarili
učenci, v manjših skupinah ali sami.« Povratna informacija mora biti izrečena takoj po
predstavitvi glasbenih dosežkov, vanjo morajo biti vključeni vsi učenci v razredu, vključno s
tistimi, ki so skladbo izvedli. Skupaj tako ovrednotijo različne glasbene elemente, ki so
prisotni v skladbah. Pri tem lahko učitelj pomaga učencem tako, da jim zastavi dodatna
vprašanja, sam demonstrira izvedbo ali pa učencem omogoči, da prisluhnejo, kako so
skladatelji izrazili podobne ideje v svojih delih.
Pomemben vidik povratne informacije je, kot je že bilo omenjeno, tudi čas njenega
posredovanja; načeloma je moč povratne informacije tem večja, čim prej je posredovana,
vendar pa se tudi tu pojavljajo razlike glede na vrsto povratne informacije ali glede na
zahtevnost naloge. Povratna informacija, ki je usmerjena v nalogo, je učinkovitejša, če je
takojšnja, medtem ko je povratna informacija, ki je usmerjena v procese, učinkovitejša z
določenim časovnim zamikom. Pri nalogah na nižjih taksonomskih ravneh je učinkovitejša
takojšnja povratna informacija, medtem ko je pri nalogah na višjih taksonomskih ravneh
učinkovitejša po določenem časovnem premoru (Clariana idr., 2000, po Hattie in Timpereley,
2007; v Vogrinc idr., 2011).
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Younker (2003, str. 240) povratno informacijo povezuje s »samovrednotenjem,
ugotavljanjem nerazumevanja in neprimernih pristopov k učenju.« Pri tem pa je pomembna
tudi učiteljeva vloga, saj je on tisti, ki učencu pomaga pri ozaveščanju morebitnih težav, ga
usmerja in mu pomaga izbrati in izpeljati potrebne korektivne aktivnosti (Harlen in James,
1997).
Izčrpen pregled literature in raziskav, ki sta ga opravila Black in Wiliam (1998, str. 7–14), je
podlaga za trditev, da lahko formativno preverjanje znanja vpliva na dosežke učencev
predvsem zato, ker spreminja vsakodnevno prakso v razredu. O tem govori naslednji citat:
»… razmišljala sem o svojem delu, o tem, kaj sem prispevala k učnemu procesu sama in kaj
učenci. Ugotovila sem, da se stvari lahko spremenijo na bolje, če bodo učenci več razmišljali.
Začela sem iskati možnosti boljših ponazoritev samega učnega procesa, da bi spodbudila
učence k samostojnemu delu in k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje…« je zapisala
učiteljica, vključena v projekt King's Medway Oxfordshire Formative Assessment Project, pri
čemer svetuje premik učiteljev od regulacije aktivnosti (»kaj bodo učenci naredili«) k
regulaciji učenja (»kaj se bodo učenci naučili«). Glede na takšno regulacijo, Perrenoud (1998)
razlikuje med dvema aspektoma učiteljeve aktivnosti. Prvi vključuje način, kako učitelji
načrtujejo izvedbo učne ure. Učitelji, ki so želeli izboljšati formativno ocenjevanje, se niso
mogli izogniti spremembi načrtovanja učnih ur, kjer je šlo za prehod k ustvarjanju
»didaktičnih situacij«, kjer so z nalogami in vprašanji učence spodbujali k nadaljnjemu
učenju. Drugi način pa je vključeval učiteljevo angažiranost med implementacijo tovrstnih
načrtov, kjer je bila natančno opredeljena njihova interakcija z učenci. Njihova vloga se je
dramatično spremenila od podajanja znanja k spodbujanju dialoga.
Po mnenju Razdevšek Pučkove (1992, str. 239) prav s »formativnim preverjanjem znanja
razširjamo področja, ki jih preverjamo in opisujemo, saj mora le-to ob kognitivnih sestavinah
obvezno vsebovati še evalvacijo nekognitivnih sestavin: pristop k nalogi, sodelovanje,
prizadevanje, hitrost, natančnost, vztrajnost ipd.«
Pittsova (2005, str. 227) je raziskovala povratno informacijo pri pouku glasbe s stališča
učencev. Svoje učence je povprašala, kakšno povratno informacijo bi potrebovali pri svojem
učenju glasbe. Učenci so v odgovorih izrazili kritiko o naglo napisanih opisnih ocenah, ki v
njih vzbujajo občutek, kot da učiteljem ni kaj dosti mar za njihovo delo, kar vpliva na njihovo
samozavest in zaupanje v njihove ocene. Raziskava je pokazala, da si učenci želijo »jasnih,
kratkih in odkritih komentarjev, ki jim bodo v pomoč pri učenju.« V nadaljevanju pa so učenci
posredovali povratno informacijo, ki je imela na njih poseben učinek, pozitiven ali negativen.
Pittsova je ob tem odkrila, da so učenci izredno občutljivi na jezik, ki ga uporabljajo učitelji,
hkrati z njim pa izpostavila širino možne interpretacije, ki jo dopuščajo tovrstni komentarji in
je lahko v nekaterih primerih celo zaskrbljujoča. V tretjem vprašanju je učence povprašala,
kakšno povratno informacijo bi si želeli dobiti od učiteljev. Učenci so v svojih odgovorih
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izrazili, da bi želeli dobiti »več ustnih komentarjev, ki bi bili izrečeni pogosteje in bi bili bolj
kvalitetni.«
Tudi številni strokovnjaki so si enotnega mnenja, da so ob številčni oceni potrebne še opisne
informacije, ki naj pri učencu utrdijo dobre, uspešne učne pristope ali mu pomagajo k
izboljšanju (Razdevšek Pučko, 1994, str. 135). Po mnenju Komljančeve (2008) bi bilo pogoste
ocene smiselno zamenjati za koristne povratne informacije, npr. individualizirana navodila,
saj pozitivna povratna informacija ne vpliva le na učni proces in podporo staršev pri šolanju
njihovega otroka, ampak posledično tudi na učni rezultat.
Tudi Marentič Požarnikova (2003, str. 275) meni, da so »številčne ocene premalo
informativne in da preveč usmerjajo pozornost učencev, staršev kot tudi učiteljev na
rezultate, na medsebojno primerjanje, večajo zunanjo namesto pristne, notranje
motivacije.«

1.3.3 CELOSTNE METODE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI
ŠOLI

Glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja
Pogosto citirano idejo, da je »celota večja od svojih delov«, bi pri ocenjevanju lahko obrnili
na glavo. Seštevek posameznih delov ne prinese celote, ker nam pri tem nekaj manjka. Bolj
raznoliki kot bodo načini, ki jih bomo uporabili pri preverjanju in ocenjevanju, boljše bo naše
razumevanje celote, vendar pa se je pri tem pomembno zavedati, da seštevek različnih vrst
ocenjevanja nikoli ne bo enak »učencu kot celoti«. Za učitelje glasbene vzgoje to pomeni, da
morajo sicer uporabljati različne načine in oblike preverjanja in ocenjevanja, vendar pa
morajo posebno pozornost nameniti interpretaciji rezultatov, ki jih dobijo (Fautley, 2010, str.
189). Sicherl Kafolova pri preverjanju in ocenjevanju glasbene vzgoje poudarja, da procesi
učenja zajamejo učenca v celoti, v harmoniji »srca, uma in telesa«, zato moramo
enakovredno spremljati vsa področja (afektivno-socialno, psihomotorično in kognitivno)
osebnega razvoja. Sistematično, načrtno in kvalitativno spremljanje vseh ravni učenčevega
razvoja je podlaga za sprotno in končno ocenjevanje učnih procesov in dosežkov (Sicherl
Kafol, 2004, str. 15). Keith Swanwick pri preverjanju in ocenjevanju glasbene vzgoje
izpostavlja kot najpomembnejša naslednja področja: glasbeno komponiranje, poznavanje
glasbene literature, poslušanje glasbe, glasbeno izvajanje ter pridobivanje glasbenih
spretnosti (Swanwick, 1979, str. 45). V Veliki Britaniji so omenjena področja združili v
glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, ki so osnova glasbene vzgoje, kar
mora biti razvidno tudi iz načinov in oblik preverjanja in ocenjevanja znanja. Čeprav tudi
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posodobljeni Učni načrt za glasbeno vzgojo v Sloveniji temelji na glasbenih dejavnostih
izvajanja, ustvarjanja in poslušanja (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011), se učitelji še vedno
v veliki meri poslužujejo pisanja testov, s katerimi sicer lahko v zadostni meri preverjajo
glasbeno poslušanje, precej manj pa glasbene dejavnosti izvajanja in ustvarjanja (Študijska
srečanja, 2011/12).
Čeprav je povsem razumljivo, da bo dejavnost poslušanja imela osrednjo vlogo pri glasbeni
vzgoji (Bresler, 1995), pa lahko razvoj slušnih zaznav, predstav in slušne občutljivosti poteka
tudi vzporedno z dejavnostima izvajanja in ustvarjanja glasbenih vsebin. Prav ustvarjanje z
učenci predstavlja ključno metodo za pridobivanje širokega področja glasbenih znanj.
Nekaterim učiteljem celo uspe oblikovati celotni glasbeni kurikulum za učence, v starosti 11–
14 let izhajajoč prav iz glasbene dejavnosti ustvarjanja. Če sledimo holističnim načelom,
potem ustvarjanje glasbenih vsebin omogoča tudi razvoj spretnosti poslušanja in izvajanja.
Raziskava Oblakove (1997) z naslovom »Ustvarjalno učenje v glasbeni vzgoji na stopnji
razrednega pouka osnovne šole« je znanstveno in empirično dokazala pozitivno povezavo
med metodo ustvarjalnega učenja in vzgojno-izobraževalnimi dosežki pri glasbeni vzgoji. Na
področju glasbene produkcije je ugotovila, da so učenci eksperimentalne skupine pod
vplivom ustvarjalne metode učenja dosegli kar 47,9 % zelo uspešnih dosežkov, medtem ko so
učenci kontrolne skupine močno zaostajali, saj so dosegli le 9,2 % zelo uspešnih rezultatov,
kar kaže, da ustvarjalno učenje pozitivno vpliva na kvaliteto ustvarjalnih dosežkov.
Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji »… podpira razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanja,
razvija neverbalno komunikacijo, spodbuja dejaven odnos do glasbenih in širših umetniških
vrednot, stopnjuje splošno naravnanost v ustvarjalnost, vpliva na glasbene interese in
udejstvovanje v šoli in izven nje« (Oblak, 1997, str. 123).
Fautley (2010) v svoji knjigi Assessment in Music Education navaja primer celostnih metod
preverjanja in ocenjevanja skupinskega ustvarjanja glasbenih vsebin v 7. razredu osnovne
šole. Na podlagi vizualnih podob iz podeželja učenci ustvarijo glasbene vsebine, ki jih potem
izvedejo pred svojim razredom. Ocenjevalna rubrika, ki jo uporablja, vsebuje širok spekter
kompetenc in glasbenih znanj, kar je razvidno iz naslednje tabele (Tabela 2). Pri tem nas
Fautley opozarja na pomen razlikovanja med formativnim in sumativnim namenom
preverjanja in ocenjevanja znanja. Čeprav je v danem primeru poudarek na sumativni oceni,
pa igra v procesu ustvarjanja glasbenih vsebin pomembno vlogo tudi formativno spremljanje
nastajanja glasbenega dosežka, pri čemer se končna ocena nanaša na znanje učencev, ki so
ga izkazali skozi celotni proces ustvarjanja glasbenih vsebin in ne le na končne glasbene
dosežke.
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Tabela 2: Področja ocenjevanja ustvarjanja glasbenih vsebin (Fautley, 2010, str. 190)
Ustvarjanje

Izvajanje

Poslušanje

Skupinsko delo

Muzikalnost

Poustvarjanje
Zbiranje/urejevanje idej
Pregledovanje
Razvoj glasbene ustvarjalnosti
Izvedbe v nastajanju
Spretnosti igranja inštrumentov
Nadzor
Končna izvedba
Analitično poslušanje
Vrednotenje
Slušno zaznavanje
Odnos
Odzivnost
Pripadnost skupini
Izraznost (v kontekstu)
Čustveni odziv

Čeprav govorimo o področju ustvarjanja glasbenih vsebin, pa je pomembno, da pri
ocenjevanju ne spregledamo glasbenih dejavnosti poslušanja in izvajanja, ki sta sestavni del
skupinskega ustvarjanja glasbenih vsebin. Čeprav bi bilo nesmiselno ti dve področji
ocenjevati povsem ločeno, pa lahko nanju učence opozorimo z dodatnimi vprašanji, kot so
npr.:
- Ali poslušate svoja dela in jih kritično vrednotite?
- Ali skladbe med ustvarjanjem večkrat pregledate in po potrebi izboljšate?
- Ali svoje skladbe večkrat poslušate/izvajate in po potrebi izboljšate?
Tovrstna vprašanja nam lahko pomagajo pri ocenjevanju kompleksnih dosežkov, ko je npr.
poslušanje le eno izmed področij, ki so pomembna pri določeni nalogi. Enako velja za
področje izvajanja. V tem primeru bo ocenjevanje usmerjeno v razvoj inštrumentalnih
spretnosti izvajanja. Čeprav bo morda kdo izmed učencev moral zaigrati le en ton na triangel,
pa je pomembno, kdaj in kako ga bo zaigral. V tem primeru govorimo o tehniki in
intencionalnosti (naravnanosti k predmetu spoznavanja), pri čemer lahko ocenimo
učinkovitost izvajanja skladb v nastajanju in končnih izvedb (Fautley, 2010, str. 192).
Anne Bamford (2009) pa še vedno opominja, da se preverjanje in ocenjevanje pri glasbi
pogosto obravnava kot problem. Pogosto je kritizirano, češ da je »omejujoče in ni v skladu z
načelom celostnega in vseživljenjskega učenja, ki je značilno za to področje« (Bamford, 2009,
str. 20). Dinamična narava sodobnih oblik učenja in poučevanja zahteva celostne načine in
oblike preverjanja in ocenjevanja, ki postajajo sestavni del procesa učenja, in v obliki
povratnih informacij pomagajo učencem pri njihovem delu in napredovanju. Namesto
39

osredotočanja zgolj na rezultate, ocenjevanje prispeva k ustvarjanju pogojev za učenje.
Celostno ocenjevanje vključuje zbiranje podatkov o osebi kot celoti in uporabo raznolikih
virov informacij za izdelavo njene celostne podobe. Čeprav raziskave prinašajo veliko novosti
o razumevanju poučevanja, preverjanja in ocenjevanja, pa se le-te redko dotikajo predmeta
glasbena vzgoja, ki znotraj kurikula pogosto ostaja neopažena in ni nikoli kritizirana zaradi
neefektivnosti uporabe sodobnih pristopov (Colwell, 2006). Preverjanje in ocenjevanje je bilo
tradicionalno povezano z »Bentley in Seashore« testi, ki so izključevali tiste učence, ki niso
bili primerni za glasbeno izobraževanje, zato ni nenavadno, da je ocenjevanje na tem
področju zaznamovano s tako negativno noto (Ruddock in Leong, 2005; Sloboda, Davidson in
Howe, 2000; Welch in Adams, 2003). Ker pa funkcija ocenjevanja v šoli ne bi smela biti
namenjena izključevanju oz. selekciji učencev, takšen pogled predstavlja velik problem.
Bresler (2010, str. 10) v svojem nedavnem članku predstavlja pregled okoliščin, tradicij in
pričakovanj, ki so značilne za ameriške srednje šole, kjer »so učitelji, ki vodijo zbore in
orkestre, izredno zaskrbljeni glede ocenjevanja veščin in dosežkov. Podaljšanje njihove
pogodbe je namreč pogosto odvisno od teh rezultatov. V Teksasu vodjo orkestra, katerega
skupina za svoje nastope tri leta zapored ne osvoji prvega mesta, najverjetneje odpustijo.«
Na glasbenem področju se na eni strani srečujemo z glasbenim šolstvom, ki ima dolgo
tradicijo ocenjevanja glasbenega izvajanja, kjer so zahteve po perfekciji visoke in spodbujajo
medsebojno tekmovalnost učencev. Zato je zelo pomembno, da pri ocenjevanju izvajanja pri
glasbeni vzgoji poleg učenčevih kognitivnih kompetenc ocenjujemo tudi metakognicijo, kjer
je pomembno, da učenci poznajo učne cilje in vedo, da je za dobro izvedbo potrebno veliko
več, kot le igranje pravega ritma in not (Colwell, 2002, str. 1144). Po drugi strani pa se učenci
v razredu pri glasbeni vzgoji soočajo s procesi ustvarjanja glasbenih zapisov in drugih
izdelkov, kjer sta struktura in napredek manj očitna in težje preverljiva, kriteriji za
preverjanje in ocenjevanje procesnih ciljev pa nepoznani (Stephens, 2003). Colwell (2006,
str. 221) navaja primer ocenjevanja glasbenih kompozicij, kjer izpostavlja številne elemente,
ki jih je pri ocenjevanju ustvarjalnih dosežkov potrebno upoštevati, in sicer: originalnost,
napredek, razvijanje lastnega stila, izraznost, podajanje idej, estetika, tehnične spretnosti,
ekspresivnost, učinkovita uporaba glasbenih oblik in elementov, nadgradnja in razvijanje
predhodnih idej. Pri tem pa igrajo odločilno vlogo pri ocenjevanju prav opisniki glasbenih
dosežkov, ki morajo izražati kvaliteto izdelkov in nalog ter biti diferencirani za vsakega
učenca.
Po mnenju Stephensa glasbeni procesi zahtevajo celostne metode preverjanja in ocenjevanja
znanja (Stephens, 2003). Waldorf (2005, str. 86) pa ugotavlja, da je »iskanje orodij za
preverjanje in ocenjevanje glasbene vzgoje, ki so sorodna z drugimi predmeti, morda
prevelik izziv.« Paynter (2002) kljub temu poudarja pomen take glasbene vzgoje, ki se z
uporabo različnih pristopov in tehnik približa vsakemu učencu v razredu in mu omogoči, da
kar najbolj razvije svoje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. Pri tem je pomembno, da
z uporabo različnih oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja dobimo čim širši vpogled v to,
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kaj učenci vedo in kaj znajo oz. zmorejo narediti. Pri tem nam je lahko v pomoč vsakodnevno
formativno spremljanje učencev, ki spodbuja pogovor med učiteljem in učenci ter omogoča
hitrejši razvoj sposobnosti, spretnosti in znanj učencev na različnih področjih. Pri tem pa je
pri ocenjevanju za učenje (ang. »assessment for learning«) pomembno, da učitelj pridobljene
informacije uporabi pri nadaljnjem načrtovanju procesa učenja. Učitelj prilagodi učno uro
potrebam učencev, se odzove na njihova močna/šibka področja itd. (Fautley, 2010, str. 188).
Pri formativnem spremljanju glasbenih izvedb npr. učencem omogočimo več izvedb,
podkrepljenih s povratnimi informacijami, ki učencem omogočijo, da svoje izvedbe izboljšajo
v procesu učenja in jih na koncu čim bolje izvedejo.
Black in Wiliam (1998) poudarjata pomen vključitve preverjanja in ocenjevanja znanja v učni
proces, s čimer lahko pozitivno vplivamo na učni dosežek in posledično na učni uspeh
posameznega učenca. Ocenjevanje znanja ne posega le v končno fazo učnega procesa,
temveč kot stalna spremljevalka vpliva na delovanje preostalih faz učnega procesa v
vzgojnem in izobraževalnem kontekstu. Temeljni namen preverjanja in ocenjevanja je v
pozitivnem vplivanju učenca, učitelja in roditelja na razvoj učenja in predstavljanje dosežka
(t. i. edukacijsko merjenje znanja). Skupno urejanje pouka pozitivno vpliva na učni dosežek
oz. oceno. Pri tem je za glasbenike (ki se učijo z izkušnjami, pridobljenimi z vajami in nastopi)
»nujno potrebno tudi izkustveno učenje« (Bresler, 2010, str. 12).
Spremljanje in beleženje nastajanja celostnih dosežkov
Ob celostnih metodah preverjanja in ocenjevanja znanja pa ne moremo mimo vprašanja,
kako spremljati/beležiti kompleksne dosežke oz. kakšna redovalnica bi bila pri tem
najprimernejša. Fautley (2010, str. 193) meni, da gre pri tem za eno najbolj problematičnih
področij pri ocenjevanju. V svoji knjigi Assessment in Music Education v tabeli za ocenjevanje
navaja tristopenjsko lestvico, ki vsebuje tri znake, in sicer: -/=/+ in pomenijo 'na poti do',
'ustreza' in 'presega' (ang. »working towards«, »working at«, »working beyond«). Ti znaki
predstavljajo osnovo za beleženje sprotnih dosežkov in ocenjevanje le-teh. Tristopenjsko
lestvico je izbral z namenom, da bi poenostavil prikaz procesa nastajanja glasbenega
dosežka. Primer, kako izdelati takšno tabelo, je prikazan v tabeli 3.
Tudi ta primer se nanaša na učni sklop, v katerem učenci v skupinah ustvarjajo glasbene
vsebine. Stolpec z minusom označuje, da učenec še ni dosegel pričakovanj na določenem
področju, enačaj, da je pričakovanja dosegel, plus pa, da jih je presegel. Stolpci se podvajajo,
ker se prvi del nanaša na spremljanje procesa, drugi pa na vrednotenje končnega dosežka, s
čimer dobimo celostno sliko ustvarjanja glasbenih vsebin. Po mnenju Fautleya (2010, str.
193) morda ne gre za idealen način spremljanja/beleženja učenčevih dosežkov, vendar pa
tabela predstavlja kompromis med zanesljivostjo, veljavnostjo in obvladljivostjo, ki učitelju,
ki pogosto poučuje več kot 300 učencev, lahko predstavljajo velik problem.
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Tabela 3: Tabela za spremljanje učenčevega napredka in doseganja ciljev (Fautley, 2010, str.
193)
Proces
-

Končni dosežek
=

+

-

=

+

Ustvarjanje
Poustvarjanje
Zbiranje/urejenost idej
Pregledovanje
Razvoj ustvarjalnosti
Izvajanje
Izvedba v nastajanju
Inštrumentalne spretnosti
Nadzor
Končna izvedba

Poslušanje
Analitično poslušanje
Vrednotenje
Kritično poslušanje

Skupinsko delo
Odnos
Odzivnost
Pripadnost skupini
Muzikalnost
Izraznost (v kontekstu)
Čustveni odziv

Ko hkrati ocenjujemo več različnih glasbenih področij, se pojavi problem obvladljivosti.
Swanwick (Swanwick, 2008, v Fautley, 2010) pripisuje učitelju glasbene vzgoje, ob misli na
preverjanje in ocenjevanje, besedi »dovolj dober«, kar naj bi po njegovem mnenju za
ocenjevanje glasbene vzgoje zadostovalo, in ob tem navaja, da »je konstantno vrednotenje
glasbenih procesov učenja in poučevanja, v katere je vključenih veliko raznolikih področij,
problematično, pri čemer si za beleženje tovrstnih dosežkov težko predstavlja
standardizirane check-liste«, kot je npr. tabela 3. Po mnenju Gippsove (1994) pa pri
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ocenjevanju ne gre za »natančno znanost«, zato se Fautley sklicuje na Swanwickovo
terminologijo, kjer naj bi tudi za ocenjevanje zadostovalo ocenjevanje, ki je »dovolj dobro«.
Vsekakor je potrebno poudariti, da učitelju ni potrebno ocenjevati vseh kriterijev hkrati.
Učiteljeva naloga je, da presodi, katera področja so pomembna v določenem učnem sklopu.
Če učitelj določenih elementov izvajanja npr. ni opazoval, to še ne pomeni, da učenec tega
ne zna, ampak da učitelj tega ni spremljal in zabeležil. Povsem legitimno je, da v ocenjevalni
tabeli določeni stolpci ostanejo prazni (IBO Arts Guide, 2008).
Pri ocenjevanju je pogosto izpostavljena tudi problematika ocenjevanja posameznih učencev
pri skupinskem delu. Fautley (2010, str. 194) priporoča tri različne načine evidentiranja
skupinskega dela učencev: učiteljevo, učenčevo (samoocenjevanje) in vrstniško
(ocenjevanje). Pri tem pa lahko opisne komentarje učitelja učenci v svoje zvezke zapišejo
sami, kar predstavlja veliko razbremenitev učitelja. Še vedno pa ocenjevanje procesa
ustvarjanja glasbenih vsebin lahko predstavlja veliko breme učitelju, zato Fautley svetuje
učiteljem postopno izdelavo tabel, ki bi omogočale enostavnejše beleženje/spremljanje
glasbenih dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja ter njihovih dosežkov. Ker tovrstne
dejavnosti potekajo v daljšem časovnem obdobju – učni sklop, v katerem učenci ustvarjajo
glasbene vsebine, običajno traja nekaj tednov – lahko učitelji spremljajo in evidentirajo
znanje učencev na zelo širokem področju. Na ta način se izognejo ocenjevanju, ki bi bilo
usmerjeno zgolj v ocenjevanje končnega dosežka, kar se žal pri glasbeni vzgoji pogosto
dogaja.
Tudi Vogrinc idr. (2011, str. 15) v svoji knjigi Sistemski vidiki preverjanja in ocenjevanja
znanja v osnovni šoli na vprašanje: Kako izboljšati preverjanje in ocenjevanje? navajajo
Marentič Požarnikovo (2004, str. 13–14, v Vogrinc idr., 2011), ki med drugim izpostavlja, da
je potrebno več sprotnega ocenjevanja, spremljanja učenja pri posamezniku ter večje
upoštevanje deleža učenčevih sprotnih aktivnosti in izdelkov. Pri tem poudarjajo, da je pri
učencih potrebno razvijati zmožnosti samoocenjevanja in vzajemnega ocenjevanja. Poleg
ocenjevanja testnih odgovorov pa je pomembno tudi ocenjevanje izdelkov in izvajanje raznih
procesov, kar predstavlja premik od ocenjevanja končnih rezultatov k upoštevanju samega
procesa pridobivanja znanja ter razvoja spretnosti. Avtorji poudarjajo tudi pomen
sodelovanja učencev pri spremljanju lastnega napredka, večanje deleža bolj kompleksnih,
avtentičnih in življenjskih nalog (npr. študije primera, simulacije, dnevniki dela in
razmišljanja, projektne naloge), pri čemer je delne rezultate in dosežke moč zbirati v »mapi
dosežkov« ali portfoliju. Poleg usvojenega vsebinskega znanja se vse bolj upošteva in
preverja tudi obvladovanje različnih kompetenc oz. spretnosti (spoznavnih, komunikacijskih,
učnih, praktičnih ipd.). Posebna pozornost je namenjena funkciji preverjanja znanja kot
specifični in uporabni povratni informaciji, ki jo učenci uporabijo pri nadaljnjem učenju.
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Pomemben vidik celostnih načinov ocenjevanja se kaže tudi v diferenciaciji učnih dosežkov.
Glasbena vzgoja vsebuje širok spekter tem, ki vključujejo učenje in odkrivanje glasbenih
znanj na področjih ustvarjanja, izvajanja in poslušanja, znotraj katerih vsak učenec na svojem
področju izkazuje svoja močna področja, kar prikazuje slika 3. Iz nje je razvidno, da je
področje izvajanja učenca, na katerega se nanaša tabela, v določeni fazi projekta
najmočnejše, področje ustvarjanja pa najšibkejše. Zelo verjetno je, da bodo dosežki učencev
v določeni fazi učnega sklopa na zelo različnih ravneh. Zato je prav izbira in spremljanje le
področij ustvarjanja, izvajanja in poslušanja za sam proces ocenjevanja zelo pomembna, saj z
oženjem področij na tri učitelju bistveno olajšamo ocenjevanje (Fautley, 2010, str. 195).

Poslušanje

Izvajanje

Čas

Ustvarjanje

Glasbeno razumevanje

Področja ocenjevanja
Slika 3: Diferenciacija učnih dosežkov posameznega učenca (Fautley, 2010, str. 195)
Fautley (2010, str. 196) kot možnost beleženja sumativnega ocenjevanja v svoji knjigi
Assesment in Music Education prikazuje še grafični zapis (slika 4), ki učiteljem omogoča, da s
križcem na črti označijo, kje se učenec nahaja glede na splošna pričakovanja. Ta ocena se
nanaša na oblikovanje celostnega vtisa o delu posameznega učenca. Pri tem učitelj uporabi
graf za vsakega učenca posebej in poleg križca lahko zapiše še datum, kdaj je učenec določen
nivo izkazanega znanja dosegel. Grafični prikaz učenčevih dosežkov v določenem časovnem
obdobju pa lahko zelo nazorno pokaže tudi napredek učenca.
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Slika 4: Grafični zapis beleženja sumativnih ocen (Fautley, 2010, str. 196)
Čeprav ocenjevanje področij izvajanja, ustvarjanja in poslušanja kot ločenih dejavnosti in
nato njihovo kasnejše združevanje lahko prinese nekaj pomislekov ob razmišljanju o
celostnem ocenjevanju procesov, pa lahko glasbene dosežke ocenjujemo tudi s pomočjo
glasbenega razumevanja, ki ga učenci izkazujejo v praktičnem izvajanju (Fautley, 2010, str.
197). Razumevanje, po mnenju Bennetta Reimerja, ni …»nekaj določenega, ampak proces, ki
se stalno spreminja« (Reimer, 2003, str. 213). V tem primeru učenci s pomočjo glasbenih
dejavnosti izkazujejo svoje znanje/razumevanje glasbe. Sem spadajo glasbene dejavnosti
izvajanja, ustvarjanja in poslušanja, pisanje o glasbi, različni glasbeni zapisi (npr. glasbena
notacija) ter, za učence zelo pomembno, pogovori o glasbi. Vsa štiri področja bodo v različnih
razredih različno prisotna. Bolj kot prisotnost določenega področja je pomembno, kako
učenci glasbo razumejo; pri tem nam lahko pomagajo različne taksonomije. Mnogi avtorji
priporočajo Bloomovo taksonomijo, ki pa za glasbeno učenje ni najprimernejša. Bloom npr. v
sam vrh hierarhične lestvice uvršča evalvacijo, šele Anderson in Krathwohl pa sta Bloomovo
taksonomijo nadgradila in vanjo vključila tudi ustvarjalnost (kot pot in cilj), s pomočjo katere
si želimo, da bi se učenci učili pri glasbeni vzgoji (Fautley, 2010, str. 198).
Različne taksonomije ter njihov vpliv na preverjanje in ocenjevanje glasbene vzgoje
Ideje Howarda Gardnerja in Bennetta Reimerja so imele zelo velik vpliv na celotno
izobraževanje (vključno z glasbeno vzgojo), kjer sta vse večje poudarke dobila področje
kognicije in širše pojmovanje učenja. Ti novi poudarki pa so dali povod za oblikovanje nove
taksonomije, ki naj bi odsevala novo znanje o učenju. Leta 1998 je A. Dean Hauenstein
objavil knjigo A Conceptual Framework for Educational Objectives: A Holistic Approach to
Traditional Taxonomies, s katero je želel nadgraditi vse tri taksonomije: Bloomovo
kognitivno, Krathwohlovo afektivno in Simpsonovo psihomotorično. Nadgradil jih je tako, da
je poprejšnjih triinšestdeset kategorij skrčil v dvajset ter jim dodal še četrto taksonomijo –
vedenjsko. Vedenjska taksonomija vsebuje pet področij: akvizicijo, asimilacijo, adaptacijo,
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izvedbo in aspiracijo (ang. »acquisition, assimilation, adaptation, performance, in
aspiration«) (Colwell, 2006, str. 232).
Še posebej pomembno za načrtovanje glasbene vzgoje in drugih umetniških predmetov je
afektivno področje, kjer igrajo pomembno vlogo razvoj čustev, notranjih vrednot ter splošne
in estetske občutljivosti, katerim je Hauenstein pripisal zelo velik pomen. Hauenstain trdi, da
je »afektivno področje enako, če ne bolj pomembno od kognitivnega« (Hauenstein, 1998,
str. 59, v Colwell, 2006, str. 232). Razvijanje čustev, vrednot in prepričanj ter razvijanje
interesa in aktivnega odnosa do glasbe in umetniških del, so ključni cilji vzgojnoizobraževalnega procesa, ki spodbujejo učence k aktivnemu, zavzetemu in vseživljenjskemu
učenju. Znotraj afektivnega področja je določil naslednje kategorije: sprejemanje, odzivanje,
vrednotenje, prepričanje in vedenje.
Kognitivni vidik glasbene vzgoje in izobraževanja je najlažje uresničljiv in merljiv, saj tovrstne
cilje najhitreje (kognitivne, seveda!) opredelimo in preverjamo. Benjamin Bloom (1956) je
izdelal osnovno taksonomijo učnih ciljev na kognitivnem področju, ki jih je hierarhično
razvrstil (znanje, razumevanje, uporaba znanja, analiza, sinteza in evalvacija), Hauenstein pa
jih je nadgradil in dal večji poudarek konceptom, razumevanju, uporabi (kratkoročnim ciljem)
ter vrednotenju in sintezi (dolgoročnim ciljem). Na ta način se je želel približati novejšim
spoznanjem o celostnem učenju (Colwell, 2006, str. 233).
Poudarek je na ciljih, ki učence spodbujajo k raziskovanju, izboljševanju ter spreminjanju
vrednot in prepričanj, ki oblikujejo njihove lastne koncepte. Leta 2001 pa se je pojavila še
ena taksonomija (A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing: A Revision of Bloom's
Taxonomy of Education Objectives), ki sta jo uredila Lorin W. Anderson in David Krathwohl in
z njo nadgradila kognitivno področje. Razdelila sta jo v kognitivne procese (odkrivanje,
uporaba, vrednotenje, ustvarjanje …) in vsebine (poznavanje dejstev, definicij, razlag,
konceptov …). Po njunem mnenju ta taksonomija omogoča lažje načrtovanje procesov
učenja, preverjanja in ocenjevanja, hkrati pa daje poudarek celostnemu razvoju posameznika
(Colwell, 2006, str. 234).
Tudi Marzanova taksonomija, ki jo je utemeljil Robert J. Marzano (Designing a New
Taxonomy of Education Objectives, 2001), pripisuje velik pomen novim spoznanjem o učenju
in deli znanja na vsebinska in procesna, poudarja pa tudi pomen metakognitivnega znanja.
Taksonomija predstavlja nov vodič k razumevanju kognitivnega razvoja in novih pristopov do
kurikuluma, učnih ciljev ter preverjanja in ocenjevanja. Gre za odmik od Bloomove
taksonomije in njenih nadgradenj, predvsem zato, ker združuje kognitivno in psihomotorično
področje (Colwell, 2002, str. 1140).
Žal pa tudi Marzanova taksonomija ne vključuje afektivnega področja in ne nudi jasne slike o
tem, kako bi vanjo uvrstili področje glasbene percepcije. Reimer (1996) je umestil percepcijo
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v področje kognicije, vendar pa je s tem le delno odgovoril na vprašanje, kako uvrstiti
glasbeno percepcijo v kurikulum glasbene vzgoje (Colwell, 2002, str. 1141). Ko glasbeniki
slišijo nepoznano glasbeno delo, ga s pomočjo različnih miselnih procesov globlje spoznajo.
Pri tem pa je za glasbenike poudarjanje zgolj kognitivnega področja lahko problematično.
Velikega dela glasbenega doživljanja namreč ne moremo opisati z besedami oz. kot je dejala
Martha Graham: »Če bi to lahko opisala, mi ne bi bilo treba plesati.«
Marzano in njegovi sodelavci so pravzaprav razvili več kot le taksonomijo znanja. Govorijo o
t. i. modelu dimenzij učenja (Marzano idr., 1997, v Rutar Ilc, 2004, str. 87):
Model pomaga strukturirati učni proces in učiteljem z opozarjanjem na ključne
dimenzije učenja služi kot eden od možnih teoretičnih okvirov in kot opora tako pri
načrtovanju in izvajanju pouka kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja veščin. Pri
tem je poseben poudarek namenjen sistematičnemu spodbujanju kompleksnega
mišljenja učencev. Učencem pa je model v pomoč pri konstruiranju znanja in
usvajanju veščin ter pri razvijanju metakognicije.
Kljub temu, da se model prvi hip zdi manj primeren za praktično delo v glasbeni učilnici,
omogoča raziskovanje številnih procesov glasbenega učenja in predstavlja učinkovito orodje
za razmišljanje o učenju, načrtovanje učnega procesa in prepoznavanje področij učenja, ki so
bila poprej neopažena. Hkrati pa model pripomore k temu, da preverjanje in ocenjevanje
postaneta del učenja in pripomoreta h kakovostnejšemu učenju in znanju (Colwell, 2002, str.
1142).
Marzano (1993, 1998, v Rutar Ilc, 2004, str. 19) s sodelavci deli znanja na vsebinska in
procesna. Vsebinska so predmetno specifična (npr. poznavanje skladateljev in glasbenih
obdobij), procesna pa vsem predmetom skupna. Procesna znanja, ki vsebinska znanja
naredijo vseživljenjska, avtorji delijo na:
- Procese kompleksnega mišljenja: primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in
dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje, analiziranje perspektiv, odločanje,
preiskovanje, reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje, analiza napak,
incvencija …
- Delo z viri: zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti in
vrednosti podatkov …
- Predstavljanje idej na različne načine: jasnost izražanja, učinkovitost komuniciranja z
različnim občinstvom in na različne načine, ustvarjanje kakovostnih izdelkov …
- Sodelovanje: prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin, prevzemanje
različnih vlog v skupini … (Rutar Ilc, 2004, str. 20).
Izraz procesna znanja se uporablja v treh pomenih:
- Prvi pomen se nanaša na to, da znanje oz. veščine uporabljamo v procesu. Npr.:
primerjanje, razvrščanje, sklepanje, raziskovanje, delo z viri… uporabljamo kot pomoč
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za izgrajevanje vsebinskih znanj oz. spoznanj, zato jim tudi rečemo spoznavni
postopki.
V drugem pomenu besede mislimo na procesna znanja, ko je formalni proces, npr.
obravnave učnega sklopa zaključen in ko učenci izkazujejo obvladovanje vsebinskih
znanj s pomočjo procesnih znanj; npr.: razumevanje nekega koncepta podprejo z
utemeljevanjem ali pa z napovedovanjem; rešujejo problem ali pa si zamislijo
raziskavo in izvedejo eksperiment in si pri tem pomagajo z viri …
V tretjem pomenu besede pa mislimo na procesna znanja, ki so sama po sebi cilj – kot
spretnosti in veščine, npr.: veščina eksperimentiranja, veščina dela z viri … (Rutar Ilc,
2004, str. 19).

Eno najpomembnejših vprašanj, ki ga rešuje model dimenzij učenja, je razmerje med
vsebinami in procesi, pri čemer je odločilno, da učenja ne pojmujemo le kot privzemanje
gotovih, vnaprej pripravljenih vsebin, ampak kot postopno izgrajevanje le-teh. To pomeni, da
naj bi učenci do vsebin (podatkov, formul, definicij, razlag, interpretacij …) v čim večji meri
prihajali v procesu (izkušanja, odkrivanja, eksperimentiranja, improviziranja, ustvarjanja,
izvajanja, vrednotenja) in s pomočjo procesov in veščin (primerjanja, klasificiranja, sklepanja,
abstrahiranja, analiziranja perspektiv …). Vsebine je torej nujno povezovati s procesi in to
tako pri samem osvajanju kot pri nadgradnji, razširjanju, izpopolnjevanju in uporabi (Rutar
Ilc, 2004, str. 87).
Model temelji na predpostavki, da je kakovostno znanje rezultat interakcije šestih dimenzij
učenja, štirih kognitivnih ter metakognicije in lastne (ang. »self«) dimenzije:
1) stališča in zaznave učencev,
2) izgrajevanje in povezovanje znanja,
3) širjenje in poglabljanje znanja,
4) smiselne in učinkovite uporabe znanja,
5) miselne navade (kritičnega, ustvarjalnega in samoregulacijskega mišljenja),
6) preverjanje lastne učinkovitosti (Colwell, 2002, str. 1142).

48

Spretnosti ustvarjanja

Glasbene dejavnosti

Učenje v glasbeni učilnici

Spretnosti izvajanja
Spretnosti poslušanja
Spretnosti vrednotenja
Glasbeno znanje

Glasbeno
razumevanje

Lastno učenje in
miselne spretnosti

Glasbeni zapisi (besedilo)
Razvidno/evidentirano v:
Glasbeni zapisi (glasba)
Pogovor/diskusija

Socialni in čustveni
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Slika 5: Ocenjevanje razumevanja (Fautley, 2010, str. 197)
Tunstall in Gippsova (1996) v formativnem spremljanju razlikujeta med povratno informacijo,
ki se nanaša na dosežek in povratno informacijo, ki vpliva na proces učenja. Čeprav zgornji
prikaz ocenjevanja razumevanja daje poudarek dosežkom, pa se lahko uporablja tudi v
formativne namene, kot pomoč pri načrtovanju ciljev in usmerjanju pozornosti učencev na
področja, ki morebiti potrebujejo še izboljšavo. To pa hkrati odkriva tri načine uporabe
sumativnega ocenjevanja, ki se glede na učinek, ki ga imajo na učenčev uspeh (Black, 1998),
bistveno razlikujejo:
- Učenci dobijo opisne ocene namesto številčnih v obliki komentarjev. Njihov uspeh se
izboljša za 30 %.
- Učenci dobijo številčne ocene brez opisnih komentarjev. Njihov uspeh se ne izboljša.
- Učenci dobijo številčne ocene z opisnimi komentarji, ki se nanašajo na dosežke,
področja izboljšav ali na oboje. Njihov uspeh se ne izboljša (Fautley, 2010, str. 198).

1.3.4 SAMOPREVERJANJE, SAMOOCENJEVANJE IN KOLEGIALNO/VZAJEMNO OCENJEVANJE
Po mnenju Razdevšek Pučkove (1994) je vključitev učencev, tako v proces preverjanja znanja
kakor tudi v proces ocenjevanja svojih dosežkov, nujna:
Če naj učenec pridobi občutek, da je izid dejavnosti posledica njegovega prizadevanja
in truda, mora imeti dovolj priložnosti, da sam preverja svoje znanje, da primerja
svoje dosežke z določenimi kriteriji, da dobi informacijo o napakah skupaj s
sugestijami, kako napake odpraviti, ter da ima priložnost ponovnega preverjanja
takrat, ko oceni, da je napake in pomanjkljivosti odpravil. S tem se na eni strani
poveča učenčeva odgovornost za proces učenja, na drugi strani pa mu je na ta način
omogočeno, da spremlja lastno napredovanje, spozna svoja močna in šibka področja
in tako dobi osnovo za načrtovanje nadaljnjega dela (str. 133, 134).
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Sumativno ocenjevanje postavlja v ospredje področja, ki se zdijo pomembna učiteljem
glasbene vzgoje, izpitnim centrom oz. pristojnim šolskim oblastem zunaj šole. Verjetno pa
nikoli nihče ne vpraša učencev: »kaj se njim zdi pomembno pri glasbeni vzgoji«. Prav tukaj
lahko odigra pomembno vlogo načrtovanje kriterijev in področij za formativno spremljanje in
sumativno ocenjevanje znanja, kjer lahko učitelj glasbene vzgoje v oblikovanje kriterijev in
opisnikov oz. ocenjevalnih rubrik vključi tudi svoje učence (Fautley, 2010, str. 187). Po
mnenju Razdevšek Pučkove naj bi »učenci čim bolje razumeli cilje in hkrati kriterije
ugotavljanja, koliko so te cilje dosegli; ob tem pa naj bi imeli tudi priložnost spremljati svoj
napredek v smeri teh ciljev. Za to zahtevno nalogo jih je treba seveda usposobiti. Raziskave s
tega področja so pokazale, da učenci v samooceni povsem enakovredno upoštevajo tudi
nekognitivne sestavine in da se mnogim zdi to pomembnejše kot zgolj gola vsebinska
znanja« (Razdevšek Pučko, 1996, str. 417).
Ker je cilj sodobnih pojmovanj učenja učenje samo in ne zgolj merjenje rezultatov oziroma
dosežkov, veliko strokovnjakov priporoča sodelovanje učencev na vseh stopnjah ocenjevanja
znanja (Razdevšek Pučko, 1996, str. 417):
- Pri načrtovanju: učenec naj ima možnost vplivati na čas, ko bo svoje znanje izpostavil
učiteljevi presoji.
- Pri učenju: samovrednotenje se pojavlja kot sestavni del formativnega ocenjevanja, z
namenom izboljšanja učenja. Z aktivno vlogo učenca pri ugotavljanju pomanjkljivosti
učenja se možnost za izboljšanje veča.
- V izpeljavi: učitelj naj skupaj z učencem izbere njemu najljubšo obliko (ustno, pisno,
praktično) preverjanja in ocenjevanja.
- V vrednotenju: učenci naj vrednotijo dosežke, od njih se pričakuje refleksija v procesu
učenja in poučevanja. Samovrednotenje učencev, ki poteka v dialogu z učiteljem, letemu omogoča spoznavati učenčeve spoznavne procese.
»V vzgojno-izobraževalnih organizacijah je ocenjevanje eno od pomembnejših procesov.
Samoevalvacija pomeni zgolj korak naprej na tem področju – korak od ocenjevanja drugih do
ocenjevanja sebe« (Musek Lešnik in Bergant, 2001, str. 60). Bistvena je dejavna vloga
učencev v procesu ocenjevanja, kjer se iz ocenjevancev spremenijo v ocenjevalce.
Razdevšek Pučkova (1998, str. 5, 6) razlikuje procesa samovrednotenje in samoocenjevanje:
»Samovrednotenje je širši pojem, ko lahko učenec tudi sam določa kriterije. Poteka v dialogu
med učencem in učiteljem ter slednjemu omogoča, da spozna učenčeve spoznavne procese
(sprejemanje, razumevanje in razmišljanje). Pri samovrednotenju je bistvenega pomena, da
učitelj zaupa v učence in v njihove sposobnosti samostojnega analiziranja in ocenitve
lastnega dela. Pri samoocenjevanju pa gre za samostojno presojanje dosežkov glede na neke
znane kriterije. Učenci po učiteljevih navodilih preverijo in ocenijo svoj izdelek ali izdelke
svojih sošolcev.«
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Samovrednotenje se pojavlja tudi kot proces, ki kot sestavni del formativnega ocenjevanja
razlikuje formativno ocenjevanje od sumativnega. Pojavlja se namreč v procesu učenja in ne
šele takrat, ko domnevamo, da je proces že zaključen. Če torej povratna informacija sledi
takrat, ko je proces učenja že končan (sumativno ocenjevanje), ni mogoče več ničesar
popraviti in informacija v bistvu nima več vpliva na učenje samo. Kadar pa je povratna
informacija umeščena v sam proces učenja (formativno ocenjevanje), lahko vpliva na
izboljšanje. Če je učenec sam tisti, ki ugotavlja pomanjkljivosti in reflektira svoj pristop, je
možnost za izboljšanje toliko večja (Razdevšek Pučko, 1997, str. 136).
Ker gre za novo paradigmo preverjanja in ocenjevanja, nove premike v filozofiji, je smiselno
izpostaviti še nekaj ugotovitev in priporočil v zvezi s samoocenjevanjem (Marentič Požarnik,
2004, str. 16):
- gre za pomembno spretnost, ki jo vsakdo potrebuje tudi pozneje v poklicu in življenju
in ki je šole ne razvijajo dovolj;
- predstavlja nujno sestavino učinkovitih učnih strategij in bi jo bilo treba spodbujati od
najzgodnejšega obdobja;
- učence je treba aktivno vključiti v oblikovanje kriterijev in nato v presojo, kako
njihovo delo ustreza tem kriterijem;
- učitelji, ki se lotevajo uvajanja samoocenjevanja med učenci, morajo biti zavezani
teoretičnim predpostavkam in vrednotam, ki jih ta praksa vsebuje; predvsem morajo
razmisliti, kako pojmujejo svojo vlogo učitelja;
- samoocenjevanje prinaša tudi probleme, saj reagirajo učenci nanj zelo različno;
- za uveljavljanje te ideje je pomembno, da se učencem jasno razloži namen, postopke
ter da se ustvari in ohranja ozračje zaupanja;
- učenci morajo razumeti in sprejeti idejo samoocenjevanja in njeno vrednostno
podlago, pri čemer naj se upoštevajo različni učni stili;
- podlaga za samoocenjevanje je tudi prepričanje, da učenci sami oblikujejo in ne le
sprejemajo »gotovo« znanje, pri čemer postopno prevzemajo odgovornost za svoje
učenje in zavzemajo tudi kritična stališča do sprejetega znanja.
Proces samoocenjevanja je »logično povezan s procesom formativnega (sprotnega)
preverjanja, ki naj bi dajal učencu uporabno in kakovostno povratno informacijo o
napredovanju pri učenju in napotke, kako se lahko izboljša« (Marentič Požarnik, 2004, str.
14).
Za formativno delovanje preverjanja so nedvomno potrebne povratne informacije, ki bi se po
mnenju Shuta (2008, v Wiliam, 2013, str. 129) morale:
- Osredotočati na določene vidike naloge in dajati predloge, kako jih izboljšati,
namesto da se osredotočajo na učenca;
- Osredotočati bi se morale na »kaj, kako in zakaj« nekega problema, namesto da le
sporočajo učencu, ali je nekaj naredil pravilno ali ne;
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Natančne povratne informacije bi morale biti predstavljene v obvladljivih enotah in –
če upoštevamo Einsteinov izrek – bi morale biti »tako preproste, kot je le mogoče,
vendar ne bolj preproste«.
Povratne informacije ne bi smele biti tako natančne in specifične, da bi odrale učenje
do te mere, da učencem ne bi bilo treba razmišljati.
Njihovo učinkovitost povečuje tudi izvor – so namreč učinkovitejše, če prihajajo iz
zaupanja vrednega vira.

Nekatere učitelje je prenos odgovornosti za učenje na učence in spremenjeni vlogi, ki so jo
pri tem imeli, veselil, drugi pa so se počutili ogrožene (Black in Wiliam, 1998). Nadaljnje
raziskave (Black idr., 2003) so pokazale, da so za mnoge učitelje spremembe pomenile izgubo
kontrole nad poučevanjem. Kljub temu, da, objektivno gledano, ni šlo za izgubo kontrole, pa
so se učitelji ob predajanju odgovornosti za učenje učencem tako počutili.
Ocenjevanje za učenje (Daniel, 2004) pa daje velik pomen tudi kolegialnemu ali vzajemnemu
ocenjevanju, ki ima zelo pozitiven učinek na učenje. Učenci, vključeni v vzajemno
ocenjevanje, so razvili spretnosti učenja učenja, kritičnega mišljenja, vrednotenja, povečala
se je njihova samozavest in poznavanje ocenjevalnih procedur. Prav tako se je povečala
njihova želja po sodelovanju in prevzemanju odgovornosti za svoje učenje, pri čemer je
njihova povratna informacija postajala vse kakovostnejša. Bloom in Poole (2004) poročata,
da je vključitev učencev v kolegialno/vzajemno ocenjevanje omogočila uskladitev njihovih
pričakovanj z realnostjo, ocenjevanje zanje ni bilo več nekaj skrivnostnega, nekaj kar drugi
storijo njim. Učenci so razumeli, da jim je bil ponujen drugačen način učenja, vpogled v
proces glasbenega izvajanja sošolcev, hkrati s tem pa se je izboljšala tudi njihova
samorefleksija, pri čemer so dobili boljši vpogled v njihovo lastno izvajanje.
Tako vrstniško ocenjevanje kot tudi vrstniška povratna informacija ali kritika pozitivno
vplivajo na glasbene dosežke učencev. Bloom in Poole (2004) sta ugotovila pozitivni učinek
komentarjev pri vrstniškem ocenjevanju glasbenih izvedb. Daniel (2004, str. 91) pa govori o
načelu, ki pravi, da »ocenjevanje ni nekaj, kar se naredi učencem, ampak nekaj, kar je
narejeno skupaj z njimi.«
Naslednji model, ki je izpeljan iz Področij ocenjevanja ustvarjanja glasbenih vsebin (Fautley,
2010, str. 190) – (Slika 6), prikazuje, na kakšen način lahko v ocenjevanje ustvarjanja
glasbenih vsebin vključimo tudi učence (samoocenjevanje ter vrstniško ocenjevanje). Model
pa hkrati prikazuje tudi področja, ki jih lahko ocenjuje tudi učitelj.
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Slika 6: Ena izmed možnosti ocenjevanja procesa ustvarjanja (Fautley, 2010, str. 191)

1.3.5 VLOGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PRI RAZVIJANJU MOTIVACIJE ZA UČENJE
GLASBE
Ko govorimo o motivaciji za učenje, razlikujemo med učnim procesom, ki sam pri sebi
prinaša zadovoljstvo, in o potencialnih koristih, ki nam jih učenje nudi in nas vodijo naprej.
Pri zunanji motivaciji je lahko vodilo zgolj doseganje določene ravni dosežka in ni
neposredno povezano z naučenim; učenje je sredstvo za dosego cilja in ne cilj sam po sebi.
Po drugi strani pa z notranjo motivacijo opisujemo situacije, kjer učenci uživajo v učenju in
odkrivanju novih znanj. Notranja motivacija se pojmuje kot idealnejša, saj spodbuja
kontinuiteto učenja, medtem ko je učenje, ki ga vodi zunanja motivacija, v precejšnji meri
odvisno od nagrad, certifikatov in najrazličnejših daril. Večina učiteljev se je že srečala z
učenci, ki ob vsaki novi nalogi želijo vedeti, če bo ocenjena. To so učenci, ki so več let
poslušali, kako pomembno je narediti izpit, namesto da bi razvijali interes za uporabnost
vsega tistega, kar so se naučili (Harlen, 2006, str. 62).
Ljudje berejo, ali celo pišejo knjige, plezajo v nevarnih stenah ali herojsko tvegajo za dosego
ciljev. Včasih sprejmemo neprijetne naloge, predvsem zato, ker vemo, da se bomo na ta
način izognili neprijetnim posledicam, ali pa doživeli zadovoljstvo ob pomoči drugim. Pri
nalogah, v katerih uživamo, nas, poleg končnega izdelka, motivira tudi sama pot oziroma
proces. Na sprehod se odpravimo, ker uživamo v hoji ali pa ker cilj lahko dosežemo le peš oz.
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ker vemo, da je hoja pomembna za naše zdravje. V takšnih primerih so cilji jasni, dosežek ali
ne-dosežek pa očiten v relativno kratkem času. V odnosu do učenja pa učencem ni vedno
jasno predstavljeno, zakaj se je vredno potruditi. To pojasnjuje, zakaj sta razumevanje, kako
se učenje izgrajuje ter vloga, ki jo ima ocenjevanje na motivacijo, ključnega pomena (Harlen,
2006, str. 62).
Ocenjevanje je eno ključnih področij, ki vpliva na motivacijo. Po mnenju Stigginsa (2001, str.
36) lahko učitelji »z uporabo ocenjevanja učence spodbudijo ali odvrnejo od učenja hitreje in
trajneje kot s katerim koli drugim orodjem, ki ga imajo na razpolago.«
Zunanja in notranja učna motivacija
Učitelji bi morali zavestno prilagajati svoje načrtovanje in poučevanje tako, da bi pripravili za
učence zanimive didaktične dejavnosti, ki bi ustrezale namenu in ki bi jih učenci z veseljem
opravljali ter se počutili kompetentne za njihovo izvajanje (Boekaerts, 2013, str. 84). Holt nas
opozarja, da:
V otrocih uničujemo nesebično ljubezen do učenja, ki je tako močna, ko so majhni, s
tem, da jih opogumljamo in silimo v to, da delajo za ničeve in zaničevanja vredne
nagrade – za zlate zvezde ali za velike petice ali čebelice v spričevalih ali za častna
priznanja ali za dekanovo čestitko ali za članstvo v društvu akademikov – skratka, za
neplemenito zadovoljstvo, ko občutiš, da si boljši kot nekdo drug. Spodbujamo jih v
prepričanju, da ni končni cilj vsega, kar počnejo v šoli, nič drugega kot dobra ocena pri
preizkušnji ali dober vtis na ljudi s tem, kar na videz znaš. Ne zamorimo le njihove
radovednosti, ampak tudi občutek, da je dobro in občudovanja vredno, če si
radoveden, tako da pri desetih letih večina izmed njih ne bo več spraševala in bo celo
zaničevala tistih nekaj, ki to še počnejo (Holt, 1974, str. 168).
Za razumevanje in spodbujanje učne motivacije je najpomembnejše, kako razrešujemo
dilemo in odnos med zunanjo ali ekstrinsično in notranjo ali intrinsično motivacijo za učenje.
O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni
del same dejavnosti, torej učenja; kadar cilj ni v dejavnosti (npr. spoznati, razumeti določeno
zgodovinsko dogajanje; ustvariti glasbene vsebine, igrati nek inštrument, poustvariti neko
glasbeno delo), ampak zunaj nje, v določeni posledici, npr. v oceni, pohvali, v želji, da
nekomu ustrežemo ali da se izognemo graji. Učenje je tako le sredstvo za doseganje
pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam (pozitivna in negativna zunanja motivacija)
(Marentič Požarnik, 2003, str. 188).
Zunanja motivacija običajno ni trajna; če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha;
če učencu ni treba več prebirati kakovostnih leposlovnih knjig pri obveznem branju ali vaditi
inštrumenta pred zaključnim izpitom, tega ne bo počel. Pogosto je povezana s pritiski in z
napetostjo, neredko tudi z nizkim samospoštovanjem in zaskrbljenostjo, zlasti kadar
54

zahtevnim ciljem nismo kos in menimo, da sami s svojim trudom ne moremo vplivati na izid«
(Marentič Požarnik, 2003, str. 188).
Izbira, prioriteta, intenziteta in kvaliteta vključitve v dejavnosti ter njihov vpliv na učno
motivacijo pri glasbenem učenju
Celo v najbolj nadzorovanih okoliščinah se učenci razlikujejo glede na pozornost, ki jo
posvečajo učnim dejavnostim. Pri nekaterih vidimo, da so se odločili sodelovati pri določeni
dejavnosti, medtem ko so drugi z mislimi drugje; svojo energijo investirajo v kaj drugega. V
razredu se pomen izbire in prioritete pogosto odraža takrat, ko imajo učenci na razpolago
različne možnosti. Npr. ko da dirigent orkestra učencem na razpolago čas, da vsak zase vadijo
določeno pasažo, bo njihov odziv lahko precej različen. Dirigent bo lahko opazil, da so
nekateri učenci izbrali vajo, drugi pa klepet s svojim sosedom. V tem primeru bo dirigent
lahko predvideval, da so učenci, ki so se odločili vaditi, bolj »motivirani«. Podobno velja za
izbiro, ki jo naredijo učenci doma, ko se odločijo vaditi svoj inštrument. V mnogih primerih,
ko se učenci odločijo vključiti v neko dejavnost, kjer ne prisostvujejo odrasli, oz. za to niso
nagrajeni, so notranje (intrinsično) motivirani. Poleg tega pa ima njihova možnost izbire vpliv
na daljši čas, ko se učenci npr. odločijo, da bodo po zaključeni nižji glasbeni šoli, še naprej
igrali v šolskem orkestru v srednji šoli (Linnenbrink Garcia idr., 2011).
Pri notranji (intrinsični) motivaciji je cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v
nas; želimo razviti svoje sposobnosti, doseči nekaj, kar nas zanima, obvladati določeno
spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti. Proces (npr. muziciranje, ustvarjanje glasbenih
vsebin, eksperimentalno raziskovanje in odkrivanje v učilnici ali naravi, branje dobrega
literarnega dela …) je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir
zadovoljstva. Prednost intrinsične motivacije je v zadovoljstvu pa tudi v njeni trajnosti
(vztraja tudi ob odsotnosti zunanje kontrole ali zunanjih podkrepitev), v kakovostnejši
dejavnosti ter boljših rezultatih. Povezana je s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s
širjenjem interesov (Marentič Požarnik, 2003, str. 188).
Pri tem pa je pomembna tudi intenziteta, s katero učenec pristopi k neki dejavnosti. Npr.
vadenje lestvic se bistveno razlikuje od vadenja učencu najljubše skladbe. Zato ni pomembna
le učenčeva odločitev vključitve v neko dejavnost, ampak tudi stopnja vpletenosti vanjo. V
večini primerov se najboljši primer intenzitete odraža v dejavnostih, v katere učenci vložijo
ves svoj trud (Linnenbrink Garcia idr., 2011).
Zelo pomemben indikator motivacije pa je tudi vztrajnost. Ni pomembno le, ali se bo
posameznik odločil nekaj narediti, ampak tudi, kako dolgo bo v svoji odločitvi vztrajal. Ko se
učenec npr. odloči, da bo, namesto gledanja televizije ali igranja s svojimi vrstniki, raje vadil
svoj inštrument, gre seveda za zelo pomembno izbiro. Pri tem pa je še pomembno, kako
dolgo bo v aktivnosti vztrajal in če se bo k vadenju inštrumenta vrnil vsakič, ko bo imel za to
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priložnost. Ta motivacijski vidik ima velik pomen za nadaljnje učenje in šolanje, če želimo
doseči želene učinke (Pugh idr., 2010).
V zadnjih dveh desetletjih pa postaja vse večji predmet raziskav o motivaciji tudi kvaliteta
vključitve v neko dejavnost. Čeprav se bo učenec npr. odločil raje vaditi svoj inštrument kot
igrati s svojimi vrstniki (izbira) in čeprav bo inštrument vadil precej dolgo časa (vztrajanje), pa
učinek ne bo enako velik, kot če bi pri vadenju izbral še učinkovite strategije vadenja.
Učenec, ki večkrat ponovi skladbo, ki se jo želi naučiti, pri tem pa ne posveča dovolj
pozornosti zahtevnejšim delom v skladbi, še ni vključen v samoregulacijo učenja oz. v kritično
vrednotenje/spremljanje svojega dela. Tisti učenec, ki bo pokazal sicer enako mero izbire,
intenzitete in vztrajnosti, toda k temu še dodal različne strategije vadenja zahtevnih delov,
pa bo pokazal nedvomno višjo kvaliteto vključitve. Takšen učenec torej regulira svoje
vadenje in se kritično odziva na področja, ki potrebujejo več vaje. Učitelji glasbe bi se morali
zavedati, da so kvaliteta vključitve, poleg nje pa še izbira, intenziteta in vztrajnost, ključne za
učenje in glasbene dosežke (Linnenbrink Garcia idr., 2011).
Čustva in kognicija
Pomembni indikatorji motivacije so tudi čustva in kognicija, kaj čutimo in kako razmišljamo:
Monique Boekaerts zagovarja stališče, da se pri načrtovanju učnih priložnosti in pri
profesionalnem razvoju učiteljev resno zanemarja vloga čustev in motivacije. Svoja
spoznanja o ključni vlogi čustev in motivacije strne okrog naslednjih načel: motivacija
za učenje se izboljša, ko se učenci počutijo kompetentne za izvedbo tega, kar se
pričakuje od njih, in ko čutijo dosledno usklajenost med dejanji in dosežki, ko
predmet cenijo in jim je jasen namen, ko so njihova čustva v zvezi z didaktičnimi
dejavnostmi pozitivna in ko se lahko odvrnejo od tistih dejavnosti, ki jim vzbujajo
negativna čustva, pa tudi ko zaznavajo, da je okolje naklonjeno njihovemu učenju.
Učenci sprostijo svoj kognitivni potencial, ko jim je omogočen nadzor nad
intenzivnostjo, trajanjem in izražanjem njihovih čustev, pri učenju pa so vztrajnejši, ko
ga lahko sami nadzorjujejo in se učinkovito spopadajo z ovirami (2013, str. 83).
Čustva, ki jih učenci pokažejo pri učenju, nam lahko pomagajo razumeti njihovo motivacijo za
učenje. Npr. če učenec občuti velik strah pred ali med igranjem sola na svojem inštrumentu,
bo to imelo vpliv na kvaliteto (najverjetneje negativno) njegovega doživljanja izvajanja, hkrati
pa bo lahko imelo posledice na njegovo nadaljnje izvajanje, ki se bodo lahko pokazale
nemudoma ali pa kasneje, ko se bo izogibal tovrstni dejavnosti. Po drugi strani pa učence
dejavnosti, ob katerih občutijo zadovoljstvo in užitek, motivirajo in zanimajo (Linnenbrink
Garcia idr., 2011).
Vse pomembnejše postaja razumevanje, kdaj in zakaj se za nekaj odločimo, kdaj
uporabljamo višje miselne procese, postavljamo vprašanja in smo ustvarjalni. Dejavniki, ki
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vplivajo na naša dejanja in čustva, vplivajo tudi na naše misli. Vključitev učencev v šolske
dejavnosti je bistvena za učenje. Če nam uspe ustvariti razredno okolje, ki bo za vse učence
spodbudno, potem je možnost, da bo učencem uspelo doseči učne cilje, veliko večja. Če npr.
želimo, da se bodo učenci v komorni skupini naučili zelo težko skladbo, potem je pomembno,
da jih vključimo v premišljeno vadenje, tudi če je zanje to težko in polno izzivov. Ovira pri
takšnem premišljenem in angažiranim vadenju je lahko pomanjkanje motivacije. Učenec, ki
nima motivacije, bo k tovrstnemu vadenju težko pristopil. Zato je razumevanje, kako
motivirati učence za dosego učnih ciljev, ključno, temu pa bi lahko dodali še področje, kako
pri učencih ohraniti željo po vseživljenjskem učenju in izobraževanju (Linnenbrink Garcia idr.,
2011).
Radovednost in interes
Po Gardnerju (1993, v Marentič Požarnik, 2003, str. 190) bi morala šola poiskati načine, kako
premostiti prepad, ki nastane v času šolanja, med spontano radovednostjo otroka na eni
strani in raziskovalnimi interesi, ki jih pokažejo nekateri odrasli, na drugi strani. Učitelj je
pred težavno nalogo, saj notranja motivacija predpostavlja svobodo izbire, spontanost,
medtem ko je obiskovanje šole obvezno, učni načrt pa predpisan. In kolikšen je v šoli
manevrski prostor za razvijanje vedoželjnosti in interesov? Cilje naj bi čim tesneje navezovali
na obstoječe učenčeve potrebe, interese in izkušnje, tako da učenec uvidi osebni smisel tega,
kar se uči; tega še tako izpopolnjene učne metode ne morejo nadomestiti. Učitelj naj
učencem pomaga odgovoriti na vprašanja, npr. Kakšen smisel ima zame ukvarjanje s tem
vprašanjem?, Kaj želim doseči v tem učnem sklopu – kaj je moj osebni cilj?, Ali imam za
uresničitev svojaga cilja ustrezno znanje?, Kako lahko to vključim v celoto svojih izkušenj,
zanimanj in načrtov za prihodnost? Ob tem naj spodbuja učence, naj razmišljajo o svojih ciljih
– kaj želijo v življenju doseči, kako si predstavljajo sebe čez pet ali deset let. Taki cilji krepijo
notranjo motivacijo za učenje (Marentič Požarnik, 2003, str. 192).
Med vire notranje motivacije štejemo: radovednost, željo po spoznavanju nasploh in interes
za določeno področje (umetnost, igranje inštrumenta, tehniko, zgodovino, jezike …), težnjo
po uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanju in obvladovanju nekega področja znanja ali
spretnosti. Notranjo motivacijo spodbujajo: občutek samostojnosti, kontrole oz. nadzora nad
situacijo, prepričanje v svoje sposobnosti in možnost izbire (predmeta, področja, naloge,
tempa in oblike dela) (Marentič Požarnik, 2003, str 190).
Motiv radovednosti – težnja po spoznavanju novega, neznanega – so veliko raziskovali; za
mejnik lahko štejemo raziskave McVicar Hunta (1961, cit. po Williams, Burden, 1997, v
Marentič Požarnik, 2003, str. 190), s katerimi je dokazal, da ljudje in celo živali težijo k
raziskovanju neznanega, četudi s tem porušijo svoj mir in ravnotežje. Radovednost se zbudi
ob novih, nenavadnih dogodkih, ob neskladjih s pričakovanim, ob presenečenjih. Globlja
radovednost nastane ob srečanju s problemsko situacijo, zlasti če gre za realistične
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probleme, ki se jih ne da drugače rešiti kot z iskanjem in zbiranjem različnih informacij in
podatkov (npr. učenci se pri glasbeni vzgoji sami odločijo, kaj bodo pripravili za zaključno
šolsko prireditev). Učitelj naj bi upošteval oba vira radovednosti. Nič tako ne »ubije«
radovednosti v razredu kot monotonija; nič je tako ne spodbudi kot nekaj nepričakovanega,
pa čeprav le zakrit predmet.
Različne izobraževalne situacije zagotavljajo različne nivoje strukturne, motivacijske, socialne
in čustvene podpore. Dejavnosti, ki jih učitelj izbere oz. ki jih da na izbiro učencem in učno
okolje, v katerem se nahajajo, učence na različne načine motivirajo. Vidiki neke didaktične
dejavnosti – novost, raznovrstnost, avtentičnost, ustreznost, domišljiskost – lahko pri
učencih zbudijo interes ali pa tudi ne. Način, kako učitelj učenje strukturira in kako organizira
učno okolje, lahko prispeva k ohranjanju interesa ali pa tudi ne (Boekaerts, 2013, str. 96, 97).
O situacijskih interesih govorimo, ko zna učitelj ustvariti tako situacijo, ki zbudi interes tudi
pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli. Učitelj naj bi, kjerkoli je le mogoče, vključeval
vsebine in primere, ki so učencem zanimivi, ki se povezujejo z njihovimi življenjskimi
izkušnjami in že obstoječimi interesi. Interes zbujajo učne naloge in dejavnosti, ki so ravno
prav nove in izzivalne, ravno prav zahtevne (niti previsoka niti prenizka zahtevnost ni ugodna
za razvoj interesov), ki so učencem osebno pomembne in jih miselno ter čustveno aktivirajo.
Situacijski interesi lahko postopno vodijo do razvoja osebnih interesov (Marentič Požarnik,
2003, str. 191).

Ocenjevanje, ki promovira motivacijo za učenje
Ocenjevanje, katerega rezultati vplivajo na učenčevo prihodnost, močno vpliva na motivacijo
za učenje, vendar pa je ta motivacija za večino učencev predvsem v tem, da opravijo izpit oz.
pridobijo oceno, ki jo potrebujejo. Učenci, ki jih vodi zunanja motivacija, so usmerjeni v
dosežke, pri čemer običajno iščejo najlažjo pot za dosego le-teh. Učenci, s takšno orientacijo,
uporabljajo pasivne namesto aktivnih strategij učenja in se izogibajo izzivom. Njihovo učenje
je opisano kot »plitvo« namesto »globokega« (Ames in Archer, 1988; Benmansour, 1999;
Crooks, 1988). Ocenjevanje ima negativni vpliv na učno motivacijo takrat, ko:
- ustvarja kulturo poučevanja, ki favorizira transmisijsko poučevanje in se ne zavzema
za raznolike poti učenja,
- zožuje vsebino poučevanja le na to, kar se bo testiralo,
- usmerja učence v cilje, ki so usmerjeni predvsem v dosežke in ne v učenje samo,
- je povratna informacija podana predvsem številčno,
- favorizira pogoje, kjer sumativno ocenjevanje v celoti prežame ocenjevanje učitelja
(Harlen, 2006, str. 77).
Povsem normalno je, da si učenci in učitelji želijo doseči kar najboljše rezultate. Problem
nastane takrat, ko zunanjemu preverjanju sledi kazen za slabše dosežke. Takrat postanejo
pomembni predvsem rezultati in ne učenje. Poleg tega pa v testih pogosto prevladujejo
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naloge, ki zaradi strmenja k čim večji veljavnosti in objektivnosti ne vsebujejo nalog, v katerih
bi bil tudi prostor za ustvarjalnost in reševanje problemov. Vse to pa ima lahko vpliv na
vseživljenjsko učenje: na to, kako učenci doživljajo sebe, ali v sebi nosijo občutek, da lahko z
veliko truda uspejo in ali jim učenje prinaša zadovoljstvo; v tem pa so zajeti vsi aspekti
motivacije za učenje (Harlen, 2006, str. 80).
Ena najtežjih sprememb se kaže v prepričevanju učiteljev, da je nivo dosežkov učencev
mogoče zvišati na mnogotere načine in ne le s poučevanjem za teste. Vsekakor moramo
učence pripraviti na teste, vendar pa to lahko naredimo tako, da jim razložimo, zakaj so testi
pomembni, nato pa iščemo načine, kako bodo učenci razvili svoje sposobnosti, spretnosti in
znanja, pri čemer izkoristimo vse možnosti, ki nam jih nudita preverjanje in ocenjevanje
(Duckworth idr., 1986).
Izčrpen pregled literature in raziskav, ki sta ga opravila Black in Wiliam (1998), kaže, da lahko
formativno preverjanje znanja vpliva na dosežke učencev predvsem zato, ker spreminja
vsakodnevno prakso v razredu:
Rezultat najine analize ni en sam optimalni model, na katerem /…/ bi lahko osnovali
šolsko politiko, ampak nabor priporočil z opozorilom, da morajo imeti potrebne
spremembe v praksi poučevanja in učenja osrednjo in ne postransko vlogo in da jih
mora vsak učitelj vgraditi v svojo prakso na svoj lasten način. /…/ To pomeni, da
bomo za prenovo te dimenzije nedvomno potrebovali veliko časa in nenehno
podporo praktikov in raziskovalcev (str. 62, v Wiliam, 2013, str. 131).
Tudi spoznanja o formativni povratni informaciji imajo visoko uporabno vrednost za
neposredno pedagoško delo v razredu, posebno če vemo, da učitelji (in učenci) precenjujejo
pomen sumativnega ocenjevanja in podcenjujejo moč formativnega preverjanja znanja.
Učenci potrebujejo obsežne, redne in smiselne povratne informacije, ki krepijo motivacijo
učencev. Učitelji tudi ne posvečajo dovolj pozornosti spodbujanju učencev k uporabi
povratnih informacij in ne izrabljajo vplivnosti sporočil, ki so vsebovana v formativnih
povratnih informacijah (ne le v obliki zapisanih, ampak tudi ali celo predvsem v obliki
vsakodnevnih ustnih komentarjev) (Razdevšek Pučko, 2004, str. 15).
»Področje vplivanja pa niso samo povratne informacije, ampak tudi oblikovanje vprašanj pri
preverjanju. Učiteljeva vprašanja odsevajo učiteljev koncept znanja in bistveno vplivajo tudi
na pojmovanje znanja pri učencih. To pomeni, da učitelji, ki (pre)pogosto uporabljajo
enostavna spominska vprašanja (raven »znanja« po Bloomu) in s povratno informacijo
»nagrajujejo« odgovore na tej ravni, učencem sporočajo, da je znanje predvsem poznavanje
dejstev« (Razdevšek Pučko, 2004, str. 15). Tudi Rutar Ilčeva (2001, str. 195) pravi: »Če naj v
šolah spodbujamo čim širšo paleto znanja, procesov in spretnosti, potem moramo tudi
preverjati čim širšo paleto znanja, procesov in spretnosti.«
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Naša družba potrebuje učence, ki:
- se bodo želeli učiti in bodo cenili učenje,
- bodo vedeli, kako se učiti,
- se bodo čutili sposobne učiti se,
- bodo razumeli, kaj in čemu se morajo učiti,
- bodo uživali v učenju (Harlen, 2006, str. 75).
Medtem ko se načrti za uvajanje sprememb, ki bi šole spremenili v učeče se skupnosti, res da
začenjajo z razvijanjem znanja in veščin pri učiteljih in so usmerjeni na njihovo usposabljanje
in profesionalni razvoj, pa je za resnične spremembe vsaj toliko ali pa še bolj pomembno
zagotavljanje doslednih in naprednih sistemov vrednotenja (Istance in Dumont, 2013, str
302).

1.3.6 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI – IZZIVI ZA PRIHODNOST
V slovenskem šolskem sistemu je od začetka 90-ih let 20. stoletja na področju preverjanja in
ocenjevanja znanja prišlo do številnih sprememb. V osnovnošolskem izobraževanju so bile
spremembe vpeljane zlasti ob uvedbi devetletne osnovne šole (npr. opisno ocenjevanje v
prvem triletju, nacionalno preverjanje znanja ob zaključku vsakega triletja, ocenjevanje
znanja pri nivojskem pouku …). Tudi v mednarodni perspektivi so se razumevanje,
raziskovanje ter implementacija preverjanja in ocenjevanja znanja temeljito spremenili.
Tradicionalni načini preverjanja in ocenjevanja s preizkusi znanja se dopolnjujejo z načini
preverjanja in ocenjevanja znanja, ki vključujejo reševanje različnih problemov, poudarek je
tudi na samoocenjevanju, skupinskem ocenjevanju, portfoliju, reševanju praktičnih
problemov, ocenjevanju izdelkov, dnevnikih … K temu bi lahko dodali še težnjo po uveljavitvi
transformativnega pristopa k učenju, ki poudarja pomen učenčeve aktivne vloge pri pouku
ter izpostavlja kritično mišljenje, usmerjeno v lastno osebo in okolje. Posledica vseh teh
sprememb je večja izbira, svoboda in nujnost lastnega razmisleka učenca ter s tem tudi
soudeleženost učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu ter v preverjanju in ocenjevanju
znanja (npr. udeležba učencev pri oblikovanju kriterijev za ocenjevanje, dogovarjanje o
vsebini ter načinu ocenjevanja, možnost ter popravljanja slabe ocene ipd.) (Vogrinc idr.,
2011, str. 7).
Način preverjanja je neke vrste »lokomotiva« ali pogonska sila učenja in pouka. Ocenjevanje
vedno vpliva na učenje in pouk – temu se ni moč izogniti. Sodobnejši pristopi ocenjevanja v
večji meri poudarjajo celostne načine ocenjevanja v primerjavi z analitičnimi, bolj kot sama
količina reproduciranega znanja naj bi bila poudarjena kakovost znanja, ki se kaže npr. v
globini razumevanja in uporabnosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 7). Na področju glasbene
vzgoje je, v težnji po doseganju čim višjih standardov, osrednjo mesto dobilo glasbeno
izvajanje in z njim čim boljši rezultati, doseženi na različnih glasbenih tekmovanjih (Troman
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idr., 2007). To je otežilo delo učiteljev, ki so morali iskati različne poti vključevanja
ustvarjalnega učenja v kulturo poučevanja, ki se je ozko usmerila v glasbeno izvajanje
(Fautley in Hatcher, 2008). V Veliki Britaniji je to povzročilo, da so učitelji ocenjevanje
postavili v ospredje načrtovanja učnega procesa, čemur so prilagodili vse nadaljnje strategije
učenja in poučevanja. Na ta način je preverjanje in ocenjevanje izgubilo svojo primarno
vlogo, pomoč pri učenju. Stephen Ball opisuje, kako učitelji doživljajo spremembe, ki »… so
njihove vrednote postavile pred izziv oz. ki jih je nadomestil teror – glasbeno izvajanje« (Ball,
2003, str. 216). Ker učitelji ne morejo doseči visokih rezultatov glasbenega izvajanja zgolj z
vajo pri pouku glasbene vzgoje, iščejo pri tem najrazličnejše poti, ki bi jim bile v pomoč
(Stronach, 2002). Bob Jeffery (2002, str. 545) govori o tem, da »lahko glasbeno izvajanje
učitelje z željo po izjemnih dosežkih in občutkih, ki jih prinaša zmagoslavje, na nek način
povsem prevzame …« Jeffery (prav tam) pa po drugi strani opozarja tudi, da le-to »zelo slabo
vpliva na medosebne odnose in je lahko zelo ponižujoče za nekatere učitelje«. Nekaj
nadarjenih učencev, ki dosegajo zelo visoke rezultate, npr. v glasbenem šolstvu, nikakor ne
moremo in ne smemo primerjati s široko populacijo učencev, ki obiskujejo pouk glasbene
vzgoje (Fautley, 2010, str. 202).
Sistemske reforme v izobraževanju dajejo vse večji pomen učnim strategijam in
transformativnim pristopom k učenju, ki postavljajo v ospredje zbiranje informacij, z
namenom izboljšanja učnega procesa. Učenci, ki verjamejo, da je cilj izobraževanja blesteč
dosežek, bodo izbrali lahke naloge oz. naloge, ki jih bodo lahko dobro opravili. Učenci, ki
verjamejo, da je namen izobraževanja učenje, pa bodo želeli razviti učne strategije,
spretnosti in znanja, s katerimi bodo osvojili zahtevnejše cilje. Izobraževanje učencev bi lahko
primerjali z obiskovanjem tečaja za izboljšanje samozavesti. Če bo tečaj zelo lahek,
samozavest, ki jo bomo zgradili, ne bo trajna. Če pa bo tečaj za izgrajevanje samozavesti
vključeval npr. področja reševanja problemov, kjer bodo posamezniki oblikovali hipoteze na
podlagi znanja, ki ga imajo, potem bodo zgradili povsem drugačno/trajnostno samozavest. S
pogledom kognitivista to pomeni, da bodo učenci pri glasbeni vzgoji sami želeli peti pesmi in
spremljati svoje dosežke na različnih področjih glasbenega udejstvovanja. Učitelji bodo
spremljali njihovo znanje, sposobnosti in spretnosti glede na standarde in napredek, ki ga bo
napravil posamezni učenec. Reformno gibanje torej poudarja, da naj bo ocenjevanje
individualizirano, kolikor je le mogoče, in naj spremlja učenje posameznika ne le glede na
predpisane standarde, ampak tudi v odnosu do njegovega sociokulturnega okolja (Colwell,
2006, str. 254).
Konec 20. stoletja in v začetku 21. stoletja je glasbena pedagogika razvila in vključila v pouk
glasbene vzgoje veliko novih učnih strategij (neformalno učenje, skupinsko učenje,
personalizirano učenje), pri tem pa povsem zanemarila področje ocenjevanja (Green, 2008,
str. 184). Pri glasbeni vzgoji bi lahko uporabili številne strategije preverjanja in ocenjevanja
znanja, ki se uporabljajo pri drugih predmetih, ter dali večji pomen razumevanju glasbe, ki jo
učenci poslušajo v in izven razreda. To pomeni, da bi učenec ob koncu šolanja razvil
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sposobnosti analitičnega poslušanja glasbe, obiskoval različne koncerte in se veselil
poslušanja glasbe v svojem vsakdanjem življenju. Učenec bi prav tako znal prepoznati
glasbene probleme, se pogovarjati o različnih glasbenih področjih, z argumenti zagovarjati
kvalitetno glasbo, oblikovati kriterije za izjemne glasbene dosežke (izvedbe, skladbe) ter bil
dovzeten za kvalitetno glasbo in glasbeno doživljanje (Colwell, 2006, str. 256).
Lucy Green opisuje projekt o neformalnem učenju v Veliki Britaniji (Musical Futures), pri
katerem želijo uvesti strategije neformalnega učenja v pouk glasbene vzgoje in opozarja na
želje, ki se porajajo med učitelji, da bi kljub temu, da ocenjevanje ni osrednji del projekta »…
v njem želeli preizkusiti nekaj nenavadnih/novih/sodobnih načinov in oblik preverjanja in
ocenjevanja« (Green, 2008, str. 184). Neformalno glasbeno učenje je prineslo nekatere
premike, kjer je osrednje mesto v učnem procesu dobil učenec, namesto poučevanja pa je
postalo pomembnejše učenje. To pa bi se moralo odražati tudi pri preverjanju in ocenjevanju
(Folkestad, 2006). Bolj kot sama količina reproduciranega znanja, ki so jo učenci usvojili, nas
mora zanimati, kakšen napredek so naredili učenci, pri čemer naj učenci tudi sami vrednotijo
svoj napredek in dosežke. Za učitelje in učence to pomeni, da je individualizirano preverjanje
in ocenjevanje neizogibno. Pedagogika, ki postavlja v ospredje učitelja, ocenjevanje vidi kot
orodje, ki pove, koliko se je učenec npr. približal znanju glasbenega eksperta. Pri
neformalnemu učenju pa imajo učenci možnost poglobljeno pristopiti in raziskati področja,
ki jih zanimajo, pri čemer sami razmišljajo o tem, kaj se morajo naučiti in kako se bodo
najbolje učili. To sicer lahko postavi nekatere učitelje v neugoden položaj, še posebej takrat,
ko se učenci npr. odločijo, da bodo raziskali nekatere moderne zvrsti glasbe, ki jih učitelji
morda ne poznajo najbolje. Pri tem je zelo pomembno samoocenjevanje oz. vrstniško
ocenjevanje, kjer poleg končnega dosežka dobita velik pomen tudi učenčev napredek in
razvoj. Prav ta področja bodo v prihodnosti zahtevala velike premike na področju
ocenjevanja znanja (Fautley, 2010, str. 203).
Sodobni pristopi k ocenjevanju tudi zavračajo idejo, da bi vsi učenci ob enakem času pisali
enak test. Individualizirano ocenjevanje zahteva več časa, toda, če je vredno, da določeno
znanje ali spretnost poučujemo, potem je tudi vredno, da prav vsakemu učencu omogočimo,
da to znanje usvoji. Npr. petje/igranje arpeggia se zahteva v večini glasbenih programov. Gre
za preprosto glasbeno spretnost, vendar pa jo moramo osmisliti, če želimo, da bo učenec
aktivno pristopil k učenju. Učni programi, ki npr. postavljajo v ospredje izvajanje, žal zelo
pogosto omogočajo pasivno učenje, kjer ni veliko prostora za razmišljanje. Učencem se
natančno pove, kaj in kako naj izvajajo, kaj naj vadijo do prihodnjič in kako naj določeno
skladbo izvedejo (Colwell, 2006, str. 256).
Colwell (2006, str. 255) nas opozarja tudi na problematiko učbenikov in drugih učnih gradiv,
ki po njegovem mnenju »ne morejo in ne smejo predstavljati osnove za oblikovanje kriterijev
za preverjanje in ocenjevanje znanja, čeprav je pogosto opaziti, da le-ti v veliki meri
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usmerjajo učni proces.« Učbeniki ne omogočajo uporabe različnih virov, ki so na razpolago
učencem in ne podpirajo ocenjevanja, kakršnega bi si želeli pri glasbeni vzgoji v prihodnosti.
Pri glasbeni vzgoji se je v zadnji letih zelo razvilo skupinsko/sodelovalno učenje, ki ga je v šole
prineslo neformalno učenje na področju skupinskega glasbenega izvajanja in se je razširilo na
področje skupinskega ustvarjanja glasbenih vsebin. Ocenjevanje skupinskega/sodelovalnega
učenja je včasih vgrajeno v model individualnega ocenjevanja, kjer je pomembno, kaj je
posameznik prispeval k skupinskemu delu, ne glede na ostale člane skupine. Zunaj šolskega
prostora »… se delodajalci zelo zanimajo za strategije učenja, ki učence usposabljajo za
sodelovalno in skupinsko delo« (Sawyer, 2003, str. 185). To postavlja glasbeno vzgojo v samo
središče izobraževanja, hkrati s tem pa pred njo postavlja nove izzive, kako spremljati,
vrednotiti in ocenjevati tovrstno učenje. Novi pedagoški pogledi se bodo pri sodelovalnem
učenju morali usmeriti predvsem v preučevanje načinov, kjer je pomembna interakcija vseh
udeleženih, vključno z učiteljem. »Pedagoški model, ki bi ga zanimala predvsem analiza
interakcije med učencem in učiteljem, bi pokazal zelo zamegljeno sliko procesa socialnega
oblikovanja in izobraževanja. In prav sodelovalno učenje pri glasbeni vzgoji, kjer je interakcija
med učenci izredno pomembna, bi lahko prineslo nove načine preverjanja in ocenjevanja
znanja« (Daniel, 2004, str. 175).
Preprost način, kako bi lahko v 21. stoletju izboljšali ocenjevanje, se nanaša na promoviranje
in širjenje formativnih strategij spremljanja in vrednotenja znanja. Veliko učiteljev glasbene
vzgoje je ob pojmu formativno spremljanje znanja negotovih oz. zmedenih, saj so prepričani,
da glasbene izvedbe potrebujejo sumativno oceno in da opisni komentarji ne zadoščajo.
Čeprav so v Veliki Britaniji npr. zelo veliko investirali v usposabljanje učiteljev za formativno
spremljanje znanja, je še vedno zelo veliko nejasnosti, kaj je pravzaprav formativno
spremljanje znanja in kako naj ga uporabljajo v šolski praksi (Fautley, 2010, str. 206). Andrew
Fowler vidi problem predvsem v tem, da morajo učitelji prepogosto zapisovati sumativne
ocene v obliki opisnih ocen in meni, da so pričakovanja do učiteljev previsoka (Fowler, 2008).
Poleg formativnega spremljanja znanja bi pri glasbeni vzgoji lahko izkoristili tudi večji
potencial portfolija, ki omogoča prikaz glasbenega razumevanja na širokem področju
glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj, kamor med drugim sodijo glasbeno ustvarjanje,
poslušanje in izvajanje. Strokovna literatura navaja (Wiggins, 1998), da je proces dela s
portfolijem v bistvu sodobni način poučevanja. Učinkovito in kakovostno poučevanje se
izkazuje v pristopih, ki spodbujajo aktivno vlogo učenca in razvijajo njegovo samoregulacijo,
za kar je treba pripravljati učencem veliko priložnosti za odkrivanje in izgrajevanje lastnih
interpretacij in spoznanj (Scheerens, 2003, v Sentočnik, 2005, str. 167). Portfolijo prikazuje
razvoj dosežkov in napredka posameznih učencev v določenem časovnem obdobju. Njegova
velika vrednost se kaže v tem, da omogoča individualizacijo, saj je načrtovanje učnega
procesa z mislijo na posameznega učenca in njegove značilnosti ena temeljnih značilnosti
dela s portfolijem. Ob tem, da takšno načrtovanje zavezuje učitelja k spoznavanju
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posameznih učencev in njihovih potreb, pa filozofija dela s portfolijem omogoča tudi
učencem, da spoznavajo svoje učne stile, svoja močna področja in področja rasti. Priprava
dejavnosti, v katerih učitelj omogoča izbiro in dovoljuje nastanek različnih izdelkov z
namenom izgrajevanja enakih ciljev, je eden izmed načinov, da z uporabo portfolija
omogočamo individualizacijo (Sentočnik, 2005, str. 174). Portfolijo lahko vključuje tudi vse
tisto, kar nastane zunaj razreda: npr. igranje inštrumentov v domači garaži, ustvarjanje
glasbe s pomočjo računalniškega programa in celo karaoke petje! Vse to so dosežki učenca in
to glasbeni dosežki. Prav to razlikuje glasbeno vzgojo od ostalih predmetov v šoli. Malo
verjetno je, da bi učenci na svoj iPod shranili enačbo, večja pa je možnost, da bodo po pouku
v roke vzeli kitaro. Vsekakor portfolijo zahteva svoj čas, vendar pa je njegov prispevek k
ocenjevanju izredno velik (Fautley, 2010, str. 207).
Ocenjevanje učenčevega napredka spada med še eno področje glasbene vzgoje, ki bi ga bilo
potrebno bolje razviti. V danem trenutku nam ni povsem jasno, kaj vse spada v to področje,
zato bi bilo potrebno odpreti široko razpravo in pogledati glasbo v luči njene širine. Ta bi
vključevala modele, ki vključujejo estetski razvoj učencev, osebne interese posameznikov,
poznavanje različnih žanrov in zvrsti glasbe ter razvoj določenih glasbenih spretnosti, ki se
jim do sedaj ni posvečalo veliko pozornosti. S spodbujanjem različnih tovrstnih modelov bi
učitelje spodbudili, da bi začeli razmišljati, kaj natanko je tisto, kar učenci dejansko
potrebujejo v šoli. Personalizacija učenja se zdi ključna v danem trenutku, temu pa naj bi
sledili načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (Fautley, 2010, str. 206).
»Napredek je del popotovanja«, je zapisal Fautley (2010, str. 207), hkrati s tem pa izpostavil
problematiko spremljanja in vrednotenja glasbenih procesov, ki jim po njegovem mnenju
glasbena vzgoja danes še ni kos:
V naših avtomobilih imamo merilnike, ki nam natančno pokažejo, kako daleč smo
potovali. Seveda ne pokažejo, kam smo se podali, z njihovo pomočjo pa npr.
natančno vemo, da smo prevozili 100 km. Morda je šlo za pot, ki je bila ravna, morda
pa smo se vozili po hriboviti in vijugasti poti. Tudi naše ocenjevanje se omejuje na
razdaljo, ki smo jo prevozili, pozabi pa na to, da se v krajih, ki smo jih srečali na tej
poti, morda skrivajo zelo dragoceno znanje in informacije. To pomeni, da so učenci, ki
so se na tej poti podali v različne smeri in po 100 km popotovanja prišli v svoje
veličastne domove, na prvi pogled naredili večji napredek od tistih učencev, ki raje
potujejo od kraja do kraja, po možnosti peš in pri tem raziskujejo lokalne posebnosti
krajev, ki jih zanimajo. Pri glasbeni vzgoji to pomeni, da učitelje navdaja občutek, da
morajo obdelati široke pokrajine zemljevida, da so učni načrti kot 'Grand Tour' sveta,
kjer tekmujejo od gamelana do sambe, od valčkov do filmske glasbe in kjer pot
naposled zaključijo z rockom. Na koncu so izmučeni od poti, pri čemer je vsekakor
razumljivo, da je napredek težko spremljati in še težje izmeriti. Pri nekaterih učencih
bi nam to celo uspelo, pri drugih pa je to precej težje, saj jih njihovo znanje in interes
vodijo v globine drobcev spoznavanja najrazličnejših glasbenih področij. Naša naloga
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je, da učencem sicer pokažemo kraje, za katere porej niso vedeli, vendar pa je naša
naloga tudi ta, da jih ustavimo, kjer se nam zdi, da je potreben postanek (Fautley
2010, str. 207).
Za preverjanje in ocenjevanje, ki sledi učenju in poučevanju, to pomeni, da morata biti širina
in globina obravnavani kot ločeni področji, z ozirom na napredek, ki ga učenec naredi.
Čeprav nas naravna tendenca sili k razmišljanju, da sta širina in globina povezani, pa nas to
ne sme zavesti. Ključni sta kvaliteta in odkrivanje področij, v katerih se učenci odlikujejo ter
zaznavanje sprememb pri učencih, ki smo jih npr. poučevali tri leta. Vse to naj bo vključeno v
spremljanje in vrednotenje učenčevega napredka. Ko nam bodo jasna ta področja, jim bo
ocenjevanje sledilo kar najbolj logično. Trenutno pa gre le še za eno izmed področij, kjer ima
rep kontrolo nad psom (Fautley, 2010, str. 208).
Pregledovanje in nadgrajevanje tradicionalnih učnih programov bo omogočilo, da bodo
učenci v prihodnosti vključeni v učenje glasbe na povsem nov način. Model, ki ga predlaga
Colwell, v središče postavlja učenca, v vlogi glasbenega kritika in poslušalca, ki glasbo razume
(Colwell, 2006, str. 257). Če izhajamo iz predpostavke, da se glasbo lahko učijo vsi učenci,
potem ta način razmišljanja zahteva tudi nove pristope k učenju glasbe tako s strani učencev
kot tudi učiteljev. Zelo veliko učencev (in odraslih) zavrača učenje glasbe, ker so prepričani,
da nimajo glasbenih sposobnosti in spretnosti, ki bi jim le-to omogočilo, kajti model učenja, s
katerim so se srečali v preteklosti, ni bil pravi. Zato je samoocenjevanje v konstruktivistični
učilnici ne le možno, ampak povsem nujno. Pri tem pa ni potrebno, da samoocenjevanje in
učiteljevo ocenjevanje dosežeta enake standarde kot pisni testi, pomembno je le, da ju
uporabljamo dovolj pogosto in da je namen tovrstnega ocenjevanja izboljšanje učenja. V tem
modelu je poudarek na razumevanju odnosa do drugačnih izvedb, drugačnih glasbenikov in
drugega časa. Tovrstno učenje je redko prisotno v glasbeni učilnici, kjer je na prvem mestu
učna snov, in ki je usmerjena v glasbeno izvajanje, saj v njej ni časa za poslušanje,
raziskovanje, ustvarjanje, primerjanje ter najpomembnejše, za pogovor o pomembnih
lastnostih glasbe. Novi načini preverjanja in ocenjevanja bodo zahtevali opazovanje
dolgoročnih ciljev in širšega glasbenega znanja.
Shepherd (2001) v svoji hipotezi in pogledu na ocenjevanje v prihodnosti meni, da je za
učitelje, ki razmišljajo sistematično daljši čas, mogoče, da razvijejo svoje strategije
ocenjevanja učenja, kar pa seveda ne bo lahko. Ocenjevanje naj bi se v razredu pojavilo kot
del učenja, to pa zahteva uporabo novih postopkov in instrumentov. Ocenjevanje naj ne bi
učencu sporočalo le, da je nekaj storil prav ali narobe, zapel intonančno pravilno ali narobe,
kar se pogosto dogaja v razredu, kjer je pomembno le glasbeno izvajanje, ampak naj bi
učencem pomagalo pri učenju razlikovati kvalitetne ideje, uporabiti pridobljeno znanje pri
oblikovanju komentarjev in refleksij v povezavi s standardi. Ocenjevanje mora prav tako
pokazati, da je pomembno tudi razmišljanje, ki se pojavi kot reakcija na glasbeno doživljanje
(Colwell, 2006, str. 258).
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Ocenjevanje je neučinkovito, če učenci ne poznajo kriterijev za preverjanje in ocenjevanje
(Frederiksen in Collins, 1989). Ko pa učence vključimo v samoocenjevanje in vrstniško
ocenjevanje, jih kriteriji za izjemne dosežke pričnejo nadvse zanimati (Klenowski, 1995).
Na pereča vprašanja in problematiko, ki jo je nakazal teoretični del disertacije, sem skušala
odgovoriti v nadaljevanju. Empirični del odgovarja na raziskovalna vprašanja, v katerih se
kažejo smernice za spreminjanje kulture za dosego novih načinov učenja, poučevanja,
preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji.
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2. EMPIRIČNI DEL
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2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Pri opredelitvi raziskovalnih problemov sem izhajala iz predhodnih raziskav, analiziranih v
teoretičnem delu, spremljave Zavoda RS za šolstvo in obstoječe prakse (Študijske skupine
2010, 2011, 2012), ki kažejo na to, da sedanji načini preverjanja in ocenjevanja glasbene
vzgoje niso najustreznejši.
Spremljava Zavoda RS za šolstvo (2004, v Rutar Ilc, 2004, str. 103) je pokazala, da »učitelji
potenciala notranjega preverjanja ne izkoriščajo vedno v zadostni meri in na kakovosten
način. Tudi njihovo preverjanje in ocenjevanje znanja zaznamuje rutinskost in nizka
taksonomska raven. Pogoste so tudi čisto tehnične pomanjkljivosti pri sestavi nalog in
preizkusov … Zato je za dvig kulture preverjanja in ocenjevanja znanja zelo pomembno
izpopolnjevanje učiteljev na tem področju« (prav tam). Prav tako je še vedno čutiti razkorak
med zvenečimi kurikularnimi načeli, ki spodbujajo vseživljenjska znanja, in obstoječimi
kurikularnimi materiali in rešitvami. Spremljava Zavoda RS za šolstvo je pokazala, da zunanje
oblike preverjanja »včasih niso dovolj v sozvočju z zakonitostmi učenja in potrebami
posameznika, za kakršne se zavzemajo kurikularna izhodišča« (Rutar Ilc, 2004, str. 9). Tudi
strokovnjaki ugotavljajo (Sicherl Kafol, 2001; Razdevšek Pučko, 1997; Marentič Poažarnik,
2004; Bamford, 2009; Colwell, 2002, Zimmerman, 2001), da preverjanje in ocenjevanje
pogosto ni v skladu z načeli celostnega in vseživljenjskega učenja, da naloge v testih pogosto
preverjajo specifično, izolirano znanje ter da je najpogostejša povratna informacija, ki jo
dobijo učenci, omejena na oceno, kar ni dovolj za samostojno uravnavanje lastnega učenja.
Problemi, ki sem jih identificirala, so predvsem:
- Pri glasbeni vzgoji se le redko uporablja avtentične načine preverjanja in ocenjevanja
znanja, s katerimi bi lahko spremljali vse procese glasbenega učenja in vse vrste
dosežkov.
»Preverjanje naj poteka znotraj vseh situacij učnega procesa, saj npr. zgolj s testi ne moremo
preverjati vseh področij glasbenega razvoja« (Sicherl Kafol, 2004). Avtentično ocenjevanje
(celostno in življenjsko ocenjevanje praktičnega izvajanja in izdelkov) izhaja iz ocenjevanja
najpomembnejšega in ne najprikladnejšega (Marsh, 2010). Pri glasbeni vzgoji moramo
enakovredno spremljati procese glasbenega razvoja na afektivnem, socialnem,
psihomotoričnem in kognitivnem področju (Sicherl Kafol, 2004). Glasbeni dosežki so rezultat
učnih procesov glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, zato moramo upoštevati
specifiko glasbenega učenja. To pomeni v proces usmerjeno ocenjevanje z glasbenimi
metodami vrednotenja glasbenih dosežkov in ne zgolj uporaba testov, s katerimi preverjamo
nadarjenost in znanje, saj »testi običajno merijo tisto, kar je pri umetniških predmetih
najmanj pomembno« (Aróstegui, 2003, str. 112).
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-

Najpogostejša povratna informacija, ki jo učitelj poda učencu pri glasbeni vzgoji, je
omejena na oceno.

Temelj kakovostne povratne informacije je njena informativna vrednost (Rutar Ilc, 2004).
Učinkovita povratna informacija upošteva proces učenja in rezultate, učence spodbudi k
spremljanju lastnega napredka, k prizadevanju za izboljšanje svojega dela in jim da napotke,
kaj in kako izboljšati (Wiggins, 1998). Ocena, še posebej številčna, ni dovolj za samostojno
uravnavanje lastnega učenja. Samoregulacijsko učenje daje velik pomen povratnim
informacijam med učenjem, ki učence spodbujajo k spremljanju učinkovitosti lastnih učnih
metod ali strategij. Urjenje samoregulacijskih strategij naj bi vedno potekalo s strani druge
osebe (učitelj, svetovalni delavec) in naj bi ga vedno spremljala povratna informacija o
učinkovitosti posameznih strategij pri učenju (Zimmerman, 2001).

2.1.1 CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskave je bil pridobiti poglobljen vpogled v to, kako učenci doživljajo in dojemajo učni
proces pri glasbeni vzgoji. Želela sem ugotoviti podobnosti in razlike med njihovimi pogledi, z
namenom, da bi skupaj raziskovali in rekonstruirali model učenja, poučevanja ter preverjanja
in ocenjevanja. Nova spoznanja, ki so odražala stvarnost udeležencev, sem vnašala v pouk in
na ta način omogočala njeno spreminjanje in novo konstruiranje. Namen raziskave torej ni
bil priti do enostavnih splošnoveljavnih zakonitosti ampak do opisov različnih konstruiranih
stvarnosti.
Izhajajoč iz problemov so bili cilji raziskave naslednji:
CR 1: raziskati možnosti za vključitev učencev v proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri
glasbeni vzgoji;
Ocenjevanje kot učenje daje velik poudarek vlogi učenca, ki s pomočjo ocenjevanja poveča
svoje zmožnosti uravnavanja lastnega učenja. Vključenost učencev v proces ocenjevanja daje
prednost učenju samemu in ne zgolj merjenju rezultatov. Pri tem igra poleg
samoocenjevanja pomembno vlogo tudi razvijanje metakognitivnih strategij, ki usmerjajo
učenčevo načrtovanje, organiziranje, izvajanje in vrednotenje lastnega dela (Marsh, 2010).
Glavni namen preverjanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost učenja in poučevanja, kar vodi
v spremembe didaktično-metodičnih pristopov kot tudi načinov in oblik preverjanja in
ocenjevanja znanja z namenom, da bi bilo poučevanje usmerjeno predvsem v učenca
(Torrance, 2007).
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CR 2: preveriti interes in željo učencev po sprotni in kakovostno oblikovani povratni
informaciji učitelja pri glasbeni vzgoji ter jih spodbuditi k samostojnemu uravnavanju
lastnega učenja;
Kakovostna glasbena vzgoja vključuje pravočasne in sprotne povratne informacije o
otrokovem učnem napredovanju (Sicherl Kafol, 2004). Za kvalitetno procesno ocenjevanje so
ključnega pomena kakovostne povratne informacije, ki prispevajo k učinkovitemu izboljšanju
učnih dosežkov in k samostojnemu učenju (Lawton in Gordon, 1996; Black in William, 1998).
Kakovostna povratna informacija učenca seznani z doseženim, opozori na pomanjkljivosti in
mu ponudi pot za odpravo teh pomanjkljivosti (Razdevšek Pučko, 2004). V procesu učenja
glasbe igra ključno vlogo kakovostna povratna informacija, ki učencem nudi diagnostično in
formativno pomoč, razvija metaznanje in spodbuja samoregulacijo, samoocenjevanje in
nadaljnje učenje.
CR 3: raziskati načine za spremljanje in vrednotenje procesov glasbenega učenja;
»Pri glasbeni vzgoji je bistvenega pomena spremljanje procesa učenja in učnega napredka
ter rezultatov, kar posledično omogoča objektivnejše in popolnejše zbirke informacij, za
kvalitetnejše določanje vrednosti dosežkov. Glasbeni dosežki in procesni cilji se v učni praksi
nenehno prepletajo, kar potrjuje že omenjeno načelo kompleksnosti in celostnosti glasbene
vzgoje. Hkrati so osnova za oblikovanje kriterijev preverjanja in ocenjevanja (Sicherl Kafol,
1997).
CR 4: ugotoviti učinek avtentičnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja na glasbeno
učenje;
Avtentično ocenjevanje se nanaša na različne oblike ocenjevanja, kjer je poudarjena tudi
vključenost postopkov preverjanja v sam proces učenja. To je ocenjevanje izdelkov v
pristnem kontekstu – gre za ocenjevanje, ki je sestavni del pouka, za delo učencev, ki ni
izzvano le za potrebe merjenja, kot je to npr. pri testih znanja. V kontekstu avtentičnega
ocenjevanja se omenja tudi praktično ocenjevanje, ocenjevanje izvajanja ali izdelkov (ang.
»performance assessment«) (Airasian, 1994, v Razdevšek Pučko 1997). Pri glasbeni vzgoji je
vlogo avtentičnega orodja za preverjanje in ocenjevanje znanja prevzel razvojni delovni
zvezek, ki je prikazoval proces nastajanja glasbenega dosežka, učencu in učitelju omogočal
spremljanje le-tega ter končni glasbeni izdelek.
CR 5: sistematično in udeleženo raziskati pouk glasbene vzgoje, ki bo učence spodbujal k
refleksiji o lastnih dosežkih, samovrednotenju, samoocenjevanju, samoregulaciji in večji
motivaciji za učenje.
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Pri samoocenjevanju in vzajemnem ocenjevanju gre za procese, ki aktivno vpletejo učence,
tako da občutijo proces kot svoj in s tem prevzamajo večjo odgovornost. Učenci se tudi
jasneje zavedo konkretnih učnih ciljev, ki naj bi jih dosegli, svojega dosežka glede na te cilje,
vrzeli ter načina, kako jih zmanjšati oziroma odpraviti. Učenje jim postane bolj smiselno. To
pa so bistvene sestavine vsakega uspešnega učenja (Marentič Požarnik, 2004, str. 14). V
procesu samoocenjevanja lahko učenec spozna in dokaže sebi ter drugim, kaj je zmožen
narediti, kaj razume in kako razmišlja, ustvarja in dosega cilje. V tem delu učnega procesa
učitelj motivira učenca, da pokaže naučeno, na način »Pokaži, kaj znaš« in »Oceni svoje
delo«. Učenci po navadi radi ocenjujejo svoje delo, obenem pa jih to motivira pri nadaljnjem
učenju (Komljanc, 2009a).

2.1.2 TEMELJNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Skladno z obravnavano problematiko in cilji so bila postavljena naslednja akcijsko
raziskovalna vprašanja:
RV 1: Kako vključiti učence v proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji
in povečati njihove zmožnosti samostojnega uravnavanja lastnega učenja?
RV 2: Kako s pomočjo sprotne povratne informacije spodbuditi učence k refleksiji,
samovrednotenju in samoocenjevanju procesa in dosežkov glasbenega učenja?
RV 3: Kako poleg ocenjevanja dosežkov spremljati in vrednotiti procese glasbenega
učenja?
RV 4: Kako z uporabo avtentičnih načinov preverjanja in ocenjevanja doseči, da bodo le-ti
vključevali vsa področja glasbenega razvoja (afektivno, socialno, psihomotorično in
kognitivno)?
RV 5: Ali stališča učencev do preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji
prispevajo/vplivajo k spremembi njihovega pojmovanja preverjanja in ocenjevanja ter
večji motivaciji za učenje?
RV 6: Kakšen vpliv ima zavedanje metakognitivnih procesov in samoregulacijskega učenja
na doživljanje učenja in motivacijo za učenje?
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2.2 UPORABLJENA METODA RAZISKOVANJA
Kot temeljni raziskovalni pristop sem uporabila metodo akcijskega raziskovanja, kjer stanje
ne samo opisujemo in razlagamo, ampak tudi spreminjamo in pokažemo proces
spreminjanja (Phelps in Hase, 2002). V skladu z zahtevami kvalitativnega raziskovanja sem
vzela manjši vzorec. Želela sem proučiti konkretno situacijo v svoji pedagoški praksi oziroma
izboljšati konkretne razmere v tej situaciji, zato sem v akcijsko raziskavo vključila učence, ki
jih poučujem glasbeno vzgojo. Načrtovana in izpeljana sta bila dva akcijska cikla. Zaključku
vsakega akcijskega cikla je sledila analiza rezultatov v obliki multiple študije primera. Ker je
šlo za izrazito kvalitativen problem, je bil način dela hermenevtičen, kar pomeni prilagajanje
raziskovalnih vprašanj in raziskovalnih pristopov glede na dinamiko dela z učenci, kar je tudi
skladno s konceptom akcijskega raziskovanja. Na začetku in po vsakem akcijskem ciklu je bil z
učenci izveden skupinski pogovor v fokusni skupini. Menim, da je kvalitativna raziskava
omogočila optimalno iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja.

2.2.1 UDELEŽENCI
Izbor udeležencev je bil namenski in priložnosten. Pri akcijskem raziskovanju in pri
preverjanju uspešnosti modela sem sodelovala v vlogi učiteljice glasbene vzgoje v 8. razredu
Osnovne šole Danile Kumar v mednarodnem oddelku, v katerega je bilo vpisanih 11 učencev
(ena učenka se je v mesecu novembru izpisala, en učenec pa se je vpisal decembra). V
raziskavi so sodelovali vsi učenci. Ker je pouk potekal v angleškem jeziku, je bilo pri
prevajanju zelo zahtevno ohraniti pomen in zagotoviti usklajenost izrazja.

2.2.2 PRIDOBIVANJE KVALITATIVNIH PODATKOV
Glede na cilje raziskave sem uporabila raznolike tehnike zbiranja podatkov, z namenom, da
bi zagotovila čim večje bogastvo podatkov. Pri tem sem kvalitativne podatke poskušala
pridobiti na čim širšem polju.
Fokusne skupine
Pred začetkom vsakega cikla akcijskega raziskovanja sem za zbiranje učenčevih stališč in
razumevanje njihovega pogleda na tematiko ter za pridobivanje podatkov uporabila tehniko
fokusnih skupin. Glede na maloštevilčnost razreda mi predstavljajo fokusno skupino vsi
učenci v razredu (11 učencev). Z njimi sem izvedla fokusni intervju.
Fokusni intervju je tehnika zbiranja podatkov, pri kateri raziskovalec zbere manjšo skupino
ljudi z namenom, da se pogovarjajo o določeni temi, ki je članom fokusne skupine znana že
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vnaprej (Fraenkel in Wallen 2006, str. 461, v Vogrinc, 2008). »Neformalna skupinska
diskusija, ki se vzpostavi med fokusnim intervjujem, temelji na seriji vprašanj, ki jih na
začetku intervjuja postavi raziskovalec. Med fokusnim intervjujem se vloga raziskovalca, kot
kontrolorja interakcij med posameznimi člani fokusne skupine, postopoma zmanjšuje«
(Vogrinc, 2008, str. 112). Z učenci sem opravila tri pogovore v skladu s cikli akcijskega
raziskovanja. V pogovorih so sodelovali vsi učenci 8. razreda. Pri vodenju pogovorov v
fokusni skupini sem uporabila delno strukturiran intervju. Izvedba prvega pogovora je trajala
dve šolski uri, izvedbi drugega in tretjega pogovora v fokusni skupini pa sta trajali vsaka po
eno šolsko uro.
Raziskovalni dnevnik
Po vsaki uri sem pisala raziskovalni dnevnik, ki je vseboval različne zabeležke in razmišljanja,
spoznanja in refleksije o poteku učnih ur in o pogovoru z učenci.
Razvojni delovni zvezek (ang. »Developmetal Workbook«)
Razvojni delovni zvezek (RDZ) je orodje, ki podpira in celovito zaokroža sodobne načine
poučevanja, usmerjene na izgradnjo najraznovrstnejših znanj, spretnosti in veščin ter
vsestransko rast in razvoj učenca. Učenci jih uporabljajo v mednarodnih šolah pri vseh
umetniških predmetih od 6.–10. razreda. Namenu ustrezno je, da učenci uporabljajo RDZ, ki
prikazuje napredek učenca skozi celoten proces ustvarjanja. V njem sta prikazana postopek
nastajanja in končni izdelek, vrednotenje le-tega ter druge interdisciplinarne dejavnosti. RDZ
spodbuja učence k ozaveščanju procesov učenja, k umetniškemu izražanju in ustvarjanju.
Namen RDZ je spodbujati eksperimentiranje in kritično razmišljanje. Učencem omogoča, da v
njem prikažejo celoten proces nastajanja določenega izdelka, kar je za likovno in glasbeno
vzgojo zelo pomembno, ideje, ki so jih uporabili in refleksije, ki so pri tem nastale (IBO Arts
Guide, 2008).
Med in na koncu akcijske raziskave so bili učenci spodbujeni k oblikovanju refleksij, ki so jih
zapisali v razvojne delovne zvezke in so pripomogle k objektivnejši evalvaciji avtentičnih
načinov preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji. Razvojni delovni zvezki so v
nadaljevanju označeni s kratico RDZ. Pri analizi le-teh je vsak RDZ označen s številkami od 1–
11.

2.2.3 OBDELAVA PODATKOV
Analiza transkripta skupinskih pogovorov v fokusni skupini
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Celoten pogovor v fokusni skupini sem zvočno snemala, nato sem ga dobesedno zapisala in
prevedla iz angleščine v slovenščino. Udeleženci so bili obveščeni o tem, da bo pogovor
pozneje analiziran in da bodo ugotovitve uporabljene pri načrtovanju akcijskega cikla in
učnega procesa.
V analizi zapisa sem uporabila elemente kvalitativne analize besednega gradiva, sledeč
napotkom Mesca (1998): kodiranje izjav, njihovo kategoriziranje, poimenovanje kategorij in
sintetična interpretacija gradiva.
Dobljeni zapis sem razdelila na pomenske enote ter odprto kodirala (razčlenila, pregledala,
primerjala, kategorizirala). Pri procesu kodiranja sem v prvem pogovoru v fokusni skupini
uporabila induktivni pristop (kode sem določila med analizo besedila), v drugem in tretjem
pogovoru v fokusni skupini pa sem uporabila deduktivni ter induktivni pristop. Vsaka enota
je najprej označena s številko izvedbe pogovora v fokusni skupini (npr. FS 1), temu pa sledi še
zaporedna številka enot (npr. E 1).
Strauss in Corbin (1990, v Vogrinc 2008) definirata odprto kodiranje kot postopek
razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, konceptualiziranja in kategoriziranja podatkov;
rezultat odprtega kodiranja je seznam kod, ki se pozneje razvrstijo v kategorije. Za obdelavo
podatkov sem uporabila odprto kodiranje.
Skupinski pogovor v fokusni skupini je pripravljen v obliki transkripta.
Analiza razvojnih delovnih zvezkov in raziskovalnega dnevnika
Pri analizi razvojnih delovnih zvezkov sem si pomagala z računalniškim programom
»Wordle«, s pomočjo katerega sem ugotavljala kateri vidiki/stališča/pogledi so bili učencem
skupni in kateri so bili med seboj različni.
Z analizo grafov dinamike dela učencev vzdolž časovne premice, ki so jih učenci narisali na
koncu prvega in drugega akcijskega kroga v svoje razvojne delovne zvezke, sem ugotavljala,
kako so učenci doživljali svojo vključenost v učni proces. O posameznih področjih, ki so jih
ovrednotili, sem se z učenci najprej pogovorila, pri refleksiji pa so jim bili v pomoč tudi
njihovi razvojni delovni zvezki. Pri analizi grafov sem si pomagala s programom Excel.
Prav tako sem analizirala učenčeve refleksije, ki smo jih poimenovali »Moja zgodba … Kaj se
je v tem letu dogajalo?«, ki sem jih najprej prevedla iz angleščine v slovenščino in nato
analizirala, pri čemer sem uporabila elemente kvalitativne analize besednega gradiva.
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Analiza raziskovalnega dnevnika, ki sem ga pisala po vsaki uri, mi je omogočila globlji vpogled
v dogajanje v obeh učnih sklopih. Zapisi v njem so mi služili v podporo pri razumevanju
učenčevih refleksij in stališč, ki so jih izrazili v svojih razvojnih delovnih zvezkih.
2.2.4 POSTOPEK
Kratka predstavitev empirične raziskave – kontekst in potek raziskave
Za raziskavo sem se odločila, ker so me zanimala stališča učencev do učenja, poučevanja,
preverjanja in ocenjevanja. Še posebej pa me je zanimalo, kako učenci doživljajo in dojemajo
učni proces pri glasbeni vzgoji. Akcijsko raziskovanje mi je omogočilo vnašati v pouk
spoznanja, ki so odražala stvarnost udeležencev in omogočala njeno spreminjanje in novo
konstruiranje.
Načrtovana in izvedena sta bila dva akcijska cikla. Na začetku in koncu vsakega akcijskega
cikla pa je bil z učenci izveden pogovor v fokusni skupini.
V prvem pogovoru v fokusni skupini, na začetku prvega akcijskega cikla, sem želela pridobiti
podatke o učenčevih stališčih in razumevanju tematike učenja, poučevanja, preverjanja in
ocenjevanja. Zanimalo me je, kakšen bi moral biti pouk glasbene vzgoje, da bi učenci k pouku
radi prihajali in da bi formativno preverjanje doživljali kot podporo pri učenju. Spoznanja, ki
sem jih pridobila z analizo zapisa pogovora, sem uporabila pri načrtovanju prvega akcijskega
cikla/učnega sklopa, v katerem so učenci ustvarjali glasbo na dano besedilo. Učenci so na
začetku učnega sklopa dobili na listu napisane posamezne korake (Priloga 14), ki so jih vodili
skozi prvi učni sklop in sicer, od izbire oz. pisanja besedila do ustvarjanja ritmičnih in
melodičnih vsebin ter oblikovanja preproste harmonije. Učence sem v procesu ustvarjanja
glasbenih vsebin, z vprašanji, ki so jih usmerjala k načrtovanju, spremljanju in
samovrednotenju njihovega dela, spodbujala k samoregulaciji učenja. Učni sklop se je
zaključil z izvedbami skladb, ki so jih učenci ustvarili. Pri poučevanju sem upoštevala njihove
želje iz prvega pogovora v fokusni skupini in jim omogočila, da so imeli dovolj časa za
ustvarjanje glasbenih vsebin, da so imeli možnost delati v skupinah, učne cilje povezovati z
lastnim zanimanjem in interesi ter ustvarjala učne situacije, ki so jih spodbujale k
raziskovanju in dejavnostno naravnanemu pouku, pri čemer sem njihovo delo ovrednotila z
opisnimi ocenami. Ob zaključku prvega akcijskega cikla sem z učenci izvedla drugi pogovor v
fokusni skupini. V tem pogovoru me je najprej zanimalo, kako so doživljali proces učenja,
poučevanja, preverjanja in ocenjevanja v prvem učnem sklopu, kaj od tega bi veljalo ohraniti
v bodoče in kaj spremeniti. Učenci so največje navdušenje pripisali dejstvu, da so lahko
ustvarjali glasbo, dobivali opisne ocene in vrednotili delo drug drugega. Pri načrtovanju
drugega učnega sklopa pa so izrazili željo, da bi lahko prehajali med skupinami, če bi se to
pokazalo kot potrebno, in imeli bolj natančno opredeljen časovni potek posameznih
dejavnosti. V tem pogovoru se je tudi pokazalo, da učenci niso ozavestili metakognitivnih
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procesov in samoregulacije, zato sem na koncu prvega cikla akcijskega raziskovanja, dodala
še eno raziskovalno vprašanje, in sicer: »Kakšen vpliv ima zavedanje metakognitivnih
procesov in samoregulacijskega učenja na doživljanje učenja in motivacijo za učenje?«.
Tudi analiza razvojnih delovnih zvezkov je ob zaključku prvega cikla akcijskega raziskovanja
pokazala, da so učenci največjo navdušenje pripisali procesu ustvarjanju glasbenih vsebin ter
delu v skupinah.
Spoznanja, ki sem jih pridobila z analizo razvojnih delovnih zvezkov, dnevnika in zapisa
drugega pogovora v fokusni skupini, sem uporabila pri načrtovanju drugega akcijskega
cikla/učnega sklopa, v katerem so učenci ustvarjali glasbo v impresionističnem stilu. Tudi
tokrat so učenci na začetku učnega sklopa dobili na listu napisane posamezne korake (Priloga
15), ki so jih vodili skozi drugi učni sklop, in sicer, od raziskovanja značilnosti impresionistične
glasbe in njenih skladateljev do ustvarjanja glasbenih vsebin z uporabo značilnosti
impresionistične glasbe (pettonskih in celotonskih lestvic, tonskega slikanja, kromatično
obarvanih akordov in harmonske vertikale). V drugem učnem sklopu sem učence v procesu
ustvarjanja glasbenih vsebin bolj strukturirano usmerjala k samoregulaciji učenja. Poleg
posameznih vprašanj, ki so jih spodbujala k razmišljanju o lastnem učenju, so učenci dobili še
učni list, s pomočjo katerega so izdelali svoj načrt poteka učenja. Drugi učni sklop se je
zaključil z izvedbami skladb, ustvarjenih v impresionističnem stilu.
Na koncu drugega akcijskega cikla je bil z učenci izveden še tretji pogovor v fokusni skupini.
Analiza zapisa tretjega pogovora v fokusni skupini je pokazala, da so učenci ozavestili
metakognitivne procese in samoregulacijo učenja, največjo smiselnost učenja pa tudi tokrat
pripisali glasbenemu ustvarjanju, izvajanju, opisnim ocenam in vrstniškemu ocenjevanju.
Tudi analiza razvojnih delovnih zvezkov in dnevnika je ob zaključku drugega cikla akcijskega
raziskovanja pokazala, da so učenci največjo navdušenje izrazili nad dejstvom, da so se veliko
naučili o impresionizmu, spoznali lestvice, ki so jih uporabljali v tem obdobju, odkrivali nove
načine igranja na inštrumente in komponirali glasbo v impresionističnem stilu.
Študija je potekala v dveh fazah – v akcijskem in v komparativnem delu. Akcijskemu delu je
sledila primerjava analiz pedagoškega procesa in izidov obeh ciklov.
Akcijski del
Akcijsko raziskovanje je omogočilo proučevanje in reševanje problemov, ki sem jih
identificirala. Vsak od načrtovanih ciklov naj bi trajal eno polletje, v praksi pa se je izkazalo,
da sem za prvi cikel potrebovala en mesec več časa, kot sem prvotno načrtovala. Na začetku
sem definirala akcijske korake, ki so temeljili na proučevanih teoretičnih izhodiščih. Po koncu
prvega cikla je bila izvedena evalvacija. Vključevala je kvalitativno analizo zgoraj omenjenih
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pripomočkov. Pri analizi sem uporabila metode kvalitativnega kodiranja in klasteringa, nato
so bili določeni akcijski ukrepi za naslednji cikel. V prvem ciklu so bili učenci deležni
poučevanja s poudarkom na razvijanju samoregulacijskega učenja, v drugem ciklu pa na
razvijanju samoregulacijskega učenja in samoocenjevanja. Raziskovalnim vprašanjem sem na
koncu prvega akcijskega cikla dodala vprašanje: »Kakšen vpliv ima zavedanje
metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja na doživljanje učenja in motivacijo za
učenje?« Izveden je bil nov cikel. Na koncu je bila izvedena nova evalvacija. Na osnovi tega je
nastala (multipla) študija primera s poskusom izdelave utemeljene teorije.
Komparativna faza
Zaključku akcijske faze je sledila komparativna faza. V tej fazi je bila izvedena primerjava
analiz pedagoškega procesa in izidov ciklov. Dinamiki dela obeh ciklov sta bili analizirani
vzdolž časovne premice. Izvedeno je bilo opazovanje kvalitativnih razlik med procesom v
obeh ciklih s poudarkom na iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja.
Naslednje slike prikazujejo načrt raziskave.
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1. DEL

2.3 IZVAJANJE
1. CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA
september 2010–februar 2011

2.3.1 POGOVOR V FOKUSNI SKUPINI
september 2010

2.3.2 RDZ/DNEVNIK
september 2010–februar 2011

NAČRTOVANJE
1. CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA
avgust 2010

2.3. 3 UGOTOVITVE
(REFLEKSIJA, ANALIZA, EVALVACIJA)
februar 2011

2. DEL

2.4 IZVAJANJE
2. CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA
februar 2011–junij 2011

2.4.1 POGOVOR V FOKUSNI SKUPINI
februar 2011

2.4.2 RDZ/DNEVNIK
februar 2011–junij 2011

NAČRTOVANJE
2. CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA
februar 2011

2.4. 5 UGOTOVITVE
(REFLEKSIJA, ANALIZA, EVALVACIJA)
junij 2011

3. DEL
2.5 PRIMERJAVA ANALIZ PEDAGOŠKIH PROCESOV
IN IZIDOV OBEH AKCIJSKIH CIKLOV
julij 2011

Slika 7: Načrt raziskave
________________________________________________________________________
1

Opomba: številke pred naslovi IZVAJANJE in UGOTOVITVE (2.3, 2.3.3, 2.3.2 …) pomenijo poglavja iz kazala.
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2.3 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANALIZE PEDAGOŠKEGA PROCESA
PRVEGA CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA
2.3.1 IZVEDBA PRVEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI IN ZBIRANJE PODATKOV
Namen izvedbe prvega pogovora v fokusni skupini, pred začetkom prvega cikla akcijskega
raziskovanja, je bil pridobiti podatke o učenčevih stališčih in razumevanju tematike učenja,
poučevanja, preverjanja in ocenjevanja.
Pri vodenju pogovora v fokusni skupini so mi bila v pomoč naslednja vprašanja:
- Kdaj je učenje za vas najbolj smiselno?
- Kaj bi si želeli, da bi bilo v šoli drugače?
- Kakšen vpliv imajo ocene na vaše učenje?
- Kako doživljate preverjanje in ocenjevanje pri različnih predmetih v šoli?
- Kaj menite o opisnih ocenah?
- Kakšno bi moralo biti preverjanje in ocenjevanje, da bi vam bilo v pomoč?
Spodaj najprej navajam primer dobesednega zapisa pogovora v fokusni skupini v angleščini
in nato še prevod zapisa v slovenščini.
PRIMER DOBESEDNEGA ZAPISA 1. POGOVORA V FS V ANGLEŠČINI

Achievements that you get in 8 grade will not affect your future.
Now you can have that faith that the grade you will get this year will not affect you future. But I doubt.
If you don't work enough now, you will also not catch up the work in high school.
In North Carolina, in America they actually look your grades at some universities from grade 7, so there
it does matter, but sometimes like it doesn't because they will look at it from collage …
Actually grades do matter because, even if you go to a high school, if you don't go to Gimnazija
Bežigrad, because then you anyway go to IBO, if you go to other high school grades are important …
I think it doesn't matter if they look at your grades or not. Important is the fact that it is hard to
succeed in high school if you were very bad in the primary school.
I mean of course there is a possibility that you succeed, but I don’t know why you would want to be
good if you were bad in all previous years? Of course I am not talking about the miracles, they are
always possible … but the truth is … to enroll in Gimnazija Bežigrad it is for example enough to have
passing grades in all subjects.
Like if you don’t have the basics then you never going to succeed in life … strong basement …
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PRIMER PREVODA ZAPISA 1. POGOVORA V FS V SLOVENŠČINI

Dosežki 8. razreda ne bodo zaznamovali tvoje prihodnosti …
Morda res verjameš, da ocena, ki jo dobiš letos, ne bo zaznamovala tvoje prihodnosti. Vendar pa
dvomim, da boš lahko vse nadoknadil v srednji šoli, če sedaj ne boš dovolj delal.
V Severni Karolini v ZDA v nekaterih univerzah upoštevajo vse ocene, ki si jih pridobil od 7. razreda
dalje; torej so ocene pomembne, čeprav temu ni vedno tako. Včasih so pomembne le ocene iz
srednje šole.
Ocene so vsekakor pomembne, še posebej, če ne greš na bežigrajsko gimnazijo in ne nadaljuješ
šolanja v IBO programu. Če greš v katero koli drugo gimnazijo, potem so ocene iz osnove šole
pomembne.
Menim, da ni pomembno, če v srednji šoli upoštevajo ocene oz. ne; pomembno je dejstvo, da je v
srednji šoli zelo težko uspeti, če si bil v osnovni šoli zelo slab.
No, vsekakor obstaja možnost, da uspeš, vendar pa ne vem, zakaj bi si želel postati dober, če pa si
bil vsa prejšnja leta zelo slab? No, seveda ne govorim o čudežih, ti so vedno možni … v resnici pa …
Za vpis v bežigrajsko gimnazijo je npr. dovolj, da imaš pozitivne ocene pri vseh predmetih.
Če nimaš osnov, potem ne boš nikoli uspel v življenju … močnih temeljev …

2.3.1.1 KODIRANJE
Spodaj navajam primer kodiranja zapisa prvega pogovora v fokusni skupini:
ENOTA
FS1/E1

FS1/E2

FS1/E3

FS1/E4

PREPIS BESEDILA
kode
Dosežki 8. razreda ne bodo zaznamovali dosežki
tvoje prihodnosti.
sproščen
odnos
Morda res verjameš, da ocena, ki jo dobiš ocene
letos, ne bo zaznamovala tvoje prihodnosti.
Vendar pa dvomim, da boš lahko vse zaskrbljen
nadoknadil v srednji šoli, če sedaj ne boš odnos
dovolj delal.
V Severni Karolini v ZDA v nekaterih ocene
univerzah upoštevajo vse ocene, ki si jih
pridobil od 7. razreda dalje; torej so ocene zaskrbljujoč
pomembne, čeprav temu ni vedno tako. odnos
Včasih so pomembne le ocene iz srednje
šole.
Ocene so vsekakor pomembne, še posebej, vpis v
če ne greš na bežigrajsko gimnazijo in ne srednjo
nadaljuješ šolanja v IBO programu. Če greš v šolo
katero koli drugo gimnazijo, potem so ocene zaskrbljen

podkategorije kategorije
nadaljnje
prihodnost
izobraževanje
nadaljnje
izobraževanje

prihodnost

nadaljnje
izobraževanje

prihodnost

nadaljnje
izobraževanje

prihodnost
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FS1/E5

FS1/E6

iz osnove šole pomembne.
Menim, da ni pomembno, če v srednji šoli
upoštevajo ocene oz. ne; pomembno je
dejstvo, da je v srednji šoli zelo težko uspeti,
če si bil v osnovni šoli zelo slab.
No, vsekakor obstaja možnost, da uspeš,
vendar pa ne vem, zakaj bi si želel postati
dober, če pa si bil vsa prejšnja leta zelo
slab? No, seveda ne govorim o čudežih, ti so
vedno možni … v resnici pa … Za vpis v
bežigrajsko
gimnazijo
(mednarodni
program) je npr. dovolj, da imaš pozitivne
ocene pri vseh predmetih.

odnos
uspeh
zaskrbljen
odnos
želeti si
uspeh
vpis v
srednjo
šolo
pozitivne
ocene
zaskrbljen
odnos

nadaljnje
izobraževanje

prihodnost

nadaljnje
izobraževanje

prihodnost

Z analizo zapisa sem dobila tri široke kategorije (prihodnost, doživljanje učenja ter
preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen), ki jih v nadaljevanju vsebinsko
opredeljujem in njene vsebine ilustriram z izbranimi izjavami učencev iz pogovora.
2.3.1.2 DEFINICIJA KATEGORIJ
1. PRIHODNOST:
a) Podkategorija: Nadaljnje izobraževanje
b) Podkategorija: Smiselno učenje

Kategorija PRIHODNOST obsega dve pomenski enoti, ki sem ju kategorizirala v dve
podkategoriji (nadaljnje izobraževanje in smiselno učenje), ki ju opredeljujem v nadaljevanju.
Učenci so v pogovoru v prvi fokusni skupini veliko razmišljali o vplivu učenja, ocen in
dosežkov na njihovo prihodnost. Veliko učencev je bilo mnenja, da se bo njihovo delo in
izkazani dosežki v osmem razredu odražalo vse življenje in je torej zelo pomembno, da
poskušajo imeti čim boljše ocene in pridobiti dobre delovne navade že v osnovni šoli.
Nekateri učenci pa so ob misli na učenje precej manj razmišljali o svoji prihodnosti. Zanje je
bilo pomembno predvsem učenje, ki je zanimivo in jim prinaša notranje zadovoljstvo.
a) Podkategorija: Nadaljnje izobraževanje
Večina učencev je učenje povezala s koristnimi učinki v prihodnosti. Učenje je po njihovem
mnenju pomembno, ker ti omogoči priti na izbrano univerzo in dobiti dobro zaposlitev.
Nekateri učenci so postali zelo vznemirjeni ob izjavah, ki so se nanašale na univerze, ki naj bi
za sprejem študentov upoštevale ocene vseh let šolanja posameznika, celo ocene iz osnovne
šole, in so temu ostro nasprotovali.
O tem govorijo izjave petih učencev:
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Dosežki 8. razreda ne bodo zaznamovali tvoje prihodnosti (FS 1/E 1).
Morda res verjameš, da ocena, ki jo dobiš letos, ne bo zaznamovala tvoje prihodnosti.
Vendar pa dvomim, da boš lahko vse nadoknadil v srednji šoli, če ne boš dovolj delal
sedaj (FS 1/E 2).
Menim, da ni pomembno, če v srednji šoli upoštevajo ocene oz. ne; pomembno je
dejstvo, da je v srednji šoli zelo težko uspeti, če si bil v osnovni šoli slab (FS 1/E 5).
No, vsekakor obstaja možnost, da uspeš, vendar pa ne vem, zakaj bi si želel postati
dober, če pa si bil vsa prejšnja leta zelo slab? No, seveda ne govorim o čudežih, ti so
vedno možni … v resnici pa … Za vpis v bežigrajsko gimnazijo (mednarodni program, op.
prevod) je npr. dovolj, da imaš pozitivne ocene pri vseh predmetih (FS 1/E 6).
Dober moraš biti ves čas, ker v službi pogledajo vsa leta, kako si delal. Sploh pa ni
mogoče, da bi se iz lenobneža na hitro spremenil v delovnega človeka (FS 1/E 8).
Izobraževanje so učenci v veliki meri povezali tudi s splošno vlogo in močjo, ki jo imata
učenje in znanje, kar posledično omogoča boljše življenjske pogoje. Zavedajo se namreč, da
je prav znanje tisto, ki ti omogoča najrazličnejše možnosti v življenju. O tem govorita
naslednji izjavi:
V znanju je moč in to ti prinese uspeh v življenju (FS 1/E 9).
Če ne veš dovolj, potem ne boš prišel daleč v življenju. Več kot veš, boljše so tvoje
možnosti v življenju (FS 1/E 10).
b) Podkategorija: Smiselno učenje
V pogovoru v fokusni skupini se je izkazalo, da so učenci veliko razmišljali o smiselnosti
učenja in ga videli predvsem v učenju, ki ga je mogoče povezati s konkretnimi življenjskimi
situacijami in izkušnjami. Po njihovem mnenju bi se morali zavzemati predvsem za znanja, ki
so uporabna. Velik pomen so pripisali skupinskemu delu in projektnemu učenju, ko npr.
globlje spoznajo neko temo in ta tako postane bolj zanimiva ali pa ko vedo, da bodo svoje
delo predstavili pred publiko.
O tem govorijo njihove izjave:
Ni dovolj, da nekaj veš, pomembno je, da znaš to tudi uporabiti (FS 1/E 14).
Ko se učiš za šolo je dolgočasno, ko pa se učiš za življenje, je zanimivo (FS 1/E 15).
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Takrat, ko veš, da boš imel govor pred drugimi, takrat si res želiš, da bi ti šlo dobro in
takrat učenje dobi smisel (FS 1/E 17).
Želim si več skupinskega dela, s sošolci, s katerimi se dobro razumem, pa tudi s tistimi, s
katerimi se ne (FS 1/E 19).
Učenje je vznemirljivo, kadar je povezano z resničnim življenjem, ko te nekaj prevzame
in si to želiš globlje spoznati (FS 1/E 20).
V pogovoru v fokusni skupini so učenci spregovorili tudi o vlogi zunanje in notranje
motivacije. Izrazili so svoje prepričanje, da jih učenje veliko bolj motivira in v njem vidijo
smisel, če jih npr. neka učna tema resnično zanima, kot katera koli druga oblika zunanje
motivacije. Včasih pa jim ocena pomaga pri učenju kot začetna motivacija, da se učenja, ki jih
na prvi pogled ne zanima, sploh lotijo. Veliko besed so namenili učenju, ki ga spremlja
zunanja prisila in prihaja s strani staršev ali učiteljev in je pogojeno še s časovnim pritiskom.
Vse to po njihovem mnenju ni smiselno, kar so izrazili z naslednjimi stavki:
Kadar te kdo prisili in ko si pod stresom, učenje ni smiselno (FS 1/E 21).
Želimo si, da učenje ne bi bilo pogojeno z nenehnim časovnim pritiskom (FS 1/E 22).
Ko se učiš zaradi sebe, ker te to zanima, ti ostane za celo življenje.Kadar pa se učiš
zaradi drugih, je to prisila in takrat si ne zapomniš veliko (FS 1/E 24).
Nekateri učenci pa se radi učijo tudi zaradi dobrega občutka, ki pride po učenju in po
opravljenem delu in se lahko predajo svojemu prostemu času.
2. DOŽIVLJANJE UČENJA:
a) Podkategorija: Možnost izbire
b) Podkategorija: Raziskovanje

Izjave iz kategorije DOŽIVLJANJE UČENJA sem razvrstila v dve podkategoriji (možnost izbire in
raziskovanje), ki smiselno zaokrožujeta zamisli in razmišljanja učencev o tej temi.
Učenci so v pogovoru o učenju, ki bi morebiti spodbujalo njihovo željo po učenju in védenju,
izrazili željo po tem, da bi si lahko sami izbrali področje svojega raziskovanja, kjer bi bil
prostor za njihova vprašanja, pomisleke, navdušenost in razočaranja. Učenje jih fascinira
takrat, ko globlje spoznajo neko temo in ko ta v njih vzbudi zanimanje in radovednost. Hkrati
pa se v njih porajajo nova vprašanja, razmisleki in ideje za nadaljnje učenje.
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a) Podkategorija: Možnost izbire
Učenci so svojo željo po učenju in védenju povezali z možnostjo, da bi znotraj učnega sklopa
lahko postavili tudi svoje cilje in izbrali področja, ki jih zanimajo. Učiteljeva vloga naj bi po
njihovem mnenju bila omogočiti priložnosti za učenje, kjer je prostor tudi za osebne cilje, kar
naj bi bilo po njihovem mnenju v veliki meri odvisno od fleksibilnosti učitelja.
O tem govorita naslednji mnenji dveh učencev:
Želim si, da bi imeli možnost izbrati kakšno področje v učnem sklopu, ki bi me zanimalo
in da ne bi bilo vse že v naprej določeno (FS 1/E 28).
Kadar nimam možnosti izbrati nekaj, kar bi me zanimalo, takrat me učenje ne zanima
(FS 1/E 31).
Sama sem se že nekaj časa spraševala, ali je možno, da bi učence navdušila izobraževalno
doživetje in užitek, ki ga prinaša znanje samo ter možnosti, ki se ponujajo človeku z znanjem.
Vpogledi v odkrivanje učenčevega doživljanja učenja so me vodili do začetnih spoznanj, kako
organizirati pouk, da bi le-ta v učencih vzbudil čim večje zanimanje.
b) Podkategorija: Raziskovanje
Učenci so svojo željo po učenju in védenju povezali z možnostjo odkrivanja, globljega
spoznavanja in raziskovanja neke teme v avtentičnem učnem okolju, ki omogoča aktivno in
sodelovalno učenje. Učenci so izrazili navdušenje nad spoznavanjem in odkrivanjem novega
znanja, ko jih učenje prevzame in v sebi začutijo brezmejno radovednost.
To izražajo naslednja mnenja:
Ko te nekaj navduši, si fasciniran, takrat hočeš vedeti, kako deluje, kako jim je to uspelo
in zakaj se je to zgodilo. Takrat preprosto hočeš vedeti vse (FS 1/E 35).
Več ko veš, bolj te učenje zanima in več se želiš naučiti, ker takrat šele dojameš, kaj je
tisto zadaj, kar te zares zanima (FS 1/E 36).
Smisel ima »science fair« (projektno raziskovalno delo, op. prevod), kjer lahko sami
izberemo temo, ki jo bomo raziskovali. To mi je zares všeč (FS 1/E 39).
3. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN:
a) Podkategorija: Doživljanje ocenjevanja
b) Podkategorija: Pravičnost ocenjevanja
c) Podkategorija: Ocene
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Izjave iz kategorije PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN sem
razvrstila v tri podkategorije (doživljanje ocenjevanja, pravičnost ocenjevanja in ocene), ki
smiselno zaokrožujejo zamisli in razmišljanja učencev o tej temi.
Učenci so podali svoja razmišljanja o ocenjevanju, ki mu, razen izjemoma, niso pripisali
velikega pomena. Opozorili so na problematiko pravičnosti ocenjevanja, nepravične oz.
krivične obravnave ter pogovor strnili z ugotovitvami, da bi si namesto številčnih želeli več
opisnih ocen.
a) Podkategorija: Doživljanje ocenjevanja
Kljub temu, da so učenci ocenjevanju pripisali vlogo zunanjega motivatorja, ki pripomore k
temu, da se učijo takrat, ko jih določena snov oz. predmet ne zanimata preveč, oz. na koncu
leta, ko lahko z učenjem pripomorejo k zvišanju določenih ocen, je ocena imela težo le za
nekatere učence. Večina učencev je namreč zastopala stališče, da pri delu in učenju, ki jih
resnično zanima, ocene zanje nimajo pomena.
O tem govorita naslednji izjavi:
Na koncu leta, ko želim izboljšati končno oceno, ocena pripomore k temu, da se več
učim, med letom pa ocena zame ni pomembna (FS 1/E 42).
Ko delaš na projektu, ki je zanimiv, ocena ni pomembna (FS 1/E 44).
Dva učenca sta bila mnenja, da ocene sploh niso pomembne in bi si celo želela, da jih ne bi
bilo.
Lahko si predstavljam, da ocen ne bi bilo (FS 1/E 46).
Če bi povsem izginile, bi bilo čudovito (FS 1/E 47).
»Ali bo to za oceno?«, je vprašanje, ki so mi ga učenci le redko zastavili, a včasih se je zgodilo.
Takrat sem se vedno znova vprašala, zakaj potrebujejo zunanjo motivacijo. Pogovor v fokusni
skupini je razkril, da so učenci pripisali relativno majhen pomen ocenam kot zunanjemu
motivatorju in dali prednost učenju, ki jih zanima.
b) Podkategorija: Pravičnost ocenjevanja
Učenci so zavzeli stališče, da ocenjevanje ni pravično, ker v nalogah, ki se ocenjujejo, lahko
pokažejo le majhen delček svojega znanja, poleg tega pa jim učitelji pogosto povedo, kaj
bodo ocenjevali, pa se potem tega ne držijo. Zato ocena po njihovem mnenju ne odraža
njihovega znanja. Privilegirani učenci so izpostavili tudi učitelje, ki delajo razlike med njimi,
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ko jim npr. zaradi priljubljenosti podarijo višjo oceno, kot bi si jo zaslužili, in ob tem izrazili
nezadovoljstvo.
To so izrazili v naslednjih izjavah:
Učitelji nam povedo, kaj vse bo v testu, potem pa se tega ne držijo. Zato v testu ne
moremo pokazati svojega znanja in tako tudi ocena ni odraz tistega, kar smo se naučili
(FS 1/E 50).
V testih lahko pokažeš le del svojega znanja (FS 1/E 51).
Učitelji delajo veliko razlik med učenci, ki so bolj ali manj priljubljeni (FS 1/E 52).
Včasih npr. zelo malo naredim pri določenem predmetu, pa vseeno dobim odlično
oceno, ker me ima učiteljica rada (FS 1/E 53).
Učenčeve izjave o doživljanju krivične obravnave ocenjevanja izražajo pomemben del
njihovega dojemanja ocenjevanja in hkrati opozarjajo učitelje, da gre za izredno občutljivo
področje, ki ga ne bi smeli spregledati.
c) Podkategorija: Ocene
Učenci so postavili zelo jasne ločnice med učenjem za znanje, ki vodi do globljega učenja in
spoznavanja novega ter učenjem za ocene, ki spodbuja površinsko učenje, oz. učenje, ki te
pripelje do želene ocene.
O tem govorita naslednji izjavi:
Ocene so zelo velik motivator, vendar pa te ne pripeljejo daleč, kar se znanja tiče. Učiš
se le toliko, kot je potrebno za pridobitev določene ocene. Če pa te nekaj zanima,
potem boš šel na tej poti veliko dlje (FS 1/E 55).
Ocene nimajo moči, da bi te spodbudile v resnično poglobitev, da bi šel daleč (FS 1/E
56).
Učenci so izrazili enotno mnenje, da jim številčne ocene ne povedo dovolj o njihovem
znanju/neznanju in da bi si veliko bolj želeli, da bi pogosteje dobili komentar v obliki opisne
ocene. Na ta način so opozorili na problematiko, ki sem jo pri pisanju tez izpostavila tudi
sama, da je najpogostejša povratna informacija, ki jo učitelj poda učencu, omejena na oceno.
Njihove želje, da bi pogosteje dobili opisne ocene in zaznavanje njihovih vrednosti, so izrazili
z naslednjimi stavki:
Opisne ocene so veliko primernejše od številčnih, ker nam veliko več povedo (FS 1/E 58).
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Ocene ti ne povedo, kaj se moraš še naučiti, izboljšati (FS 1/E 59).
Žal ne dobimo dovolj opisnih ocen. Učitelji bi nam morali bolj podrobno povedati, kaj
naj izboljšamo. Pogosto nam to ne povedo tudi, če jih vprašamo (FS 1/E 60).
Če dobimo le oceno, ne pa opisa, potem se včasih trudimo izboljšati nekaj, kar sploh ni
pomembno. Zato ti gre potem še slabše. Če bi med letom dobili več opisnih
komentarjev, potem bi nam šlo veliko bolje, tudi napredovali bi hitreje (FS 1/E 61).
Učenci so v pogovoru izrazili tudi svoje mnenje, da so učitelji pri pisanju opisnih ocen
strokovno veliko bolj izpostavljeni in da je morda prav to eden izmed razlogov, zakaj se
izogibajo pisanja tovrstnih ocen. Izrazili so željo, da bi pri glasbi skozi leto dobivali pretežno
opisne ocene, na sredini in ob koncu šolskega leta pa številčno, ki bi jim služila kot orientacija
na številčni lestvici.
Pogovor v fokusni skupini smo strnili z ugotovitvijo, da je znanje velikega pomena, kar so
učenci izrazili z besedami: »Znanje je moč«. Učenci se zavedajo pomena kakovostnega
učenja, ki jih pripravlja na vseživljenjsko izobraževanje, žal pa jim učne situacije pogosto ne
omogočajo, da bi znanje pokazali na način, kot bi si ga sami želeli. Čeprav se mnogi učenci
zavedajo, da so delovne navade in ocene, ki jih pridobijo v osnovni šoli lahko pomembne za
nadaljnje izobraževanje in uspeh, pa je zanje vseeno najpomembnejše znanje, ki je
uporabno, povezano z življenjem in do katerega pridejo z lastnim odkrivanjem. Tudi ocenam
so pripisali vlogo močnega zunanjega motivatorja le redki učenci, saj ocena po njihovem
mnenju odraža le ozko paleto znanj in pogosto ni pravična. Želeli bi si dobiti čim več opisnih
ocen, ki jim jasno sporočajo, kje so na svoji poti učenja.
2.3.1.3 ODNOSNO KODIRANJE
Utemeljena teorija oz. univerzalna zgodba
Rezultat postopka kvalitativne analize je univerzalna zgodba – utemeljena teorija, do katere
sem prišla z analizo pogovora v fokusni skupini.
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Slika 8: Prikaz odnosov med kategorijami prihodnost, doživljanje učenja, preverjanje in
ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen ter njihovimi pripadajočimi podkategorijami
Slika 8 prikazuje medsebojno povezanost kategorij in podkategorij. Kategorija prihodnost,ki
vsebuje podkategoriji nadaljnje izobraževanje in smiselno učenje, je bila podlaga naslednji
kategoriji – doživljanje učenja. V kategoriji prihodnost (v tej kategoriji je bilo vseh izjav 26)
so učenci razmišljali o morebitnem vplivu, ki bi ga ocene (FS 1: E 2, E 3, E 4, E 6), dosežki (FS
1: E 5, E 7, E 8) in delovne navade (FS 1: E 2, E 5, E 8) lahko imele na njihovo nadaljnje
izobraževanje ter kasnejšo zaposlitev (10 izjav), pri čemer je večina učencev izrazila zelo
zaskrbljen odnos do prihodnosti, le en učenec pa je bil mnenja, da dosežki 8. razreda ne
bodo zaznamovali njegove prihodnosti (FS 1, E 1). Pomen pa so pripisali tudi znanju (FS 1: E
9, E 10), ki ima po njihovem mnenju moč in prinaša uspeh v življenju. Njihove izjave in
razmišljanja o lastnem uspehu in vplivu le-tega na prihodnost so verjetno pogojena z
okoljem, v katerem živijo in odraža visoka pričakovanja njihovih staršev.
Glavni motiv za učenje so učenci pripisali smiselnemu učenju (16 izjav od 26, FS 1: E 11, E 12,
E 13, E 14, E 15, E 16, E 17, E 18, E 19, E 20, E 24, E 25, E 26), ki bi po njihovem mnenju
moralo biti avtentično, povezano z resničnim življenjem, omogočati uporabo in predstavitve
naučenega, delo v skupinah ter globlje pridobivanje znanja. Poleg tega pa je še pomembno,
da v učenje niso prisiljeni (FS 1: E 21, E 22, E 23).
V drugi kategoriji – doživljanje učenja(v tej kategoriji je bilo vseh izjav 14) se je pokazal isti
vzorec kot v prvi kategoriji – prihodnost in dobil še nekoliko večjo težo. Učenje za učence ni
le smiselno, ampak jih tudi navdušuje, in sicer takrat, ko imajo možnost izbrati področja, ki
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jih zanimajo (5 izjav FS 1: E 28, E 31, E 32, E 33, E 39) in ko lahko določeno področje
raziskujejo v globine (5 izjav FS 1: E 34, E 35, E 36, E 37, E 40). Več ko vedo o neki temi, bolj
jih ta pritegne in zanima. V osrčju filozofije učenja in poučevanja na mednarodnih šolah je
prav raziskovalno delo, ki ga učenci zelo dobro poznajo. Zanimivo pa je, da te metode, po
mnenju nekaterih učencev, učitelji ne uporabljamo dovolj pogosto.
Tudi v tretji kategoriji preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen se kaže
podoben odnos učencev do učenja kot v predhodnih kategorijah prihodnost in doživljanje
učenja. V tej kategoriji se je zbralo 20 izjav. V osmih izjavah so učenci podali mnenje, da jim
opisne ocene omogočajo hitrejše napredovanje in so jim v pomoč pri učenju, hkrati pa se z
razvojem interesa za učenje zmanjšuje pomen ocen. Ocene jim nudijo zelo omejeno
povratno informacijo (FS 1: E 59, E 61), medtem ko opisni oceni pripisujejo precej večji
pomen (FS 1: E 58, E 60, E 61). Opisne ocene jim povedo več o širših področjih učenja in
pripomorejo k temu, da hitreje in bolje napredujejo. Učenci so tako izrazili željo, da bi pri
pouku pogosteje dobili poglobljene povratne informacije o njihovem delu in sicer v obliki
opisnih ocen. Čeprav nekateri učenci menijo, da jih ocene včasih motivirajo za učenje (FS 1: E
41, E 42, E 57), pa jim drugi ne pripisujejo večjega pomena, saj so mnenja, da ocene vodijo
zgolj v površinsko učenje in ne spodbujajo globljega učenja (FS 1: E 44, E 55, E 56).
Preverjanje in ocenjevanje je po mnenju nekaterih učencev nepravično (6 izjav, FS 1: E 49, E
50, E 51, E 52, E 53, E 54). Učenci za enako izkazano znanje ne dobijo enake ocene (FS 1: E
52, E 53), učitelji se ne držijo dogovorov ocenjevanja (FS 1: E 50) in ocena ne odraža
njihovega znanja (FS 1: E 51, E 54). Učitelji se zavedamo, kako pomembno je, da je
ocenjevanje objektivno, pravično in veljavno, hkrati pa za to očitno ne naredimo dovolj.
Razmišljanja učencev namreč kažejo, da pogosto doživljajo takšne ali drugačne nepravičnosti
ocenjevanja, o čemer pa bi veljalo poglobljeno razmisliti.
Le malo učencev je ocenam pripisalo motivacijsko vrednost (FS1: E41, E42, E 43, E 57), ko se
npr. na koncu šolskega leta učijo zgolj zato, ker želijo izboljšati določeno oceno. Nekatere
učence dobre ocene razveseljujejo (FS 1: E 41), slabe pa žalostijo (FS 1: E 43), nekateri pa bi si
želeli, da ocen sploh ne bi bilo (FS 1: E 46, E 47, E 48).

2.3.1.4 UPOŠTEVANJE ODKRITIJ PRVEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI
Učenci so v pogovoru o učenju, preverjanju in ocenjevanju izpostavili predvsem pomen
lastnega spoznavanja in odkrivanja znanja, kjer je prostor za raziskovanje, postavljanje
lastnih ciljev in upoštevanje njihovih interesov. Kljub temu, da se zavedajo, da je za uspeh v
življenju pomembno priti na dobro univerzo in da lahko šteje prav vsak najmanjši dosežek iz
osnovnošolskih klopi, pa je zanje največja motivacija učenje, v katerem vidijo smisel in ki je
podprto s kvalitetno povratno informacijo.
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Stališča učencev, pridobljena v prvem pogovoru v fokusni skupini, sem uporabila pri
načrtovanju akcijskega raziskovanja, pri čemer sem:
- Učencem omogočila, da so imeli v prvem učnem sklopu dovolj časa za ustvarjanje
glasbenih vsebin.
Učni sklop se je nanašal na daljše časovno obdobje, kar je omogočalo, da so se učenci v
tematiko lahko poglobili in posameznim dejavnostim posvetili toliko časa, kot so ga
potrebovali.
-

Učence spodbujala, da so učne cilje povezali z lastnim zanimanjem in interesi.
Učenci so razmišljali, kako bi naučene stvari uporabili v svojem življenju in iskali področja,
ki so v njih zbudila zanimanje za učenje in lastno odkrivanje.

-

Ustvarjala učne situacije, ki so učence spodbujale k raziskovanju in dejavnostno
naravnanemu pouku.
Ker glasbena vzgoja temelji na dejavnostih ustvarjanja, izvajanja in poslušanja, so učenci
že zaradi predmetne specifike imeli dovolj priložnosti za aktivno učenje in uporabo
znanja v najširšem pomenu besede. Spodbujala sem jih k miselni aktivnosti v vseh fazah
učnega procesa. Učenci so bili s strukturiranimi navodili korakoma vodeni skozi etape
učnega procesa, pri čemer so znanje v veliki meri odkrivali sami, z lastnim raziskovanjem.

-

Učencem omogočila skupinsko delo.
Na začetku učnega sklopa so učenci imeli možnost odločiti se za samostojno delo oz. za
delo v paru ali skupini. Skupinsko delo je učence spodbujalo k medsebojni komunikaciji,
reševanju problemov ter k vrednotenju različnih pogledov. V ospredju so bile predvsem
razlage učencev, s katerimi so skušali posredovati svoje zamisli in ne le pravilne
odgovore.

-

Učenčevo delo vrednotila z opisnimi ocenami.
Opisne ocene in poglobljene povratne informacije so učenci prejemali tako z moje strani,
kot tudi s strani svojih vrstnikov. Učenci so vrednotili delo drug drugega in se veselili, ker
so jim opisne ocene omogočale, da so svoje delo lahko še izboljšali.

Ugotovitve prvega pogovora v fokusni skupini tako kažejo, da bi se splačalo bolj prisluhniti
učencem in ugotoviti, kaj v njih vzbuja interes za učenje. Tako bi številčne ocene učencem
predstavljale predvsem orientacijo na številčni letvici in ne kot zunanja spodbuda za učenje.
Moje dojemanje pogovora v fokusni skupini je bilo izredno pozitivno, ker so učenci k tematiki
pristopili poglobljeno in odkrito izrazili svoja stališča, poglede in mnenja. Pogovor v fokusni
skupini je bil dragocen vir pridobivanja informacij o stališčih učencev do učenja, preverjanja
in ocenjevanja. Že v lanskem šolskem letu sem učence večkrat povprašala, kako doživljajo
preverjanje in ocenjevanje, a so njihovi odgovori, podobno kot moja vprašanja, bili zelo
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površinski. V fokusni skupini je bilo zelo pomembno dejstvo, da smo pogovoru namenili
dovolj časa, učenci pa so bili zaradi snemanja še dodatno motivirani. K pogovoru so pristopili
resno in zavzeto. Glede na moja opažanja menim, da bi bilo to tehniko smotrno pogosteje
uporabiti pri pedagoškem delu.

2.3.2 ANALIZA RAZVOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV IN DNEVNIKA PRVEGA CIKLA AKCIJSKEGA
RAZISKOVANJA
Pri načrtovanju prvega akcijskega kroga sem sledila spoznanjem in ugotovitvam iz prvega
pogovora v fokusni skupini, pri čemer sem učencem omogočila, da so imeli v prvem učnem
sklopu dovolj časa za ustvarjanje glasbenih vsebin, jih spodbujala, da so učne cilje povezali z
lastnim zanimanjem in interesi, ustvarjala učne situacije, ki so učence spodbujale k
raziskovanju in dejavnostno naravnanemu pouku, jim omogočila skupinsko delo ter
učenčevo delo vrednotila in ocenjevala z opisnimi ocenami.
Že pred srečanjem fokusne skupine sem načrtovala, da bodo učenci v prvem akcijskem ciklu
deležni poučevanja s poudarkom na razvijanju samoregulacijskega učenja. Svoj napredek in
razvoj so spremljali s pomočjo lastnih refleksij, ozaveščali procese učenja ter se veselili
lastnih dosežkov. Pri tem jim je razvojni delovni zvezek služil kot avtentični instrument za
dokumentiranje lastnega procesa učenja in rezultatov le-tega.
Pri analizi grafov dinamike dela učencev, ki so jih učenci narisali na koncu akcijskega kroga in
nalepili v svoje razvojne delovne zvezke, sem ugotavljala, kako so učenci doživljali svojo
vključenost v učni proces, kakšno je bilo njihovo zanimanje za delo, koliko energije so vanj
vložili in koliko znanja so pridobili.
Pri analizi razvojnih delovnih zvezkov sem ugotavljala, kateri vidiki/stališča/pogledi so bili
učencem skupni, kateri so bili med seboj različni in kakšna so bila moja opažanja, zapisana v
dnevniku. Glede na pogostost pojavljanja pojmov/besed, sem s pomočjo programa »wordle«
oblikovala »oblake«, v katerih so besede glede na pogostost pojavljanja različnih velikosti in
debelin. Pojmi/besede z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev o določeni
temi, so večje in debelejše. Tako že na prvi pogled izstopajo tiste besede/pojmi, ki so imeli v
očeh učencev večjo težo.
Vsi oblaki, katerim skupna je beseda ustvarjalnost (teh je 12), imajo črno ozadje, besede pa
so v treh različnih barvah (modri, zeleni in rdeči). Namenoma sem izbrala kontrastne barve
na črni podlagi, ki naj bi predstavljale različne ideje, ki so jih učenci uporabili pri ustvarjanju
svojih skladb, sledeč enotnim navodilom (črna), ki so jih dobili.
Skupinsko delo se je pojavilo petkrat, od tega trikrat samostojno in dvakrat v oblaku, v
katerem je bila tudi beseda ustvarjalnost. Oblaki, katerim skupne so besede ustvarjalnost in
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skupinsko delo, so enakih barv kot oblaki, ki vsebujejo besedo ustvarjalnost, le da so besede
zapisane v različnih smereh, kar ohranja prejšnjo simboliko (ohranitev barv) in hkrati
nakazuje nekaj novega.
Oblaki, katerim skupna je beseda skupinsko delo, imajo črno podlago, besede pa so v treh
različnih barvah (modra, oranžna, bela). Za te barve sem se odločila iz povsem estetskega
vidika in pa tudi zato, ker mnogi pripisujejo modri barvi harmonijo, oranžni vznemirjenje in
beli nevtralnost. Oblaki, katerim skupna je beseda melodija/skladba oz. notacija, so črnobeli. Za takšno označevanje sem se odločila iz vidika preglednosti.
Na začetku akcijskega cikla sem učence seznanila s cilji učnega sklopa, ki so se nanašali na
ustvarjanje glasbenih vsebin, s kriteriji za preverjanje in ocenjevanje znanja ter s
posameznimi koraki procesa ustvarjanja. Nato sem jih, glede na njihove želje iz prvega
pogovora v fokusni skupini, spodbudila, da so znotraj učnega sklopa poiskali področja, ki bi
jih zanimala in jim pri tem zastavila vprašanji:
Ustvarjalnost in delo v skupinah
Kakšen smisel ima zate ukvarjanje s tem učnim sklopom? Kako bi lahko vanj vključil svoje
izkušnje, zanimanja in načrte za prihodnost?
Odgovori učencev so pokazali, da jih najbolj motivira prav dejstvo, da bodo lahko delali v
skupinah in imeli možnost ustvarjati glasbo. Nekateri učenci so izrazili navdušenje nad tem,
da bodo vrednotili delo drug drugega in da jim bo skladba, ki jo bodo ustvarili, morda
prinesla slavo. Navajam nekaj zapisov učencev, v katerih se prepletajo zunanji in notranji
motivacijski dejavniki:
Veselim se predvsem ustvarjanja glasbe, ki je ni še nihče ustvaril ter dejstva, da bomo
lahko delali v skupinah. Prav tako me zanima, kaj si bodo o moji skladbi mislili sošolci
(RDZ 2).
Zanima me predvsem, kako bo moja skladba zvenela in kaj bodo o njej menili sošolci
(RDZ 11).
Želim si, da bi bila moja izvedba dobra. Mislim, da je ustvarjanje lahko zabavno, ker pri
tem lahko uporabiš svojo domišljijo, ustvarjalnost in veliko različnih inštrumentov (RDZ
9).
Zanima me predvsem, kakšna bo moja skladba, kakšna bosta besedilo in melodija;
morda pa mi bo prinesla svetovno slavo (RDZ 10).
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Ena učenka pa je napisala, da se sicer veseli, ker bo lahko delala v skupini, vendar pa to ni
nekaj, kar bi jo motiviralo. Motiva pravzaprav (še) ni našla. Pri ustvarjanju skladbe v prvem
učnem sklopu je sledila (zgolj) ciljem učnega načrta ter vodilnemu vprašanju »Kako in zakaj
ustvarjamo?«.
Učenci so že v prvem pogovoru v fokusni skupini povezali smiselnost učenja z možnostjo dela
v skupinah. Te izjave so se v njihovih refleksijah v razvojnih delovnih zvezkih le še okrepile.
Zanimivo pa je, da je več učencev kot motivacijski faktor navedlo tudi ustvarjalnost, a so o
njej spregovorili šele v drugem in v tretjem pogovoru v fokusni skupini.

Oblak 1: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o
smiselnosti ukvarjanja s prvim učnim sklopom
Na začetku prvega učnega sklopa sem se odločila za frontalno obliko dela, ker sem bila
mnenja, da bodo učenci osnove glasbeno teoretičnih vsebin na ta način najhitreje usvojili.
Vsebine sem jim podajala z veliko mero navdušenja, prepričana, da mi bodo prisluhnili.
Namesto da bi poslušali, so začeli pisati besedila, načrtovati svoje delo in v razredu je
zavladal nemir. V preteklosti bi povzdignila glas in jim dejala, da je vse to zelo pomembno, da
bodo morali vse o čemer govorim znati in da naj vendarle poslušajo. Tokrat pa sem se
ustavila in zazrla vase. Zakaj ne deluje, zakaj mi ne sledijo? Spomnila sem se njihovih izjav iz
pogovora v fokusni skupini: »Želimo si čim več aktivnega učenja.« Ker je bilo eno mojih
glavnih vodil v tem akcijskem krogu upoštevanje učenčevih stališč, opazovanje in
prepoznavanje njihovih želja in potreb, sem z razlago prekinila in jim na ta način omogočila,
da zavzeto pristopijo k prvemu koraku ustvarjanja glasbenih vsebin. Ob tem pa sem se
odločila, da bodo do teoretičnih spoznanj prišli takrat, ko bodo sami zaznali, da potrebujejo
določena znanja, npr. katero lestvico uporabiti, kako oblikovati harmonsko spremljavo itd., o
čemer sem se z njimi pogovorila. V meni so se sicer porajali dvomi o pravilnosti didaktičnih
pristopov; spraševala sem se, kako bo potekalo njihovo delo in kakšen učinek bo to imelo na
ustvarjanje glasbenih vsebin. Učenci so pričeli pisati besedila/pesmi in njihovi miselni vzorci,
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ki so jih začeli oblikovati na začetku razlage, so do nadaljnjega ostali nedokončani. Vedeli so,
da se v naslednjih urah lahko kadarkoli obrnejo name ali na svoje sošolce, ko bodo zaznali,
da potrebujejo pomoč. Kljub začetni negotovosti se je ta način izkazal kot zelo smiseln in
uspešen. Učenci so kasneje prihajali k meni in z zanimanjem spraševali, če jim lahko razložim
to in ono …
Tako se je izkazalo, da ni vedno najprimernejši način poučevanja tisti, ki se nam zdi
najpomembnejši, ampak da se splača prisluhniti drugim, npr. v tem primeru, učencem. Tako
se zgodijo premiki v didaktiki poučevanja, v smeri iskanja in preizkušanja drugačnih oblik in
metod učenja in poučevanja, ki se nam prvi hip morda ne zdijo najboljše.
Samoregulacija
»Kako vključiti učence v proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji in
povečati njihove zmožnosti samostojnega uravnavanja lastnega učenja?«, je raziskovalno
vprašanje, ki napoveduje sklop vprašanj, s katerimi so se učenci srečevali pri urah glasbene
vzgoje. Učenci, ki samouravnavajo svoje učenje, uporabljajo različne učne strategije (npr.
sami si postavljajo cilje, načrtujejo in organizirajo učni proces, se spremljajo in vrednotijo
lasten proces učenja), zato sem jih v nadaljevanju vprašala:
Kako poteka tvoje delo?
Učenci so precej časa posvetili pisanju besedila, ki so ga v nadaljevanju nadgradili z
ustvarjanjem melodije, nekateri učenci pa so melodiji dodali še harmonijo (to so bili učenci,
ki obiskujejo glasbeno šolo). Kljub temu, da so pesem lahko izbrali iz predstavljenega nabora
pesmi oz. izbrali katerokoli drugo pesem, so se vsi učenci odločili, da pesem napišejo sami.
Ta del učnega procesa je bil zanje zelo navdihujoč. Učenci so hodili drug do drugega ter brali
svoja besedila. Tematika je bila raznovrstna. Nekatere pesmi so bile ljubezenske, druge so
pripovedovale o groznem dnevu, ki ne bi mogel biti še hujši, tretje …
Ob vprašanju, kako poteka njihovo delo, je večina učencev zapisala, da dobro napredujejo in
da so v tem ustvarjalnem procesu prišli do spoznanja, da je ustvarjanje glasbe precej
zahtevna naloga.
O tem govorijo zapisi v njihovih RDZ:
Naša skupina je ugotovila, da je uskladiti petje, ritem, harmonijo ter igranje na
inštrumente precej težje, kot smo mislili. Vendar pa smo besedilo in melodijo že
ustvarili, sedaj nas čaka le še harmonija (RDZ 5).
Zelo dobro napredujem s svojim delom, nikoli si nisem mislil, da mi bo kdaj uspelo
ustvariti glasbo (RDZ 9).
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Ugotovil sem, da je zame zelo pomembno, da glasbo najprej slišim v sebi in jo šele nato
zapišem na papir. Dobro napredujem, pesem sem že napisal, sedaj moram dokončati še
melodijo in harmonijo (RDZ 10).
Mislim, da bi morali v naši skupini nekoliko pohiteti. Preveč časa posvečamo pisanju
besedila (RDZ 8).

Oblak 2: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o poteku
njihovega dela
Učenci so potrebovali svoj čas in prostor za sooblikovanje ter za doseganje osebnih in
skupnih ciljev. Kljub temu, da je večina učencev po mojem mnenju zelo dobro napredovala,
pa so bili nekateri še vedno vpleteni zgolj v pisanje besedila. Učencem sem v razvojne
delovne zvezke napisala povratne informacije in se odločila, da se s posamezniki oz.
skupinami naslednjo šolsko uro pogovorim o njihovem delu. Pogovor je bil možen, ker so bili
učenci pri svojem delu samostojni, ker so prevzeli nadzor nad svojim delom in zelo dobro
poznali posamezne korake v procesu nastajanja izdelka. Medtem ko so improvizirali,
preizkušali svoje ideje in iskali inspiracijo, sem se pridružila posameznikom in skupinam ter z
njimi spregovorila o njihovem delu. Prisluhnila sem njihovim melodijam, jim pomagala
reševati probleme, svetovala pri pisanju harmonije. Zanimiv je bil pogovor z eno najbolj
talentiranih učenk, ki je veliko skrbi posvečala ustvarjanju skladbe. To je bil hkrati tudi njen
osebni cilj – ustvariti skladbo in jo izvesti. Bila je mnenja, da gre za zelo težko dosegljiv cilj.
Nekateri učenci so v pogovoru ponovno izrazili, da si želijo postati pevci, biti slavni.
Predlagala sem, da bi določili publiko za skladbe, ki so nastajale. Večina učencev je želela, da
z odločitvijo, kdo bo njihova publika, še nekoliko počakamo.
Zame so bili pogovori z učenci zelo dragoceni. Omogočali so vpogled v njihovo doživljanje in
razmišljanje. Še posebej pa sem bila navdušena nad pogovori, kadar sem si zanje vzela celo
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šolsko uro. V svoji pedagoški praksi sem prvič posvetila toliko časa individualnim pogovorom
z učenci, kar je bilo mogoče predvsem zato, ker so bili pri svojem delu samostojni. Učenci so
k pouku prinašali svoje inštrumente, se zanimali za inštrumente sošolcev, na njih preizkušali
svoje melodije, vrednotili delo drug drugega ter izmenjavali svoje ideje, poglede in mnenja.
Moja naloga je bila predvsem biti med njimi, jih podpirati, usmerjati in spodbujati k
odličnosti.
Kljub njihovi samostojnosti, pa so učenci potrebovali mojo oporo. Včasih je bilo pomembno
le to, da sem pristopila do njih in jih povprašala, kako jim gre. Drugič pa so mi zaigrali svoje
skladbe in smo skupaj iskali možne izboljšave. V eni izmed ur glasbene vzgoje je k meni
pristopila učenka in me prosila za individualno pomoč, ker je v tistem tednu pisala test pri
nauku o glasbi v glasbeni šoli. Ker se je snov navezovala na poznavanje lestvic, intervalov in
akordov – znanje, ki ga je potrebovala tudi pri ustvarjanju glasbenih vsebin, sem ji z veseljem
priskočila na pomoč. Prvi hip se je zdelo, da je bila moja odločitev napačna, kasneje pa sem
ugotovila, da me je pripeljala do globokih spoznanj. Ker je razlaga zahtevala precej časa in
moje pozornosti, so ostali učenci to nemudoma občutili in postali nemirni. To je bila zame
zelo dragocena izkušnja, ki je pokazala, kako zelo pomembno je usmerjanje učnega procesa,
pa čeprav se mi je včasih zdelo, da me učenci niso potrebovali.
Včasih se mi je zdelo, da pri urah glasbene vzgoje vlada neskladje, da učencem ne gre, kot bi
si sama želela, da so prepočasni … Takrat so se v meni porajali dvomi; jim bo sploh uspelo
doseči cilje? Že naslednjo uro pa je učni proces zopet stekel s polno hitrostjo. Zmeda se je
izkazala kot del procesa ustvarjanja, včasih celo nujno potrebna.
Povratne informacije
Samoregulativno učenje daje velik pomen povratnim informacijam med učenjem, ki učence
spodbujajo k spremljanju učinkovitosti lastnih učnih metod ali strategij. Tudi razširitev oblik
oz. načinov preverjanja in ocenjevanja znanja (več avtentičnega, življenjskega, praktičnega in
problemskega) je nujno potrebna, če želimo pri učencih preveriti čim širšo paleto glasbenih
znanj. Pri načinih za preverjanje bi morali upoštevati različne vrste učenja, ki jih učenci
izkusijo, kadar nastopajo, ustvarjajo in vrednotijo umetniška dela. Glede na to, da je vse večji
poudarek na formativnem, razširjenem kontekstu in oblikah preverjanja, se pojavlja tudi
zahteva po spremembi ocenjevanja. Zagotoviti je potrebno, da učenci v učnem procesu
prejemajo povratne informacije, ki so natančen, objektiven opis različnih dimenzij znanja in
spretnosti. Zato sem jim v eni izmed učnih ur zastavila vprašanji:
»Ali dobite dovolj povratnih informacij s strani učitelja in sošolcev?« in »Kako vam te
služijo pri vašem delu?«
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Učinkovita povratna informacija upošteva proces učenja in rezultate ter učence spodbudi k
spremljanju lastnega napredka. Učenci so se s tem vprašanjem prvič srečali na začetku leta
pri seznanjanju s kriteriji in opisniki za preverjanje in ocenjevanje glasbenega znanja.
Prizadevali so si za izboljšanje svojega dela in pričakovali, da jih bo povratna informacija
opremila z napotki, kaj in kako bi pri svojem delu lahko še izboljšali. Večina učencev je v
svojih refleksijah zapisala, da dobijo dovolj povratnih informacij, tako s strani učitelja kot tudi
sošolcev, s pomočjo katerih bolje in hitreje napredujejo pri svojem delu.
O tem govorijo njihovi zapisi:
Dobim dovolj povratnih informacij, ki jih skušam pri svojem delu upoštevati kolikor se le
da (RDZ 2).
Da, dobimo dovolj povratnih informacij. Učiteljica nam je npr. svetovala, naj najprej
napišemo besedilo in šele nato ustvarimo glasbo. To smo upoštevali, čeprav smo sami
najprej poskusili iti po obratni poti, ki pa je bila zamudna in neučinkovita (RDZ 3).
Da, s strani učiteljice dobimo dovolj povratnih informacij. Te se nanašajo na delo v naši
skupini, ustvarjanje melodije in na ustvarjalni proces. Učiteljica nam je svetovala, naj se
razdelimo v manjše skupine, kar se je izkazalo kot zelo pomembno (RDZ 5).
Dovolj povratnih informacij dobim s strani učiteljice. Sošolci mi sicer povedo, kaj lahko
še popravim in izboljšam, pa se mi vseeno zdi, da bi bila povratna informacija lahko iz
njihove strani še bolj izčrpna. S pomočjo povratnih informacij napredujem bolje in
hitreje (RDZ 6).
Kljub vsem pozitivnim opažanjem, ki so jih izrazili učenci v zgornjih zapisih, pa sta mojo
pozornost še posebej pritegnila naslednja zapisa:
Ker ne dobim skoraj nobene povratne informacije, poskušam pogledati na svoje delo
predvsem skozi svoje oči. Moj glavni fokus je torej usmerjen v moje delo (RDZ 11).
Potrebujem več povratnih informacij. Kljub temu, da se trudim delati, čutim neko
razočaranje in ne vem zakaj. Pri svojem delu nekaj pogrešam, a ne vem, kaj bi to bilo
(RDZ 1).
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Oblak 3: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o
povratnih informacijah
Najprej sem bila izredno vesela, ker so učenci v svojih refleksijah izrazili stvari tako, kot so jih
dejansko doživljali. Že v pogovoru v fokusni skupini sem jih seznanila s tem, da je
pomembno, da stvari povedo, kot jih dejansko vidijo in doživljajo. Enako je bilo z njihovimi
refleksijami. Zelo me je veselilo, da sem dobila vpogled v to, kaj se dogaja v glavah učencev
in kako doživljajo učni proces. Ob branju zapisa učenca, ki je napisal, da ne dobi skoraj
nobene povratne informacije, sem bila najprej precej osupla. Kako je to mogoče, saj sem jim
vendarle ves čas na razpolago, sem se spraševala. Potem pa sem se z mislimi poglobila v
učne ure, ki so bile za nami. V trenutku mi je bilo jasno, da gre za učenca, ki je bil zelo zavzet
za svoje delo, ki je odlično napredoval in za katerega sem bila ves čas prepričana, da me
sploh ne potrebuje. Zato so bile tudi moje povratne informacije omejene pretežno le na
kratke pohvale, ki pa njemu niso omogočale maksimalnega napredovanja in spremljanja
učinkovitosti lastnih učnih strategij. Naslednjo učno uro sem se učencu zahvalila za tako
dragoceno povratno informacijo in se v vseh naslednjih učnih urah trudila, da ne bi še koga
prezrla, misleč, da mojih usmeritev – poglobljenih povratnih informacij – ne potrebuje.
Učenko, ki je zapisala, da potrebuje več povratnih informacij ter da v sebi čuti neko
razočaranje, za katerega ne ve od kod prihaja, sem povabila, da se naslednjo uro oglasi pri
meni in da se o njenih težavah pogovoriva. Učenka se je sošolcem pridružila šele na začetku
tega šolskega leta in ker se ni mogla povsem dobro izražati v angleščini, je sošolci v njeni
skupini niso sprejemali kot enakovredno. Vse to je odkril pogovor z njo, v katerem sva skupaj
iskali in začrtali njeno nadaljnjo pot.
Proti koncu prvega učnega sklopa sem učence ponovno želela spodbuditi k njihovi lastni
refleksiji, tokrat k razmišljanju o ustvarjalnosti.
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Proces ustvarjanja
Ste dovolj eksperimentirali, preizkušali različne možnosti in bili ustvarjalni? Tokrat so svoje
misli usmerili predvsem v proces ustvarjanja glasbenih vsebin, v katerega so bili vključeni.
Učenci so v ustvarjalnem procesu posvetili veliko pozornosti predvsem spreminjanju besedila
in iskanju prave melodije.
O tem govorijo naslednji zapisi:
Veliko sprememb sem vnesel predvsem v melodijo, nekoliko manj v besedilo. Menim,
da sem veliko eksperimentiral, predvsem pa sem se posvečal ustvarjanju glasbe (RDZ
1).
Mislim, da nisem veliko eksperimentiral. Zapisal sem predvsem stvari, ki so se porodile
v moji glavi. Se mi pa zdi, da sem bil zelo ustvarjalen, mogoče včasih celo preveč (RDZ
11).
V naši skupini smo preizkušali različne ideje in iskali rešitve, s katerimi smo želeli
popraviti napake. Bila sem polna idej, čeprav niso bile vedno najboljše (RDZ 8).
Preizkusila sem veliko stvari. Na primer, delati v večji/manjši skupini. Zdi se mi, da sem
bila ustvarjalna, vendar pa o tem zelo težko presojam sama. Mislim, da bodo o tem več
povedali moji sošolci (RDZ 6).
Če bi bili v moji skupini bolj skoncentrirani na začetku, potem bi naša skladba imela bolj
zanimiv začetek. No, pa je kljub temu v njej precej domišljije, še posebej v besedilu (RDZ
5).

Oblak 4: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o
procesu ustvarjanja
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Preden sem prebrala njihove refleksije, se je v meni porajalo vprašanje, kaj pa, če bodo
napisali, da jim je ustvarjalnost predstavljala prevelik izziv in jim ni uspelo kaj dosti? Zgodilo
pa se je prav nasprotno. Učenci so bili nad ustvarjalnostjo navdušeni, kar so še posebej
izrazili v drugem in tretjem pogovoru v fokusni skupini. Najbolj presenetljivo pa je bilo, da je
prav vsem učencem uspelo tako ustvariti kot tudi izvesti skladbo, kar se je prvič zgodilo v
vseh petih letih, odkar so učenci osmih razredov bili udeleženi v učni sklop namenjen
ustvarjanju glasbe na besedilo pesmi.
Samoocenjevanje in samovrednotenje
Ker sem se v raziskavi ukvarjala s tem, kako vključiti učence v proces preverjanja in
ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, je bila moja nalogaomogočiti in strukturirati učno
okolje, kjer so bili učenci deležni vodenja in podpore pri razvijanju spretnosti za
samoocenjevanje in samovrednotenje.
Ob zaključku prvega akcijskega cikla so učenci odgovorili na pet vprašanj, ki so bila
namenjena samovrednotenju – spoznavanju učenčevih spoznavnih procesov prvega učnega
sklopa, in sicer:
- Kako bi opisal učni sklop, v katerem si ustvarjal glasbo in besedilo?
- Si se naučil kaj, kar je zate še posebej dragoceno?
- Je bilo kaj zabavnega?
- Si bil nad čim razočaran?
- Če bi imel možnost ponovno ustvarjati glasbo in besedilo, bi kaj storil drugače?
Ker je cilj sodobnih pojmovanj učenja učenje samo in ne merjenje rezultatov oziroma
dosežkov, veliko strokovnjakov priporoča sodelovanje učencev na vseh stopnjah ocenjevanja
znanja (Razdevšek Pučko, 1996, str. 417):
- pri načrtovanju: učenec naj ima možnost vplivati na čas, ko bo svoje znanje izpostavil
učiteljevi presoji;
- pri učenju: samovrednotenje se pojavlja kot sestavni del formativnega ocenjevanja, z
namenom izboljšanja učenja; z aktivno vlogo učenca pri ugotavljanju pomanjkljivosti
učenja se možnost za izboljšanje veča;
- v izpeljavi: učitelj naj skupaj z učencem izbere njemu najljubšo obliko (ustno, pisno,
praktično) preverjanja in ocenjevanja;
- v vrednotenju: učenci naj vrednotijo dosežke, od njih se pričakuje refleksija v procesu
učenja in poučevanja.
V prvem vprašanju: »Kako bi opisal učni sklop, v katerem si ustvarjal glasbo in besedilo?«
so učenci svoje misli najprej usmerili v posamezne korake ustvarjalnega procesa (zapis
besedila, preizkušanje in iskanje primernih inštrumentov, oblikovanje melodije), ki so jih
vodili do končnega rezultata – skladbe, ki so jo ustvarili. Ustvarjanje glasbe se jim je zdelo
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zanimivo, zabavno in zahtevno, hkrati pa jih je veselilo, da so ob ustvarjanju glasbe imeli
možnost izraziti svoje misli in občutke.
O tem govorijo naslednji zapisi:
Učili smo se, kako zapisati melodijo in ustvariti glasbo. Lahko sem izrazila svoja čustva.
Ustvarila sem nekaj, kar je prišlo iz mojega srca (RDZ 1).
Bilo je zelo zabavno, vendar pa smo morali modro razpolagati s časom in veliko vaditi
(RDZ 3).
Ustvarjanje glasbe je bilo zares zanimivo, pri tem pa smo morali vložiti veliko truda in
dela (RDZ 9).
Bilo je zelo zabavno, ampak doseči cilj in ustvariti glasbo pa je zares nekaj zelo
zahtevnega (RDZ 10).
V kratkem času sem se zelo veliko naučil. Morali smo uporabiti glasbene spretnosti in
bilo mi je lepo (RDZ 12).

Oblak 5: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri refleksiji učencev na prvi učni sklop
Ob vprašanju: »Si se naučil kaj, kar je zate še posebej dragoceno?« so učenci veliko
pozornost namenili spoznanjem, do katerih so prišli z delom v skupinah. Skupinsko delo ima
svoja pravila in omejitve, hkrati pa omogoča brezmejno širino, ko se skupaj strne več glav.
Nekateri so se veselili svojih občutkov, ki so se jim porodili ob ustvarjanju glasbe in prvega
srečanja z igranjem na inštrumente, drugi pa so cenili izkušnje, ki so jih ob tem pridobili ter
npr. premagali strah pred nastopanjem.
Vse to so izrazili v naslednjih zapisih:
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Zame so bili najbolj dragoceni občutki, ki so se mi porajali ob komponiranju in
poslušanju glasbe, ki sem jo ustvarila (RDZ 1).
Ko delaš v skupini, obstajajo določene meje, preko katerih ne moreš iti (RDZ 3).
Zame je bilo dragoceno spoznanje, kako deluje skupina in kako brezmejne so možnosti,
ko ustvarjaš glasbo (RDZ 5).
Da smo opravili svoje delo več kot odlično in da je prav vse mogoče, ko se skupaj strne
več glav (RDZ 7).
Naučil sem se peti brez strahu (RDZ 9).
Pridobil sem dragocene izkušnje, kako se komponira glasba (RDZ 8).
Zame je bilo najbolj dragoceno, ker sem lahko igral na inštrument. To je bilo zame prvič
v življenju (RDZ 4).

Oblak 6: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o
dragocenih spoznanjih iz prvega učnega sklopa
Ob vprašanjih »Je bilo kaj zabavnega?« in »Si bil nad čim razočaran?« je bilo zelo zanimivo,
da so učenci zabavo povezali predvsem s procesnimi cilji (komponiranje, ustvarjanje, delo v
skupini), razočaranje pa izrazili predvsem nad nekaterimi svojimi dosežki (besedilom,
skladbo, izvedbo). Učenci so samostojno presojali svoje dosežke in dosežke svojih sošolcev,
glede na kriterije, ki so jih dobili na začetku šolskega leta. Ti kriteriji so vključevali tako
procesne cilje (napredek, proces ustvarjanja …) kot tudi končne dosežke (izvedbo, skladbo
…), kar je pripomoglo k temu, da so za svoje delo dobili boljše ocene, kot če bi ocenjevali le
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končne rezultate. V mednarodnih šolah se namreč ocenjuje tako proces kot tudi končni
rezultat; oba sta enako pomembna.
»Je bilo kaj zabavnega?«
O tem govorijo njihovi zapisi:
Zabavno je bilo ustvarjati melodijo in vaditi (RDZ 1).
Najbolj zabavne so bile prav naše izvedbe skladb (RDZ 10).
Navdušena sem bila nad delom v skupini, ker je bilo skoraj vedno zares zabavno (RDZ
5).
Bilo je prijetno; všeč mi je bilo, ko smo komponirali glasbo (RDZ 2).

Oblak 7: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, če je
bilo pri pouku kaj zabavnega
»Si bil nad čim razočaran?«
Najbolj sem užival, ko sem ustvarjal glasbo. Nikakor pa mi ni bilo všeč, ko so mi sošolci
rekli, da je moja skladba izvrstna. Tega nikakor nisem želel slišati (RDZ 4).
Želim si, da bi ustvaril boljšo skladbo (RDZ 12).
Moja klavirska izvedba bi lahko bila boljša (RDZ 3).
S pesmijo, ki je nastala v naši skupini, nisem bil zadovoljen (RDZ 11).
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Oblak 8: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, če so
bili nad čim razočarani
V zadnjem vprašanju: »Če bi imel možnost ponovno ustvarjati glasbo in besedilo, bi storil
kaj drugače?«, je večina učencev odgovorila, da ne bi spremenila ničesar. Le nekateri učenci
bi spremenili skladbo oz. melodijo in več časa posvetili vadenju.
Ob pogovoru ob zaključku prvega učnega sklopa se je v razredu razvila precej burna debata,
ki se je v veliki meri nanašala na skupinsko delo. Z učenci sem želela časovno opredeliti
zaključek sklopa – izvedbe skladb, ki so jih ustvarili. Predvsem učenci, ki so ustvarjali skladbe
v skupinah, so potrebovali več časa. Njihovi razlogi so bili predvsem v skupinskem delu, ki je
zahteval veliko prilagajanja, usklajevanja in dogovarjanja. Pogosto je kdo izmed članov
skupine manjkal, kar je njihovo delo še dodatno otežilo. Učencem sem predlagala, da bi bilo
morda smotrno k delu v naslednjem učnem sklopu pristopiti individualno, vendar pa so temu
odločno nasprotovali. Izpostavili so pomen skupinskega dela, razvijanje socialnih veščin,
učenje drug od drugega, druženje s sošolci ..., ki se jim je zdelo neprecenljivo. Ob tej
priložnosti sem pogovor ponovno usmerila v priložnosti, odgovornosti in dolžnosti, ki jih
skupinsko delo prinaša, kar je bistveno pripomoglo k dogovoru o časovni določitvi zaključka
prvega učnega sklopa.

2.3.2.1 ANALIZA GRAFOV DINAMIKE DELA UČENCEV VZDOLŽ ČASOVNE PREMICE V PRVEM
UČNEM SKLOPU
Na koncu prvega in drugega akcijskega kroga so učenci kot del lastne refleksije narisali grafe,
v katerih so izrazili:
- zanimanje, ki so ga izkazali za učenje/delo,
- energijo skupine/posameznika za učenje/delo in
- znanje, ki so ga pridobili.
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Učence sem na koncu obeh akcijskih krogov spodbudila, da so grafu dodali še področja, ki so
jih želeli sami ovrednotiti, pri čemer se je večina učencev odločila dodati področje
umetniškega razvoja.
Na koncu prvega akcijskega kroga so nekateri učenci, poleg umetniškega razvoja, dodali še
naslednja področja: delavnost, motivacijo učitelja, pomoč drugim, samo-motiviranost ter
prijaznost, ki so jo izkazali do drugih.
Zanimanje, energija za učenje in znanje – vsi učenci
Graf 1 prikazuje povprečje vseh treh področij (zanimanje za učenje, skupinsko oz. lastno
energijo za učenje ter količino znanja, ki so ga pridobili) vseh učencev vključenih v raziskavo v
obdobju od oktobra do februarja.
Prvi učni sklop oz. akcijski cikel je trajal od meseca oktobra do februarja. Iz grafa je razvidno,
da sta področji zanimanja in energije učencev za delo kmalu po začetku začela nekoliko
upadati, nato pa sta sredi januarja ponovno narasli. V celotnem prvem sklopu pa je naraščal
nivo znanja, ki so ga učenci pridobili. To bi lahko pripisali dejstvu, da se je večina učencev
srečala s tovrstnim ustvarjanjem glasbenih vsebin prvič, kar je zahtevalo od njih učenje,
odkrivanje in spoznavanje novih stvari na vsakem koraku.
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Graf 1: Povprečje vseh učencev, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna energija,
znanje, v obdobju oktober–februar
Upad zanimanja v prvem učnem sklopu bi lahko pripisali dolžini prvega učnega sklopa, ki je
trajal pet mesecev, izzivom, s katerimi so se soočali učenci pri delu v skupinah in dejstvu, da
so se prvič srečali z ustvarjalnim procesom.
O tem govorijo njihove izjave:
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… običajno ne morem dobro delati, kadar sem v skupini z Laro, vendar pa moram
priznati, da nama je šlo tokrat zares dobro. Ne tako zelo na samem začetku, nato pa
vse bolj … (RDZ 6).
V naši skupini smo najprej poskusili ustvariti melodijo brez besedila. Zdelo se nam je, da
bo tako najlažje, vendar pa nam je šlo zelo počasi. Nato nam je učiteljica svetovala, naj
najprej napišemo besedilo. Napisali smo ljubezensko pesem, v nadaljevanju pa zanjo
ustvarili še glasbo. Ta način se je izkazal kot veliko bolj učinkovit (RDZ 2).
V prvi skupini nas je bilo več in zato je bilo naše delo veliko težje uskladiti (RDZ 3).
Upad zanimanja bi lahko pripisali tudi dejstvu, da učenci v prvem akcijskem ciklu niso
ozavestili metakognitivnih procesov oz. bili vključeni v samoregulacijo učnega procesa do te
mere kot v drugem akcijskem ciklu, kar sta pokazali analizi 2. in 3. pogovora v fokusni
skupini.
Tudi analiza mojega raziskovalnega dnevnika, ki sem ga pisala po vsaki uri, je pokazala, da sta
bila meseca november in december problematična iz več vidikov. V mesecu novembru so
učitelji drugih predmetov pogosto jemali učence od pouka glasbene vzgoje, pojavljali so se
problemi v skupinah, ker so nekateri učenci bili zelo dominantni, drugi pa pogosto odsotni,
poleg tega pa sem v mesecu novembru eno uro posvetila učenki, ki me je prosila, če ji
pomagam razložiti snov nauka o glasbi, ker je v naslednjih dneh pisala preizkus znanja pri
tem predmetu. Vse to je vplivalo na dinamiko dela. Velika sprememba pa se je zgodila zadnjo
uro glasbene vzgoje pred božično-novoletnimi prazniki, ko sem učencem predlagala, da bi
peli božične pesmi, a so to odločno zavrnili, ker so želeli nadaljevati s svojim delom. Nad
njihovo odločitvijo in zanimanjem, ki so ga izkazali, sem bila zelo pozitivno presenečena.
Zanimanje, energija za učenje, znanje, umetniški razvoj in motivacija – štiri učenke iz iste
skupine
Dinamika dela v skupinah je razvidna iz naslednjih grafov, ki prikazujejo samorefleksijo štirih
učenk, ki so sodelovale v isti skupini. Graf 2 prikazuje njihovo zanimanje, ki je kmalu po
začetku učnega procesa začelo upadati, nato pa sredi decembra začelo strmo naraščati vse
do zaključka učnega sklopa. Ena učenka pa je ohranila zanimanje do decembra, nato je to
začelo upadati do zaključka učnega sklopa.
Predvidevam, da je zanimanje pri teh učenkah upadlo, ker so se v skupini soočale s težavami,
ki jih prinaša sodelovalno delo in učenje. Tudi analiza njihovih razvojnih delovnih zvezkov je
pokazala, da so imele veliko težav z usklajevanjem idej, prilagajanjem druga drugi in iskanjem
skupnih rešitev.
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Graf 2: Skupina štirih učenk, področje: zanimanje, v obdobju oktober–februar
Graf 3 prikazuje energijo skupine, katere rahel upad (v novembru in decembru) sta občutili
dve učenki, medtem ko sta bistveno večji tako upad kot tudi vzpon delovne energije občutili
drugi dve učenki v enakem obdobju.
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Graf 3: Skupina štirih učenk, področje: energija skupine, v obdobju oktober–februar
Predvidevam, da je upad energije v skupini, ki je bil nekoliko manjši v primeru prve in četrte
učenke in nekoliko večji v primeru druge in tretje učenke, povezan z odnosi, ki so se razvili v
skupini. Prva in četrta učenka sta bili zelo povezani med seboj, prav tako pa tudi druga in
tretja učenka. In prav njihovim odnosom in prijateljstvu, ki se je razvilo med njimi, bi morda
lahko pripisali razlog, zakaj so učenke področje energije ovrednotile na zgoraj prikazan način.
Graf 4 prikazuje nivo novo pridobljenega znanja skupine in je bil zelo različen pri vseh štirih
učenkah. V primeru prve učenke je nivo znanja strmo upadalo vse do sredine decembra,
nato pa rahlo naraščalo do konca učnega sklopa, med tem ko je v primeru druge učenke
rahlo upadalo skozi celoten učni sklop. Nivo novo pridobljenega znanja tretje učenke je
strmo naraščalo vse do sredine decembra, nato začelo rahlo upadati in zopet naraslo proti
koncu učnega sklopa od sredine januarja naprej. Nivo novo pridobljenega znanja četrte
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učenke pa je strmo naraščalo le do sredine novembra, nato začelo rahlo upadati in zopet
naraslo prosti koncu učnega sklopa od sredine januarja naprej.
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Graf 4: Skupina štirih učenk, področje: znanje, v obdobju oktober–februar
To bi lahko pripisali dejstvu, da so učenke imele zelo različno glasbeno predznanje in
izkušnje. Nekatere učenke so poznale note in lestvice ter imele izkušnje z igranjem
inštrumentov, druge pa so se prvič srečale s predmetom glasbena vzgoja.
Graf 5 prikazuje umetniški razvoj učenk, področje, ki so ga izbrale tri učenke in je v primeru
vseh treh naraščal v prvem delu učnega sklopa, nato v januarju rahlo upadel in zopet doživel
razcvet proti koncu učnega sklopa.
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Graf 5: Učenke 1, 2, 3, področje: umetniški razvoj, v obdobju oktober–februar
Morda bi njihovo raznolikost doživljanja umetniškega razvoja lahko pripisali različni dinamiki
dela v prvem učnem sklopu, kjer je vsaka učenka sledila svoji poti ustvarjanja glasbenih
vsebin.
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Graf 6 prikazuje delavnost učenke in motivacijo učiteljice, ki ju je izbrala in ovrednotila ena
učenka.
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Graf 6: Učenka 3, področji: delavnost in motivacija učiteljice, v obdobju oktober–februar
Iz grafa je razvidno, da je delavnost učenke začela upadati v sredini novembra, sorazmerno z
zaznavanjem upada motivacije učiteljice, kar je identično z mojim vrednotenjem lastne
zavezetosti. Delavnost učenke je potem zopet rahlo narasla, medtem ko je motivacija
učiteljice, po njenem mnenju, še naprej rahlo upadala. Zelo zanimivo je, kako se naša
doživljanja dogajanja v razredu lahko razlikujejo med seboj.
Dinamika razreda, zanimanje učencev, zavzetost učiteljice–učiteljica
Graf 7 prikazuje moje vrednotenje lastne zavzetosti za delo, doživljanje dinamike razreda in
zanimanja učencev za delo.
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Graf 7: Učiteljica, področja: vrednotenje zavzetosti za svoje delo, doživljanje učenčevega
zanimanja za delo in dinamika razreda, v obdobju oktober–februar
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Iz grafa je razvidno, da je moja zavzetost po prvem mesecu, ko sem učence seznanila s koraki
procesa ustvarjanja, nekoliko upadala. Učenci so prevzeli odgovornost za svoje učenje in
imela sem občutek, da me pri svojem delu ne potrebujejo več toliko. Sredi novembra in v
začetku decembra pa sem opazila upad njihovega zanimanja in energije, zato se je moja
zavzetost v tem obdobju povečala in nato zopet upadla, ko so učenci v januarju zaključevali
svoje skladbe, se pripravljali na izvedbe ter bili polni energije in zanimanja za svoje delo.
Zanimanje, energija za učenje, znanje in umetniški razvoj – tri učenke iz iste skupine
V nadaljevanju je prikazana dinamika skupinskega dela skupine, v katero se bile vključene tri
učenke. Graf 8 prikazuje nivo njihovega zanimanja za delo, ki je v primeru dveh učenk
nekoliko upadlo v mesecu novembru in nato zopet naraslo sredi decembra, medtem ko je
zanimanje tretje učenke naraslo v novembru in kmalu zatem začelo upadati vse do januarja.
Zanimanje dveh učenk je ponovno začelo upadati do sredine januarja in potem v primeru
vseh treh učenk zopet naraščalo do konca učnega sklopa.
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Graf 8: Skupina treh učencev, področje: zanimanje, v obdobju oktober–februar
Razlogi za velik upad zanimanja tretje učenke se kažejo v zapisih v njenem razvojnem
delovnem zvezku, kjer je o svoji vlogi v skupini npr. zapisala:
Dobro se počutim, nisem žalostna in ne vesela. Ne vem prav dobro, kako mi bo šlo, ker
ne poznam not, prav tako nisem dobra v igranju inštrumentov (RDZ 1).
Potrebujem več povratnih informacij. Kljub temu, da se trudim delati, čutim neko
razočaranje in ne vem zakaj. Pri svojem delu nekaj pogrešam, a ne vem, kaj bi to bilo
(RDZ 1).
Tudi v svoji refleksiji na koncu prvega učnega sklopa je napisala, da bo v naslednjem učnem
sklopu delala sama.
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Graf 9 prikazuje energijo skupine, katere upad (skupaj z upadom zanimanja) so doživele
učenke sredi novembra. Naraščanje energije sta dve učenki občutili že decembra, tretja pa
sredi januarja. V tem času je ena učenka ponovno občutila upad energije, kar se je odražalo
tudi pri izvedbi njihove skladbe.
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Graf 9: Skupina treh učenk, področje: skupinska energija, v obdobju oktober–februar
Predvidevam, da je upad energije učenk mogoče pripisati dolžini prvega učnega sklopa in
dejstvu, da učenci v prvem učnem sklopu niso imeli časovnih pritiskov. Ko pa so se učenke
začele pripravljati na izvedbo svoje skladbe, je njihova energija v primeru dveh učenk začela
naraščati, v primeru tretje učenke, ki s svojo izvedbo ni bila zadovoljna, pa upadati.
O tem govori njen zapis v razvojnem delovnem zvezku:
Moja klavirska izvedba bi lahko bila boljša (RDZ 3).
Graf 10 prikazuje nivo novo pridobljenega znanja, ki je v primeru dveh učenk večino časa
strmo naraščalo, v primeru tretje pa je po rahlem vzponu v začetku učnega procesa tako
ostalo vse do zaključka učnega sklopa. Vse tri učenke so imele veliko glasbenega predznanja,
ker so že več let igrale klavir, vendar pa so se tokrat prvič srečale z ustvarjanjem glasbenih
vsebin.
Ugotovitve podpira trditev ene izmed učenk, ki je zapisala:
Ugotovile smo, da je precej težje, kot smo pa mislile, uskladiti petje, ritem, harmonijo in
igranje inštrumentov (RDZ 5).
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Graf 10: Skupina treh učenk, področje: znanje, v obdobju oktober–februar
Analiza razvojnega delovnega zvezka je pokazala, da je druga učenka, katere nivo novo
pridobljenega znanja je po rahlem vzponu v začetku učnega skopa ostalo tako vse do
zaključka učnega sklopa, bila pogosto odsotna od pouka. Tudi njeni odgovori na vprašanja,
katero znanje potrebuje za dosego ciljev, so bili ne dovolj specifični, na kar sem jo v svojih
povratnih informacijah tudi opozarjala.
Graf 11 prikazuje doživljanje umetniškega razvoja učenk, ki je v primeru dveh učenk po
manjšem upadu decembra v nadaljevanju pretežno naraščalo, v primeru tretje učenke pa
strmo padalo od novembra do sredine januarja in naraslo šele proti koncu učnega procesa.
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Graf 11: Skupina treh učenk, področje: umetniški razvoj, v obdobju oktober–februar
Morda bi raznolikost vrednotenja umetniškega razvoja učenk lahko pripisali dejstvu, da vsak
izmed nas doživlja umetnost na svoj način. Dve učenki sta tako čutili večji umetniški razvoj
ob ustvarjanju glasbenih vsebin, tretja učenka pa ob izvajanju njihove skladbe.
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Zanimanje, energija za učenje, znanje in področja, ki so jih učenci sami dodali – posamezni
učenci
V nadaljevanju grafi prikazujejo refleksije učencev, ki se niso odločili za skupinsko delo in so k
ustvarjanju glasbe pristopili samostojno.
Graf 12 prikazuje učenca, katerega interes in nivo novo pridobljenega znanja sta ves čas
naraščala, medtem ko je njegova energija sredi novembra začela upadati. Kot dodatno
področje, ki ga je ovrednotil, je učenec izbral pomoč drugim, ki je nekoliko upadla decembra
in potem zopet naraščala vse do konca učnega sklopa.
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Graf 12: Učenec, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna energija, znanje, pomoč
drugim učencem, v obdobju oktober–marec
Zelo zanimivo je, kako je učenec ovrednotil področja v prvem učnem sklopu, kjer sta področji
interes in znanje ves čas strmo naraščali, med tem ko je njegova energija za delo, kmalu po
začetku učnega sklopa, začela strmo upadati. Morda bi ob tem lahko sklepali, da se je učenec
ob usvajanju novega znanja in izkazanem interesu za delo hkrati izčrpaval in zato čutil tako
velik upad svoje energije.
Graf 13 prikazuje refleksijo učenca, katerega energija in zanimanje za delo ter prijaznost do
sošolcev so sredi januarja nekoliko upadle. To je bilo obdobje, ko je bilo potrebno veliko
vztrajnosti in vadenja, v zadnjem mesecu pa so ta področja nekoliko narasla. Graf prikazuje
upad znanja v novembru, nato vzpon pridobivanja novega znanja do sredine januarja in nato
zopet upad znanja vse do konca učnega sklopa.
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Graf 13: Učenec, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna energija, znanje,
prijaznost do sošolcev, v obdobju oktober–marec
Predvidevam, da je upad energije, zanimanja in pridobivanja novega znanja učenca mogoče
pripisati dolžini prvega učnega sklopa in dejstvu, da je učenec med samimi učnim sklopom
razmišljal, da bi se morda pridružil kateri izmed skupin. Zato se je trudil biti prijazen do
sošolcev, kar pa mu ni najbolje uspevalo, saj ga učenci sredi ustvarjalnega procesa niso hoteli
sprejeti v svojo skupino. In morda je prav zato kot četrto področje, ki ga je ovrednotil, izbral
prijaznost do sošolcev.
Graf 14 prikazuje samovrednotenje učenca, katerega interes in lastna motiviranost sta ves
čas učnega procesa naraščala, pridobivanje novega znanja in delovna energija pa sta rahlo
upadla sredi učnega sklopa in se nato zopet začela vzpenjati.
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Graf 14: Učenec, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna energija, znanje, lastna
motiviranost, v obdobju oktober–marec
Gre za učenca, ki je bil zelo motiviran in zavzet za svoje delo. Na začetku učnega procesa je
učenec v svoj razvojni delovni zvezek o svojem delu zapisal takole:
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Moja motivacija izhaja iz lastnega zanimanja, kakšno glasbo in besedilo bom ustvaril.
Morda mi bo skladba prinesla celo svetovno slavo (RDZ 10).
Graf 15 prikazuje refleksijo učenca, katerega energija in pridobivanje novega znanja sta
upadla sredi novembra in potem začela ponovno naraščati do konca učnega sklopa. Njegovo
zanimanje je upadlo decembra, potem pa zopet naraščalo do konca leta. Kot dodatno
področje si je učenec izbral vrednotenje umetniškega razvoja, ki je naraščalo vse do sredine
januarja, nato januarja nekoliko upadlo in potem zopet naraščalo v zadnjem mesecu.
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Graf 15: Učenec, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna energija, znanje,
umetniški razvoj, v obdobju oktober–marec
Predvidevam, da je tudi upad energije, zanimanja in novo pridobljenega znanja tega učenca
mogoče pripisati dolžini prvega učnega sklopa, ki pa je v primerjavi z ostalimi
skupinami/sošolci, ki so podobno ovrednotili področja, začelo nekoliko prej naraščati, in sicer
v mesecu novembru.

2.3.3 POVZETEK UGOTOVITEV PRVEGA CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA – EVALVACIJA
Analiza prvega pogovora v fokusni skupini, razvojnih delovnih zvezkov in dnevnika je prinesla
zanimiv vpogled in dragocena spoznanja o dogajanju v prvem učnem sklopu oz. v prvem ciklu
akcijskega raziskovanja.
Kljub temu, da sem si že pred analizo ustvarila svoje mnenje o poteku dogajanja, pa je
analiza nedvomno prinesla veliko novih spoznanjih in odkritjih, dragocenih za nadaljnje
raziskovanje. Spodaj povzemam najpomembnejša spoznanja.
Učenci so v prvem pogovoru v fokusni skupini razmišljali predvsem o tem, kakšen pomen ima
učenje za njihovo prihodnost, kakšno učenje je smiselno in kako bi jim pri tem lahko bila v
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pomoč preverjanje in ocenjevanje. Želeli so si predvsem, da bi učenje bilo povezano z
resničnim življenjem, da bi imeli znotraj neke teme možnost izbrati področja, ki bi jih
zanimala, da bi znanje odkrivali sami in da bi bilo več sodelovalnega učenja. Med letom bi
želeli dobiti čim več opisnih komentarjev, ki bi jih usmerjali na poti učenja, hkrati pa izrazili,
da jim ocene ne povedo dovolj o njihovem znanju in da pogosto niso pravične.
Pri poučevanju v prvem akcijskem ciklu sem upoštevala njihove želje, analiza razvojnih
delovnih zvezkov pa je pokazala, da so učenci že kmalu po začetku prvega učnega sklopa
svoje navdušenje pripisovali predvsem ustvarjanju glasbe, ki po njihovem mnenju omogoča
svojevrstno izražanje občutkov in misli ter delu v skupinah, ki jih je kljub nekaterim
omejitvam navduševalo. Sama sem se zavzemala, da so bili vključeni v samoregulacijo,
samopreverjanje in samoocenjevanje, pri čemer je igrala zelo velik pomen povratna
informacija. Analiza učenčevih zapisov in refleksij je pokazala, da so učenci pripisali večji
pomen procesu ustvarjanja glasbenih vsebin kot končnim glasbenim dosežkom (skladbam in
izvedbam).
Pri posredovanju povratnih informacij sem se poskušala čim bolj osredotočati na posamezne
vidike nalog (»kaj, kako in zakaj«) in na dajanje predlogov, kako bi jih učenci lahko izboljšali.
Povratne informacije so bile natančne in specifične, pri čemer sem se trudila, da so učence
spodbujale k razmišljanju in iskanju izboljšav pri lastnem delu in nalogah. Sledeč napotkom
Dylana Wiliama sem imela pred seboj vedno eno izmed njegovih »ključnih strategij« o
formativnem vrednotenju, ki govori o pomenu »zagotavljanja povratnih informacij, ki učence
premikajo naprej« (Wiliam, 2013, str. 123).
Iz analize grafov dinamike dela učencev v prvem učnem sklopu sem ugotavljala, kakšno
zanimanje in energijo so učenci izkazali za učenje/delo in koliko znanja so v prvem učnem
sklopu pridobili. Analiza je pokazala, da sta področji zanimanje in energija učencev za delo
kmalu po začetku začeli nekoliko upadati, nato pa sta proti koncu učnega sklopa ponovno
narasli. To bi lahko pripisali dolžini prvega učnega sklopa, izzivom, s katerimi so se soočali
učenci pri delu v skupinah in dejstvu, da so se prvič srečali z ustvarjalnim procesom. V
celotnem prvem sklopu pa je naraščal nivo znanja, ki so ga učenci pridobili. To bi lahko
pripisali dejstvu, da se je večina učencev srečala s tovrstnim ustvarjanjem glasbenih vsebin
prvič, kar je zahtevalo od njih učenje, odkrivanje in spoznavanje novih stvari na vsakem
koraku.
Pri interpretaciji grafov (iskanju vzrokov učenčevega vrednotenja posameznih področij) sem
izhajala iz analize učenčevih razvojnih delovnih zvezkov in svojega raziskovalnega dnevnika.
Interpretacija grafov bi bila lahko veliko bolj poglobljena, če bi jo naredila skupaj z učenci, ob
zaključku učnega sklopa. Če bi imela možnost raziskavo ponovno narediti, bi se z učenci
nedvomno pogovorila o vzrokih njihovega vrednotenja posameznih področij.
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Učenci so na koncu učnega sklopa ocenili svoje delo tako, da so v ocenjevalni rubriki (Priloga
3) pri vsakem kriteriju obkrožili opisnik, ki je po njihovem mnenju odražal nivo znanja, ki so
ga usvojili. Prvi učni sklop je vseboval kriterije:
A) Znanje in razumevanje (dinamičnih oznak, violinskega/basovskega ključa, taktovskega
načina, višajev, nižajev, ritmična notacija, melodična notacija, harmonija,
razumevanje glasbenih elementov).
B) Uporaba (glasbenih spretnosti ustvarjanja in izvajanja glasbenih vsebin, napredek pri
ustvarjanju).
D) Osebna zavzetost (osebna angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter
glasbeno izražanje/proces ustvarjanja glasbenega izdelka).
Zanimivo je bilo, da so bili učenci do svojega dela zelo kritični in da so se pri ocenjevanju
večkrat obrnili na svoje vrstnike in jih prosili za mnenje. Ker je posamezen kriterij razdeljen
na več področij, je to pripomoglo k objektivnosti ocenjevanja. Primerjava rezultatov
ocenjevanja učencev z mojim ocenjevanjem je pokazala, da so učenčeve ocene v veliki meri
sovpadale z mojimi. Pri nekaterih učencih so bila odstopanja za največ tri točke pri
posameznem področju znotraj kriterija, kar pa ni vplivalo na končno oceno. Število točk vseh
ocenjenih področij znotraj kriterijev se na koncu pretvori v oceno.
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2.4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANALIZE PEDAGOŠKEGA PROCESA
DRUGEGA CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA

2.4.1 IZVEDBA DRUGEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI IN ZBIRANJE PODATKOV
Pred začetkom drugega akcijskega cikla akcijskega raziskovanja sem za zbiranje učenčevih
stališč in razumevanje njihovega pogleda na tematiko učenja, poučevanja, preverjanja in
ocenjevanja ter za pridobivanje podatkov izvedla drugi pogovor v fokusni skupini.
Pogovor je trajal le eno šolsko uro, ker smo za prvi akcijski cikel porabili veliko število ur in
nam je za izvedbo drugega ostalo le še devet ur.
Tudi pri vodenju drugega pogovora v fokusni skupini sem ohranila vprašanja iz prvega
pogovora v fokusni skupini (str. 81), ki pa sem jim dodala še vprašanji:
- Kako ste doživljali proces učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja v prvem
učnem sklopu?
- Ali ste dosegli večji napredek in boljše glasbene dosežke, ker ste razvili
samoregulacijske spretnosti?
Učenci so k izvajanju drugega pogovora v fokusni skupini pristopili nadvse odgovorno in
zavzeto izrazili svoja stališča, poglede in mnenja. Z zanimanjem sem prisluhnila njihovim
stališčem o področjih, ki bi jih želeli vključiti v naslednji akcijski cikel. Pred izvedbo pogovora
v fokusni skupini sem predvidevala, da bodo z načinom učnega procesa, pri katerem sem
upoštevala tudi njihove želje iz prvega pogovora v fokusni skupini, nadvse zadovoljni, kar se
je v pogovoru v fokusni skupini potrdilo. Kljub temu pa so izpostavili nekaj področij, ki sem jih
upoštevala pri načrtovanju drugega akcijskega cikla.
2.4.1.1 KODIRANJE
Z analizo zapisa sem dobila štiri kategorije (ustvarjanje, smiselno učenje, doživljanje učenja,
preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen), ki jih v nadaljevanju vsebinsko
opredeljujem in njene vsebine ilustriram z izbranimi citati iz pogovora.
2.4.1.2 DEFINICIJA KATEGORIJ
1. USTVARJANJE:
a) Podkategorija: Zahtevno učenje

Kategorija USTVARJANJE obsega eno pomensko enoto (zahtevno učenje), ki sem jo
kategorizirala v podkategorijo, ki jo opredeljujem v nadaljevanju.
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Učenci so v drugem pogovoru v fokusni skupini izhajali iz pridobljenih izkušenj v prvem
učenem sklopu. Največje navdušenje so izrazili ob misli na ustvarjanje glasbenih vsebin, ki je
bilo, kljub težavnosti, zabavno, lepo in jim je omogočalo izražanje idej.
a) Podkategorija: Zahtevno učenje
Ob ustvarjanju glasbe pa so se soočali tudi s težavami, kako ustvariti besedilo, uskladiti
melodijo in harmonijo. Ustvarjalni proces jih je privedel do spoznanja, da je komponiranje
glasbe zapleteno. Zahtevno pa je bilo tudi delo v večjih skupinah, ki je zahtevalo veliko
prilagajanja.
Menili so:
Vendar pa je bilo težko uskladiti vse – peti, igrati melodijo in izvajati pravi ritem (FS 2/E
4).
Najtežje je bilo ustvariti besedilo (FS 2/E 5).
V večjih skupinah je kdo od članov povzročal problem. Skupinsko delo je veliko bolj
zabavno, vendar pa ima tudi svoje probleme, npr. ko moraš drugim pustiti, da izrazijo
svoje ideje (FS 2/E 10).
2. SMISELNO UČENJE:
a) Podkategorija: Zadovoljstvo
b) Podkategorija: Nezadovoljstvo

Kategorija SMISELNO UČENJE obsega dve pomenski enoti (zadovoljstvo in nezadovoljstvo), ki
sem ju kategorizirala v dve podkategoriji, ki ju opredeljujem v nadaljevanju.
a) Podkategorija: Zadovoljstvo
Učenci so v drugem pogovoru v fokusni skupini izhajali iz izkušenj, ki so jih pridobili v prvem
učenem sklopu. V drugem pogovoru v fokusni skupini se je izkazalo, da so učenci največje
zadovoljstvo pripisali učenju takrat, ko so ustvarjali glasbene vsebine ter hkrati izrazili
navdušenje ob spoznanju, da je učenje lahko tudi zabavno in nepozabno doživetje. Njihova
navdušenost nad ustvarjanjem glasbenih vsebin je bila precej presenetljiva, saj je šlo za
področje, ki ga v prvem pogovoru v fokusni skupini niso niti omenili. Vključenost v ustvarjalni
proces pa jih je pripeljala do povsem novih spoznanj in odkritij o učenju.
O tem govorijo izjave treh različnih udeležencev:
Najbolj sem užival, ko smo ustvarjali glasbo (FS 2/E 6).
Komponiranje glasbe mi je bilo zares všeč. Učenje je zelo drugačno, ko nekaj ustvariš.
Takšno učenje je nadvse zabavno (FS 2/E 7).
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Lepo je, ko lahko izraziš svoje ideje. Ustvarjanje je bilo zame nekaj, kar ne bom nikoli
pozabila (FS 2/E 8).
Ob navdušenju, ki so ga izrazili ob ustvarjanju glasbenih vsebin, pa so svoj pogled usmerili
tudi v prihodnost, v drugi učni sklop, ter izrazili vse tisto, kar bi v njem bilo smotrno
spremeniti in narediti drugače.
V pogovoru o načrtovanju naslednjega akcijskega cikla, v katerem je bila naloga učencev
ustvariti skladbo v impresionističnem stilu, so učenci izpostavili, da potrebujejo časovne
omejitve in da si želijo, da bi v naslednjem učnem sklopu skupaj natančno načrtovali
posamezne etape njihovega dela. V naslednji uri smo natančno opredelili »kaj, kako in do
kdaj« bodo potekale posamezne učne aktivnosti. Do konca šolskega leta smo imeli na
razpolago le še devet ur pouka. Skupaj smo določili roke, ki so bistveno pospešili njihovo
delo.
O časovnem načrtovanju govorijo izjave treh udeležencev:
Potrebujemo načrt, do katerega datuma moramo storiti kaj in kako (FS 2/E 22).
Natančen urnik nas bo usmerjal in včasih prisilil, da bomo delali hitreje (FS 2/E 23).
Pomembno je, da urnik oblikujemo skupaj. Tako bomo prevzeli odgovornost za svoje
delo (FS 2/E 25).
Prav tako so izrazili željo, da bi imeli možnost prehajanja iz skupine v skupino, pri čemer sem
se spraševala, kakšna bo kvaliteta njihovega dela in predvsem kakšni bodo njihovi glasbeni
dosežki. V drugem učnem sklopu so ustvarjali skladbo v impresionističnem stilu (z uporabo
bogatih zvočnih barv, pentatonskih in celotonskih lestvic, paralelnim nizanjem tonov,
kromatično obarvanih akordnih zvez in podajanjem trenutnih vtisov).
Menili so:
Želimo si mešane skupine, prehod iz ene skupine v drugo in da bi še naprej imeli
možnost izbrati, s kom bomo v skupini (FS 2/E 28).
Učenci so izrazili tudi željo, da bi cel razred ustvaril skupno skladbo, ki bi jo potem predstavili
na valeti. Dogovorili smo se, da bo vsak posameznik oz. skupina sestavila skladbo, v kateri bo
izrazila vtise iz šolskega življenja (celotnega šolanja oz. letošnjega šolskega leta), potem pa
bomo razmislili, kako bi te vtise lahko povezali med seboj, ustvarili nekakšen kolaž in se s
skladbo, če se bo izkazalo, da je primerna, predstavili na zaključni šolski prireditvi
devetošolcev – valeti. V skladbo so želeli vključiti tudi računalniške zvoke, kar sem toplo
pozdravila.
Svoje želje so izrazili v naslednjih stavkih:
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Zanimivo bi bilo, če bi cel razred ustvaril skupno skladbo, pri čemer bi manjše skupine
ustvarile posamezne delčke, ki bi jih potem sestavili v celoto (FS 2/E 29).
Pri ustvarjanju bi inštrumentom, ki jih imamo na razpolago, dodali še računalniške
zvoke (FS 2/E 30).
Glasbi želimo dodati moderne zvoke in različne efekte (FS 2/E 31).
Nekateri učenci pa so preprosto izjavili zadovoljstvo nad poukom, ki so ga bili deležni, in so
želeli, da bi bilo še naprej tako, kot je bilo.
Menili so:
Nimam nobenih komentarjev, ker se pri glasbi odlično počutim. Želim si, da bi bilo še
naprej tako, kot je bilo do sedaj (FS 2/E 35).
b) Podkategorija: Nezadovoljstvo
Nad urami glasbe so bili razočarani, ko so imeli nadomeščanje in je z njimi bila druga
učiteljica. Izpostavili so njeno nezaupanje do njihovega dela, kar govori o učiteljih, ki ne
poznajo metod in tehnik ustvarjanja, ki zahtevajo sproščeno klimo, ki omogoča pogovor,
klepet, iskanje novih idej ... Pouk, kjer učenci v tišini poskušajo priti do pravih rezultatov, ne
omogoča ustvarjanja glasbenih vsebin in zato me ni presenetila reakcija učencev in debata,
ki se je ob tem razvila.
Svoja menja so izrazili v naslednjih stavkih:
Ure, ko smo imeli nadomeščanje, nam niso bile všeč. Učiteljica nam je rekla, da nič ne
delamo, samo klepetamo (FS 2/E 15).
Učiteljica nam ni verjela, da ustvarjamo glasbo, rekla je: »Ah, saj samo govorite in nič
ne delate« (FS 2/E 16).
Razočarani smo bili nad njenim nezaupanjem (FS 2/E 17).
Izpostavili so tudi problem majhnega števila ur glasbe, odpadanje ur in omejenosti z izborom
inštrumentov. Glasba se izvaja le enkrat tedensko, kar je pri učencih povzročilo, da so v
vmesnem času marsikaj pozabili. Prav tako pa je kar nekaj učencev želelo ustvarjati glasbo za
klavir, kar pa je ob dejstvu, da sta v glasbeni učilnici le pianino in električni klavir,
predstavljalo problem. Učenci so si pomagali s ksilofonom, kitaro, zvončki in harmoniko, a so
kljub temu nad pomanjkanjem inštrumentov izrazili precejšnje nezadovoljstvo.
O tem govorita naslednji izjavi:
Včasih nam je glasba odpadla in potem nismo mogli vaditi. Pa tudi na inštrumente smo
morali čakati. Če nam je glasba odpadla, imamo jo le enkrat na teden, potem smo v
vmesnem času veliko pozabili (FS 2/E 9).
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Glasbo imamo le enkrat na teden, kar ni dovolj, ker vmes veliko pozabiš (FS 2/E 11).

3. DOŽIVLJANJE UČENJA:
a) Podkategorija: Ustvarjanje glasbenih vsebin
b) Podkategorija: Glasbena izvedba
c) Podkategorija: Glasbeni zapis in druge težave
d) Podkategorija: Povezava znanja z življenjem in delom izven šole

Kategorija DOŽIVLJANJE UČENJA obsega štiri podkategorije (ustvarjanje glasbenih vsebin,
glasbena izvedba, glasbeni zapis in druge težave, povezava znanja z življenjem in delom izven
šole), ki smiselno zaokrožujejo zamisli in razmišljanja učencev o tej temi.
Tudi v pogovoru o doživljanju učenja so učenci največ besed namenili glasbeni dejavnosti
ustvarjanja. Ob misli na ustvarjanje so besede kar vrele iz njih; ta izkušnja je bila zanje
nepozabna. Poleg ustvarjanja pa jim je veliko pomenilo tudi izvajanje skladb, ki je bilo po
njihovem mnenju vznemirljivo in edinstveno doživetje.
a) Podkategorija: Ustvarjanje glasbenih vsebin
V pogovoru o tem, kdaj so se učili na lastno željo, je bilo največkrat slišati besede »ko smo
ustvarjali«. Zanimivo je bilo, da je prav ta dejavnost v njihovih očeh dobila tako velik
izobraževalni pomen. Učenci so bili mnenja, da so bili tokrat prvič zares vključeni v ustvarjalni
proces, ki jim je omogočal ustvarjanje v pravem pomenu besede, kar je po njihovem mnenju
pomenilo, da ni bilo vse določeno že v naprej.
O tem govorijo naslednje izjave:
Ustvarjanje skladbe je bilo zame nepozabno doživetje (FS 2/E 40).
Zelo sem uživala ob ustvarjanju besedila (FS 2/E 41).
V tem procesu sem zelo užival, ker je bilo to pravzaprav prvič, da smo zares ustvarjali.
Pri vseh ostalih predmetih (npr. pri angleščini) imamo le eno ustvarjalno zgodbo na
leto, pa še tam smo tako omejeni, da na koncu v tem ni več nobene ustvarjalnosti (FS 2/
E 42).
Običajno učitelji rečejo, sedaj boste ustvarjali, potem pa nas v nadaljevanju zelo
omejijo, nam vse natančno določijo in izberejo za nas, kaj naj naredimo. Potem od
ustvarjalnosti ne ostane kaj dosti, sploh pa ne ustvarjanje nečesa novega (FS 2/E 43).
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Pri vseh predmetih (predvsem pa pri glasbi, likovni vzgoji, jezikih, biologiji in kemiji) bi
vsaj enkrat na leto morali imeti možnost zares ustvarjati (FS 2/E 45).
Zelo sem se veselila tega dela, ker smo morali najprej ustvariti besedilo in glasbo, nato
pa smo rezultat svojega dela pokazali v svoji najboljši možni luči (FS 2/E 46).
Ker smo lahko ustvarjali, česar pa nimamo možnosti pri drugih predmetih (FS 2/E 47).
Zares je bilo vznemirljivo, ker ni bilo določeno, kakšno glasbo moramo ustvariti –
veselo, žalostno, v kakšnem ritmičnem taktu, tempu. Lahko smo si sami izbrali. Lahko
smo naredili, kar smo hoteli (FS 2/E 49).
Glasbena vzgoja temelji na dejavnostih ustvarjanja, izvajanja in poslušanja. Sama pri
poučevanju dajem velik poudarek prav ustvarjanju, področju, ki se mu glede na izkušnje in
pogovore z učitelji glasbene vzgoje v osnovnih šolah, sicer daje precej manjši pomen. K
ustvarjanju glasbenih vsebin učitelje nekoliko manj spodbujajo tudi trenutno še veljavni Učni
načrti (2004), kjer so cilji glasbenega ustvarjanja zastopani v manjšini, kljub temu da določajo
naravo vseh ostalih glasbenih dejavnosti in naj bi ustvarjalnost bila prisotna povsod.
b) Podkategorija: Glasbena izvedba
Kar nekaj učencev pa je svoje navdušenje nad učenjem pripisalo končnim izvedbam skladb, ki
so jih ustvarili in vrednotenju le-teh. Učenci so razmišljali o tem, kako je potekalo vrstniško
ocenjevanje in izrazili veliko zadovoljstvo ob tem, da so pri ocenjevanju nastopov s pozitivno
naravnano povratno informacijo najprej izpostavili močna področja izvedb in šele nato drug
drugemu svetovali, čemu naj posvetijo več dela in truda v prihodnosti. Poleg tega pa se jim je
zdelo pomembno, da so se izogibali vrednostnih sodb.
Menili so:
Krasno je bilo, ker nas ni nihče sodil (FS 2/E 52).
Najbolj vznemirljive so bile naše izvedbe skladb (FS 2/E 55).
Izvajanje lastne skladbe je bilo edinstveno doživetje. Sam sem naredil čisto vse. Ustvaril
sem melodijo, harmonijo in zapel skladbo ob lastni spremljavi na klavirju. Zelo sem
ponosen nase (FS 2/E 57).
Zelo sem uživala ob poslušanju izvedb mojih sošolcev in sošolk (FS 2/E 58).
Zelo se veselim, ker bo naša skupina izvedla skladbo tudi za učence slovenskih oddelkov
(FS 2/E 59).
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Vznemirljivo je bilo dobiti komentarje sošolcev, ki so nam povedali, kaj naj še
izboljšamo (FS 2/E 61).
Zelo zanimiva je tudi naslednja izjava učenke, ki si je v šoli redno izposojala zvončke, da je
lahko doma vadila.
Svoje navdušenje je izrazila z besedami:
Vadenje je bilo daleč najbolj vznemirljivo (FS 2/E 66).
Njena izjava je še posebej presenetljiva, saj je vadenje področje, ki velja med učenci, ki
obiskujejo glasbeno šolo, za manj priljubljeno.
Učencem je resnično uspelo oblikovati spodbudno, sodelovalno in socialno vzdušje, ki ni bilo
obremenjeno s strahom pred ocenjevanjem in zasmehovanjem. Na ta način je prav vsak
izmed njih lahko pokazal svoj potencial.
c) Podkategorija: Glasbeni zapis in druge težave
Ustvarjanje glasbenih vsebin pa je včasih bilo tudi težavno, še posebej ustvarjanje besedila in
zapisovanje melodije. Zanimivo je bilo, da so učenci imeli možnost besedilo izbrati ali pa ga
ustvariti sami. Kljub temu, da je bilo ustvarjanje besedila njihova lastna odločitev, so le-to
videli kot nekaj, kar so morali storiti. V naslednjem trenutku pa so pokazali razumevanje,
čemu je vse to služilo in zakaj se je bilo vredno potruditi.
O tem govorita naslednji izjavi:
Ni mi bilo všeč, ker smo morali napisati besedilo (FS 2/E 68).
Zelo zoprno mi je bilo zapisati note, melodijo, ker bi lahko izvajali brez tega zapisa, saj
smo znali vse na pamet. Vendar pa vemo, da je to dokaz, da smo napredovali in da je
glasbo potrebno tudi zapisati (FS 2/E 69).
V pogovoru o tem, kaj jih je pri njihovem delu motilo ali oviralo in ob čem so se počutili
neprijetno, so bili mnenja, da jih je motilo predvsem to, da na razpolago ni bilo dovolj
inštrumentov, ker je bilo v razredu včasih preveč hrupno in ker je bilo precej težavno
usklajevati delo v skupini. Izpostavljena področja odražajo realno sliko glasbene učilnice, kjer
bi, če bi želeli ustreči vsem željam, morali imeti na razpolago vsaj pet pianinov in več učilnic,
kjer bi delo lahko potekalo vzporedno. Ker pa to ni izvedljivo in ker je tudi učenje spretnosti
medsebojnega prilagajanja v učnem procesu izredno pomembno, v zvezi s tem nisem imela
namena v naslednjem učnem sklopu ničesar spremeniti. Soočenje učencev s to problematiko
jih je spodbudilo, da so se odločili, da bodo pri ustvarjanju glasbenih vsebin v naslednjem
učnem sklopu uporabili še druge možnosti za ustvarjanje, npr. računalniške zvoke.
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Svoje nezadovoljstvo so izrazili v naslednjih stavkih:
Nisem imel možnosti izvajati na klavir, ker je bil vedno zaseden. Res je, da imam klavir
doma, vendar pa bi si vseeno želel, da bi ga lahko uporabljal tudi pri pouku glasbene
vzgoje (FS 2/E 72).
Preveč ljudi je hotelo uporabljati klavir, v razredu pa imamo na razpolago le dva.
Veliko težav sem imela s zapisovanjem not. Včasih sem se zelo trudila, poizkušala najti
prave tone, jih zapisati in nikakor mi ni šlo. Med igranjem včasih zelo težko ugotoviš,
kaj je narobe in kako bi to popravil, da bi melodija lepše zvenela (FS 2/E 74).
Včasih je bilo preveč glasno v razredu, veliko nas je igralo različne inštrumente in zato
je bilo težko delati (FS 2/E 75).
Ko si v skupini, se enkrat enim ne da, drugič pa drugim ne in je zelo težko najti skupno
dinamiko (FS 2/E 76).
Nekateri sošolci se ne strinjajo s tabo in potem se jim moraš prilagoditi. No, to pa je
povezano z resničnim življenjem, kajti nekateri ljudje si v življenju želijo veliko doseči,
drugi – bolj leni pa manj (FS 2/E 77).
Delo v skupinah je bolj zabavno, zato pa tudi bolj težavno. Nekateri sošolci so
povzročali precejšnje težave (FS 2/E 78).
V skupini smo se morali prilagoditi različnim idejam in to je bilo včasih prav zoprno (FS
2/E 80).
d) Podkategorija: Povezava znanja z življenjem in delom izven šole
V drugem pogovoru v fokusni skupini so učenci izpostavili kar nekaj področij, za katere so bili
mnenja, da jih bodo iz učnih izkušenj prvega polletja lahko prenesli v svoje življenje. In sicer:
ustvarjalnost, divergentno mišljenje, reševanje problemov, vztrajnost, sodelovanje, izvedbe,
predstavitve in razvijanje samozavesti. Njihova zmožnost prepoznati vsa ta področja, o
katerih so govorili, kot da gre za čisto običajne stvari, je bila precej neverjetna.
O tem govorijo naslednji stavki:
Ko se prijaviš za službo, potrebuješ veliko ustvarjalnosti, ki smo jo pri glasbi razvijali pol
leta (FS 2/E 83).
Če želiš postati npr. kemični inženir in želiš odkriti neko novo zdravilo, potem moraš
razmišljati izven škatle omejitev. Potrebuješ divergentno mišljenje in prav to smo
razvijali pri glasbi (FS 2/E 84).

125

Ustvarjalnost lahko preneseš na katerokoli področje v svojem življenju (FS 2/E 86).
V tem učnem sklopu smo se naučili, kako reševati probleme, kako ne odnehati, pa
četudi je zelo težko in naporno. In prav to potrebujem tudi izven šolskega prostora (FS
2/E 87).
Če nadaljuješ in vztrajaš, potem tudi uspeš in narediš nekaj, kar ti je všeč (FS 2/E 88).
Ko dobiš službo, moraš veliko sodelovati z drugimi ljudmi in ustvarjati skupaj. Tudi mi
smo se včasih organizirali po pouku in skupaj vadili (FS 2/E 92).
Izvedbe, oder, predstavitve. Če želiš biti igralec, potem potrebuješ veliko vaje, kako
nastopati. Ko greš na fakulteto, veš, kako predstaviti svoje delo pred drugimi (FS 2/E
93).
Zelo pomembno je bilo, da smo razvijali samozavest. Če želimo postati zdravniki ali
odvetniki, potem moramo že sedaj razvijati samozavest, le tako bomo v bodoče dovolj
prepričljivi pred svojimi strankami (FS 2/E 94).
Enkrat v prihodnosti bi si želel sodelovati na Evroviziji in sedaj vem, kakšen je proces
ustvarjanja pesmi/skladbe; sicer pa bi me pri tem čakale še kvalifikacije, ki so seveda
zelo zahtevne (FS 2/E 95).
4. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN:
a) Podkategorija: Opisne in številčne ocene
b) Podkategorija: Samoregulacija

Izjave kategorije PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN sem
razvrstila v dve podkategoriji (opisne in številčne ocene ter samoregulacija), ki smiselno
zaokrožujeta zamisli in razmišljanja učencev o tej temi.
Učenci so bili v pogovoru o preverjanju in ocenjevanju zelo redkobesedni. Preverjanje in
ocenjevanje je bilo sestavni del učnega procesa, pri čemer so bili učenci vključeni v
vrednotenje in ocenjevanje svojega dela ter dela drug drugega, zato le-tega niso zaznavali
kot nekih posebnih okoliščin. Temu primerne so njihove ugotovitve iz drugega pogovora v
fokusni skupini, ki kažejo na to, kako neobremenjeni so bili v pogovoru o tem področju.
a) Podkategorija: Opisne in številčne ocene
Učenci so v pogovoru o ocenjevanju zavzeli stališče, da številčnih ocen, ki so jih glede na naš
dogovor iz prvega pogovora v fokusni skupini nadomestile opisne, v učnem sklopu niso
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pogrešali. Izrazili so veliko zadovoljstvo nad opisnimi ocenami, ki so jim sporočale, na katerih
področjih so uspešni in kaj bi veljalo še izboljšati, hkrati pa so pripomogle k temu, da so
hitreje napredovali.
Menili so:
Ne, ocen nikakor nismo pogrešali (FS 2/E 100).
Komentarji so veliko boljši in dovolj smo jih dobili (FS 2/E 102).
V opisnih ocenah smo zvedeli čisto vse, kaj nam že gre in kaj bo treba še izboljšati (FS
2/E 103).
Ko dobiš le številčno oceno, res ne veš kaj izboljšati (FS 2/E 104).
Veliko povratnih informacij in opisnih ocen je bilo podanih ustno, tako s strani učencev kot
tudi mene, nekaj primerov opisnih ocen, ki sem jih zapisala v učenčeve razvojne delovne
zvezke pa navajam spodaj:
Ponovno premisli, katero znanje potrebuješ. Gre res le za poznavanje not ali še kaj več?
Kako pa se boš lotila naloge – sama, v paru ali skupini?
Vzemi si čas in premisli o svojem osebnem cilju. Ta je zelo pomemben, ker lahko osmisli
tvoje učenje.
Zdi se mi, da si izdelal odličen načrt za potek svojega dela. Še posebej sem bila
navdušena nad stavkom: »Uporabil bom veliko domišljije in kreativnosti«. To je zelo
pomemben element glasbene vzgoje. Zelo se veselim skladbe, ki jo boš ustvaril.
Obstaja veliko načinov, kako se lahko lotiš tega. Če lahko slišiš glasbo v sebi, potem
sem prepričana, da je najbolje, da slediš poti, ki si si jo izbral. Res je, prav imaš. V
naslednjem koraku bo potrebno zapisati note, preizkusiti svoje ideje, eksperimentirati in
spremeniti vse tisto, kar se bo pokazalo, da potrebuje spremembe.
Pomembno je, da si spremenil melodijo, ker si čutil, kot si se sam izrazil, da potrebuje
spremembo.
Ali si prepričan, da si želiš, da bi kdo drug, medtem ko bi ti igral skladbo na klavir, pel
tvojo pesem? Strinjam se s tabo, da je zelo zahtevno spremljati sebe na klavirju ob
petju, vendar pa menim, da ti bo uspelo. Zakaj? Ker sem te že slišala, ko si se spremljal
in ti je šlo odlično. Menim, da le ti lahko izvedeš skladbo zares muzikalno in izraziš vse
tisto, kar nosiš v sebi. Strinjam se s tabo, da ni enostavno, ker imamo v razredu le en
pianino in električni klavir. Če meniš, da bi lahko vadil doma, bi ta predlog podprla.
Resnično se srečuješ z velikimi izzivi, ki pa ti bodo na koncu prinesli veliko osebnega
zadovoljstva. Poleg odličnega rezultata, seveda.
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Predlagam, da prideš k meni naslednjo uro in da se pogovoriva o tvojem delu. Prosim,
pridi do mene.
Veliko odgovornosti do svojega dela si pokazala, ko si si sposodila zvončke v šoli in jih
odnesla domov, da bi vadila. Z veliko vaje bo tvoja izvedba zagotovo zelo dobra.
Ko sem jim poskušala zastaviti še nekaj vprašanj in razviti debato okoli tematike ocenjevanja,
so učenci zavzeli stališče, da so z ocenjevanjem bili nadvse zadovoljni in da si želijo, da bi bilo
tudi v bodoče tako.
Bolj poglobljeno so o tej tematiki spregovorili v svojih refleksijah, ki so jih zapisali v razvojnih
delovnih zvezkih. V učnem sklopu, ki je sledil, sem prav tej tematiki namenila še nekoliko več
pozornosti.
b) Podkategorija: Samoregulacija
Učenci so bili v prvem učnem sklopu vključeni v samoregulacijo učenja, pri čemer sem sledila
principom Zimmermanovega modela samoregulacijskega učenja. Spodbujala sem jih k
načrtovanju, spremljanju in vrednotenju lastnega procesa učenja. Kljub temu pa se je
področje samoregulacije v pogovoru v fokusni skupini izkazalo kot izredno šibko. V pogovoru
o tem, ali so dosegli večji napredek in boljše glasbene dosežke, ker so razvili
samoregulacijske spretnosti, so bili učenci tiho in so se začeli spogledovati. Kljub
pojasnjevanju in dodatnim vprašanjem se mi je zdelo, da ne vedo prav dobro, o čem
govorim. Zato sem se odločila, da bom v naslednjem akcijskem ciklu samoregulacijo vodila
bolj strukturirano.
2.4.1.3 ODNOSNO KODIRANJE
Utemeljena teorija oz. univerzalna zgodba
Namen drugega pogovora v fokusni skupini je bil pridobiti stališča učencev o tem, kako so
doživljali učni proces v prvem akcijskem ciklu in pridobiti mnenja o tem, kaj bi si želeli, da bi
spremenili v drugem akcijskem ciklu.
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SMISELNO UČENJE

zadovoljstvo

nezadovoljstvo
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aa
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glasbenih
vsebin

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V
ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN

opisne in
številčne ocene

glasbena
izvedba

DOŽIVLJANJE UČENJA

glasbeni zapis in
druge težave

povezava znanja z
življenjem in delom
izven šole

Slika 9: Prikaz odnosov med kategorijami ustvarjanje, smiselno učenje, doživljanje učenja,
preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen ter njihovimi pripadajočimi
podkategorijami
Slika 9 prikazuje medsebojno povezanost kategorij in podkategorij. Prva kategorija –
ustvarjanje, ki vsebuje podkategorijo zahtevno učenje, je bila podlaga drugi kategoriji –
smiselno učenje. Že v kategoriji ustvarjanje se je pokazalo, da je veliko učencev ob misli na
učenje izrazilo navdušenje nad dejstvom, da so lahko ustvarjali glasbo (2. FS: E 1, E 2, E 3), ki
je bilo zahtevno (FS 2: E 4, E 5, E 10), a tudi zabavno (FS 2: E 2, E 7). V drugi kategoriji
smiselnost učenja pa so učenci največji smisel učenja pripisali prav ustvarjanju, ki jim je
omogočalo izražanje lastnih idej in je bilo nepozabno (14 izjav od 39 izjav 2. FS: E 1, E 2, E 3, E
6,E 7, E 8, E 10, E 18, E 19, E 20, E 21, E 32, E 33, E 34). V tretji kategoriji – doživljanje učenja
pa se je ustvarjanje (prva kategorija) izrazila v še globljem pomenu. Na to kategorijo se
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nanaša 56 izjav. V 10-ih izjavah so učenci izrazili navdušenje nad ustvarjanjem (2. FS: E40,
E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49), v 10-ih pa nad izvajanjem glasbenih vsebin (2.
FS: E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E62, E67), ki so jih doživljali kot nepozabna (FS 2:
E40, E41, E42), vznemirljiva (FS 2: E55, E61, E66) in edinstvena doživetja (FS 2: E57, E67).
Hkrati z izražanjem zadovoljstva nad ustvarjanjem pa so razmišljali, kaj bi na tej poti lahko
bilo drugače in bi v naslednjem akcijskem ciklu spremenili, z namenom, da bi ustvarjalni
proces tekel čim bolj gladko. Podali so zelo konkretne predloge (10 izjav 2. FS: E19, E20, E28,
E29, E30, E31, E35, E37, E38, E39), med katerimi je bilo najbolj presenetljivo njihovo lastno
spoznanje, da pri delu potrebujejo časovne omejitve (8 izjav 2. FS: E18, E22, E23, E24, E25,
E26, E27, E36). V njihovih stališčih je bilo zelo zanimivo, da so ob izražanju vsega, kar so pri
pouku doživljali kot pozitivno, hkrati poglobljeno razmišljali tudi o tem, kaj bi lahko še
storili/spremenili, da bi bili pri svojem delu v bodoče še uspešnejši. S konstruktivnimi
komentarji so vplivali na delo drug drugega, z namenom, da bi prav vsakemu uspelo doseči
čim več (FS 2: E 52, E 61, E 63, E 64). Pri tem pa so naleteli na številne ovire. Imeli so težave z
zapisovanjem melodije, v razredu ni bilo dovolj inštrumentov ali pa vsaj tistih ne, ki bi jih
želeli uporabiti, včasih je bilo precej hrupno, v skupinah je bilo potrebno veliko prilagajanja in
usklajevanja, nekateri učenci pa so bili preveč oz. premalo ambiciozni (15 izjav 2. FS: E 68, E
69, E 70, E 71, E 72, E 73, E 74, E 75, E 76, E 77, E 78, E 79, E 80, E 81, E 82). Vse to pa je
učence pripeljalo do spoznanj, da jim bodo prav vse (tudi nekoliko manj prijetne) izkušnje še
kako prav prišle v življenju (13 izjav 2. FS: E 83, E 84, E 85, E 86, E 87, E 88, E 89, E 90, E 91, E
92, E 93, E 94, E 95).
O tematiki preverjanja in ocenjevanja je večina učencev v pogovoru izrazila zadovoljstvo, ker
so v prvem akcijskem ciklu dobivali pretežno opisne komentarje oz. opisne ocene ter izrazila
željo, da bi bilo tako tudi v prihodnje. V kategoriji preverjanje in ocenjevanje v odnosu do
znanja in ocen je bilo 9 izjav in vse izražajo zadovoljstvo učencev nad ocenjevanjem, ki so ga
bili deležni (2. FS: E 96, E 97, E 98, E 99, E 100, E 101, E 102, E 103, E 104). V obeh kategorijah
doživljanje učenja in preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen se je tako
pokazal isti vzorec: učenci so zelo velik pomen za učenje pripisali povratnim informacijam, ki
so jih prejemali drug od drugega (FS 2: E 52, E 61, E 63, E 64, E 96, E 98, E 99, E 101, E 102, E
103, E 104). V kategoriji preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen se je
pokazalo, da učenci področja spremljanja in ocenjevanja znanja ne ločujejo od procesa
učenja ter da spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje doživljajo kot pomoč pri učenju in
doseganju boljših dosežkov.

2.4.1.4 UPOŠTEVANJE ODKRITIJ DRUGEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI
Stališča učencev, ki sem jih pridobila v drugem pogovoru v fokusni skupini, sem uporabila pri
načrtovanju drugega akcijskega cikla, pri čemer sem:
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-

Pripravila časovno opredelitev posameznih dejavnosti.
V drugem pogovoru v fokusni skupini so učenci izrazili željo, da bi v naslednjem
učnem sklopu skupaj načrtovali posamezne etape dela. Pripravila sem jim okvirni
načrt dejavnosti za dosego ciljev, odgovornost za načrtovanje, organizacijo, izvedbo
in evalvacijo njihovega dela pa prepustila njim samim.

-

Učencem omogočila delo v skupinah ter prehajanje iz skupine v skupino.
Glede na stališča učencev smo se v pogovoru v fokusni skupini dogovorili, da bodo
učenci tudi v drugem učnem sklopu imeli možnost delati v skupinah oz. prehajati iz
skupine v skupino. Kljub temu, da so se mi ob tem porajali dvomi, sem želela, da
takšen način dela in učenja učenci preizkusijo in ugotovijo, kakšne so
koristi/posledice prehajanja.

-

Dodala novo raziskovalno vprašanje: »Kašen vpliv ima zavedanje metakognitivnih
procesov in samoregulacije učenja na doživljanje učenja in motivacijo za učenje?«.
Pri načrtovanju drugega akcijskega cikla sem se, glede na ugotovitve iz drugega
pogovora v fokusni skupini, odločila posebno pozornost nameniti razvijanju
samoregulacijskih spretnosti učencev. Za poglobljen pristop k raziskovanju vpliva
zavedanja metakognitivnih procesov na doživljanje učenja sem se odločila zato, ker
sem v prvem akcijskem ciklu učence spodbujala k samoregulaciji učenja (učenci so
postavljali svoje učne cilje, spremljali, regulirali in kontrolirali lastni učni proces), pa
se je kljub temu v drugem pogovoru v fokusni skupini pokazalo, da učenci
metakognitivnih procesov pri samoregulacijskem učenju niso dovolj ozavestili.

2.4.2 ANALIZA RAZVOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV IN DNEVNIKA DRUGEGA CIKLA AKCIJSKEGA
RAZISKOVANJA
Pri načrtovanju drugega akcijskega kroga sem sledila spoznanjem in ugotovitvam iz drugega
pogovora v fokusni skupini, pri čemer sem učencem pripravila časovno opredelitev
posameznih dejavnosti, omogočila delo v skupinah ter prehajanje iz skupine v skupino ter
dodala novo raziskovalno vprašanje: »Kakšen vpliv ima zavedanje metakognitivnih procesov
in samoregulacije učenja na doživljanje učenja in motivacijo za učenje?«.
Moja naloga je bila še naprej ustvarjati pogoje, ki so učencem omogočali razvijati lastne
potenciale, iskati svojstvene rešitve in širiti meje dosegljivega. Ob vprašanjih: »Kako v učnem
procesu predati odgovornost učencem za vse etape učenja: načrtovanje, organizacijo,
izvedbo in evalvacijo?« ter »Kako povečati njihovo vključenost v samovrednotenje in
samoocenjevanje njihovega dela?« sem se zavzemala za učni proces, v katerem so učenci
imeli možnost razvijati samoregulacijske spretnosti in spretnosti samoocenjevanja.
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Tudi pri analizi razvojnih delovnih zvezkov v drugem akcijskem ciklu sem si pomagala z
oblikovanjem »oblakov«, pri čemer sem se odločila ohraniti enako strukturo in barvo
oblakov kot v prvem akcijskem ciklu.
Oblikovanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje
V drugem učnem sklopu je bila naloga učencev ustvariti skladbo v impresionističnem stilu.
Učence sem, tako kot v prvem učnem sklopu, seznanila s cilji in koraki, ki so jih čakali v
procesu ustvarjanja impresionistične glasbe, nato pa smo skupaj oblikovali kriterije in
opisnike za preverjanje in ocenjevanje – opise dosežkov učencev za ocenjevanje posameznih
vrst znanja: vsebinsko (poznavanje dejstev, pojmov, podatkov, zakonitosti o določeni temi),
proceduralno (metode, postopki) in veščine (miselne, ročne, socialne). Z opisniki smo
opredelili količino in kakovost teh vrst znanja, ki so jih morali izkazati za določen nivo
posameznega dosežka (Priloga 4).
Med oblikovanjem kriterijev in opisnikov so učenci v sklopu vprašanj namenjenih učenčevim
refleksijam, naleteli na vprašanje »Kaj si se naučil?«, ki je sprožilo burno debato. Učenci so
izpostavili, da se s tem vprašanjem pogosto srečujejo pri različnih predmetih, v kontekstih, ki
niso vedno smiselni. Včasih namreč ne usvojijo novega znanja, ker gre pri določenih nalogah
predvsem za uporabo že pridobljenega, učitelji pa od njih vseeno pričakujejo, da napišejo,
kaj so se naučili in jih ne razumejo, če jim odgovorijo, da prav ničesar. Zato so opozorili, da to
vprašanje potrebuje premislek o tem, kdaj ga je smiselno uporabiti.
V pogovoru o kriterijih za preverjanje in ocenjevanje smo se dotaknili še smiselnosti
vprašanja: »Si naredil kakšen napredek?«, ob katerem so učenci bili enotnega mnenja, da gre
za zelo pomembno vprašanje. Z njim namreč sporočamo, da se je vredno truditi in da šteje
prav vsak korak – napredek, ki ga naredijo – kar je še posebej pomembno za tiste učence, ki
imajo slabše razvite glasbene sposobnosti.
Prevzem odgovornosti za svoje učenje
Učenci so na začetku učnega sklopa raziskovali značilnosti impresionizma in impresionistične
glasbe ter sodelovali pri oblikovanju »vodilnega vprašanja« – Kako so se značilnosti
impresionizma odražale v vsakdanjem življenju ljudi konec 19. in v začetku 20. stoletja?, ki je
v njih vzbudil zanimanje za dogajanje v tistem času.
Preden so učenci začeli z ustvarjanjem glasbenih vsebin v impresionističnem stilu, so ob
sklopu vprašanj, ki jih navajam v nadaljevanju, razmišljali o pomenu prevzemanja
odgovornosti za svoje učenje. In sicer:
-

Kaj želim doseči v tem učnem sklopu?
Ali imam za to ustrezno znanje, sposobnosti in spretnosti?
Če ne, kaj potem?
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-

Kaj bom moral storiti, da bom cilje dosegel?
Me ta naloga sploh zanima?
Če ne, bi lahko našel kaj, kar bi spremenilo moj odnos do nje?

Učenci so na prvo vprašanje »Kaj želim doseči v tem učnem sklopu?« odgovorili, da želijo
ustvariti glasbo v impresionističnem stilu, ki bo imela nek smisel, bo zanimiva in s katero
bodo lahko v celoti izrazili svoje občutke.
O tem govorijo njihove izjave:
Želim se naučiti izražanja z impresionistično glasbo (RDZ 1, 8).
Ustvariti želim zanimivo impresionistično skladbo, ob poslušanju katere mi bo jasno, kaj
sem z njo hotela povedati (RDZ 2).
Ustvariti želim hrup, ki bo imel nek smisel (RDZ 3).
Želim, da bi moja glasba v sebi nosila sporočilo, ki bi ga drugi lahko razumeli na več
načinov (RDZ 5).
Želim si, da bi lahko svoje občutke izrazila v celoti (RDZ 7).

Oblak 9: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, kaj
želijo doseči v drugem učnem sklopu
Prav možnost izražanja svojih občutkov in razpoloženj so učenci na koncu šolskega leta
izpostavili kot edinstveno izkušnjo, ki jo bodo lahko ponesli v svoje življenje in uporabili
takrat, ko svojega doživljanja ne bodo mogli izraziti na noben drug način.
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V nadaljevanju so se učenci srečali z vprašanji: »Ali imam za to ustrezno znanje, sposobnosti
in spretnosti?« in »Če ne, kaj potem?«. Nekateri učenci so izpostavili, da dobro poznajo
značilnosti impresionistične glasbe (npr. celotonske in pentatonske lestvice, ki so jih
uporabljali v tem času) ter da že vrsto let igrajo klavir, kar jim bo v veliko pomoč.

Oblak 10: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, če
imajo ustrezno znanje
Nekateri pa so bili mnenja, da znanja nimajo dovolj, vendar pa so kljub temu izrazili
prepričanje, da jim bo z veliko dela in ob pomoči drugih uspelo doseči svoj cilj. Učenci so
prevzeli odgovornost za svoje delo, vedeli, kje lahko iščejo pomoč in zaupali vase, da jim bo
uspelo.
»Če ne, kaj potem?«
O tem govorijo njihove izjave:
Ker že več let igram klavir, zame to ne bo preveč težka naloga (RDZ 5).
Seveda, saj obvladam note, lestvice, z eno besedo, imam dobro znanje. Moja težava je
le v tem, da mi včasih zmanjka domišljije pri ustvarjanju melodije (RDZ 10).
Zelo se bom potrudila, vsak v skupini bo prispeval svoj delež in z veliko domišljije nam
bo uspelo (RDZ 2).
Vedno se lahko po pomoč obrnem na učiteljico ali sošolce (RDZ 8).
Čaka me veliko dela. Znanje bom skušal še pridobiti (RDZ 12).
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Oblak 11: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, kje
bodo dobili potrebno znanje
Ob zadnjih dveh vprašanjih: »Me ta naloga sploh zanima?« in »Če ne, bi lahko našel kaj, kar
bi spremenilo moj odnos do nje?« so vsi učenci izkazali zanimanje in zato razmislek o
odgovarjanju na zadnje vprašanje ni bil potreben.
Zelo zanimivo je bilo, da so bili učenci včasih ob odgovarjanju na vprašanja nemirni in da se
je to v trenutku, ko so začeli z ustvarjanjem glasbenih vsebin, spremenilo. Njihova
motiviranost ob glasbenih dejavnostih ustvarjanja, poslušanja in izvajanja je bila izjemna.
Delavnost, angažiranost in zavzetost so se kazale skozi celoten proces ustvarjanja glasbe in
včasih sem jih le nemo opazovala in se spraševala, kako je to mogoče? V mojem dnevniku pa
se je večkrat pojavil zapis – danes so bili izjemni!
Eden izmed učencev me je vprašal, zakaj morajo odgovarjati na vprašanja, načrtovati svoje
delo in o njem toliko razmišljati. Tako se je v razredu začel pogovor o pomenu
samoregulacije. Učencem se je zdelo smiselno in vredno načrtovati lastne cilje, pogledati v
prihodnost in preteklost. Zanimiva pa je bila izjava učenca, ki je izzval to debato in dejal, da je
v prvem učnem sklopu zanj bilo zelo pomembno, da je samoreguliral svoj učni proces, ker je
to pozitivno vplivalo na njegovo motivacijo, ko ni imel inspiracije. V drugem učnem sklopu pa
se mu to ni zdelo smiselno, ker je že od prvega trenutka vedel, kakšno glasbo bo ustvaril in
imel polno idej. To pa ni veljalo za sošolki, ki sta bili prav tako v njegovi skupini. Bil je mnenja,
da bodo njima vprašanja resnično pomagala, saj se mu je zdelo, da morata pošteno razmisliti
o svojem ustvarjalnem procesu in poti, ki je bila pred njima.
Načrtovanje etap učnega procesa
V nadaljevanju so se učenci ponovno srečali z vprašanji, ki so jim bila v pomoč pri
načrtovanju njihovega dela. Ker so učenci želeli, da skupaj načrtujemo posamezne korake v
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procesu ustvarjanja impresionistične glasbe, so dobili učni list, na katerem so poleg
predlaganega časovnega poteka posameznih dejavnosti imeli možnost prerazporejanja leteh, hkrati pa jim je ta razporeditev omogočila vpogled v korake, ki so bili pred njimi.
Vprašanja so bila naslednja:
- Katero znanje, pridobljeno v prvem učnem sklopu, mi bo v pomoč pri ustvarjanju
glasbe v impresionističnem stilu?
- V katero smer si želim, da bi me vodilo načrtovanje mojega dela?
- Kaj mi najbolj pomaga na poti do uspeha?
Učenci so v prvem vprašanju »Katero znanje, pridobljeno v prvem učnem sklopu, mi bo v
pomoč pri ustvarjanju glasbe v impresionističnem stilu?« izpostavili predvsem izkušnje, ki
so jih pridobili in spretnosti izvajanja, ustvarjanja in nastopanja, ki so jih razvili.
O tem govorijo naslednji stavki:
Sedaj vem, kako ustvariti glasbo, ki zveni lepo in mehko (RDZ 11).
V prvem učnem sklopu sem razvila spretnosti ustvarjanja in sposobnost razmišljanja
(RDZ 9).
V pomoč mi bo znanje, ki sem ga pridobila z igranjem klavirja in vse ostale izkušnje, ki jih
bom uporabila pri ustvarjanju (RDZ 5).

Oblak 12: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, katero
znanje, pridobljeno v prvem učnem sklopu, bodo lahko uporabili v drugem učnem sklopu
Na vprašanje »V katero smer si želim, da bi me vodilo načrtovanje mojega dela?« so učenci
odgovorili, da si želijo predvsem, da bi ustvarili skladbo, ki bi bila nekaj posebnega, da bi
razumeli impresionizem ter da bi bili v ustvarjalnem procesu čim bolj učinkoviti.
O tem govorijo naslednje izjave:
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Želim si, da bi me načrtovanje vodilo k preteklim spominom in da bi čim bolje razumela
impresionizem (RDZ 1).
Želim si, da bi ustvarila skladbo, ki bi bila nekaj posebnega. Želim si, da bi bila boljša od
skladbe, ki smo jo ustvarili v prvem učnem sklopu (RDZ 3).
Želim si, da bi me načrtovanje mojega dela vodilo do krajšega in bolj učinkovitega
ustvarjalnega procesa. Rada bi ustvarila skladbo, s katero bi izrazila neprijetne izkušnje,
ki sem jih imela z drugimi ter da bi jih oni razumeli (RDZ 5).
Želim si, da bi me načrtovanje vodilo k uspehu in da bi ustvarila čim boljšo skladbo (RDZ
8).

Oblak 13: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o
pomenu načrtovanja svojega dela
V zadnjem vprašanju: »Kaj mi najbolj pomaga na poti do uspeha?« so učenci izpostavili
predvsem pomoč sošolcev, načrt, ki mu sledijo in lastno motivacijo.
Menili so:
Moje lastno potrpljenje (RDZ 1).
Moj problem je, da včasih izgubim fokus, se preveč zabavam in moram potem stvari
narediti zadnji hip. Tokrat sem odločena, da bom sledila svojemu načrtu od prvega
trenutka dalje (RDZ 5).
Risanje je področje, ki me skoraj vedno pripelje do uspeha (RDZ 7).
Lastna motivacija me vodi do uspeha (RDZ 8).
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Zame je najbolj pomembna podpora s strani sošolcev (RDZ 11).

Oblak 14: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o tem,
kaj jih vodi na poti do uspeha
Samoevalvacija
Ob zaključku drugega akcijskega kroga so učenci odgovorili na pet vprašanj, ki so bila
namenjena samoevalvaciji drugega učnega sklopa, in sicer:
- Kako bi predstavil učni sklop, v katerem si ustvarjal impresionistično glasbo učencu 7.
razreda?
- Si se naučil kaj, kar je zate še posebej dragoceno?
- Je bilo kaj zabavnega?
- Si bil nad čim razočaran?
- Če bi imel možnost ponovno ustvarjati glasbo, bi storil kaj drugače?
Na prvo vprašanje »Kako bi predstavil učni sklop, v katerem si ustvarjal impresionistično
glasbo učencu 7. razreda?« so učenci odgovorili, da je šlo za učni sklop, ki je bil zelo zabaven,
v katerem so improvizirali in imeli možnost izraziti, kar so želeli (različne dogodke, vtise in
občutja).
O tem govorijo naslednje izjave:
Komponirali smo glasbo, improvizirali in ustvarili melodijo. Hkrati pa smo izrazili svoja
čustva (RDZ 1).
V glasbi smo lahko izrazili, kar smo hoteli (RDZ 3).
Učencem bi povedal, da gre za glasbo, v kateri izražaš svoje vtise (RDZ 10).
Ta učni sklop je bil zares zelo zabaven (RDZ 9).
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Oblak 15: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje o tem,
kako bi predstavili drugi učni sklop učencem 7. razreda
Tudi v tej samoevalvaciji se je, podobno kot v prvi, na koncu prvega učnega sklopa pokazalo,
da so učenci na vprašanji, kaj se je dogajalo v teh dveh učnih sklopih, svoje misli usmerili
predvsem v dejstvo, da so imeli možnost izraziti stvari, ki jih nosijo v sebi, čemur so očitno
pripisovali velik pomen.
V nadaljevanju so se učenci srečali z vprašanjem »Si se naučil kaj, kar je zate še posebej
dragoceno?«. V odgovorih so izrazili navdušenje nad dejstvom, da so se veliko naučili o
impresionizmu, spoznali lestvice, ki so jih uporabljali v tem obdobju, odkrivali nove načine
igranja na inštrumente in ustvarjali glasbene vsebine v impresionističnem stilu.
O tem govorijo njihove izjave:
Zame je bilo dragoceno to, da sem ustvarila glasbo v impresionističnem stilu in si jo
upala izvesti pred celim razredom (RDZ 5).
Spoznanje, da je ustvarjanje impresionistične glasbe tako, kot da bi opisoval barve
svojega življenja (RDZ 7).
Znanje o impresionizmu in odkrivanje novih načinov igranja na inštrumente (RDZ 1).
Dejstvo, da s pomočjo glasbe v impresionističnem stilu lahko izraziš trenutek iz svojega
življenja (RDZ 3).
Zame je bilo dragoceno pridobiti znanje o lestvicah, ki so jih uporabljali v tem obdobju
(RDZ 10).
Časovna omejitev (RDZ 3).
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Oblak 16: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, kaj je
bilo zanje v drugem učnem sklopu še posebej dragoceno
Zanimivo je bilo, da tokrat niso izrazili posebnega navdušenja nad spoznanji, ki jih je
prinašalo delo v skupinah, kar so sicer izrazili v prvi samoevalvaciji in da so tokrat doživljali
glasbene dejavnosti izvajanja in ustvarjanja kot najdragocenejša področja, s katerimi so se
srečali.
Na vprašanji »Je bilo kaj zabavnega?« in »Si bil nad čim razočaran?« so odgovorili, da se jim
je zdelo zabavno predvsem komponiranje, izvajanje, vadenje ter interakcija s sošolci, kar je
bilo skoraj identično njihovim izjavam v samoevalvaciji prvega učnega sklopa. Razočaranje pa
so izrazili trije učenci, in sicer zaradi nesprejetja v skupini (to je izrazila učenka, ki je prehajala
med skupinami), notacije, ki se je učenki zdela zelo zakomplicirana, in časom, ki smo ga
namenili drugemu učnemu sklopu in je bil prekratek.
»Je bilo kaj zabavnega?«
O tem govorijo njihove izjave:
Zabavno je bilo komponirati glasbo in izvesti naše skladbe (RDZ 1).
Najbolj zabavno je bilo to, da glasbo lahko komponiram, ne da bi pri tem potreboval
inštrument (RDZ 10).
Zelo zabavno je bilo, ko smo skladbe izvajali (RDZ 3).
Uživala sem v komponiranju in interakciji s sošolci (RDZ 5).
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Oblak 17: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, če je
bilo v drugem učnem sklopu kaj zabavnega
»Si bil nad čim razočaran?«
O tem govorijo njihove izjave:
Najbolj me je razočaralo, ker me v skupini niso sprejeli (RDZ 7).
Zapisovanje glasbe je zares komplicirano, to mi ni bilo všeč (RDZ 1).
Ta učni proces je bil prekratek (RDZ 10, 11).

Oblak 18: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, če so
bili v drugem učnem sklopu nad čim razočarani
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Na zadnje vprašanje »Če bi imel možnost ponovno ustvarjati glasbo, bi storil kaj drugače?«
so odgovorili le štirje učenci, ki so zapisali, da bi ustvarili daljšo skladbo, dodali preprosto
harmonsko spremljavo in da tokrat ne bi bili več v skupini.
O tem govorijo naslednje izjave:
Naslednjič se ne bi več odločila za ustvarjanje v skupini, skladbo bi ustvarila sama (RDZ
1).
Poleg melodije bi ustvaril tudi harmonijo 2 (RDZ 10).
Če bi skladbo ponovno komponiral, potem bi bila ta daljša (RDZ 3).

Oblak 19: Pojmi z največjo frekvenco pojavljanja pri razmisleku učencev na vprašanje, kaj bi v
bodoče naredili drugače

2.4.2.1 ANALIZA REFLEKSIJ »MOJA ZGODBA … KAJ SE JE V TEM LETU DOGAJALO?«
Ob koncu šolskega leta so učenci v svoje razvojne delovne zvezke zapisali še svojo zadnjo
refleksijo o njihovem delu, z naslovom »Moja zgodba … Kaj se je v tem letu dogajalo?«.
Namen refleksije je bil zapisati vse tisto, kar se je dogajalo v tem šolskem letu, pa do sedaj
niso imeli priložnosti povedati.

___________________________________________________________________________________________
2
Opomba
Učenci so pod pojmom harmonija imeli v mislih uporabo preproste harmonije (tonike (I.), subdominante (IV.) in
dominante (V.).
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2.4.2.1.1 KODIRANJE
Učenčeve refleksije sem prevedla iz angleščine v slovenščino. V analizi zapisov sem uporabila
elemente kvalitativne analize besednega gradiva, sledeč napotkom Mesca (1998): kodiranje
izjav, njihovo kategoriziranje, poimenovanje kategorij in sintetična interpretacija gradiva.
Zapis sem nato razdelila na pomenske enote ter odprto kodirala (razčlenila, pregledala,
primerjala, kategorizirala). Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop. Vsaka
enota ima svojo zaporedno številko (npr. E 1).
Z analizo zapisa sem dobila dve kategorije (ustvarjanje in skupinsko delo), ki ju v nadaljevanju
vsebinsko opredeljujem in njene vsebine ilustriram z izbranimi zapisi.
2.4.2.1.2 DEFINICIJA KATEGORIJ
1. USTVARJANJE:
a) Podkategorija: Začetek
b) Podkategorija: Potek ustvarjanja
c) Podkategorija: Izražanje

Kategorija USTVARJANJE obsega tri pomenske enote, ki sem jih kategorizirala v tri
podkategorije (začetek, potek ustvarjanja, izražanje), ki jih opredeljujem v nadaljevanju.
Ustvarjalnost je področje, ki je, poleg izvajanja in poslušanja, osrednja dejavnost pri
predmetu glasbena vzgoja. Oba učna sklopa sta bila usmerjena v ustvarjanje glasbenih
vsebin. Zadovoljstvo, ki jim ga je prinašalo ustvarjanje, so učenci že večkrat izrazili v tem
šolskem letu in tudi njihove refleksije/zgodbe so podrobno opisovale vse korake, s katerimi
so se srečevali na tej poti.
a) Podkategorija: Začetek
Učenci so podrobno opisali, kaj vse se je dogajalo na tej poti, kakšni so bili njihovi prvi koraki,
kako težko jim je bilo začeti in s kakšnimi strahovi so se srečevali.
O tem govorijo njihove pripovedi:
Ko sem prišla na to šolo, je bila moja največja težava komunikacija (E 1).
Nikogar nisem poznala in bila sem zelo boječa. Tudi o glasbi nisem kaj dosti vedela in
bilo me je strah (E 2).
V naši skupini smo najprej poizkusili ustvariti melodijo brez besedila. Zdelo se nam je,
da bo tako najlažje. Vendar pa smo s tem imeli veliko težav. Nato nam je učiteljica
svetovala, naj najprej napišemo besedilo (E 5).
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b) Podkategorija: Potek ustvarjanja
Učenci so podrobno spregovorili o tem, kako je potekalo ustvarjanje njihovih skladb, o
improviziranju, eksperimentiranju in sprostitvi, ki je bila nujen predpogoj za ustvarjanje
glasbe, v katero so vložili zelo veliko dela. Za nekatere je bilo načrtovanje pomembno, drugi
pa so bili mnenja, da takrat, ko že imaš inspiracijo za svojo skladbo, načrtovanje ni potrebno.
O tem govorijo njihove pripovedi:
… Kmalu pa sem spoznala, da mi ne gre več tako zelo slabo. Znala sem vse več stvari,
npr. igrati na zvončke, pa tudi moje znanje jezika je bilo vse boljše. Tako sem postala
bolj samozavestna. Delala sem v skupini in se naučila, kako zapisovati note, ustvariti
glasbo in jo izvesti. Sedaj, ko je šolskega leta konec, sem se odločila, da bom svoje
glasbeno znanje še nadgradila (E3).
Najprej smo dobili idejo, nato improvizirali, eksperimentirali in se trudili zapisati
melodijo. Sledila je sprostitev, potem pa smo ustvarili pravo skladbo. Preden smo jo
izvedli, smo morali zares veliko vaditi (E 4).
Napisali smo ljubezensko pesem, v nadaljevanju pa zanjo ustvarili še glasbo, kar se je
izkazalo kot veliko bolj učinkovito (E 6).
Na začetku drugega učnega sklopa mi je učiteljica rekla, naj najprej načrtujem svoje
delo in šele nato pričnem z ustvarjanjem glasbe v impresionističnem stilu. Povedal sem
ji, da mi je to povsem jasno, vendar pa, ker sem že imel inspiracijo, načrtovanje ni bilo
potrebno. In res, ustvaril sem perfektno skladbo in to brez načrtovanja (E 7).
c) Podkategorija: Izražanje
Učenci so v svojih zapisih veliko prostora namenili tudi besednemu in glasbenemu izražanju
vsega tistega, kar so nosili v sebi. In tako so npr. nastale glasbene pripovedi o vsakdanjih
ljudeh, o nogometnih klubih in drugih dogodkih. Razmišljali so o pomenu inspiracije, ki je po
mnenju enega učenca ključnega pomena za ustvarjanje glasbe. Takrat ko glasba spregovori
sama zase, načrtovanje po njegovem mnenju ni potrebno.
O tem govorijo njihove pripovedi:
Najina skladba pripoveduje o dnevu, ki se je od slabega stopnjeval k še slabšemu.
Vsakdo je lahko razumel dogajanje na svoj način in ga povezal z lastnim doživljanjem.
Moja inspiracija je izhajala iz dneva, ko sem imela zares veliko smolo (E 8).
… naša pesem je opisovala enega izmed najbolj groznih dni, ki jih je doživela sošolka ...
z naslovom »Grozen dan« … Tudi naša glasba je odražala to, kar smo zapisali v pesmi.
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Izvajali smo jo z nizkimi toni, kar je še dodatno okrepilo pripoved. Na koncu smo
skladbo izvedli in bilo je fantastično (E 9).
Moja skladba pripoveduje o vsakdanjih ljudeh, ki se srečujejo z dobrimi in slabimi
dogodki. V skladbo sem poskusil vključiti tako pozitivne kot tudi negativne dogodke. Ker
me zelo zanima šport, še posebej pa športniki … sem v skladbi poskusil pričarati
razpoloženje srbskega nogometnega kluba od leta 2008–2011 (E 10).
2. SKUPINSKO DELO:
a) Podkategorija: Skupinsko učenje
b) Podkategorija: Prehajanje med skupinami

Kategorija SKUPINSKO DELO obsega dve pomenski enoti, ki sem ju kategorizirala v dve
podkategoriji (skupinsko učenje in prehajanje med skupinami), ki ju opredeljujem v
nadaljevanju.
Skupinsko delo se je v raziskavi pokazalo kot izjemno pomembno področje za učence. Željo
po skupinskem učenju so izrazili že v pogovoru v prvi fokusni skupini, ko so to področje
povezali s smiselnostjo učenja. V svojih refleksijah/zgodbah so zapisali, kaj se je pri
skupinskem delu dogajalo, kakšni občutki so se jim pri tem porajali in kakšen vpliv je imela
skupina na njihovo učenje. Tudi v tej zgodbi, ko so se učenci še zadnjič uzrli na svoje delo, je
učenka, ki je prehajala med skupinami, še zadnjič povedala svojo zgodbo o menjavanju
skupin.
a) Podkategorija: Skupinsko učenje
V svojih zapisih so se učenci zazrli vase in podrobno zapisali vse tisto, kar se je dogajalo pri
skupinskem delu. Spregovorili so o začetnih korakih pristopanja k določeni skupini oz. so bili
v njo zaradi odsotnosti pri prejšnji uri kar razporejeni. Včasih so bili v skupini učenci, ki so
vedeli, da zelo težko delajo skupaj, pa so se kljub temu skupaj podali na pot. V svojih
pripovedovanjih so izrazili težave, s katerimi so se srečevali v velikih skupinah, z
razporeditvijo dela, ki je bistveno lažja, kadar je skupina manjša, o iskanju ideje, zgodbe in
pripovedi, ki so jo izrazili v svoji glasbi. Skupinsko učenje so skoraj vedno povezali z zabavo in
užitkom, ki jim ga je prinašalo ter z uspehom, ki je sledil, o čemer govorijo naslednje izjave:
… Običajno ne morem dobro delati, kadar sem v skupini z Joan, vendar pa moram
priznati, da nama je šlo tokrat zares dobro. Ne tako zelo na samem začetku, nato pa
vse bolje …(E 12).
… v tem šolskem letu sem veliko sodelovala z Nadene in to je bilo zelo zabavno. Najbolj
uspešni sva bili v zadnjem učnem sklopu, ker sva bili sami in sva si delo lažje razporedili.
V prvi skupini nas je bilo več in zato je bilo naše delo veliko težje uskladiti … (E 13).
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… medtem ko sva delali, sva se hkrati zelo zabavali in dosegli zares veliko … (E 14).
Všeč mi je bilo, ker smo skupine lahko izbrali sami in ker smo v glasbi lahko izrazili, kar
smo želeli (E 15).
b) Podkategorija: Prehajanje med skupinami
Želja po prehajanju med skupinami je prišla na dan v drugem pogovoru v fokusni skupini, ko
se je učencem zdelo, da bi skupinsko delo na ta način lahko še nadgradili. Le ena učenka se je
odločila zanj in kot je bilo že ugotovljeno v zadnjem pogovoru v fokusni skupini, tudi v tem
zapisu izrazila veliko nezadovoljstvo nad prehajanjem iz skupine v skupino. Njena pripoved se
začne zelo veselo in spodbudno ob pridružitvi k veliki skupini, nato pa sledi razočaranje, ko
skupino za dobro njih zapusti. Pridruži se novi skupini, kjer se podobna zgodba ponovi.
O tem govori njena pripoved:
… Na začetku drugega učnega sklopa je bilo zares zabavno in zanimivo, toda skupina je
bila velika in težko je bilo uskladiti naše poglede, zato sem se odločila, da jo za dobro
vseh v skupini zapustim … pridružila sem se skupini, kjer sta bili le dve učenki, ko pa se
je s počitnic vrnila še tretja, me skupina ni več sprejela, čeprav sem ravno jaz prispevala
glavno idejo za skladbo … V skupini nisem mogla in hotela več biti in tudi komponiranje
glasbe me je povsem minilo … (E 16).

2.4.2.1.3 ODNOSNO KODIRANJE
Utemeljena teorija oz. univerzalna zgodba
Ob koncu šolskega leta so učenci zapisali še svojo zadnjo refleksijo o njihovem delu, v kateri
so lahko zapisali vse tisto, kar se je dogajalo v tem šolskem letu, pa do sedaj niso imeli
priložnosti povedati.
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Slika 10: Prikaz odnosov med kategorijami ustvarjanje in skupinsko delo
Slika 10 prikazuje medsebojno povezanost kategorij in podkategorij. Prva kategorija –
ustvarjanje se navezuje na drugo kategorijo – skupinsko delo, in sicer v njunih
podkategorijah potek ustvarjanja in skupinsko učenje. V obeh podkategorijah (potek
ustvarjanja in skupinsko učenje) so se učenci ozrli v proces nastajanja glasbenih vsebin, pri
čemer so v podkategoriji potek ustvarjanja podrobno opisali proces ustvarjanja glasbenih
vsebin (E 3, E 4, E 6, E 7), v podkategoriji skupinsko učenje pa spregovorili o delu v skupinah,
pri čemer so ustvarjanje glasbe nadgradili s pripovedjo o prednostih in slabostih ustvarjanja,
ki jih prinaša delo v skupinah (E 12, E 13, E 14, E 15).
V svojih zgodbah so se nekateri učenci v mislih vrnili na sam začetek ustvarjalnega procesa,
ko so bili polni skrbi in niso vedeli, ali jim bo skladbe uspelo ustvariti (E 1, E 2, E 5). Drugi
učenci pa so se usmerili v proces ustvarjanja glasbenih vsebin in zapisali pripoved o tem,
kako je potekalo ustvarjanje le-teh (E 3, E 4, E 6), pri čemer so izpostavili težave, na katere so
naleteli ter kako so jih reševali (E 7). V svojih zapisih so prvič zelo poglobljeno pogledali v
svoje besedilo in zapisali, kaj so z njim želeli sporočiti in kako se je to odražalo v glasbi, ki so
jo ustvarili (E 8, E 9, E 10).
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Nekateri učenci pa so šli še korak dlje in v kategoriji skupinsko učenje na svoje delo pogledali
predvsem z vidika metod dela, pri čemer so poglobljeno spregovorili o delu v skupinah (E 12,
E 15), ki jim je poleg učenja predstavljalo tudi zabavo (E 13, E 14). Med njimi pa je bila tudi
učenka, ki je med ustvarjanjem zamenjala kar nekaj skupin in v svoji pripovedi zapisala, da bi
to komur koli odločno odsvetovala (E 16).
Ker je bilo vprašanje zelo odprto, sem od učencev pričakovala, da bodo v refleksijah izrazili
stvari, za katere so vedeli le oni in jih nosili globoko v sebi. V večini zapisov se to ni zgodilo, iz
česar bi lahko sklepali dvoje. Morda učenci v tej starosti ne zmorejo pogledati globoko vase
oz. bi jih morala pri tem bolje usmeriti ali pa stvari, ki so jih zapisali, dejansko izražajo njihova
globlja doživetja in razmišljanja.

2.4.2.2 ANALIZA GRAFOV DINAMIKE DELA UČENCEV VZDOLŽ ČASOVNE PREMICE V DRUGEM
UČNEM SKLOPU
Tudi na koncu drugega akcijskega kroga so učenci kot del lastne refleksije narisali grafe, v
katerih so izrazili:
-

zanimanje, ki so ga izkazali za učenje/delo,
energijo skupine/posameznika za učenje/delo in
znanje, ki so ga pridobili.

Učence sem tudi na koncu drugega akcijskega cikla spodbudila, da so grafu dodali še
področja, ki so jih želeli sami ovrednotiti, pri čemer so poleg področja umetniškega razvoja,
ki je prevladovalo v obeh akcijskih krogih, dodali še: lastno razpoloženje in trud, ki so ga
vložili v delo, smiselnost menjave skupin, potrebno pomoč, odnos do dela ter moč inspiracije
pri ustvarjanju.
Zanimanje, energija za učenje in znanje – vsi učenci
Graf 16 prikazuje povprečje vseh treh področij (zanimanje za učenje, skupinsko oz. lastno
energijo za učenje ter količino znanja, ki so ga pridobili) vseh učencev, ki so bili vključeni v
raziskavo. Drugi učni sklop oz. akcijski cikel je trajal od meseca marca do konca maja. Iz grafa
je razvidno, da sta področji zanimanja in pridobivanje novega znanja ves čas nekoliko
naraščali, medtem ko je aprila rahlo upadla energija učencev in nato zopet narasla.
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Graf 16: Povprečje vseh učencev, področja: zanimanje za učenje, skupinska energija, znanje,
v obdobju marec–maj
Že analizi tretjega pogovora v fokusni skupini in analiza razvojnih delovnih zvezkov sta
pokazali, da so učenci v drugem učnem sklopu ozavestili metakognitivne procese in bili v
veliki meri vključeni v samoregulacijo učenja. Načrtovali so svoje delo in razmišljali, kaj bi še
lahko storili, da bi dosegli čim boljše glasbene dosežke. Zato ni presenetljivo, da njihove
refleksije, izražene v grafih, prikazujejo dokaj velik porast zanimanja in znanja skozi celotni
drugi učni sklop.
O tem govorijo tudi njihovi zapisi v razvojnih delovnih zvezkih:
Želim si, da bi ustvarila skladbo, ki bi bila nekaj posebnega. Želim si, da bi bila boljša od
skladbe, ki jo je ustvarila naša skupina v prvem učnem sklopu (RDZ 3).
Želim, da bi me načrtovanje mojega dela vodilo do krajšega in bolj učinkovitega
ustvarjalnega procesa. Rada bi ustvarila skladbo … (RDZ 5).
Ustvarjanje glasbe v impresionističnem stilu je bilo zares zanimivo, pri tem pa je bilo
potrebnega veliko dela (RDZ 9).
Velik porast zanimanja v drugem učnem sklopu pa bi verjetno lahko pripisali tudi dejstvu, da
je bil drugi učni sklop v primerjavi s prvim bistveno krajši in časovno bolj podrobno
opredeljen.
Dinamika razreda, zanimanje učencev, zavzetost učiteljice – učiteljica
Graf 17 prikazuje moje vrednotenje lastne zavzetosti za delo, doživljanje dinamike razreda in
zanimanja učencev za delo. Iz grafa je razvidno, da je bila moja zavzetost v prvi polovici
učnega sklopa nekoliko manjša. To se je verjetno zgodilo zato, ker je zanimanje učencev v
drugem učnem sklopu ves čas naraščalo, posledično pa je bila moja zavzetost v prvi polovici
učnega sklopa nekoliko manjša. Učence sem z ustreznimi povratnimi informacijami vodila in
usmerjala na njihovi učni poti, za katero so sami prevzeli odgovornost. Moja zavzetost je
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nekoliko narasla v drugi polovici učnega sklopa, ko so učenci potrebovali več pomoči pri
svojem delu.
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Graf 17: Učiteljica, področja: zavzetost za svoje delo, doživljanje učenčevega zanimanja za
delo in dinamika razreda, v obdobju marec–maj
Zanimanje, energija za učenje, znanje in umetniški razvoj – tri učenke iz 1. skupine
Dinamika dela skupin je razvidna iz naslednjih grafov, ki prikazujejo samorefleksijo treh
učenk, ki so sodelovale v skupini. Graf 18 prikazuje njihovo zanimanje, ki je v primeru vseh
učenk, razen rahlega upada druge učenke v aprilu, ves čas naraščalo.
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Graf 18: Skupina treh učenk, področje: zanimanje za učenje, v obdobju marec–maj
Njihova refleksija kaže na veliko povezanost učenk in dobro dinamiko dela skupine. Učenke
so vsako uro zelo zavzeto pristopile k ustvarjanju glasbenih vsebin, analiza njihovih razvojnih
delovnih zvezkov pa je pokazala, da jim je prav delo v skupinah prinašalo največje
zadovoljstvo.
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Graf 19 prikazuje energijo skupine, ki je v primeru ene učenke naraščala skozi celoten učni
sklop, v primeru dveh učenk pa rahlo upadala od sredine aprila naprej. Tudi ta graf prikazuje,
da so vse tri učenke zelo podobno doživljale delovno energijo skupine.
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Graf 19: Skupina treh učenk, področje: skupinska energija, v obdobju marec–maj
Tudi nivo novo pridobljenega znanja (graf 20) kaže na dokaj enakomerno pridobivanje letega v primeru dveh učenk, medtem ko je nivo usvajanja znanja tretje učenke strmo naraščal
skozi celotni drugi učni sklop.
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Graf 20: Skupina treh učenk, področje: znanje, v obdobju marec–maj
Analiza razvojnega delovnega zvezka tretje učenke je pokazala, da gre za učenko, ki je imela
slabše glasbeno predznanje. Pri tem pa je zanimivo, da ji je skupinsko delo omogočilo, da je v
drugem učnem sklopu pridobila veliko novega znanja, kar kaže na to, da so učenci resnično
lahko vir učenja drug drugemu.
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Zanimanje, energija za učenje, znanje in umetniški razvoj – tri učenke iz 2. skupine
Naslednji grafi prikazujejo doživljanje učnega procesa treh učenk iz druge skupine, med
katerimi je bila učenka, ki je skupino predčasno zapustila.
Graf 21 prikazuje dokaj enakomerno naraščanje zanimanja dveh učenk in v aprilu upad
zanimanja tretje, ki se je sredi učnega sklopa odločila, da bo skupino zapustila. Ob pridružitvi
novi skupini je njeno zanimanje zopet začelo naraščati.
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Graf 21: Skupina treh učenk, področje: zanimanje za učenje, v obdobju marec–maj
Učenke so občutile upad energije sredi aprila, kar prikazuje graf 22. Učenka, ki je skupino
zapustila, je kljub naraščajočemu zanimanju (graf 21) še naprej doživljala upad energije. To bi
morda lahko pripisali njenemu počutju v novi skupini, kjer ni čutila pripadnosti, kar je
pokazala analiza njenega razvojnega delovnega zvezka, medtem ko je nivo energije učenk, ki
sta z delom nadaljevali v paru, naraščal.
Učenka je v tretjem pogovoru v fokusni skupini menjavanje skupin opisala z naslednjimi
besedami:
… Ko greš iz ene skupine v drugo, ti, ko se zopet vrneš, rečejo, da te ne potrebujejo
več, čeprav si morda na začetku prispeval svojo idejo, na kateri temelji njihova
skladba … (FS 3/E 43).
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Graf 22: Skupina treh učenk, področje: skupinska energija, v obdobju marec–maj
Graf 23 prikazuje nivo pridobljenega znanja učenk in je bil za vsako od njih zelo drugačen, kar
je razvidno iz spodnjega grafa.
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Graf 23: Skupina treh učenk, področje: znanje, v obdobju marec–maj
Zanimivo je, da je prva učenka te skupine v grafu izrazila zelo velik upad znanja. Očitno kljub
dobremu počutju v skupini (energija skupine) in naraščajočemu zanimanju v skupinskem
delu ni mogla napredovati in usvajati znanja, kot bi to lahko, če bi morda bila sama. To je tudi
zapisala v svojem razvojnem zvezku:
Naslednjič se ne bi več odločila za ustvarjanje v skupini, skladbo bi ustvarila sama (RDZ
1).
Umetniški razvoj – ena učenka iz 2. skupine
Le ena učenka se je odločila ovrednotiti svoje doživljanje umetniškega razvoja, ki je v
celotnem učnem sklopu strmo naraščalo, kar prikazuje graf 24.
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Graf 24: Učenka, področje: umetniški razvoj, v obdobju marec–maj
Iz tega lahko sklepamo, da gre za področje, ki se je v tej skupini dotaknilo le ene učenke, te
pa v zelo veliki meri.
Prehajanje med skupinami – ena učenka iz 2. skupine
Učenka, ki se je odločila za prehajanje med skupinami, se je odločila to področje tudi
ovrednotiti, kar prikazuje graf 25.
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Graf 25: Učenka, področje: prehajanje med skupinami, v obdobju marec–maj
Ni presenetljivo, da je učenka to področje doživljala zelo negativno, saj je svoje
nezadovoljstvo izrazila že večkrat, zanimivo pa je, da je to področje želela ovrednotiti tudi v
grafu.
Zanimanje, energija za učenje, znanje in področja, ki so jih učenci sami dodali – posamezni
učenci
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V nadaljevanju grafi prikazujejo refleksije učencev, ki se niso odločili za skupinsko delo in so k
ustvarjanju impresionistične glasbe pristopili samostojno.
Graf 26 prikazuje refleksijo učenca, katerega zanimanje in pridobivanje novega znanja sta ves
čas naraščala, medtem ko je njegov umetniški razvoj doživel rahel upad v aprilu in nato zopet
začel naraščati. Precej drugače pa je učenec doživljal svojo energijo, ki je večino časa
upadala.
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Graf 26: Učenec, področja: zanimanje za učenje, energija za delo, znanje, umetniški razvoj, v
obdobju marec–maj
Upad njegove energije bi morda lahko pripisali dejstvu, da je učenec ob intenzivnem
usvajanju novega znanja in zanimanju, ki ga je pri tem izkazal, hkrati v sebi doživljal velik
upad energije, ki jo je pri tem razdajal.
Graf 27 prikazuje refleksijo učenca, ki je skozi celoten učni sklop usvajal novo znanje, ob tem
pa- sta naraščali tudi njegovo zanimanje in energija za delo. Področje, ki ga je učenec sam
izbral, se nanaša na pomoč, ki jo je pri svojem delu potreboval in iz grafa je razvidno, da je
učenec v prvem obdobju potreboval nekoliko več pomoči, potem pa vse manj.
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Graf 27: Učenec, področja: zanimanje za učenje, energija za delo, znanje, pomoč, v obdobju
marec–maj
Analiza njegovega razvojnega delovnega zvezka je pokazala, da gre za učenca, ki je že od
prvega trenutka vedel, kakšno glasbo bo ustvaril in imel veliko idej. Pri svojem delu je bil
samostojen in morda je prav zato, ker ni potreboval pomoči sošolcev, to področje še
dodatno želel ovrednotiti v svoji refleksiji.
Graf 28 prikazuje refleksijo učenca, ki je kot dodano področje izbral svoj odnos do dela in je
skupaj z zanimanjem skozi celotni učni sklop strmo naraščal. Tudi njegova energija in znanje
sta bila v rahlem vzponu skozi celotno obdobje.
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Graf 28: Učenec, področja: zanimanje za učenje, energija za delo, znanje, odnos, v obdobju
marec–maj
Ta graf je narisal učenec, za katerega menim, da je bil v razredu najbolj zavzet za delo in ki je
ustvaril zelo zanimivo skladbo. Njegova refleksija odraža njegovo zavzetost, ki jo je bilo
mogoče videti pri pouku pri vsaki uri glasbene vzgoje.
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Graf 29 prikazuje refleksijo učenke, ki je skozi celoten sklop doživljala rahel upad znanja,
energije in inspiracije – področja, ki ga je izbrala sam, medtem ko je njeno zanimanje ves čas
naraščalo.
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Graf 29: Učenec, področja: zanimanje za učenje, energija za delo, znanje, inspiracija, v
obdobju marec–maj
Analiza razvojnega delovnega zvezka učenke je pokazala, da je bil njen osrednji cilj tega
učnega sklopa ustvariti boljšo skladbo, kot jo je ustvarila v prvem učnem sklopu. Iz grafa je
razvidno, da je v svoje delo vložila veliko zanimanja, žal pa je njen nivo znanja ves čas upadal
in ji skladbe, kot bi si jo želela, tudi v tem učnem sklopu ni uspelo ustvariti.
Graf 30 prikazuje refleksijo učenca, ki je skozi celoten učni sklop pridobival največ novega
znanja, medtem ko sta bila nivo njegove energije in zanimanja skozi celotni učni proces v
rahlem vzponu.
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Graf 30: Učenec, področja: zanimanje za učenje, energija za delo, znanje, v obdobju marec–
maj
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Analiza njegovega razvojnega delovnega zvezka je pokazala, da gre za učenca, ki je imel zelo
malo glasbenega predznanja, zato ni presentljivo, da je nivo novo pridobljenega znanja
ovrednotil zelo visoko. Učenec je z velikim zanimanjem pristopik k ustvarjanju glasbenih
vsebin in ne preseneča me, da je področja ovrednotil tako visoko.

2.4.3 IZVEDBA TRETJEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI IN ZBIRANJE PODATKOV
Na koncu drugega cikla akcijskega raziskovanja sem za zbiranje učenčevih stališč in
razumevanje njihovega pogleda na tematiko učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja
ter za pridobivanje podatkov izvedla tretji pogovor v fokusni skupini.
V tem pogovoru v fokusni skupini me je poleg učenčevih stališč do učenja, znanja,
preverjanja in ocenjevanja še posebej zanimalo njihovo doživljanje samoregulacije in
metakognitivnih procesov. Predvidevala sem, da bodo z načinom učnega procesa, pri
katerem sem ugodila njihovim željam iz drugega pogovora v fokusni skupini, zadovoljni, kar
se je v pogovoru potrdilo. Hkrati pa, glede na pretekle izkušnje, nisem imela nikakršnih
pričakovanj glede njihovega doživljanja samoregulacije. Njihove izjave so pokazale, da so
učenci doživljali samoregulacijo kot pomemben element izobraževanja, ki osmišlja učenje in
ga je mogoče prenesti v svoje življenje.
Tudi pri vodenju tretjega pogovora v fokusni skupini sem ohranila vprašanja iz prvega in
drugega pogovora v fokusni skupini (str. 79, 118).

2.4.3.1 KODIRANJE
Z analizo zapisa sem dobila štiri kategorije (ustvarjalnost, doživljanje učenja, preverjanje in
ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen ter mnenja učencev o samoregulaciji, ki jih v
nadaljevanju vsebinsko opredeljujem in njene vsebine ilustriram z izbranimi izjavami iz
pogovora.
2.4.3.2 DEFINICIJA KATEGORIJ
1. USTVARJALNOST:
a) Podkategorija: Zadovoljstvo
b) Podkategorija: Nezadovoljstvo

Kategorija USTVARJALNOST obsega dve pomenski enoti, ki sem ju kategorizirala v dve
podkategoriji (zadovoljstvo, nezadovoljstvo), ki ju opredeljujem v nadaljevanju.
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Tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini so učenci izrazili največje zadovoljstvo nad
učenjem, ker so ustvarjali glasbene vsebine. Ker so učenci imeli možnost videti stvari na svoj
način, razumeti in misliti s svojo logiko, so skozi individualno izražanje in ustvarjanje
glasbenih vsebin doživeli ustvarjalnost v polnem pomenu besede. Manj smiselno pa je bilo za
nekatere učence načrtovanje njihovega dela in odgovarjanje na vprašanja. Menili so, da so
končni glasbeni dosežki unikati, ki se jih ne da natančno načrtovati.
a) Podkategorija: Zadovoljstvo
Zadovoljstvo učenja so učenci doživljali skozi glasbene dejavnosti ustvarjanja, improviziranja,
poslušanja in izvajanja, s katerimi so krepili svoje sposobnosti opazovanja in dojemanja, in z
njimi še dodatno podkrepili moč ustvarjanja. Na ta način so razvijali svojo zavest, ki jim je
odkrivala smisel in pomen ustvarjanja, kar so učenci izrazili v naslednjih mnenjih:
Najbolj všeč mi je bilo drugo uro, ko smo pričeli ustvarjati glasbene vsebine v
impresionizmu. Takrat smo zapisovali glasbo in se hkrati učili, ko smo preizkušali, kaj
dobro zveni. To je nekaj kar te resnično pritegne (FS 3/E 1).
Ni se mi zdelo prav nič drugače od ustvarjanja glasbe, ki ti je všeč (FS 3/E 6).
Pri ustvarjalnosti se je učencem zdelo še posebej dragoceno dejstvo, da so imeli svobodo
izraziti, kar so želeli. To se odraža v naslednjih mnenjih:
Všeč mi je impresionizem in všeč mi je bilo ustvarjanje glasbe v tem stilu (FS 3/E 5).
Ustvarjanje … čeprav so pravila, se še vedno lahko svobodno izražaš (FS 3/E 3).
Učenci so k ustvarjanju pristopili na različne načine, z raziskovanjem lestvic, ki bi jih morebiti
uporabili v svoji skladbi, z raziskovanjem lastnosti in možnosti inštrumentov, ki bi imeli
najprimernejšo zvočno barvo ter z iskanjem vsebine, s katero so se kasneje zavestno ali
podzavestno ukvarjali. Učenci so svobodno izbirali način, kako se bodo izrazili na njim lasten
način. Z iskanjem novih glasbenih vsebin so se izpopolnjevale in osamosvajale njihove
ustvarjalne sposobnosti. To se je še posebej odrazilo pri učenki, ki je namesto ustvarjanja
glasbenih vsebin svojo ustvarjalnost izrazila s sliko, ki jo je narisala.
O tem govori njena izjava:
Všeč mi je bilo, da sem lahko narisala impresionistično sliko (FS 3/E 4).
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b) Podkategorija: Nezadovoljstvo
Manj smisla pa so nekateri učenci videli v fazi načrtovanja svojega končnega umetniškega
izdelka. Ker v umetnosti ne moremo natančno napovedati, kaj bo tisto, kar bo nastalo na
koncu, se mi zdijo njihovi pogledi in razmišljanja zelo smiselni.
O njihovem nezadovoljstvu govorita naslednji izjavi:
Včasih se mi je zdelo nesmiselno načrtovati končni izdelek. Ker so v umetnosti vsi končni
dosežki unikati, menim, da se jih ne da natančno napovedati (FS 3/E 10).
Tudi, če ga načrtuješ, bo končni rezultat po vsej verjetnosti precej drugačen od
načrtovanega (FS 3/E 11).
2. DOŽIVLJANJE UČENJA:
a) Podkategorija: Ustvarjanje glasbenih vsebin
b) Podkategorija: Vztrajanje
c) Podkategorija: Prehajanje med skupinami
d) Podkategorija: Lastna spoznanja

Kategorija DOŽIVLJANJE UČENJA obsega štiri podkategorije (ustvarjanje glasbenih vsebin,
vztrajanje, prehajanje med skupinami in lastna spoznanja), ki smiselno zaokrožujejo zamisli
in razmišljanja učencev o tej temi.
Tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini je učencem najgloblja učna doživetja preneslo prav
ustvarjanje glasbenih vsebin. Veselilo jih je, da so se lahko svobodno izražali in se preizkusili v
vlogi skladatelja. Spoznali so, da je pri uresničevanju svojih zamisli in idej potrebna tudi
vztrajnost ter da prehajanje iz skupine v skupino preprosto ne deluje. Najbolj dragocena v
raziskavi pa so bila zanje njihova lastna spoznanja in iskanje mnogoterih poti odkrivanja
znanja.
a) Podkategorija: Ustvarjanje glasbenih vsebin
Tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini se je izkazalo, da so učenci ustvarjanje glasbenih
vsebin doživljali kot področje, ki so mu pripisali največji izobraževalni pomen in izrazili
navdušenje nad možnostjo svobodnega izražanja stvari, ki so jih nosili v sebi.
O tem govorijo njihove izjave:
Dobro je bilo ustvarjati svojo glasbo in izraziti tisto, kar si želel (FS 3/E 20).
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Ustvarjanje nam je omogočilo, da smo se svobodno izražali in imeli možnost razmišljati,
v katero smer bi želeli iti (FS 3/E 21).
Bilo je drugače kot pri večini ostalih predmetov, kjer najpogosteje sedimo in
sprejemamo informacije, ki jih posreduje učitelj. Ta način učenja, ko dejansko narediš
nekaj, podobno kot pri fiziki, ko narediš nek eksperiment, pa je veliko bolj zabaven (FS
3/E 24).
Ni mi všeč pouk, ko moramo le poslušati teorijo in informacije in si potem vse to
zapomniti, memorirati. Pomembna je predvsem uporaba tistega, kar se naučiš, ko
dejansko veš, kako to sam lahko uporabiš. Na ta način se poveča tvoje razumevanje in
tudi zapomniš si veliko več (FS 3/E 25).
Če je pomembno le, da si nekaj zapomniš, potem ne razmišljaš o tem, kako bi to stvar
uporabil. Zadovoljiš se preprosto s tem, da nekaj veš na pamet. Ko pa opazuješ, kako
nastaja tvoja skladba in vidiš svoj napredek, takrat učenje dobi nov smisel (FS 3/E 26).

Učenci so ustvarjanje glasbenih vsebin povezali tudi z vlogo, ki so jo imeli kot skladatelji in
spregovorili o svojih občutkih, s katerimi so se srečevali v procesu ustvarjanja.
O tem govorijo naslednje izjave:
Zame pa je bilo najbolj zanimivo izvajanje skladbe, ki sem jo sama napisala (FS 3/E 27).
Zelo sem užival, ko sem ustvarjal. Bilo je zelo zabavno, še posebej me je veselilo, ker
sedaj vem, kaj pomeni biti skladatelj (FS 3/E 28).
Biti v vlogi skladatelja je prečudovito, krasno (FS 3/E 29).
No, v skupini pa vedno en član prevzame iniciativo, vedno ima en več dela kot ostali (FS
3/E 31).
Skladatelji svojih del pogosto ne izvajajo, zame pa je bilo prav to najpomembnejši del
(FS 3/E 32).
b) Podkategorija: Vztrajanje
V pogovoru v fokusni skupini se je izkazalo, da je bilo za učence v drugem učnem sklopu
najtežje prav vztrajati, še posebej, ko so se soočili s težavami in so morali ustvariti nekaj
novega. Učenci pa so vedeli, da nastanek idej in glasbenih vsebin ni le rezultat kreativnega
razmišljanja, ampak da je pri uresničevanju zamisli pomembna tudi vztrajnost – ne odnehati
takrat, ko pravzaprav ne vidiš jasne poti pred seboj.
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O tem govorita naslednji izjavi:
Najtežje je bilo vztrajati, ko nam je šlo zelo počasi (FS 3/E 35).
Najtežje je bilo vztrajati, ko si se soočil s težavami (FS 3/E 36).
Učenci so spregovorili tudi o problematiki izvirnosti, ustvarjanja skladb, ki jih ni ustvaril še
nihče. Kljub temu, da so svobodno izbirali način, kako jih bodo izrazili na njim lasten način, se
jim je pogosto pojavljalo vprašanje, ali je njihova skladba res njihova, ali je izvirna in če je
niso morda že kje slišali. Na to so bili zelo pozorni tudi pri vrednotenju skladb drug drugega.
To so izrazili v naslednjih stavkih:
Najtežje je bilo ustvariti nekaj novega in ne kopirati (FS 3/E 39).
Ko ustvariš nekaj novega in se nekomu drugemu zdi, da je to že nekje slišal. To je
največji problem, ker ti veš, da je melodija resnično tvoja, drugi pa niso v to prepričani
(FS 3/E 40).
Težko je ustvariti melodijo, ki zveni kot nekaj novega (FS 3/E 41).
c) Podkategorija: Prehajanje med skupinami
V tretjem pogovoru v fokusni skupini smo razpravljali tudi o skupinskem delu, ker so v
drugem pogovoru v fokusni skupini učenci izrazili željo, da bi v drugem učnem sklopu imeli
možnost prehajanja iz skupine v skupino. Ena učenka je resnično prehajala in zamenjala dve
skupini, kar pa se je na koncu učnega sklopa izkazalo kot neučinkovito. Ker ni pripadala
nobeni skupini, se tudi v času izvedb njihovih skladb ni mogla priključiti nobeni skupini.
Menila je:
To ne deluje. Ko greš iz ene skupine v drugo, ti, ko se zopet vrneš, rečejo, da te ne
potrebujejo več, čeprav si morda na začetku prispeval svojo idejo, na kateri temelji
njihova skladba. Zares težko se je prilagoditi skupini, ko jo za nekaj časa zapustiš in se
potem zopet vrneš vanjo (FS 3/E 43).
Skupaj sva razmišljali, kako bi rešili nastalo težavo, potem pa je učenka predlagala, da bi se
ob poslušanju impresionistične glasbe izrazila v drugih umetniških zvrsteh. Naslednjo šolsko
uro je prišla k meni s sliko, ki jo je narisala v impresionističnem stilu ob poslušanju
impresionistične glasbe. Diferenciacija učnega dosežka, za katero se je odločila sama, me je
navdušila. Njena slika pa je bila prečudovita.
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Slika 11: Likovno izražanje učenke ob poslušanju impresionistične glasbe
d) Podkategorija: Lastna spoznanja
Učenci so v vseh treh pogovorih v fokusni skupini izrazili svoj pogled na učenje in
poučevanje. Njihova stališča, pridobljena iz prvega in drugega pogovora v fokusni skupini,
sem upoštevala pri načrtovanju učnih procesov. Ker se je raziskava zaključevala in nadaljnje
načrtovanje našega skupnega dela ne bi bilo smiselno, sem učence spodbudila, da so
spregovorili o tem, kar je bilo zanje v raziskavi najbolj dragoceno. Učenci so največji pomen
pripisali iskanju lastne poti do znanja, kjer so s pomočjo različnih učnih strategij in lastne
miselne aktivnosti prišli do svojih spoznanj.
To so izrazili v naslednjih stavkih:
Pomembno je, da sam preizkusiš stvari in sam najdeš pot do razumevanja le-teh (FS 3/E
15).
Pomembno je, da imaš možnost eksperimentiranja in improviziranja, tako kot je pri
glasbi bilo. Če moraš le sedeti in poslušati učitelja, ne odneseš kaj dosti. Sicer pa
dvomim, da učitelje, ki le govorijo, sploh kdo posluša (FS 3/E 17).
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Pri poučevanju sem poskušala ustvarjati okoliščine, v katerih so učenci z izvajanjem (petjem
in igranjem inštrumentov), ustvarjanjem ali poslušanjem imeli možnost priti do svojih
spoznanj v procesu učenja in me njihove izjave niso presenetile.
3. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN:
a) Podkategorija: Opisne in številčne ocene

Kategorija PREVERJANJE IN OCENJEVANJE V ODNOSU DO ZNANJA IN OCEN vsebuje le eno
podkategorijo (opisne in številčne ocene), ki smiselno zaokrožuje zamisli in razmišljanja
učencev o tej temi.
Tudi v drugem akcijskem ciklu učenci niso zaznavali preverjanja in ocenjevanja kot področja,
ki bi bilo ločeno od učnega procesa in kjer bi bili pod pritiskom ocenjevalca. Ker so bili
vključeni tako v proces preverjanja in ocenjevanja znanja kot tudi v proces oblikovanja
kriterijev in opisnikov, so v pogovoru o tej tematiki spregovorili zelo sproščeno.
a) Podkategorija: Opisne in številčne cene
Učenci so zavzeli stališče, da v drugem učnem sklopu številčnih ocen niso pogrešali in da so
bile opisne ocene, glede na potek dela, primernejše od številčnih. Menili so, da je ustvarjalni
dosežek, ki je zelo kompleksen, težko oceniti s številčno oceno, ker vrednotenje le-tega
potrebuje dokaj široko opredelitev/razlago. Pri tem pa so izrazili tudi dvom o objektivnosti
učiteljevega ocenjevanja in predlagali, da bi ustvarjalne dosežke vrednotilo več učiteljev.
O tem govorijo njihove izjave:
Ne, ocen nismo pogrešali. Skladbo, ki jo ustvariš, ali esej, ki ga napišeš, je nemogoče
oceniti s številko. Sicer pa, ali res lahko nekomu poveš, da je bil njegov ustvarjalni
dosežek za 6 ali 7 (FS 3/E 47)?
Umetniško izražanje ni mogoče oceniti s številčno oceno (FS 3/E 48).
Včasih je pomembno, da tovrstno delo vrednoti več učiteljev. Tako je vrednotenje
nekoliko bolj objektivno. Namreč vsak učitelj vidi stvari na svoj način (FS 3/E 50).
V nadaljevanju smo govorili o modelu preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji, ki bi bil
po mnenju učencev najprimernejši. Tudi tokrat so izpostavili predvsem pomen opisnih ocen,
ki so se jim zdele najprimernejše, ker jih podrobno seznanjajo z njihovim delom in dosežki.
Za naše delo so resnično pomembne le opisne ocene (FS 3/E 45).
Številčne ocene niso primerne, ker nam ne povedo ničesar o našem delu (FS 3/E 46).
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Ocene nas sicer včasih motivirajo, vendar pa ustvarjalnosti ne moremo ocenjevati s
številčnimi ocenami (FS 3/E 51).
Učenci so še posebej izpostavili zadovoljstvo nad ustnimi in pisnimi povratnimi
informacijami, ki so jih dobivali v učnem procesu in so pripomogle k temu, da so dosegli
boljše glasbene dosežke in brez katerih si niso mogli več predstavljati pouka glasbene vzgoje.
O tem govorijo naslednje izjave:
Dobili smo veliko povratnih informacij, kar je bilo zelo pomembno za naše delo.
Povratne informacije smo dobili tudi o našem odnosu do dela in na čem moramo še
graditi (FS 3/E 52).
Tudi našim refleksijam so vedno sledile povratne informacije, zapisane v razvojnih
delovnih zvezkih. Brez njih ne bi dosegli veliko. Težko si predstavljam učenje brez njih
(FS 3/E 54).
4. MNENJA UČENCEV O SAMOREGULACIJI:
a) Podkategorija: Lastne izkušnje
b) Podkategorija: Učni dosežki
c) Podkategorija: Refleksija
d) Podkategorija: Načrtovanje
e) Podkategorija: Izkušnje za življenje

Kategorija MNENJA UČENCEV O SAMOREGULACIJI obsega pet pomenskih enot, ki sem jih
kategorizirala v pet podkategorij (lastne izkušnje, učni dosežki, refleksija, načrtovanje in
izkušnje za življenje), ki jih opredeljujem v nadaljevanju.
V tretjem pogovoru v fokusni skupini so učenci podali ugotovitve, da so jih lastne izkušnje
privedle do globljega zavedanja metakognitivnih procesov, ozaveščanja pomena
samoregulacije in njunega vpliva na doživljanje učenja. Bili so mnenja, da ozaveščanje
metakognitivnih procesov daje učenju večji smisel in da bodo te izkušnje lahko uporabili v
svojem življenju.
a) Podkategorija: Lastne izkušnje
Velik pomen so pripisali lastnim izkušnjam in spoznanjem, do katerih so prišli v obeh
akcijskih ciklih in so bile po njihovem mnenju ključnega pomena. Pri tem so izpostavili
izkušnjo iz prvega akcijskega cikla, ko po njihovem mnenju niso samoregulirali svojega
učenja. Prav ta izkušnja je bila zanje bistvena, saj jih je privedla do spoznanja, da je
načrtovanje dela zelo pomembno.

165

To izražajo njihova mnenja:
Mislim, da je bilo dobro, da smo v prvem učnem sklopu imeli toliko časa, kot se nam je
zdelo, da ga potrebujemo za ustvarjanje skladb. To nas je privedlo do lastnih spoznanj,
da je načrtovanje pomembno. Če bi že v prvem učnem sklopu samoregulirali in
načrtovali svoje učenje, potem do teh spoznanj ne bi prišli. In to ne bi bilo dobro, saj je
za nas zelo pomembno, da sami odkrijemo stvari in pridemo do svojih spoznanj (FS 3/E
57).
Zelo dobro je, da smo prišli do teh spoznanj iz svojih lastnih izkušenj. Če bi se o tem le
pogovarjali na začetku oz. če bi o pomenu tega kje prebrali, ne bi bilo enako. Tako pa
bomo vedeli za vse življenje (FS 3/E 59).
Ko se začneš zavedati in razmišljati o učenju, o tem, kaj se dogaja v tvojih mislih, učenje
dobi večji smisel. Poleg neke teme se naučiš tudi nadzorovati svoje delo in iskati pot, na
katero se želiš podati (FS 3/E 60).
b) Podkategorija: Učni dosežki
Učenci so prav tako izrazili, da samoregulacija vodi do boljših učnih dosežkov, pri čemer jim
je bilo všeč, da so prevzeli odgovornost za svoje učenje.
O tem govorijo njihove izjave:
Ker smo samoregulirali svoje učenje, smo dosegli boljše dosežke (FS 3/E 63).
Ko sam reguliraš svoje učenje, še posebej je bilo to dobro, ker sem bil sam, ti nihče ne
govori, danes moraš storiti to, naslednjič ono. In to mi je bilo zelo všeč. Tako sem
poskrbel, da sem se najprej umiril, globoko vdihnil in razmislil, kaj je tisto, kar želim v
določeni uri doseči, razviti (FS 3/E 65).
Vedno vem, kaj in kako se moram učiti in vedno prevzamem odgovornost zase. Ne
potrebujem nikogar, ki bi bdel nad menoj (FS 3/E 66).

c) Podkategorija: Refleksija
V pogovoru so pozornost namenili tudi refleksiji, vrednotenju in razmišljanju o znanju, ki so
ga potrebovali za realizacijo svojih načrtov. Izpostavili so pomen razmišljanja o znanju, ki se
jim je zdelo pomembno in ki so ga v določenem trenutku potrebovali.
To so izrazili v naslednjih mnenjih:
Ko sam reguliraš svoje učenje, dejansko razmišljaš o tem, kakšno znanje potrebuješ in
kaj se moraš naučiti. Če ti učitelj pove, kaj je to, se sicer to naučiš, vendar pa ne
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razmišljaš o tem, kako ti bo to služilo pri tvojem delu. V tem tudi ne zaznaš neke
uporabne vrednosti (FS 3/E 70).
Jaz pa vidim veliko vrednost predvsem v refleksiji. Ko pogledam nazaj, takrat hkrati
gledam tudi v prihodnost in razmišljam, kaj bom naslednjič spremenila (FS 3/E 71).
d) Podkategorija: Načrtovanje
Izpostavili so tudi pomen načrtovanja in organiziranja svojega dela, h kateremu so pristopili
vsak na svoj način. Za nekatere učence je bilo pomembno, da so načrt imeli v svoji glavi,
drugi pa so o njem razmišljali šele takrat, ko so ozavestili, da imajo na razpolago le še
določeno število ur.
Menili so:
Na začetku sem izdelal svoj načrt, ta načrt potrebujem, to je bilo zame velikega
pomena, tako organiziram svoje delo (FS 3/E 67).
Zame je pomembno, da naredim načrt v svoji glavi (FS 3/E 68).
V zadnjem učnem sklopu, ko smo izvedeli, koliko ur imamo še na razpolago, sem
začutila, da je časovno načrtovanje zelo pomembno (FS 3/E 69).

e) Podkategorija: Izkušnje za življenje
Učenci ozaveščanja metakognitivnih procesov in samoregulacije niso videli le kot področje, ki
osmišlja učenje, temveč tudi kot področje, ki ga je mogoče prenesti v svoje življenje, o čemer
govori naslednji stavek:
Ko imaš opravka z načrtovanjem svojega dela, organizacijo in časovno razporeditvijo,
učenje dobi večji smisel. Vse to namreč lahko preneseš v svoje življenje in ti lahko
pomaga, da v življenju dosežeš več (FS 3/E 72).
Ker sem bila ob izvajanju pogovora v fokusni skupini z učenci še zadnjič skupaj, me je še
posebej zanimalo, kako so oni doživljali raziskavo oz. kaj je tisto, kar bodo morda ponesli v
svoje življenje.
Izpostavili so edinstvene izkušnje izražanja, ki ga omogoča glasba ter pomen vključenosti v
celoten proces nastajanja glasbenega izdelka, ki so ga povezali z izkušnjami, ki jim bodo v
življenju prišle prav. Navdušenje so izkazali tudi ob dejstvu, da so imeli možnost delati v
skupinah in bili vključeni v celoten proces ustvarjanja. O tem govorijo naslednje izjave:
Glasbeno znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili, so bile najbolj dragocene (FS 3/E 73).
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Sedaj vemo, kako poteka delo v skupinah, kako dragoceno je izmenjati ideje (FS 3/E
74).
Izkusiti, kako poteka celoten proces ustvarjanja nečesa novega, je izkušnja, ki nam bo
še kako prav prišla v življenju (FS 3/E 78).
Razumeti glasbo, npr. če delaš v neki firmi, ki bo potrebovala glasbo za reklamno
sporočilo, potem je pomembno, da razumeš osnove glasbe. Lahko sicer najamejo
nekoga, ki jo bo ustvaril, a je vseeno pomembno, da sam razumeš kompozicijski proces
(FS 3/E 79).

Učenci pa so posebno vrednost videli v dejstvu, da se pri pouku niso bali povedati resnice.
Veliko jim je pomenilo, da so lahko iskreno vrednotili delo drug drugega, kar se jim je zdelo
za njihov napredek zelo pomembno. Te izkušnje so jih veliko naučile in jih bodo ponesli s
seboj v življenje. Izrazili so jih z naslednjimi besedami:
Dejstvo, da se nismo bali povedati resnice o delu drug drugega (FS 3/E 75).
Nismo se lagali, dajali smo iskrene povratne informacije (FS 3/E 76).
Če potrebuješ iskreno mnenje in sošolcem to poveš, ga boš tudi dobil (FS 3/E 77).
Védenje, da so prav te informacije najdragocenejše. Pomembno je, da lahko sošolcem
rečeš: »Poslušajte, od vas potrebujem iskreno mnenje o mojem delu« in ga tudi dobiš.
To je dragocena informacija za življenje; naučili smo se povedati svoje mnenje brez
olepšav (FS 3/E 80).
Iskreno vrednotenje našega dela, ne da bi sodili delo drug drugega, je bila največja
izkušnja, ki jo bom ponesla s seboj v življenje (FS 3/E 81).

Učenci so izrazili še navdušenje nad dejstvom, da je ustvarjanje zabavno ter da omogoča
izražanje notranjih občutij.
O tem govorijo naslednje izjave:
Ustvarjanje glasbe je veliko bolj zabavno, kot si misliš na začetku (FS 3/E 82).
So stvari, ki jih lahko izraziš le z glasbo (FS 3/E 83).
V mislih odideš drugam. Ko želiš nekaj izraziti, se usedeš za klavir in to je zelo
sproščujoče. Ne gre le za opravljanje domače naloge, ravno obratno. Takrat, ko se ti
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zdi, da je vsega preveč, greš lahko v svoj prostor, narediš nekaj zase in izraziš tisto, kar
nosiš v sebi (FS 3/E 84).
Vedenje, da pri ustvarjanju ne gre vedno za pripoved neke zgodbe življenja, ampak bolj
za izražanje barv življenja. Na primer, za izražanje vtisov, veselja, žalosti … (FS 3/E 85).
Da so različni načini izražanja v življenju, npr. svoja občutja lahko izraziš skozi
impresionizem (FS 3/E 86).
Sedaj vem, kaj lahko storim v trenutkih, ko sem na primer v depresiji. Igranje
inštrumenta je povsem nekaj drugega in ti v tem primeru ne pomaga, izražanje skozi
ustvarjanje pa je precej drugače in ti lahko zares pomaga (FS 3/E 87).

2.4.3.3 ODNOSNO KODIRANJE
Utemeljena teorija oz. univerzalna zgodba
Namen tretjega pogovora v fokusni skupini je bil pridobiti stališča učencev o tem, kako so
doživljali učni proces v drugem akcijskem ciklu. Ker se je raziskava zaključevala, sem učence v
tem pogovoru namesto sprememb, ki bi jih želeli vpeljati, če bi imeli na razpolago še en
akcijski cikel, povprašala, kaj bi iz dogajanja pri glasbeni vzgoji v tem letu morda lahko
prenesli v svoje življenje.
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Slika 12: Prikaz odnosov med kategorijami ustvarjalnost, doživljanje učenja, preverjanje in
ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen, mnenja učencev o samoregulaciji ter njihovimi
pripadajočimi podkategorijami.
Slika 12 prikazuje medsebojno povezanost kategoriji in podkategorij. Prva kategorija–
ustvarjalnost, ki vsebuje podkategoriji zadovoljstvoin nezadovoljstvo, je bila, tako kot v
drugem pogovoru v fokusni skupini, podlaga drugi kategoriji – doživljanje učenja. Že v
kategoriji ustvarjalnost se je pokazalo, da je večina učencev ob misli na učenje (9 izjav od 14170

ih) vso pozornost usmerila v ustvarjanje (3. FS: E 1, E 2, E 4, E 5, E 6, E 7, E 12), ki je bilo kljub
upoštevanjem pravil zabavno (FS 3: E 7) in jim je omogočalo svobodo glasbenega izražanja
(FS 3: E 3). V kategoriji doživljanje učenja pa so šli nekateri učenci še korak dlje, ko so učenje
– ustvarjanje glasbenih vsebin povezali s poklicem skladatelja (16 izjav od 25-ih) in izrazili, da
je biti v vlogi skladatelja prečudovito (FS 3: E 28, E 29, E 30, E 32, E 33, E 34), pri čemer jih je
veselilo, da so lahko svobodno izražali svoje misli in občutja (FS 3: E 20, E 21, E 22, E 28), za
ustvarjanje izbrali kateri koli inštrument (FS 3: E 23) in bili deležni aktivnih metod in oblik
dela (FS 3: E 17, E 18, E 24, E 25, E 27).
Zelo zanimivo je, da se je že v kategoriji ustvarjalnost (veliko bolj pa še v kategorijah, ki
sledita) pokazalo, da je večina učencev začela ozaveščati procese ustvarjanja glasbenih
vsebin (šest izjav 3. FS 3: E 3, E 9, E 10, E 11, E 12, E 13), kar sem si postavila kot enega izmed
načrtovanih korakov za drugi akcijski cikel, v kategoriji doživljanje učenja pa so se ozrli v učni
proces še nekoliko globlje in izpostavili pomen opazovanja lastnega napredka – korakov
nastajanja lastne skladbe (FS3: E 16, E 17, E 18, E 19, E 26, E 31), svoje delo primerjali z
delom skladateljev (FS3: E30, E32, E33, E34) in ugotavljali, da je ustvarjanje nečesa novega
zelo zahtevno opravilo, kjer je potrebno veliko vztrajnosti (FS3: E36, E38, E39, E40). Učenci
so se vse bolj zavedali pomena spremljanja lastnega napredka in iskanja optimalnih poti za
lasten razvoj (FS3: E26, E38, E39, E41), ugotavljali, kaj deluje in kaj ne (FS3: E42, E43), pri
čemer so bila zanje bistvena prav njihova lastna spoznanja in odkritja (FS3: E19).
Njihova razmišljanja so pokazala, da so začeli razmišljati, ne le, kaj je zanje pri učenju
smiselno in kaj jih ovira, ampak so se vprašali tudi o korakih, ki jih je potrebno prehoditi do
končnega cilja, ali so ti potrebni in če bi morda lahko obrali kakšno drugo pot za dosego leteh. Vse bolj so bili vključeni v samoregulacijo učenja in učni proces spremljali na zavedni
ravni.
Kategorija preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen kaže zadovoljstvo učencev
nad opisnimi ocenami (11 izjav od 11-ih, FS 3: E 44, E 45, E 46, E 47, E 48, E 49, E 50, E 51, E
52, E 53, E 54). Hkrati z izraženim zadovoljstvom pa so šli še korak dlje, ko so podali svoje
ugotovitve in spoznanja, da umetniških dosežkov in ustvarjalnosti ni mogoče oceniti s
številčno oceno (FS3: E 47, E 48, E 51, E 54) ter da jim številčne ocene o njihovem delu ne
povedo prav ničesar (FS3: E 45, E 46). En učenec pa je celo predlagal, da bi ustvarjalne
dosežke včasih ovrednotilo več učiteljev, ker bi bilo vrednotenje tako bolj objektivno (FS3: E
50). Te ugotovitve so bile vsekakor zelo zanimive, saj se skladajo z načinom ocenjevanja
ustvarjanja glasbenih vsebin na mednarodni glasbeni olimpijadi.3
________________________________________________
3

Opomba:
Na prvi mednarodni glasbeni olimpijadi, ki je potekala aprila 2012 v Talinu, je skladbe, ki so jih ustvarili učenci,
ocenjevalo več profesionalnih glasbenikov različnih profilov (teoretiki, skladatelji ...).
http://news.err.ee/education/15bc70a8-6fde-4c7b-bd3c-b56987014a5c
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Četrta kategorija – mnenja učencev o samoregulaciji se v veliki meri navezuje na predhodni
kategoriji ustvarjalnost in doživljanje učenja. Že v kategorijah ustvarjalnostin doživljanje
učenja se je pokazalo, da so učenci začeli ozaveščati metakognitvne procese, v kategoriji
mnenja učencev o samoregulaciji pa so učenci svoja razmišljanja o učenju še bistveno
poglobili. V tej kategoriji je bilo 32 izjav. Učenci so pripisali velik pomen lastnemu
pridobivanju izkušenj (6 izjav 3. FS: E 55, E 56, E 57, E 58, E 59, E 60), lastnemu načrtovanju
dela (6 izjav 3. FS: E 62, E 64, E 67, E 68, E 69, E 72) ter prevzemanju odgovornosti za svoje
učenje (FS 3: E 66), kar je po mnenju učencev spodbujalo samoregulacijo (tri izjave 3. FS: E
65, E 66, E 70) in posledično omogočalo doseganje boljših glasbenih dosežkov (tri izjave 3. FS:
E 61, E 63, E 70). En učenec pa je ugotovil, da je zanj najpomembnejša refleksija o njegovem
delu, kajti ko pogleda nazaj, takrat hkrati gleda tudi v prihodnost in razmišlja, kaj bo
naslednjič spremenil (FS 3: E71).
Ozaveščanje metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja je večino učencev pripeljalo
do spoznanja, da je učenje mnogo več kot usvajanje novih vsebin. Učenci so spoznali, da gre
pri učenju za procese, ki jim bodo v življenju še kako prav prišli (FS 3: E72, E 78, E 80, E 81),
pri čemer so izpostavili pomen povratnih informacij (FS 3: E 75, E 76, E 77), skupinskega dela
(FS 3: E74), globljega razumevanja glasbe (FS 3: E 78, E79), učenja za življenje (FS 3: E72, E 80,
E 81) ter glasbenega izražanja z namenom sproščanja in izražanja notranjih občutkov (FS 3: E
84, E 85, E 86, E 87).

2.4.3.4 UGOTOVITVE TRETJEGA POGOVORA V FOKUSNI SKUPINI
Učenci so k izvajanju tretjega pogovora v fokusni skupini pristopili odgovorno in tudi tokrat
zavzeto izrazili svoja stališča, poglede in mnenja. Konec maja sem s svojimi učenci zaključila
drugi akcijski cikel, v katerem so ustvarjali impresionistično glasbo, in temu je sledila izvedba
tretjega pogovora v fokusni skupini. Ker smo imeli za izvedbo drugega akcijskega cikla na
razpolago precej manj ur kot pri izvedbi prvega, je bila izvedba tretjega pogovora v fokusni
skupini možna šele zadnjo šolsko uro, kar je v meni zbujalo precej nelagodne občutke in
veliko skrbi. Večkrat sem razmišljala, kaj vse bi pri snemanju in kasnejšemu predvajanju
lahko šlo narobe, učenci pa so zaključili šolanje in jih prihodnje leto ne bo več na tej šoli. Po
zapisu pogovora sem si pošteno oddahnila. Menim, da bi raziskavo lahko načrtovala nekoliko
drugače in na koncu leta namenila pogovoru v fokusni skupini vsaj dve šolski uri ter se na ta
način izognila skrbem o morebitnih težavah, ki bi pri tem lahko nastale.
Tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini so učenci smiselnost učenja pripisali predvsem
glasbenemu ustvarjanju, tokrat v impresionističnem stilu in svobodi, ki so jo pri tem imeli.
Nekateri učenci so bili mnenja, da je nesmiselno načrtovati končni umetniški izdelek, ki je
unikaten in vsakič drugačen. Drugi učni sklop pa jih je privedel do spoznanj, da prehajanje iz
skupine v skupino ne deluje.
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V tem pogovoru v fokusni skupini me je poleg učenčevih stališč do učenja, znanja,
preverjanja in ocenjevanja še posebej zanimalo njihovo doživljanje samoregulacije in
metakognitivnih procesov. Predvidevala sem, da bodo z načinom učnega procesa, pri
katerem sem ugodila njihovim željam iz drugega pogovora v fokusni skupini, zadovoljni, kar
se je v pogovoru v fokusni skupini potrdilo. Hkrati pa, glede na pretekle izkušnje, nisem imela
nikakršnih pričakovanj glede njihovega doživljanja samoregulacije. Ker sem se v raziskavi
ukvarjala z učenčevim doživljanjem učenja, preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji, me
je zanimal tudi vpliv zavedanja metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja na
doživljanje učenja. V drugem akcijskem ciklu sem se še posebej zavzemala, da so učenci
ozaveščali proces učenja, razvijali svoje spretnosti kritične presoje, ustvarjalnega mišljenja,
učnih strategij ter razmišljali o svojem učenju. Kljub temu, da se sama zavedam pomena
lastnih izkustev, so me izjave učencev presenetile. V pogovoru so učenci podali ugotovitve,
da so jih lastne izkušnje privedle do globljega zavedanja metakognitivnih procesov,
ozaveščanja pomena samoregulacije in njunega vpliva na doživljanje učenja. Bili so mnenja,
da so bile zanje najbolj dragocene njihove lastne izkušnje in spoznanja, do katerih so prišli
sami. Ker so samoregulirali svoje učenje, so dosegli boljše glasbene dosežke in bili mnenja,
da bodo področji metakognicije in samoregulacije lahko prenesli v svoje življenje.
Tudi v drugem učnem sklopu sem sledila Zimmermanovevemu modelu samoregulacijskega
učenja, pri čemer so se učenci poleg vprašanj, ki so jih spodbujala k postavljanju ciljev,
opazovanju lastnega napredka, presojanju procesov in rezultatov učenja, …, srečali še z
učnim listom (Priloga 9 – Samoregulacija učenja), s pomočjo katerega so izdelali svoj načrt
samoregulacije učenja.
Učenčevo doživljanje in dojemanje samoregulacije učenja se je pokazalo predvsem v tretjem
pogovoru v fokusni skupini ter v odgovorih na vprašanja, ki so omogočala vpogled v njihovo
razmišljanje o metakogniciji in samoregulaciji, in so bila zapisana v razvojnih delovnih
zvezkih.
Ko so naredili primerjavo med prvim in drugim akcijskim ciklom in podali svoje ugotovitve o
tem, kaj se je na področju samoregulacije dogajalo v tem šolskem letu, sem ob njihovem
dojemanju samoregulacije ostala brez besed.
Z učenci sem se pogovorila o pomenu zadnjega pogovora v fokusni skupini za mojo raziskavo
in to jih je še dodatno spodbudilo, da so bili med pogovorom precej skoncentrirani.
Glasba je zakon (ang. »Music rules!«) pa je bil zadnji stavek, ki ga je povedala učenka, tik
preden sem izključila kamero in mislim, da prav ta stavek pove največ o raziskavi, v katero so
bili vključeni učenci.
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2.4.4 POVZETEK UGOTOVITEV DRUGEGA CIKLA AKCIJSKEGA RAZISKOVANJA – EVALVACIJA
Analiza drugega in tretjega pogovora v fokusni skupini, razvojnih delovnih zvezkov ter
dnevnika je prinesla poglobljen vpogled in nova spoznanja o dogajanju v drugem učnem
sklopu oz. v drugem ciklu akcijskega raziskovanja. Spodaj povzemam najpomembnejša
spoznanja.
Učenci so v drugem in tretjem pogovoru v fokusni skupini največji smisel in zadovoljstvo
učenja pripisali ustvarjanju glasbenih vsebin, svobodi izražanja lastnih misli in občutij ter
izvajanju skladb, ki so jih ustvarili. Glasbeno ustvarjanje pa jim je predstavljalo tudi številne
izzive, kot so npr. kako pristopiti k ustvarjanju besedila in melodije ter kaj storiti, ko na
razpolago ni potrebnega inštrumenta. V tretjem pogovoru v fokusni skupini so izrazili pomen
načrtovanja posameznih etap učenja in prišli do spoznanj, da prehajanje iz skupine v skupino
ne deluje. Izrazili so zadovoljstvo nad opisnimi ocenami, ki so jim sporočale, na katerih
področjih so uspešni in kaj bi bilo potrebno še izboljšati.
V drugem in tretjem pogovoru v fokusni skupini me je poleg učenčevih stališč do učenja,
znanja, preverjanja in ocenjevanja še posebej zanimalo njihovo doživljanje samoregulacije in
metakognitivnih procesov. V drugem pogovoru v fokusni skupini se je pokazalo, da učenci
metakognitivnih procesov niso ozavestili, v tretjem pogovoru v fokusni skupini pa so podali
ugotovitve, da so jih lastne izkušnje privedle do globljega zavedanja metakognitivnih
procesov, ozaveščanja pomena samoregulacije in njunega vpliva na doživljanje učenja, pri
čemer so bile zanje najbolj dragocene prav njihove lastne izkušnje in spoznanja, do katerih so
prišli sami. Bili so mnenja, da bodo številne izkušnje minulega šolskega leta lahko prenesli v
svoje življenje.
Pri poučevanju v drugem akcijskem ciklu sem upoštevala učenčeve želje iz drugega pogovora
v fokusni skupini. Učence sem na začetku drugega učnega sklopa vključila v oblikovanje
kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje. S pomočjo učnih listov in vprašanj, ki
sem jim jih zastavljala v različnih etapah učnega sklopa, so načrtovali svoje delo, bili vključeni
v samoevalvacijo in se učili prevzeti odgovornost za svoje učenje. V svojih razvojnih delovnih
zvezkih so na začetku učnega sklopa zapisali, da želijo ustvariti glasbo v impresionističnem
stilu, ki bo imela nek smisel, bo zanimiva in s katero bodo lahko v celoti izrazili svoje občutke.
Pri tem so izpostavili, da jim je na tej poti v največjo podporo pomoč sošolcev, načrt, ki mu
sledijo in lastna motivacija. Navdušenje so izrazili nad dejstvom, da so se veliko naučili o
impresionizmu, spoznali lestvice, ki so jih uporabljali v tem obdobju, odkrivali nove načine
igranja na inštrumente in komponirali glasbo v impresionističnem stilu. Tako kot v pogovorih
v fokusni skupini, so tudi v svoje zvezke zapisali, da je bilo zanje v drugem učnem sklopu
najpomembnejše ustvarjanje glasbenih vsebin in izvajanje skladb, ki so jih ustvarili.
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V svojih refleksijah »Moja zgodba … Kaj se je v tem letu dogajalo?«, v katere so zapisali vse
tisto, kar se je dogajalo v tem šolskem letu, pa do sedaj niso imeli priložnosti povedati, so
ponovno izrazili zadovoljstvo nad ustvarjanjem glasbenih vsebin ter podrobno opisali
posamezne korake, s katerimi so se srečali na tej poti. Veliko besed so namenili skupinskemu
delu ter podrobno opisali, kaj se je pri tem dogajalo, kakšni občutki so se jim porajali in
kakšen vpliv je imela skupina na njihovo učenje. Učenka, ki je prehajala med skupinami, pa je
še zadnjič povedala svojo zgodbo o prehajanju med skupinami.
Iz analize grafov dinamike dela učencev v drugem učnem sklopu (ki je trajala od marca do
maja) sem ugotavljala, kakšno zanimanje in energijo so učenci izkazali za učenje/delo in
koliko znanja so v drugem učnem sklopu pridobili. Analiza je pokazala, da sta področji
zanimanja in pridobivanje novega znanja ves čas nekoliko naraščali, medtem ko je aprila
rahlo upadla energija učencev in nato zopet narasla. Njihove refleksije, ki so jih izrazili v
grafih, prikazujejo dokaj velik porast zanimanja in znanja skozi celotni drugi učni sklop. To bi
lahko pripisali dejstvu, da so učenci ozavestili metakognitivne procese in bili v veliki meri
vključeni v samoregulacijo učenja. Načrtovali so svoje delo in razmišljali, kaj je še potrebno
storiti, da bi dosegli čim boljše glasbene dosežke. Velik porast zanimanja v drugem učnem
sklopu pa bi verjetno lahko pripisali tudi dejstvu, da je bil drugi učni sklop v primerjavi s
prvim bistveno krajši in časovno bolj podrobno opredeljen. Zanimivo je, da so učenci
področjem, ki so že bila določena, dodali še naslednja področja: umetniški razvoj, prehajanje
med skupinami, potrebna pomoč pri delu, odnos do dela ter inspiracijo.
Tudi pri interpretaciji grafov (iskanju vzrokov učenčevega vrednotenja posameznih področij)
drugega akcijskega cilka sem izhajala iz analize učenčevih razvojnih delovnih zvezkov in
svojega raziskovalnega dnevnika. Interpretacija grafov bi bila lahko tudi na koncu drugega
učnega sklopa veliko bolj poglobljena, če bi jo naredila skupaj z učenci, ob zaključku učnega
sklopa.
Učenci so tudi na koncu drugega učnega sklopa ocenili svoje delo tako, da so v ocenjevalni
rubriki (Priloga 4) pri vsakem kriteriju obkrožili opisnik, ki je po njihovem mnenju odražal
nivo njihovega znanja. Drugi učni sklop je vseboval kriterije:
A) Znanje in razumevanje (značilnosti impresionistične glasbe: pettonskih in celotonskih
lestvic, tonskega slikanja, kromatično obarvanih akordov in harmonske vertikale).
B) Uporaba (glasbenih spretnosti ustvarjanja in izvajanja glasbenih vsebin, napredek pri
ustvarjanju, pričaranje razpoloženja, ki je značilno za impresionistično glasbo).
C) Refleksija in vrednotenje (načrtovanje dela, refleksije, upoštevanje področij povezav,
ki so osrednji del filozofije učenja in poučevanja na mednarodnih šolah (ang. »Areas
of Interaction«), uporaba/odziv na povratne informacije).
D) Osebna zavzetost (osebna angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter
glasbeno izražanje/proces ustvarjanja glasbenega izdelka).
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Ob zaključku drugega učnega sklopa so bili učenci do svojega dela zelo kritični. Ker so bili na
začetku učnega sklopa vključeni v oblikovanje kriterijev in opisnikov, je to pripomoglo, da so
jih zelo dobro poznali in se name za pomoč pri samoocenjevanju niso obračali. Primerjava
rezultatov ocenjevanja učencev z mojimi ocenami je tudi tokrat pokazala, da so učenčeve
ocene v veliki meri sovpadale z mojimi. Največja odstopanja so bila pri C kriteriju (refleksija
in vrednotenje), in sicer so nekateri učenci svojemu delu pripisali štiri točke več, glede na
moje točkovanje, vendar pa to v končnem seštevku, ko se je število točk pretvorilo v oceno,
ni vplivalo na končno oceno.
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2.5. PRIMERJAVA ANALIZ IN IZIDOV AKCIJSKIH CIKLOV GLEDE NA RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA
Zaključku akcijske faze je sledila komparativna faza. V tej fazi je bila izvedena primerjava
analiz vseh treh pogovorov v fokusni skupini in izidov akcijskih ciklov. Dinamiki dela obeh
ciklov sta bili analizirani vzdolž časovne premice. Izvedeno je bilo opazovanje kvalitativnih
razlik med procesom v obeh akcijskih ciklih, s poudarkom na iskanju odgovorov na
raziskovalna vprašanja.
Pri primerjavi analiz pogovorov v fokusni skupini sem izhajala iz kategorij, pri primerjavi
akcijskih ciklov pa sem za izhodišče uporabila raziskovalna vprašanja. V prvem pogovoru v
fokusni skupini so bile kategorije: prihodnost, doživljanje učenja ter preverjanje in
ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen. V drugem in tretjem pogovoru v fokusni skupini je
kategorijo prihodnost zamenjala ustvarjalnost, v tretjem pogovoru v fokusni skupini pa sem
dodala še četrto kategorijo – vpliv zavedanja metakognitivnih procesov na doživljanje učenja.
Čim bolj enake kategorije sem določila namenoma, in sicer zaradi lažjega primerjanja analiz
pogovorov v fokusni skupini.
Primerjava analiz akcijskih ciklov je oblikovana tako, da odgovarja na zastavljena raziskovalna
vprašanja in izhaja iz primerjave obeh akcijskih ciklov, kjer sem skušala izpostaviti ključne
podobnosti, razlike ter možne posebnosti.

2.5.1 PRIMERJAVA ANALIZ POGOVOROV V FOKUSNI SKUPINI
Prihodnost/ustvarjalnost
Učenci so na začetku šolskega leta (v prvem pogovoru v fokusni skupini) ob besedi učenje
razmišljali predvsem o svoji prihodnosti in o morebitnem vplivu, ki bi ga osnovnošolski
uspeh/neuspeh lahko imel na vpis na univerzo. Bili so mnenja, da hitre spremembe delovnih
navad in pridobivanje dobrih oz. slabih ocen niso mogoče, zato je po njihovem mnenju
smiselno poskrbeti za čim boljši učni uspeh že v razredih osnovne šole. Učenje je po
njihovem mnenju smiselno takrat, ko so notranje motivirani in imajo zanj dober motiv, kjer
so še posebej izpostavili naslednja področja: globlje spoznavanje določene teme,
predstavitev le-te pred drugimi učenci in uporaba novo pridobljenega znanja v življenju.
Učenje pa je po njihovem mnenju nesmiselno takrat, ko so pod različnimi pritiski staršev,
učiteljev, ocen in časovnih omejitev.
Učenci so v prvem pogovoru v fokusni skupini izrazili željo, da v prvem učnem sklopu ne bi
imeli časovnih pritiskov, kar sem jim v veliki meri omogočila. Pisanju besedila in ustvarjanju
glasbenih vsebin so lahko posvetili toliko časa, kot so ga za oblikovanje in izražanje
ustvarjalnih idej potrebovali. V drugem pogovoru v fokusni skupini pa so učenci, glede na
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potek prvega učnega sklopa, prišli do spoznanj, da potrebujejo časovne omejitve in izrazili
željo, da bi v naslednjem akcijskem ciklu skupaj časovno opredelili posamezne etape učenja.
Učenci so v prvem pogovoru v fokusni skupini svoje želje po učenju in védenju povezali
predvsem z možnostjo navezovanja ciljev na svoje interese in izkušnje, pri čemer sem jim
pomagala tako, da sem jim na začetku učnega sklopa zastavila vprašanja, kot so npr. Kakšen
smisel ima zate ukvarjanje s tem učnim sklopom?, Kako lahko vanj vključiš svoje izkušnje in
zanimanja? in jim pomagala pri iskanju odgovorov. Prav tako so izrazili željo, da bi učno snov
spoznavali v učnem okolju, ki bi jim omogočal aktivno in sodelovalno učenje v situacijah, ki
so čim bliže realnosti. Ker je cilj takšnega učenja avtentično učenje, smo iskali načine, kako bi
učne sklope lahko povezali z življenjem izven šolskega prostora. Nekateri učenci so
razmišljali, da bi ustvarjene skladbe predstavili na zaključni šolski proslavi, drugi pa so se
veselili pridobljenih izkušenj, ko so se preizkusili v vlogi skladateljev.
V raziskavi se je pokazalo, da učenci niso bili navajeni razmišljati o tem, kako, kje in kdaj bodo
novo pridobljeno znanje lahko uporabili v svojem življenju, ker so izhajali iz globokega
prepričanja, da v šoli naučene stvari niso prenosljive v njihov vsakdan. Šele moja vprašanja,
kot je: »Razmisli, kako boš to lahko uporabil v svojem življenju?« so jih spodbudila k temu, da
so povezave sčasoma začeli zaznavati sami. V drugem pogovoru v fokusni skupini so na
vprašanje, kaj bodo lahko iz učnih izkušenj prvega polletja prenesli v svoje življenje,
izpostavili področja, ki kažejo na njihovo izjemno sposobnost zaznavanja prenosljivosti
dogajanja iz šolskega prostora v njihovo nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, če se jih k
razmišljanju o tem spodbudi. Izpostavili so naslednja področja: ustvarjalnost, divergentno
mišljenje, reševanje problemov, vztrajnost, sodelovanje, izvajanje, predstavljanje svojega
dela pred drugimi in razvijanje samozavesti.
Pri poučevanju sem se zavzemala za konstruktivistično usmerjene pristope k poučevanju in
učenju, pri čemer sem poskušala ustvarjati okoliščine, v katerih so učenci z raziskovanjem,
izvajanjem (petjem in igranjem inštrumentov), ustvarjanjem in poslušanjem imeli možnost
globlje spoznati določeno temo ter priti do svojih spoznanj v procesu učenja in jih izgrajevati.
Svoje učenje so navezovali na predhodna razumevanja, novo znanje, osmišljeno v lastni
izkušnji pa uporabili v novih situacijah. Zanimivo je bilo, da so učenci v drugem pogovoru v
fokusni skupini, za razliko od prvega pogovora, zadovoljstvo nad učenjem povezali predvsem
s procesom ustvarjanja glasbenih vsebin, v katerega so bili vključeni v prvem akcijskem ciklu
in s spoznanjem, da je učenje lahko tudi zabavno.
Nezadovoljstvo so učenci izrazili ob učni uri nadomeščanja glasbene vzgoje in je bila
učiteljica, ki je opazovala njihov proces glasbenega ustvarjanja, mnenja, da nič ne delajo.
Njeno nezaupanje so doživeli kot veliko razočaranje. Ustvarjanje glasbenih vsebin in iskanje
ustvarjalnih rešitev ni moč sprejeti od nekoga drugega v gotovi obliki, ampak jih mora z
lastno aktivnostjo konstruirati vsak sam. V takšnem učenju je proces enako pomemben ali
morda še pomembnejši od končnega rezultata in prav temu so učenci tako v drugem kot tudi
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v tretjem pogovoru v fokusni skupini pripisali izredno velik pomen, učiteljica pa se pri
poučevanju teh veščin ni najbolje znašla. Smiselnost učenja so učenci videli predvsem v
ustvarjanju glasbenih vsebin in možnosti brezmejnega izražanja, ki jim ga je nudilo glasbeno
ustvarjanje.
Ob vprašanju, kakšen model učenja in poučevanja bi, če bi imeli možnost, oblikovali oni, so
bili enotnega mnenja, da je zanje najpomembnejše lastno odkrivanje znanja, kjer s pomočjo
različnih učnih strategij in lastne miselne aktivnosti pridejo do svojih spoznanj. Pri tem pa
sem prišla do spoznaj, da je pomembno oblikovati učno okolje, ki to dopušča in ki nudi
prostor za raziskovanje, sodelovanje in refleksije vseh udeležencev.
Doživljanje učenja
Učenci so že v prvem pogovoru v fokusni skupini izrazili željo, da bi imeli možnost dela v
skupinah in skupinskemu učenju pripisali zelo velik pomen. Večina učencev se je odločila za
skupinsko delo, ki jim je omogočilo, da so razvili posebne komunikacijske veščine in veščine
za sodelovanje v skupini. Trudili so se doseči čim več pri lastnem učenju ter se učili drug od
drugega. Skupaj so načrtovali, improvizirali, raziskovali, iskali nove ustvarjalne možnosti in se
trudili doseči svoje in skupne cilje. Kljub mnogoterim težavam so se z izvajanjem
sodelovalnega učenja med njimi izboljšali medsebojni odnosi. Način dela v razredu je vplival
na vedenje učencev in na razvoj notranje motivacije za ustvarjanje, dvignila se je njihova
učna samopodoba, ki je vplivala na količino napora, vloženega v učenje in delo za glasbo,
tako v šoli kot tudi doma. Tudi v drugem pogovoru v fokusni skupini so izrazili željo, da bi še
naprej imeli možnost izbire delati v skupini, paru ali sami, kar pa so želeli nadgraditi še z
možnostjo prehajanja iz skupine v skupino. Za prehajanje med skupinami se je na koncu
odločila le ena učenka in izkazalo se je kot neučinkovito. Ko so bile na vrsti izvedbe skladb, ki
so jih učenci ustvarili v impresionističnem stilu, je bila učenka, ki je zamenjala kar tri skupine,
mnenja, da kljub temu, da je v treh različnih skupinah prispevala svoje ustvarjalne ideje, ne
pripada prav nobeni.
Zanimivo ali pa celo presenetljivo je bilo spoznanje, da so učenci tako v drugem kot tudi
tretjem pogovoru v fokusni skupini največje zadovoljstvo nad učenjem pripisali ustvarjanju
glasbenih vsebin in izvedbam le-teh, ki so jih doživljali kot vznemirljiva in edinstvena
doživetja. V prvem učnem sklopu sem upoštevala konkretne predloge, ki so jih učenci izrazili
v prvem pogovoru v fokusni skupini in jim tako omogočila, da so znotraj učnega sklopa izbrali
njim zanimivo področje, delali v skupinah, bili vključeni v proces ustvarjanja glasbenih vsebin
in iskali povezave z življenjem izven šolskega prostora. V drugem pogovoru v fokusni skupini
o učenju sem pričakovala, da bodo učenci spregovorili predvsem o zgoraj omenjenih
področjih, pa temu ni bilo tako. Učenci so največje zadovoljstvo nad učenjem pripisali
glasbenemu ustvarjanju in nisem se mogla načuditi navdušenju, ki so ga ob tem pokazali.
Zelo me je presenetilo in hkrati razveselilo, da je prav ta dejavnost v njihovih očeh dobila
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tako velik izobraževalni pomen. Presenetljivo je bilo zato, ker so učenci zelo velik pomen
pripisali procesu ustvarjanja glasbenih vsebin in ker so v sebi obudili veselje do glasbenega
izražanja. Običajno pa je ravno obratno, saj učenci pogosto izgubijo instinktivno veselje do
umetniškega ustvarjanja in raje postanejo opazovalci ustvarjalnosti drugih. Vzrok v veliki
meri izhaja iz našega kulturnega okolja, saj učence na nek način vzgajamo k temu, da naj
nehajo biti umetniki. Ta proces se začne že zelo zgodaj. Majhnim otrokom je ustvarjalnost
pogosto sama sebi namen in užitek najdejo v dejavnosti sami in ne toliko v dosežku. Ko pa
otroka nenehno sprašujemo, naj nam razloži namen svojega ustvarjalnega dejanja, ga s tem
hitro naučimo, da nima brez namena nobena dejavnost prave vrednosti in da jo bo treba ob
drugih otročarijah sčasoma opustiti. Za odrasle so ustvarjalni otroci zaradi nenehnega
postavljanja nenavadnih vprašanj in neprilagajanja avtoriteti pogosto celo moteči. To je tudi
razlog, zakaj njihovo ustvarjalnost odrasli velikokrat zavrejo ali celo potlačijo, kar pa se ni
zgodilo z učenci, vključenimi v raziskavo. Ti so svojo željo po učenju in védenju povezali prav
s procesom ustvarjanja glasbenih vsebin (tako v drugem kot tudi v tretjem pogovoru v
fokusni skupini) in njihovo navdušenje nad to glasbeno dejavnostjo je bilo neizmerno.
Ustvarjalnost jim je omogočala, da so lahko izražali svoje misli in občutke. Uživali so v vlogi
skladateljev in veselje izrazili tudi ob izvajanju svojih del.
Učenje pa je bilo za učence tudi težavno. Ob dejstvu, da je 11 učencev ustvarjalo glasbo, je
bilo včasih v razredu precej hrupno, učenci niso imeli vedno na razpolago želenih
inštrumentov, pa tudi usklajevanje dela v skupinah ni bilo enostavno. Prav tako je bilo po
njihovem mnenju zares težko vztrajati v ustvarjalnem procesu ob pomanjkanju navdiha in
inspiracije ter ustvariti nekaj izvirnega, novega, kar ni ustvaril še nihče.
Tako v drugem kot tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini pa so učenci izrazili zadovoljstvo
ob dejstvu, da bodo pridobljeno znanje lahko prenesli v svoje življenje. Učenje so povezali
tudi s splošno vlogo in močjo, ki jo ima znanje, kar posledično lahko omogoča boljše
življenjske pogoje.
Preverjanje in ocenjevanje v odnosu do znanja in ocen
V prvem pogovoru v fokusni skupini so učenci preverjanje in ocenjevanje opredelili kot
precej negativno področje, ki po njihovem mnenju pripomore k temu, da se učijo, ko jih
določena snov ne zanima oz. na koncu šolskega leta pri predmetih, kjer so med ocenami. Bili
so mnenja, da ocene pogosto niso pravične, še manj pa so odraz njihovega znanja. Zavzeli so
stališče, da ocene pogosto ne odražajo njihovega znanja in da za enako izkazano znanje ne
dobijo enake ocene.
Učenci so v prvem pogovoru v fokusni skupini zavzeli stališče, da učenje za ocene ni
poglobljeno, saj najpogosteje vodi le do želene ocene. Izrazili so željo, da bi pri pouku glasbe
pogosteje dobili poglobljeno povratno informacijo o svojem delu, ki so ji pripisali zelo velik
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pomen, številčne ocene pa bi jim služile za orientacijo na številčni lestvici, na sredini in koncu
šolskega leta. Tako so bili učenci med učnima sklopoma deležni le opisnih ocen, ki so jih s
pomočjo ocenjevalnih rubrik lahko pretvorili v številčne, kadarkoli so to sami želeli. Na koncu
učnih sklopov pa so dobili poleg opisnih tudi številčne ocene.
Preverjanje in ocenjevanje je bilo v obeh akcijskih ciklih sestavni del učnega procesa. Učenci
so imeli možnost pokazati zelo široko paleto glasbenih znanj, spretnosti in sposobnosti, kar
je razvidno tudi iz analize drugega pogovora v fokusni skupini. Učenci preverjanja in
ocenjevanja niso zaznavali kot nekih izrednih okoliščin, kjer bi bili pod pritiskom ocenjevalca.
Šlo je za opisno ocenjevanje izdelkov v pristnem kontekstu, ki je bil sestavni del pouka in pri
katerem so sami sodelovali. Če želimo doseči premik v kakovosti znanja pri pouku glasbene
vzgoje, potem ni dovolj le razmisliti, zakaj učenci v šoli in v življenju potrebujejo npr. glasbo
in s katerimi učnimi vsebinami bomo njene cilje najlažje dosegli, ampak tudi kako, kdaj in kaj
bomo preverjali in ocenjevali. Vemo tudi, da se učenci ne učijo tistega, kar piše v učnem
načrtu, ampak to, kar učitelj preverja in ocenjuje. Dokler bo npr. z visokimi ocenami nagradil
reprodukcijo podane snovi, premika ne bo, tudi če so v učnem načrtu poudarjeni drugi cilji.
Žal se pri glasbeni vzgoji še vedno prepogosto ocenjuje zgolj poznavanje najrazličnejših
informacij iz glasbene zgodovine ali pa intonančno točnost izvajanja pesmi. Pri tem pa se
pozablja na široko paleto glasbenih znanj, spretnosti in sposobnosti ter na pomen razredne
klime, v kateri se učenci počutijo varne in sprejete in kjer se spoštuje raznolikost in
drugačnost.
Tudi v drugem akcijskem ciklu so bili učenci vključeni tako v proces preverjanja znanja
(poudarek na samopreverjanju) kakor tudi v proces opisovanja in ocenjevanja svojih
dosežkov. Od učencev nisem pričakovala učenja dejstev na pamet, svoje znanje so izkazovali
v procesu ustvarjanja glasbenih vsebin in v končnem izdelku – impresionistični skladbi, ki so
jo na koncu izvedli pred svojim razredom. Učenci so bili vključeni v proces oblikovanja
kriterijev in opisnikov, namenjenih preverjanju in ocenjevanju. Tudi v tretjem pogovoru v
fokusni skupini so ponovno izpostavili pomen opisnih ocen in povratnih informacij, brez
katerih si niso mogli predstavljati učnega procesa. Zavzeli so stališče, da s številčno oceno ne
moremo oceniti ustvarjalnega dosežka, ker številka pove zelo malo o dosežku samem.
Učenci so tako v drugem kot tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini izrazili navdušenje
nad opisnimi ocenami. Preverjanje in ocenjevanje so doživljali kot del procesa učenja, ki je
usmerjalo njihov proces mišljenja in omogočalo rekonstrukcijo, primerjavo, izmenjavo ter
vrednotenje njihovih idej. Moja naloga je bila predvsem podati čim bolj objektivne opise o
njihovem napredku in dosežkih.
V drugem pogovoru v fokusni skupini pa se je pokazal še en precej nenavaden vidik
doživljanja vrstniškega vrednotenja glasbenih dosežkov drug drugega, za katerega so bili
učenci mnenja, da osmišlja učenje. Svoja pozitivna stališča do vrednotenja dosežkov drug
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drugega so pripisali dejstvu, da pri vrednotenju ni šlo za izrekanje vrednostnih sodb, ampak
predvsem za pomoč pri dajanju nasvetov drug drugemu o tem, kaj bi pri svojem delu lahko
še izboljšali, nadgradili oz. spremenili. Hkrati pa so menili, da jim bodo razvite spretnosti
vrednotenja še kako prav prišle v življenju.
Menim, da sodobna šola stoji pred velikim izzivom, ko skuša učence opremiti s kakovostnim
znanjem. Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da stare, tradicionalne, oblike preverjanja in
ocenjevanja že dolgo niso več ustrezne, saj se drugače nove, sodobnejše, sploh ne bi
pojavile. Učitelj lahko učencem naredi veliko škode, če se poslužuje le starih oblik, kajti le-te
premalo preverjajo znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih zahteva današnji čas. Zato je
pomembno, da se pri poučevanju zavzemamo za kakovostne procese, ki bodo učence
privedli do kakovostnega znanja.
Vpliv zavedanja metakognitivnih procesov na doživljanje učenja
Primerjava analiz te kategorije (vpliv zavedanja metakognitivnih procesov na doživljanje
učenja) ni mogoča, ker sem kategorijo dodala šele v tretjem pogovoru v fokusni skupini. Zato
tukaj podajam le nekaj ugotovitev iz tretjega pogovora v fokusni skupini, več pozornosti pa
sem temu področju namenila v nadaljevanju, kjer so zapisani odgovori na raziskovalna
vprašanja.
Učenci so bili v prvem učnem sklopu vključeni v samoregulacijo učenja, vendar pa jim beseda
samoregulacija v drugem pogovoru v fokusni skupini ni kaj dosti povedala. Na vprašanje,
kakšen vpliv je imela samoregulacija na njihovo učenje v prvem učnem sklopu, so me učenci
le nemo gledali. Kljub dodatnim vprašanjem in pojasnitvam sem ugotovila, da poglobljena
razprava o tej temi ne bo mogoča. Zato sem se odločila za bolj strukturirano vodenje
samoregulacije v drugem akcijskem ciklu, kar je pripomoglo k temu, da so učenci v tretjem
pogovoru v fokusni skupini o področju samoregulacije razmišljali zelo široko in svoje
ugotovitve strnili v naslednjih razmislekih:
- učenci so bili mnenja, da so jih lastne izkušnje privedle do globljega zavedanja
metakognitivnih procesov in ozaveščanja pomena samoregulacije. Pri tem so imeli v
mislih prvi učni sklop, v katerem ni bilo časovnih pritiskov in drugi učni sklop, v
katerem so svoje delo časovno dokaj natančno načrtovali;
- samoregulacijo so v drugem akcijskem ciklu doživljali kot pomemben element
izobraževanja, ki je pripomogel k temu, da so v krajšem času dosegli boljše glasbene
dosežke;
- samoregulacija je po njihovem mnenju imela veliko motivacijsko moč, saj je
prispevala k temu, da je učenje imelo večji smisel;
- samoregulacija pa je po njihovem mnenju pomembna tudi zato, ker jo je mogoče
prenesti in uporabiti v življenju izven šolskega prostora.
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2.5.2 PRIMERJAVA ANALIZ AKCIJSKIH CIKLOV
Primerjava analiz akcijskih ciklov je oblikovana tako, da odgovarja na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Pri primerjavi analiz akcijskih ciklov sem izhajala predvsem iz analize učenčevih
zapisov v razvojnih delovnih zvezkih, ki so jih uporabljali pri pouku glasbene vzgoje, zapisov
dnevnika, ki sem ga pisala po vsaki uri ter informacij pridobljenih v vseh treh pogovorih v
fokusni skupini.
RV 1: Kako vključiti učence v proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji in
povečati njihove zmožnosti samostojnega uravnavanja lastnega učenja?
Seznanitev učencev s kriteriji in opisniki za preverjanje in ocenjevanje znanja in njihova
vključitev v sooblikovanje le-teh
Učence sem vključila v proces preverjanja in ocenjevanja znanja tako, da sem jim na začetku
učnega sklopa razložila, kako bo potekalo preverjanje in ocenjevanje ter jih seznanila s
kriteriji in opisniki. V samopreverjanje in samoocenjevanje so bili vključeni tako, da so
primerjali svoje dosežke z določenimi kriteriji in opisniki. Vedeli so, kaj se od njih pričakuje in
kako bo potekalo preverjanje in ocenjevanje. V procesu preverjanja so dobili informacije o
napakah skupaj s sugestijami, kako napake odpraviti, ter imeli priložnost ponovnega
preverjanja, ko so ocenili, da so napake in pomanjkljivosti odpravili. Na ta način so spremljali
lasten proces učenja in lastno napredovanje, hkrati pa so prevzemali vse večjo odgovornost
za svoje učenje.
Kriteriji za preverjanje in ocenjevanje glasbe (Priloga 12) so opredeljeni v IBO vodniku
umetniških predmetov (IBO Arts Guide, 2000), ocenjevalno rubriko z opisniki pa sem
oblikovala sama in jo prilagodila ciljem učnega sklopa Ustvarjanje glasbe za besedilo.
V prvem učnem sklopu Ustvarjanje glasbe za besedilo je rubrika vsebovala naslednja
področja:
- poznavanje/razumevanje dejstev, konceptov, procesov …,
- uporaba glasbenega zapisa,
- poslušanje, ustvarjanje, izvajanje,
- angažiranost, interes, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje,
- prevzem iniciative in pripravljenost soočiti se z novimi izzivi,
- spodbujanje sošolcev k sodelovanju in ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja,
- napredek učenca.
V drugem učnem sklopu Ustvarjanje glasbe v impresionističnem stilu pa je rubrika poleg
zgoraj naštetih področij vsebovala še naslednja področja:
- uporaba povratne informacije,
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-

vrednotenje (spremljanje, preverjanje in ocenjevanje) uspešnosti izvedbe in
doseženih rezultatov,
načrtovanje lastnega procesa učenja.

Pri oblikovanju rubrike za prvi učni sklop se je izkazalo, da je bilo vanjo mogoče precizno
zapisati vsa zgoraj omenjena področja in z njo natančno opredeliti, kaj se od učencev
pričakuje, razen področja glasbene ustvarjalnosti. To področje je vsebovalo opisnike, ki so se
nanašali na razvoj spretnosti za ustvarjanje glasbenih vsebin, ne pa tudi opisnikov, ki bi
opredeljevali ustvarjalne dosežke. Če bi ustvarjalne dosežke podrobno opredelila z opisniki,
potem bi se učenci trudili ustvariti skladbe, ki bi ustrezale opisom v rubrikah, kar pa bi
najverjetneje omejilo njihovo originalnost in izvirnost. Z učenci smo skupaj razmišljali in iskali
načine, kako bi lahko kar najbolje ocenili ustvarjalne dosežke, pri čemer se je izkazalo, da so
številčne ocene manj primerne, ker premalo povedo o kvaliteti dosežkov. Ob pregledovanju
ocenjevalne rubrike so učenci izpostavili področje, ki so mu pripisali velik pomen za
ustvarjanje glasbenih vsebin in sicer poznavanje/uporabo not, ki je bilo vključeno v kriterij A
(Znanje in razumevanje). Na drugo mesto smo uvrstili področje invencije, odkrivanja in
vnašanja novih, originalnih elementov/idej, ki je ključno pri ustvarjanju. Tega področja nismo
zapisali v ocenjevalno rubriko. Odločili smo se, da bomo na koncu učnega sklopa v vsaki
skladbi iskali prisotnost novih/originalnih idej (v melodiji, ritmu, harmoniji, glasbeni
pripovedi …) in to izrazili z opisno oceno.
Colwell (2002, str. 1135) govori o dveh pomembnih korakih pri oblikovanju rubrik za
ocenjevanje ustvarjalnih dosežkov. In sicer, razdelitev ustvarjalnih dosežkov po kvaliteti v
štiri ali pet kategorij, v nadaljevanju pa oblikovanje ustreznih opisov, s katerimi bi opredelili
te dosežke. To sem poizkusila narediti z učenci na koncu prvega učnega sklopa, vendar
opisov, ki bi jih lahko uporabili npr. za vrednotenje ustvarjalnih dosežkov v drugem učnem
sklopu, nismo uspeli oblikovati. Smo pa pri ocenjevanju ustvarjalnih dosežkov dodali še eno
področje, ki se je nanašalo na to, koliko in kako součenci upoštevali
predmet/motiv/tematiko, ki je bila v naprej določena pri ustvarjanju. To področje smo
poimenovali odzivnost. V drugem učnem sklopu je bilo npr. pomembno, da so učenci pri
ustvarjanju glasbenih vsebin upoštevali značilnosti impresionistične glasbe. To področje smo
dodali v ocenjevalno rubriko.
Na ta način učenci niso bili le seznanjeni s kriteriji za preverjanje in ocenjevanje, ampak tudi
soudeleženi v njihovo oblikovanje, kar je še dodatno okrepilo razumevanje, kaj se od njih
pričakuje in v kateri smeri naj spremljajo svoj napredek.
Vključitev učencev v samovrednotenje in samoocenjevanje njihovega dela ter povečanje
njihove zmožnosti samostojnega uravnavanja lastnega učenja s pomočjo vprašanj
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Učenci so v obeh učnih sklopih spremljali in vrednotili svoje delo tako, da so s pomočjo
ocenjevalne rubrike in vprašanj, ki sem jim jih običajno zastavila na začetku ure, razmišljali,
kje so na poti ustvarjanja glasbenih vsebin, na kaj morajo biti pozorni in kaj bi pri svojem delu
lahko še izboljšali.
Ker sem v prvem akcijskem ciklu načrtovala poučevanje, ki spodbuja razvoj samostojnega
uravnavanja lastnega učenja, so učenci postavljali svoje cilje, sami načrtovali in organizirali
učni proces ter spremljali in vrednotili lasten proces učenja. Na začetku ure sem jim običajno
zastavila eno izmed naslednjih vprašanj:
- Kakšen smisel ima zate ukvarjanje s tem učnim sklopom?
- Kako bi lahko vanj vključil svoje izkušnje, zanimanja in načrte za prihodnost?
- Kako poteka tvoje delo?
- Ali dobiš dovolj povratnih informacij s strani učitelja in sošolcev?
- Kako ti te služijo pri tvojem delu?
- Si dovolj eksperimentiral, preizkušal različne možnosti in bil ustvarjalen?
Učenci so v svojih odgovorih na zgornja vprašanja izrazili navdušenje nad dejstvom, da bodo
imeli možnost ustvarjati glasbo in delati v skupinah. Še več, v svojih izjavah so celo zapisali,
da se veselijo svoje vključenosti v proces preverjanja in ocenjevanja znanja. Moja naloga pri
tem je bila strukturirati učno okolje, v katerem so bili učenci deležni vodenja in podpore pri
učenju in pomoči pri razvijanju spretnosti, potrebnih za samo/vrstniško vrednotenje in
samo/vrstniško ocenjevanje.
V svojih refleksijah so učenci še izpostavili, da je ustvarjanje glasbe zanimivo, zabavno in
zahtevno, hkrati pa jih je veselilo, ker jim je ustvarjalnost omogočala izražanje svojih misli in
občutkov. Trudili so se premagovati ovire in strahove, s katerimi so se srečavali pri glasbenih
dejavnostih in se veselili spoznanj, pridobljenih z delom v skupinah. Svoje ideje so delili drug
z drugim, jih nadgrajevali in se spraševali, kako naprej, ko je vsak izmed njih hotel iti v svojo
smer. Učenci so v procesu nastajanja skladb, vrednotili glasbene dosežke in drug drugemu
svetovali, kaj bi lahko še izboljšali, pri čemer so jim bili v pomoč opisniki, ki so jih imeli ves čas
pri sebi, nalepljene v svojih razvojnih delovnih zvezkih. Na koncu učnega sklopa je vsak
učenec ocenil še svoje delo, ki je vključevalo tako proces ustvarjanja glasbenih vsebin kot
tudi končni dosežek.
Pri samoocenjevanju in vzajemnem ocenjevanju gre torej za procese, ki aktivno vpletejo
učence, tako da občutijo proces kot svoj in s tem prevzamejo večjo odgovornost. Učenci se
tudi jasneje zavedo konkretnih učnih ciljev, ki naj bi jih dosegli, svojega dosežka glede na te
cilje, vrzeli ter načina, kako jih zmanjšati oziroma odpraviti. Učenje jim postane bolj smiselno.
To pa so bistvene sestavine vsakega uspešnega učenja (Marentič Požarnik, 2004, str. 14).
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V drugem akcijskem ciklu so se učenci srečali s tremi sklopi vprašanj, ki so spodbujala razvoj
samostojnega uravnavanja učenja na začetku, v sredini in na koncu učnega sklopa. Na ta
način sem želela, da bi učenci učni proces resnično občutili kot svoj in zanj prevzeli večjo
odgovornost, kar se je tudi zgodilo.
Prvi sklop vprašanj je bil sledeč:
- Kaj želim doseči v tem učnem sklopu?
- Ali imam za to ustrezno znanje, sposobnosti in spretnosti?
- Če ne, kaj potem?
- Kaj bom moral storiti, da bom cilje dosegel?
- Me ta naloga sploh zanima?
- Če ne, bi lahko našel kaj, kar bi spremenilo moj odnos do nje?
Tudi v drugem učnem sklopu so učenci želeli ustvariti skladbo (tokrat je bila njihova naloga
ustvariti skladbo v impresionističnem stilu), ki bo zanimiva in v kateri bodo lahko v celoti
izrazili svoje občutke. Možnost izražanja svojih občutkov in razpoloženj so učenci v tem
akcijskem ciklu doživljali kot edinstveno izkušnjo, ki jo bodo ponesli v svoje življenje in
uporabili takrat, ko svojega doživljanja ne bodo mogli izraziti na noben drug način.
V drugem akcijskem ciklu pa se je še posebej pokazalo, kako velika je bila motiviranost
učencev ob ustvarjanju glasbene vsebine. Njihova angažiranost je bila izjemna od trenutka,
ko so pred seboj imeli inštrument, s pomočjo katerega so ustvarjali glasbene zamisli. Pogosto
sem jih le nemo opazovala in se čudila njihovi predanosti delu.
Upad njihove motivacije je bilo zaznati ob srečanju s sklopom (samoregulacijskih) vprašanj,
na katere so morali odgovoriti in je v razredu zavladal nemir. To se ni nikoli zgodilo v prvem
akcijskem ciklu, ko so odgovarjali le na eno vprašanje v posamezni uri. Zato sem jih
povprašala, če se jim zdi odgovarjanje na vprašanja smiselno in kakšen pomen ima zanje
samoregulacija. Učenci so bili mnenja, da se zavedajo pomena lastnega načrtovanja učenja in
da so zastavljena vprašanja kljub temu, da je bilo to povezano z večjim nemirom v razredu,
zelo pomembna za njihovo delo. Svoje stališče o pomenu samoregulacije so izrazili tudi v
tretjem pogovoru v fokusni skupini.
Zanimiv pa je bil pogled učenca na samoregulacijo, ki je dejal, da je bilo v prvem učnem
sklopu zanj zelo pomembno, da je samoreguliral svoj učni proces, ker je to pozitivno vplivalo
na njegovo motivacijo, ko ni imel inspiracije za ustvarjanje glasbe. V drugem učnem sklopu
pa se mu to ni zdelo smiselno, ker je že od prvega trenutka vedel, kakšno glasbo bo ustvaril
in imel veliko zanimivih idej. To pa po njegovem mnenju ni veljalo za sošolki, ki sta bili prav
tako v njegovi skupini in sta potrebovali pomoč pri iskanju idej. Bil je prepričan, da jima bodo
prav ta vprašanja pomagala na poti iskanja inspiracije. Njegova izjava je bila zanimiva iz dveh
pogledov. Najprej zato, ker je bil to edini učenec, ki je spregovoril o svoji vključenosti v
186

samoregulacijo že v prvem učnem sklopu. Pa tudi zato, ker je bilo iz izjave razvidno, da so
učenci, kljub vključenosti v skupinsko delo, k samouravnavanju učenja pristopili individualno.
Tudi na koncu drugega učnega sklopa so učenci glede na kriterije, ki smo jih skupaj
oblikovali, opravili kritično analizo opravljenega dela in ocenili rezultate svojega dela. Tako so
imeli možnost videti zvezo med načrtovanjem, pripravo, izvajanjem dela in doseženimi
rezultati. Z vključitvijo učencev v samoocenjevanje in vrstniško ocenjevanje pa so jih kriteriji,
ki opredeljujejo izjemne dosežke, veliko bolj zanimali, kot pa če bi njihove dosežke
ocenjevala le sama.
RV 2: Kako s pomočjo sprotne povratne informacije spodbuditi učence k refleksiji,
samovrednotenju in samoocenjevanju procesa in dosežkov glasbenega učenja?
Pomen sprotne povratne informacije pri uspešnih učencih
Učenci so prejemali povratne informacije v ustni (pogovor) in pisni (razvojni delovni zvezek)
obliki, s katerimi sem se trudila čim bolj objektivno in natančno opisati njihove dimenzije
znanja in spretnosti ter jim dati natančne napotke, kaj in kako bi pri svojem delu lahko še
izboljšali. Učencem sem z njimi sporočala, kaj so že dosegli in jih hkrati spodbujala k
lastnemu iskanju pomanjkljivosti. Med ustvarjanjem sem krožila med skupinami in
posamezniki, se z njimi pogovarjala o njihovem delu ter jih z vprašanji spodbujala k refleksiji
in samoocenjevanju. Na koncu učnih ur sem v njihove razvojne delovne zvezke zapisala svoje
povratne informacije, ki so učencem natančno sporočale, kje so na poti ustvarjanja glasbenih
izdelkov, kaj je dobro in kaj bo potrebno še izboljšati. Od učencev pa sem pričakovala, da so
napotke pri svojem delu upoštevali in z njihovo pomočjo svoj proces ustvarjanja glasbenih
vsebin še izboljšali.
Če naj formativno preverjanje znanja pripomore k izboljšanju glasbenega znanja, potem
morajo imeti učenci možnost, da npr. skladbe večkrat izvedejo, imajo možnost napake
popraviti, vsem izvedbam pa mora slediti takojšnja povratna informacija (Colwell, 2002, str.
1146). Večina učencev je v svojih refleksijah v obeh akcijskih ciklih zapisala, da prejmejo
dovolj povratnih informacij, tako s strani učitelja kot tudi sošolcev, ter da jih te opremijo z
napotki, s pomočjo katerih bolje in hitreje napredujejo. Mojo pozornost pa sta še posebej
pritegnili refleksiji učencev, ki sta zapisala: »Ker ne dobim skoraj nobene povratne
informacije, poskušam pogledati na svoje delo predvsem skozi svoje oči ...« in »Potrebujem
več povratnih informacij. Kljub temu, da se trudim delati, čutim neko razočaranje …«. Ti zapisi
so me sprva zelo presenetili in bila sem začudena, kako je mogoče, da sta učenca to zapisala,
saj so bili po mojem mnenju vsi učenci deležni povratnih informacij v zadostni meri. Potem
pa sem se ozrla v svoj dnevnik, pregledala njuna razvojna delovna zvezka in se dokaj
natančno spomnila preteklih ur glasbe. Šlo je za učenca, ki sta bila zelo delovna, zavzeta in
uspešna. Zdelo se mi je, da mojih povratnih informacij (razen pohval, ki sta jih bila deležna)
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ne potrebujeta, vendar sem se motila. To me je pripeljalo do spoznanja, da tudi uspešni
učenci potrebujejo zelo precizne povratne informacije o svojem delu. Pravzaprav me je zelo
veselilo, da sta učenca v svojih refleksijah zapisala stvari tako, kot sta jih doživljala, iskreno in
odprto, za kar sem se pri pouku zavzemala ves čas – ustvarjati vzdušje zaupanja, kjer lahko
vsakdo izrazi svoj pogled na doživljanje stvari, o katerih želi spregovoriti. Prav to se je na
koncu šolskega leta izrazilo kot eno izmed področij, ki so ga cenili tudi učenci.
Učenci v vlogi glasbenih kritikov
Učenci so spremljali in opisovali dosežke svojih vrstnikov, hkrati pa so ob razvijanju
spretnosti vrednotenja postajali vse boljši glasbeni kritiki. Campova raziskava je pokazala, da
učenci lahko razvijejo spretnosti vrednotenja glasbenih del le, če jih imajo le-te možnost
pogosto vrednotiti (Camp, 1992). Učenci so bili tako pri pouku glasbe pogosto vključeni ne le
v samovrednotenje in samoocenjevanje svojih dosežkov, ampak tudi v vrstniško vrednotenje
in ocenjevanje glasbenega znanja svojih vrstnikov.
Učili so se oblikovati jasne in razumljive povratne informacije ter drug drugega spraševali, kaj
pomenijo komentarji, ki jih včasih niso razumeli, z namenom, da so jih lahko uporabili pri
nadaljnjem učenju. Zavedam se, da ni dovolj, če ocene učencem povedo zgolj, kaj je prav in
narobe, npr. pravilna/nepravilna ritmična izvedba ali intonacija, kot je to pogosto v šolah,
kjer so pomembne predvsem izvedbe glasbenih del in čim višja uvrstitev na tekmovanjih.
Zato sem učence usmerjala k temu, da so znali prepoznati dobre ideje, podati jasne in
razumljive ocene, pri čemer so uporabili vse svoje glasbeno znanje za oblikovanje
komentarjev in refleksij, z upoštevanjem referenčnih meril. V samoocenjevanju se je
odražala tudi sposobnost razmišljanja učencev, ki se je pojavila kot reakcija na glasbeno
doživljanje.
V obeh akcijskih ciklih so učenci prejemali povratne informacije in opisne ocene in tako imeli
možnost, da so svoj učni proces ves čas nadgrajevali. In še več. Začeli so razumeti, kakšna je
vloga glasbenega kritika in koliko glasbenega znanja potrebuješ, če želiš vrednotiti glasbeno
delo. Najbolj presenetljivo pa je bilo to, da je medsebojno vrednotenje izvedb, po mnenju
učencev, osmišljalo učenje ter predstavljalo področje, za katerega so učenci menili, da ga
bodo lahko uporabili v svojem življenju.
Učenci so bili mnenja, da številčnih ocen niso pogrešali in da so jim opisne ocene povedale
veliko več o njihovem delu.
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RV 3: Kako poleg ocenjevanja dosežkov spremljati in vrednotiti procese glasbenega
učenja?
Ker sem želela, da bi vsi učenci imeli možnost razviti svoje potenciale in doseči čim več, sem
se zavzemala za takšne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, s katerimi sem lahko
spremljala napredek vsakega učenca na čim širšem učnem področju, ki je poleg poznavanja
dejstev vključevalo tudi razumevanje le-teh, razvoj spretnosti, pozitivne samopodobe,
metakognicije in zanimanja za nadaljnje učenje. Pri tem je igralo bistveno vlogo formativno
spremljanje učenčevega znanja, ki ga je omogočal razvojni delovni zvezek.
Razvojni delovni zvezek kot orodje za spremljanje in vrednotenje procesov glasbenega
učenja in ocenjevanje glasbenih dosežkov
Pri glasbi sem učenčevo delo spremljala, vrednotila in ocenjevala s pomočjo razvojnega
delovnega zvezka, ki je prikazoval tako proces nastajanja kot tudi končni glasbeni izdelek. V
njem so bili shranjeni najrazličnejši zapisi, refleksije in odzivi učencev na povratne
informacije učitelja. Razvojni delovni zvezek je spodbujal učence k ozaveščanju procesov
učenja, k prevzemanju odgovornosti za svoje delo, k improviziranju, eksperimentiranju in
kritičnem razmišljanju. Vanj so učenci nalepili ocenjevalne rubrike, ki so jim bile v pomoč pri
samovrednotenju in samoocenjevanju svojega dela ter drugo gradivo/učne liste.
Na koncu vsakega učnega sklopa sem učencem zastavila nekaj vprašanj, ki so jih spodbudila k
refleksiji o njihovem delu. Vprašanja so bila naslednja:
- Kako bi opisal učni sklop, v katerem si ustvarjal glasbo in besedilo?
- Si se naučil kaj, kar je zate še posebej dragoceno?
- Je bilo kaj zabavnega?
- Si bil nad čim razočaran?
- Če bi imel možnost ponovno ustvarjati glasbo in besedilo, bi kaj storil drugače?
Učenci so v prvem učnem sklopu v samoevalvaciji svojega dela podrobno opisali posamezne
korake, s katerimi so se srečali v ustvarjalnem procesu. Izpostavili so, da je bilo ustvarjanje
glasbe zanimivo, zabavno, a hkrati tudi zelo zahtevno. Izrazili so navdušenje nad spoznanji, ki
jih je prinašalo delo v skupinah in zadovoljstvom, ki so ga občutili ob glasbenem izražanju
svojih misli in občutij. Če bi imeli možnost ponovno ustvarjati glasbo, je nekaj učencev
menilo, da ne bi spremenili ničesar, nekateri bi ustvarili povsem drugačno skladbo, drugi pa
bi več časa posvetili vadenju.
Tudi v samoevalvaciji na koncu drugega učnega sklopa so učenci svoje misli usmerili
predvsem v dejstvo, da so imeli možnost izraziti stvari, ki jih nosijo v sebi, čemur so pripisali
zelo velik pomen. Veselilo jih je, da so se veliko naučili o impresionizmu, spoznali lestvice, ki
so jih uporabljali v tem obdobju, odkrivali nove načine igranja na inštrumente in komponirali
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glasbo v impresionističnem stilu. Zanimivo je bilo, da tokrat niso izrazili posebnega
navdušenja nad spoznanji, ki jih je prinašalo delo v skupinah, kar so sicer izpostavili v prvi
samoevalvaciji. Zanje so bile najbolj dragocene izkušnje, ki so jih pridobili z glasbenimi
dejavnostmi izvajanja in ustvarjanja. Če bi imeli možnost ponovno ustvariti glasbo, potem bi
večina učencev ustvarila daljšo skladbo, nekateri bi ji dodali še harmonijo in k ustvarjalnemu
procesu pristopili sami.
Razvojni delovni zvezek se je resnično pokazal kot zelo učinkovito orodje za spremljanje in
vrednotenje procesov glasbenega učenja in ocenjevanje glasbenih dosežkov.
Mobitel (pametni telefon) kot orodje za pomoč pri samovrednotenju in samoocenjevanju
procesov glasbenega učenja
Ker sta samoocenjevanje in samovrednotenje znanja v konstruktivističnem učnem okolju
nujno potrebna, sem iskala načine, ki bi učencem omogočali čim bolj natančno merjenje
glasbenega znanja. Pri tem sem jih vprašala, kako bi spremljali svoje delo in napredek. Učenci
so predlagali, da bi svoje skladbe v procesu nastajanja večkrat posneli, kar bi jim bilo v
pomoč pri spremljanju in vrednotenju lastnega napredka. Ker so želeli, da bi jim bili ti
posnetki čim bolj dostopni, so se odločili za snemalno napravo uporabiti svoje mobitele.
Posamezni učenci so se tu in tam odpravili s svojim inštrumentom ali mobitelom k sošolcu ali
sošolki in jih prosili za mnenje o njihovi skladbi. Zaigrali ali predvajali so del skladbe, ki so jo
pravkar ustvarili in z zanimanjem prisluhnili, katere morebitne izboljšave jim bo sošolec
svetoval, se zahvalili in nato nadaljevali s svojim delom.
Zelo so bili navdušeni nad svojimi izvedbami in izvedbami sošolcev ter medsebojnim
vrednotenjem glasbenih dosežkov. Na koncu prvega učnega sklopa so imeli možnost skladbo
zaigrati, zapeti ali oboje. Zelo zanimivo je bilo, da se je hkrati za inštrumentalno izvajanje in
petje odločila večina učencev, in sicer tudi tisti, ki imajo slabše razvit glasbeni posluh. Pri
vrstniškem ocenjevanju je eden izmed učencev komentiral izvedbo sošolca z naslednjimi
besedami: »Njegovo petje res ni bilo dobro, ampak to sploh ni pomembno; tega ne
ocenjujemo. Kdo izmed nas pa sploh ima zelo dobro razvit posluh?« Tej izjavi pa je sledila še
podrobna ocena izvedbe. Ob tem sem se nasmehnila in ostala brez besed. Menim, da mora
biti spodbujanje kakovostnega znanja predvsem jasno premišljena strategija, ki zadeva vse
elemente pouka s preverjanjem in ocenjevanjem vred. Učenci so pri ocenjevanju izvedb
sošolcev izpostavljali njihova močna področja ter drug drugemu svetovali, čemu naj posvetijo
več dela in truda v prihodnosti, pri čemer so se izogibali vrednostnih sodb.
Zbiranje podatkov o učenčevem močnem znanju in vrzelih v znanju
Formativno spremljanje je ključni element učnega procesa ter procesa preverjanja znanja.
Beleženje učenčevega napredka in doseganja zastavljenih ciljev mi je omogočala tabela
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(Priloga 13), ki je bila oblikovana tako, da so bili kriteriji za preverjanje in ocenjevanje
razdeljeni na področja, ki sem jih spremljala. Vpogled v tabelo je bil ves čas na razpolago tako
učencem kot tudi njihovim staršem. Navajam primer tabele:
Ime in priimek učenca: _________________________________

Kriteriji

NAČIN:
DATUM:
NIVO DOSEŽKA:

Uporaba glasbenega znanja/
spretnosti pri ustvarjanju

B (10)
Napredek
Uporaba

Končni glasbeni dosežek

Tabela 4: Primer tabele kriterija B – Uporaba
RV 4: Kako z uporabo avtentičnih načinov preverjanja in ocenjevanja doseči, da bodo le-ti
vključevali vsa področja glasbenega razvoja (afektivno, socialno, psihomotorično in
kognitivno)?
Oba učna sklopa, v katerih so učenci skozi daljši proces raziskovali, ustvarjali,
eksperimentirali, improvizirali, preizkušali različne možnosti, kako bi njihove skladbe kar
najbolje zvenele, pa tudi predstavitve rezultatov njihovega dela – končne izvedbe, ki so bile
sprva namenjene širšemu občinstvu, nato pa predstavljene različnim razredom, so odražale
učne situacije, ki so omogočale uporabo avtentičnih načinov preverjanja in ocenjevanja ter
spodbujale učenčev razvoj na afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem
področju. Učence sem spodbujala, da so iskali odgovore na vprašanja, ki so jih zanimala oz.
so se pojavljala v razredu in razmišljali o tem, kako bodo svoje znanje lahko uporabili v novih
situacijah in v življenju izven šolskega prostora.
Afektivno-socialno področje
Po mnenju Hauensteina (1998, str. 59) je afektivno področje razvoja »enakovredno ali celo
bolj pomembno od kognitivnega«. Z razvijanjem čustev, interesov, doživljanja, medosebnih
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odnosov in prepričanj ter razvojem zanimanja za vseživljenjsko učenje si prizadevamo vzgojiti
vedoželjne posameznike, ki bodo kompetentni in sposobni se soočiti s hitro se
spreminjajočim svetom, ki jih obdaja. Vsem naštetim področjem pa je Sicherl Kafolova (2001)
dodala še pomen razvijanja pozitivne samopodobe, samozaupanja, estetske občutljivosti in
vrednotenja, pozitivna čustva ter veselja do glasbe.
Vključitev afektivno-socialnega področja v preverjanje in ocenjevanje je v največji meri
omogočal kriterij D Osebna zavzetost, ki je vseboval naslednja področja:
- izkazano angažiranost, interes, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno
izražanje/proces ustvarjanja glasbenih izdelkov,
- prevzem iniciative in pripravljenost soočiti se z novimi izzivi,
- spodbujanje sošolcev k sodelovanju in ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja.
Svoj interes in izkazano (skupinsko) energijo za delo pa so učenci na koncu učnih sklopov
ovrednotili tudi tako, da so v grafe z različnimi barvami narisali črte, ki so prikazovale,
kolikšni sta bili njihovo zanimanje in energija za delo in učenje skozi čas trajanja
posameznega učnega sklopa, kar prikazujeta graf 31 in 32. Pri teh dveh grafih sem izhajala iz
grafov 1 in 16, vendar pa sem pri njima izpustila področje znanje.
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Graf 31: Povprečje vseh učencev, področja: zanimanje za učenje, skupinska oz. lastna
energija, v obdobju oktober–marec
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Graf 32: Povprečje vseh učencev, področja: zanimanje za učenje, skupinska energija, v
obdobju marec–maj
Kognitivno področje razvoja
Kognitivni vidik glasbene vzgoje in izobraževanja je najlažje uresničljiv in merljiv, saj tovrstne
cilje najhitreje opredelimo in preverjamo. Benjamin Bloom (1956) je izdelal osnovno
taksonomijo učnih ciljev na kognitivnem področju, ki so jo kasneje nadgradili še Hauenstein
(1998), Anderson in Krathwohl. Lorin W. Anderson in David Krathwohl (Colwell, 2002) sta v
svoji knjigi A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A revision of Boloom's
Taxonomy of Education Objectives kognitivno področje razdelila na dva dela, in sicer na
kognitivne procese in znanje. Po njunem mnenju takšna taksonomija omogoča lažje
načrtovanje procesov učenja, preverjanja in ocenjevanja.
Vključitev kognitivnega področja v preverjanje in ocenjevanje sta v največji meri omogočala
kriterija A Znanje in razumevanje in B Uporaba.
Kriterij A je vseboval področja:
- poznavanje/razumevanje dejstev, konceptov, procesov …,
- poslušanje – kritična presoja in vrednotenje glasbenih del.
Kriterij B pa področja:
- izvajanje, ustvarjanje, gibalno in plesno izražanje doživetij in predstav,
- uporaba glasbenega zapisa.
Tudi novo pridobljeno znanje so učenci na koncu učnih sklopov ovrednotili tako, da so s
črtami v grafih izrazili, koliko novega znanja so pridobili skozi čas trajanja posameznega
učnega sklopa, kar prikazujeta graf 33 in 34. Pri teh dveh grafih sem izhajala iz grafov 1 in 16,
vendar pa sem pri njima izpustila področji zanimanje za učenje in skupinska energija.
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Graf 33: Povprečje vseh učencev, področje: znanje, v obdobju oktober–marec
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Graf 34: Povprečje vseh učencev, področje: znanje, v obdobju marec–maj
Psihomotorično področje razvoja
Taksonomija na psihomotoričnem področju (Dave, 1968) vključuje mišično ali motorično
spretnost, ravnanje z materialom, dejavnosti, ki zahtevajo nevromuskularno koordinacijo.
Hauenstein (1998) pa jo je nadgradil in ji dodal še področja percepcije, produkcije in
mojstrstva ter poudaril, da je za psihomotorično učenje bistvena povezanost med
kognitivnim in afektivnim področjem.
Vključitev psihomotoričnega področja v preverjanje in ocenjevanje je v največji meri
omogočal kriterij C Refleksija in vrednotenje ter že zgoraj zapisani kriterij B Uporaba.
Kriterij C Refleksija in vrednotenje je vseboval naslednja področja:
- vrednotenje (spremljanje, preverjanje in ocenjevanje) uspešnosti izvedbe in
doseženih rezultatov,
- načrtovanje lastnega procesa učenja,
- uporaba povratne informacije.
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Avtentičnost ocenjevanja pa se je odražala tudi v učenčevih razvojnih zvezkih, ki niso
prikazovali le končnih izdelkov, ampak tudi proces nastajanja le-teh in katerih namen ni bil
zgolj ocenjevanje.
Zavzemala sem se, da so učne situacije bile čim bolj blizu realnemu življenju. Učenci so v
obeh akcijskih ciklih uporabljali celovito in dobro povezano znanje, smiselnost učenja pa
iskali prav v znanju, ki je prenesljivo v njihovo življenje ter ob učnih izkušnjah razmišljali, kako
ga bodo uporabili izven šolskih klopi.
RV 5: Ali stališča učencev do preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji
prispevajo/vplivajo k spremembi njihovega pojmovanja preverjanja in ocenjevanja?
Ker je bilo peto raziskovalno vprašanje eno izmed osrednjih vprašanj, ki so me spodbudila k
raziskavi, so me stališča učencev o tej tematiki še posebej zanimala. Pred raziskavo je večina
mojih sogovorcev menila, da si težko predstavljajo, da bi učenci ocenjevanje doživljali kot
nekaj pozitivnega, razen v primeru, ko dobijo odlično oceno.
Svoja stališča do preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji so učenci izrazili
predvsem v pogovorih v fokusni skupini. V analizi razvojnih delovnih zvezkov odgovora na to
vprašanje ni bilo mogoče zaznati v veliki meri. O tej tematiki so spregovorili predvsem v
svojih refleksijah, v katerih so izrazili izredno navdušenje nad vrstniškim ocenjevanjem, ki po
njihovem mnenju celo osmišlja učenje.
V prvem pogovoru v fokusni skupini so učenci preverjanje in ocenjevanje označili kot precej
negativno področje, in sicer kot zunanjo spodbudo, ki pripomore k temu, da se učijo takrat,
ko jih določena snov ne zanima oz. konec šolskega leta, ko npr. želijo zvišati določeno oceno.
Zavzeli so stališče, da ocene pogosto niso pravične, še manj pa odraz njihovega znanja.
Že v drugem pogovoru v fokusni skupini pa se je njihovo stališče do preverjanja in
ocenjevanja pri glasbi precej spremenilo. Ker so bili pri pouku deležni opisnega ocenjevanja v
pristnem kontekstu, ki je bil sestavni del pouka in pri katerem so sami sodelovali, so nad njim
izrazili navdušenje. Preverjanje in ocenjevanje so doživljali kot del procesa učenja, ki je
usmerjalo njihov proces mišljenja in omogočalo rekonstrukcijo, primerjavo, izmenjavo ter
vrednotenje njihovih idej. Moja naloga je bila predvsem podajanje čim bolj objektivnih
opisov o njihovem napredku in dosežkih.
Tudi vključitev učencev v oblikovanje kriterijev in opisnikov v drugem akcijskem ciklu je
pripomogla k temu, da so še bolje razumeli, kaj se od njih pričakuje. V pogovoru v drugi in
tretji fokusni skupini so izpostavili pomen opisnih ocen in povratnih informacij, brez katerih
si niso mogli predstavljati učnega procesa. Zavzeli so stališče, da s številčno oceno ne
moremo oceniti ustvarjalnega dosežka in da jim le-te tudi sicer ne povedo kaj dosti. V
195

drugem akcijskem ciklu pa se je razvila burna debata ob oblikovanju kriterijev za preverjanje
in ocenjevanje o smiselnosti vprašanja: »Si naredil kakšen napredek?«. Učenci so zavzeli
stališče, da gre za zelo pomembno vprašanje, s katerim jim sporočamo, da se je vredno
truditi tudi za to, ker šteje prav vsak najmanjši korak – napredek, ki ga naredijo, kar je še
posebej pomembno za tiste učence, ki imajo slabše razvite glasbene sposobnosti.
RV 6: Kakšen vpliv ima zavedanje metakognitivnih procesov in samoregulacijskega učenja
na doživljanje učenja in motivacijo za učenje?
Primerjava analiz izidov akcijskih ciklov ob iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje
Kakšen vpliv ima zavedanje metakognitivnih procesov in samoregulacijskega učenja na
doživljanje učenja in motivacijo za učenje? ni bila mogoča, ker sem vprašanje dodala šele na
začetku drugega akcijskega cikla. Odgovor sem zato iskala predvsem v dogajanju, ki ga je
prinesel drugi akcijski cikel.
Za poglobljen pristop k raziskovanju vpliva zavedanja metakognitivnih procesov na
doživljanje učenja sem se odločila, ker sem v prvem akcijskem ciklu spodbujala učence k
samoregulaciji učenja (učenci so postavljali svoje učne cilje, spremljali, regulirali in
kontrolirali lastni učni proces), pa se je kljub temu v drugem pogovoru v fokusni skupini
pokazalo, da učenci metakognitivnih procesov pri samoregulacijskem učenju niso ozavestili.
Ob vprašanju, ali so dosegli večji napredek in boljše glasbene dosežke, ker so razvili
samoregulacijske spretnosti, so bili učenci tiho in so se začeli spogledovati. Kljub
pojasnjevanju in dodatnim vprašanjem se mi je zdelo, da jim beseda samoregulacija ne pove
kaj dosti. Zato sem v drugem akcijskem ciklu raziskovalnim vprašanjem dodala še šesto
vprašanje, pri čemer sem se zavzemala, da so učenci ozaveščali proces učenja, razvijali svoje
spretnosti kritične presoje, ustvarjalnega mišljenja, učnih strategij ter razmišljali o svojem
učenju.
Nadzor nad učenjem
Učence sem v drugem akcijskem ciklu spodbujala k samoregulaciji učenja tako, da sem jim na
začetku učnega sklopa zastavila vprašanja, s pomočjo katerih so načrtovali svoje delo,
razmišljali o svojih močnih in šibkih področjih ter razmišljali, kako bodo dosegli zastavljene
cilje. Vprašanja so bila naslednja:
- Kaj želim doseči v tem učnem sklopu?
- Ali imam za to ustrezno znanje, sposobnosti in spretnosti?
- Če ne, kaj potem?
- Kaj bom moral storiti, da bom cilje dosegel?
- Me ta naloga sploh zanima?
- Če ne, bi lahko našel kaj, kar bi spremenilo moj odnos do nje?
- Katero znanje, ki sem ga pridobil v prvem učnem sklopu, mi bo v pomoč pri
ustvarjanju glasbe v impresionističnem stilu?
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V katero smer si želim, da bi me vodilo načrtovanje mojega dela?
Kaj mi najbolj pomaga na poti do uspeha?

Ker so učenci želeli, da v drugem akcijskem ciklu skupaj načrtujemo posamezne korake v
procesu ustvarjanja impresionistične glasbe, sem se odločila, da jim dam učni list (Priloga 9),
na katerem so bile zapisane glasbene dejavnosti in predlagan časovni potek posameznih
dejavnosti, ki naj bi jih pripeljale do končnega cilja. Z lista je bilo jasno razvidno, koliko ur
glasbe imajo še na razpolago do konca učnega sklopa. Na podlagi tega so učenci imeli
možnost izbrati vrstni red dejavnosti in se odločiti, koliko časa bodo namenili posamezni
dejavnosti. To je bila izredno pomembna dimenzija, ki je učencem vzbudila občutek, da imajo
nadzor nad svojim učenjem. Učenci so bili navdušeni nad svojim načrtom, ki je v njih zbudil
željo doseči čim boljše glasbene dosežke.
V raziskavi pa se je tudi pokazalo, da je učenec, ki je ustvaril najbolj zanimivo skladbo in v njej
uporabil več značilnosti impresionistične glasbe, pokazal najvišji nivo metakognitivnih
sposobnosti. Tako ritem kot tudi melodijo je slišal v sebi in klavirja, za katerega je ustvarjal
svojo skladbo, skorajda ni potreboval. Tu in tam je tiho zapel delček skladbe, spremenil, kar
je želel spremeniti in nato nadaljeval s pisanjem. Ko smo delali razpored, kdaj bo določena
skupina ali posameznik imel na razpolago klavir, on običajno na tem seznamu ni želel biti.
Tudi njegova samoregulacija učenja je potekala zelo skrbno, kar se je odražalo že pri
načrtovanju glasbenih dejavnosti in ciljev, zapisanih v njegovem razvojnem delovnem zvezku
ter v skladbi, ki jo je ustvaril in nato še izvedel. Vadil je večinoma doma, pri čemer je izbral
zanimive in raznolike strategije vadenja, ki jih je kasneje delil s sošolci v razredu in so ga
privedle do izvrstne izvedbe.
Zanimiva so bila tudi razmišljanja dveh učencev, ki sta bila mnenja, da načrtovanje končnega
umetniškega izdelka, ki je unikaten in vedno drugačen, po njunem mnenju ni smiselno. Zelo
hitro sta našla inspiracijo in ustvarila svoji skladbi, ki pa sta bili pomanjkljivi. In prav takšni sta
bili tudi njuni izvedbi. Kljub temu, da sem ju spodbujala z napotki, kaj bi lahko v skladbah še
izboljšala, le-teh nista kaj dosti upoštevala.
Raziskave (Wilson in Roland, 2002) so tudi pokazale, da imajo učenci, vključeni v
samoregulacijo, manjšo tremo pred nastopanjem. To dosežejo z notranjim pogovorom in
drugimi optimističnimi strategijami, medtem ko se učenci, ki ne razvijejo tovrstnih
spretnosti, tako zelo bojijo svojega neuspeha pri nastopanju, da načrtno razmišljajo o
opravičilih za slabo izvedbo že pred nastopom samim. V moji raziskavi se to ni pokazalo. Tudi
tisti učenci, ki so bili nekoliko manj vključeni v samoregulacijo učenja, bistveno večje treme
od ostalih učencev niso imeli.
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Časovna dimenzija
V tretjem pogovoru v fokusni skupini so učenci med seboj primerjali prvi in drugi akcijski
cikel. Pri tem so izpostavili, da so bile zanje najbolj dragocene njihove lastne izkušnje in
spoznanja, do katerih so prišli v obeh ciklih. Izpostavili so pomen izkušnje iz prvega akcijskega
cikla, ko so želeli ustvarjanju glasbenih vsebin posvetiti toliko časa, kot se jim je zdelo, da ga
potrebujejo. To pa jih je privedlo do spoznanj, da potrebujejo dokaj natančen načrt svojega
dela, v katerem je natančno opredeljeno kdo postori kaj, do kdaj in kako.
Samoregulirajoči se učenci bolje načrtujejo in razpolagajo s svojim časom od učencev, ki v
samoregulacijo niso vključeni. V odnosu do glasbe se časovna dimenzija samoregulacije
nanaša predvsem na to, kako učenci sami razpolagajo s svojim časom in ne kako se o tem
odločajo glede na sovrstnike v njihovem okolju (Zimmerman, 1998a).
Zavedam se pomena lastnih izkustev, pa vendar so izjave učencev dale temu področju svojo
težo. Ko so učenci razmišljali o zavedanju lastnih miselnih procesov in naredili primerjavo
med prvim in drugim akcijskim ciklom ter spregovorili o tem, kaj se je na področju
samoregulacije dogajalo, sem ob njihovih izjavah ostala brez besed.
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2.6 KRITIČNA ANALIZA IN RAZMISLEK O RAZISKAVI
Kvalitativna empirična raziskava je potekala kot študija, v katero je bilo vključenih enajst
učencev. Uporabila sem raznolike metode zbiranja empiričnega gradiva in analize ter
upoštevala različne poglede udeležencev na proučevano tematiko. Tehnike zbiranja
podatkov so bile prilagojene analizi manjšega obsega. Podatke sem pridobila s pogovori v
fokusni skupini (transkripcija zvočnih posnetkov) in opazovanjem ter z dokumentarnimi viri
(dnevnik, razvojni delovni zvezek), ki so nastali med šolskim letom. S pomočjo različnih
tehnik zbiranja podatkov sem ugotovitve o raziskovanih vidikih povezala v smiselno celoto.
Prizadevala sem si za celostno in poglobljeno spoznavanje pojavov v razredu, kjer so
potekale glasbene dejavnosti s poudarkom na ustvarjanju. Ker sem bila v okolje vključena
tudi kot učiteljica, sem učencem pristopila naproti z veliko mero razumevanja, njihove želje,
pričakovanja, interesi in osebni pogledi pa so mi pomagali do popolnejšega spoznanja
proučevanih pojavov. Ob tem sem se zavedala, da sem s svojo udeležbo in raziskovalnim
položajem tudi sama vplivala na dogajanje.
Pri raziskovanju sem se ogibala že v naprej oblikovanemu enostranskemu pogledu na
tematiko učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja ter bila odprta za raznolike podatke
o raziskovanih, kar je predstavljalo temeljni pogoj znanstvene objektivnosti. Zavzemala sem
se za držo pozorne poslušalke in opazovalke, pri čemer sem se zavedala, da imajo učenci
drugačen, svojstven in predvsem tudi zelo dragocen pogled na tematiko, ki sem jo
raziskovala.
Zavedam se, da sem s svojim entuziazmom vplivala na proučevano dogajanje, kar je tudi
vplivalo na opise dogajanj. Skupaj in vsak zase smo z učenci iskali poti smiselnega učenja,
razmišljali onkraj predpisanega in v celoti določenega ter dopuščali, da je bil vsak izmed nas
osebnost zase, izjemen in poseben. Opazovala sem, kako so se spreminjala moja stališča in
kako težko mi je bilo včasih učencem dopustiti, da so preizkusili strategije učenja, za katere
so v določenem trenutku verjeli, da so prave in jih je po njihovem mnenju bilo vredno
preizkusiti. Z učenci sem bila v nenehni interakciji; izmenjavali smo si poglede in stališča ter
se učili prisluhniti drug drugemu. Poskušala sem se vživeti v njihov položaj, na tematiko
pogledati tudi z njihovimi očmi in jim čim bolj prisluhniti.
V raziskavi sem že spregovorila o pomenu stališč in prepričanj učiteljev do vzgojnoizobraževalnega dela, ki močno vplivajo na njihovo interakcijo dela z učenci ter na njihovo
motivacijo in odnos do učenja. Kot svetovalka za glasbo na Zavodu RS za šolstvo imam na
srečanjih študijskih skupin večkrat priložnost govoriti z učitelji glasbene vzgoje o njihovih
stališčih do vzgojno-izobraževalnega dela. Ob tem se vedno znova sprašujem, zakaj se
nekateri učitelji tako zelo upirajo spremembam in težko sprejmejo sodobne pristope k
učenju in poučevanju. Hkrati pa se mi poraja vprašanje, zakaj meni ustreza poučevanje, ki
postavlja v središče učenca, kjer je moja naloga predvsem nudenje opore, vodenje,
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usmerjanje in aktiviranje učencev v učenje, ki omogoča lastno odkrivanje, konstruiranje in
osmišljanje novih spoznanj. Ker se naša stališča oblikujejo na osnovi izkušenj, v dinamičnem
odnosu z okoljem, odgovor prinaša moja preteklost. Že kot študentka Akademije za glasbo
sem začela poučevati glasbo na mednarodni šoli v Ljubljani. Ker sem študirala flavto, nisem
imela povsem ustreznih znanj, kako poučevati glasbo, v intervjuju za mesto učiteljice glasbe
pa se je izkazalo, da želijo zaposliti prav mene. Če sem želela poučevati, sem se morala sama
ogromno naučiti, raziskovati in iskati različne poti odkrivanja, s pomočjo interneta, bogate
literature, ki mi jo je nudila mednarodna šola in različnih izobraževanj v tujini. Prva leta
poučevanja sem vse vikende preživela v pripravljanju na učne ure in iskanju optimalnih poti.
Odkrivala sem, kaj deluje in kaj ne. Včasih se mi je zdelo, da se ob vikendih, poleg študija
flavte, neformalno posvečam še študiju glasbene pedagogike, kar se mi je zdelo zabavno. In
tako sem lastni stil učenja začela prenašati na učence. Ko so me spraševali najrazličnejša
vprašanja, sem jim pogosto odgovorila, naj odgovor poiščejo sami, z lastnim raziskovanjem in
potem svoja odkritja povedo še sošolcem v razredu.
Pri poučevanju pa je bilo zame vedno zelo pomembno, da so bile učne ure zanimive. Če sem
v učnem procesu uživala, potem sem se mu lahko v celoti predala, z vsem entuziazmom in
dušo. Ure, ki zame niso bile zanimive, običajno niso bile zanimive tudi za učence, kar je bilo
mogoče začutiti zelo kmalu. To so bile učne ure, pri katerih sem večkrat pogledala na uro in
čakala, da bo ure konec.
Tudi rezultati, dobljeni v raziskavi, odsevajo dejstvo, da je učni proces bil za učence zanimiv,
da so uživali v učnih aktivnostih in se na vso moč trudili doseči čim boljše glasbene dosežke.
Verjamem pa, da je temu v veliki meri botrovalo moje navdušenje, ki ga ob poučevanju
predajam učencem.
Glede na dobljene rezultate pa je zanimiv vpogled še v empirično študijo Sistemski vidiki
preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli (Vogrinc idr., 2011), ki je bila izvedena z
namenom priprave konceptualnih rešitev s področja preverjanja in ocenjevanja znanja v
osnovni šoli, z namenom morebitnega spreminjanja zakonodaje na tem področju. Zanimivo
je, da je ta študija prinesla dokaj različne rezultate kot moja raziskava. Avtorji so pridobili
mnenja učiteljev in ravnateljev, pri posameznih vprašanjih tudi staršev, glede področij
opisnega ocenjevanja in nacionalnega preverjanja znanja. Komentirala bom le stališča
anketirancev do opisnega ocenjevanja, ki kažejo, da večinsko mnenje vseh anketirancev
opisnemu ocenjevanju očitno ni naklonjeno. 40,1 % anketirancev bi namreč odpravilo opisno
ocenjevanje že po prvem (6,0 %) ali pa po drugem polletju (34,1 %) prvega razreda. Učitelji
se v večji meri zavzemajo za daljši čas opisnega ocenjevanja kot starši, in sicer do konca
drugega razreda. Tu zlasti izrazito izstopajo učitelji v drugem triletju, saj jih tako meni več kot
polovica (51,2 %), pa tudi ravnatelji so enak odgovor izbrali v najvišjem odstotku (31,6 %)
(Vogrinc idr., 2011, str. 139).
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Glede vidika transparentnosti opisne ocene, njene informacijske in motivacijske vrednosti,
pa bi starši, če bi imeli možnost izbire, za svoje otroka večinoma izbrali številčno ocenjevanje
(v prvem triletju 67,2 %, v drugem 86,1 %). Ko starši primerjajo, katera ocena jim omogoča
boljši vpogled v znanje otroka, jih kar 80,8 % staršev učencev drugega triletja daje prednost
številčni oceni; hkrati pa jih kar 75,6 % meni, da iz številčne ocene lažje razberejo otrokovo
znanje kot iz opisne (Vogrinc idr., 2011, str. 139).
Med učitelji jih večina meni, da številčne ocene omogočajo boljši vpogled v znanje otrok tako
staršem kot učencem (prvo triletje 53,0 %, drugo triletje 76,2 %) ter da iz številčne ocene
starši lažje ugotovijo, kaj otrok zna (49,8 % učiteljev prvega in 66,9 % drugega triletja).
Učitelji torej prav tako višjo sporočilno vrednost večinsko pripisujejo številčni oceni (Vogrinc
idr., 2011, str. 139).
Posebej so anketiranci – tako učitelji, starši kot ravnatelji – izpostavili tudi motivacijsko
prednost številčne ocene pred opisno. Predvsem odgovori učiteljev nakazujejo, da opisna
ocena po njihovem mnenju ne sporoča tega, kar je njen temeljni namen – individualnega
napredka učenca, in da ima po mnenju anketiranih majhno motivacijsko moč. S tega zornega
kota je potrebna sistematična analiza obrazcev za opisno ocenjevanje in priporočil za
sestavljanje opisnih ocen. Ugotovitve empirične študije kažejo na pomembnost
kakovostnega seznanjanja staršev s kriteriji ocenjevanja, standardi znanja ter opisnimi
ocenami. Potrebno je utemeljevanje opisnih ocen in razgovor o stopnji učenčevih doseženih
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Vse to od učiteljev zahteva vzpostavljanje takih medosebnih
odnosov z učenci in starši, ki omogočajo kakovostno medosebno komunikacijo (Vogrinc idr.,
2011, str. 139, 140).
Rezultati omenjene študije so vsekakor zelo presenetljivi. Razumljivo se mi zdi, da se starši
ne spoznajo na številne učne cilje, ki so zelo podrobno opisani na koncu leta v spričevalu, da
je branje le-teh lahko zelo zamudno, sporočilna vrednost pa zanje ne velika ter da je zanje za
orientacijo, kje se njihov otrok nahaja na lestvici, številčna ocena lažje predstavljiva. Precej
neverjetno pa je, da so negativno stališče do opisnih ocen zavzeli tudi učitelji in ravnatelji ter
bili mnenja, da opisna ocena ne sporoča tega, kar je njen temeljni namen – individualnega
napredka učenca, in da ima majhno motivacijsko moč. To vsekakor kaže, da večina
anketiranih učiteljev vrednosti kakovostne opisne ocene ne pozna dovolj dobro in je s
svojimi učenci še ni preizkusila.
Ko sem razmišljala, zakaj sem v svoji študiji dobila povsem drugačne rezultate o vrednosti
opisnih ocen, mi je bilo zelo hitro jasno. Vprašanje o pomenu opisnih in številčnih ocen sem
zastavila učencem, neposrednim »uporabnikom« le-teh. Učenci so izkusili kvalitetno opisno
ocenjevanje, ki je temeljilo na celostnem pristopu, podprtim z dialogom in izmenjavo mnenj
med učiteljem in učenci ter med učenci samimi. Pri tem je šlo tudi za drugačno načrtovanje
učnih ur, za spremembo k ustvarjanju »didaktičnih situacij«, kjer je učitelj z nalogami in
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vprašanji učence spodbujal k nadaljnjemu učenju. Vloga učitelja se je spremenila od
podajanja znanja k spodbujanju dialoga. Učenci so v opisnih ocenah zaznali veliko vrednost in
v vseh pogovorih v fokusni skupini zavzeli stališče, da si želijo čim več opisnih ocen in
komentarjev med šolskim letom, številčno oceno pa le na sredini in koncu šolskega leta, za
boljšo orientacijo na številčni lestvici.
Menim, da je tudi pri preverjanju in ocenjevanju zelo pomembna naravnanost učitelja. Če
učitelj zavzema stališče, da opisne ocene predstavljajo le dodatno delo, bistvenega učinka pa
nimajo, potem je razumljivo, da učiteljem njihovo pisanje predstavlja le dodatno breme in
potrato časa. Če pa se učitelj zaveda, da naj bi bil cilj ocenjevanja spodbujanje in vodenje
učencev, da se bodo znali učiti in razvijati trajna znanja, potem hkrati razume, da učenec
potrebuje kvalitetno opisno oceno, s katero mu poda predloge za izboljšave, ga spodbuja k
raziskovanju in usmerja na njegovi poti. V raziskavi sem dobila tudi informacije o interesu in
želji učencev po sprotni povratni informaciji, kar je odgovor na še eno vprašanje, ki ga nisem
oblikovala. Učenci so v raziskavi namreč zaznali vrednost opisne ocene in je bili zelo veseli,
kar se je odražalo tudi na govorilnih urah v pogovoru s starši, ki so izrazili veliko zadovoljstvo
nad njimi. Res pa je, da so bile opisne ocene individualno naravnane in da sem z njimi
resnično želela učencem pomagati ter jih usmerjati na njihovi poti, da bi v čim večji meri
razvili svoje glasbene potenciale.
Zanimivo je, da številne raziskave v tujini (Assessment Reform Group, Harvard Writing
Project in druge) kažejo, da ocenjevanje s številčno oceno učencu ne pomaga, medtem ko
opisni komentarji pomagajo izboljšati znanje posameznega učenca, so ključni za napredek
učencev, spodbujajo razmišljanje in imajo še posebej velik vpliv na doseganje boljših
rezultatov slabših učencev (Black, 2010).
Načelo preverljivosti kot eno temeljnih načel znanstvene metode sem uresničevala tako, da
sem na podlagi empiričnega gradiva podrobno opisala celoten postopek raziskave in analize.
Podrobno sem opisala pot do končnih ugotovitev in te podkrepila z argumenti.
Če bi imela možnost raziskavo ponovno izvesti, potem bi jo hkrati izvajala v dveh različnih
razredih. Tako bi dobila širše poglede udeležencev na tematiko, ki sem jo proučevala.
Pomemben vidik raziskave se kaže tudi v tem, da so bili udeleženci raziskave učenci. Veliko
raziskav o preverjanju in ocenjevanju vključuje namreč mnenja in stališča učiteljev,
ravnateljev in staršev. Stališča učencev so se mi zdela še posebej dragocena, ker ocene
tudi/še posebej njim sporočajo povratno informacijo o doseženem znanju in jih spodbujajo k
nadaljnjemu učenju.
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2.7 ZAKLJUČKI
V raziskavi Preverjanje in ocenjevanje glasbene vzgoje v osnovni šoli sem preučevala različne
oblike in načine preverjanja in ocenjevanja znanja, ki naj bi spodbujali in vodili učence, da se
bodo znali učiti, razvijati trajna znanja, uspešno dosegati učne cilje in postati vse bolj
samostojni. Z raziskavo sem poglabljala in nadgrajevala razumevanje področja učenja,
poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji, pri čemer me je še posebej
zanimalo, kako vključiti učence v proces preverjanja in ocenjevanja znanja, oblikovati
kakovostne povratne informacije, povečati učenčeve zmožnosti refleksije, samoocenjevanja
in uravnavanja lastnega učenja ter kako uvesti avtentične načine preverjanja in ocenjevanja.
Poleg tega me je še zanimalo, kakšen vpliv imata zavedanje metakognitivnih procesov in
samoregulacije učenja na doživljanje učenja ter na motivacijo za učenje.
V delu predstavljam različne teorije in poglede na učenje glasbene vzgoje, njihovo
manifestacijo v razredu in vlogo, ki jo imajo pri tem samoregulacija ter preverjanje in
ocenjevanje. Rezultati raziskave potrjujejo izsledke večine drugih raziskav, ki poudarjajo
pomen drugačnih načinov in oblik preverjanja in ocenjevanja, pri katerih učenci sodelujejo
pri oblikovanju kriterijev in opisnikov, pri načrtovanju različnih oblik predstavljanja
naučenega in so vključeni v proces samopreverjanja in samoocenjevanja. V raziskavi so me
še posebej zanimala stališča učencev do preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji
in možnost vpliva njihovih stališč k spremembi pojmovanja preverjanja in ocenjevanja.
Učenci so v raziskavi izrazili pozitivna stališča do ocenjevanja, ki so jih povezali predvsem z
opisnimi ocenami in vrstniškim ocenjevanjem.
Na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave sem dokazala smiselnost uporabe
celostnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki omogočajo spremljanje in vrednotenje vseh
procesov glasbenega učenja, učnega napredka ter vseh vrst glasbenih dosežkov, pri čemer
igra ključno vlogo kakovostna povratna informacija, ki prispeva k učinkovitemu izboljšanju
učnih dosežkov, k samostojnemu učenju, razvija metaznanje, spodbuja samoregulacijo,
samoocenjevanje in nadaljnje učenje.
S pomočjo pogovorov v fokusni skupini sem ugotavljala stališča učencev do učenja,
preverjanja in ocenjevanja, ki sem jih poleg spoznanj, ki jih je prinesla analiza razvojnih
delovnih zvezkov in dnevnika, uporabila pri načrtovanju učnih procesov/akcijskih ciklov.
V prvem pogovoru v fokusni skupini se je pokazalo, da je večina učencev je zelo zaskrbljena
za svojo prihodnost, tako bližnjo kot daljno. Razmišljali so o tem, kaj vse vpliva na vpis v
srednjo šolo, fakulteto in celo na kasnejšo zaposlitev. Nekateri učenci so prepričani, da so
ocene, ki jih bodo pridobili v osnovni šoli zelo pomembne in bodo vplivale na vpis v srednjo
šolo, drugi pa so mnenja, da je skrb o prihodnosti v osnovnošolskih klopeh odveč. Le redki
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učenci pa so izrazili brezskrben odnos do prihodnosti in bili mnenja, da osnovnošolski dosežki
za njihovo prihodnost niso pomembni.
Učenci ob misli na prihodnost niso razmišljali le o dobrih ocenah in dosežkih, ampak tudi o
delovnih navadah, ki jih po njihovem mnenju ni mogoče pridobiti/spremeniti skozi noč, zato
jih je pomembno razvijati že v otroštvu. Glavni motiv za učenje so pripisali smiselnemu
učenju, ki bi po njihovem mnenju moralo biti avtentično, povezano z resničnim življenjem,
omogočati uporabo in predstavitve naučenega, delo v skupinah ter globlje pridobivanje
znanja. Poleg tega pa je za učence pomembno, da v učenje niso prisiljeni, da se želja po
učenju prebudi v njih, ko jim omogočimo, da učne cilje navežejo na lastna zanimanja in
interese. Učenje učence navdušuje takrat, ko imajo možnost izbrati področja, ki jih zanimajo,
in ko jim omogočimo globlje učenje/raziskovanje.
Le malo učencev je številčnim ocenam pripisalo motivacijsko vrednost; nekatere učence
dobre ocene razveseljujejo in slabe žalostijo, nekateri pa bi si želeli, da številčnih ocen sploh
ne bi bilo. Preverjanje in ocenjevanje pa je po mnenju večine učencev nepravično, ker za
enako izkazano znanje ne dobijo enake ocene, učitelji se ne držijo dogovorov ocenjevanja in
ocena ne odraža njihovega znanja.
Po mnenju učencev številčne ocene vodijo v površinsko učenje in ne spodbujajo globljega
učenja. Številčne ocene jim nudijo zelo omejeno povratno informacijo, medtem ko opisni
oceni pripisujejo precej večji pomen. Opisne ocene pripomorejo k temu, da hitreje in bolje
napredujejo, kar se je odražalo v njihovih željah, ko so si pri pouku želeli pogosteje dobiti
poglobljene povratne informacije o njihovem delu v obliki opisnih ocen.
V drugem pogovoru v fokusni skupini so učenci ob misli na učenje vso pozornost usmerili v
ustvarjanje, ki je bilo po njihovem mnenju zabavno, zahtevno in zanimivo ter jim je
omogočalo izražanje njihovih lastnih idej. Hkrati z izražanjem zadovoljstva nad ustvarjanjem,
so podali zelo konkretne predloge, kaj bi v drugem akcijskem ciklu lahko še spremenili, pri
čemer je bilo najbolj presenetljivo to, da so učenci sami poiskali področja, ki bi jih veljalo
spremeniti/izboljšati, da bi bili pri svojem delu uspešnejši.
Večina učencev je učenje doživljala kot nepozabno, vznemirljivo in edinstveno doživetje.
Izkušnje ustvarjanja so jih obogatile s spoznanji, kaj vse zmorejo narediti (sami), kakšno
paleto znanj lahko pokažejo skozi ustvarjanje in kakšno zadovoljstvo prinaša svoboda
izražanja/ustvarjanja nečesa novega. Nekaterim učencem pa so užitek prinašale predvsem
izvedbe skladb, ki so jih ustvarili sami ali njihovi sošolci. S konstruktivnimi komentarji so,
kljub številnim oviram (premalo inštrumentov, hrup ob ustvarjanju, prilagajanje pri
skupinskem delu …), poskušali vplivati na delo drug drugega, z namenom, da bi prav
vsakemu uspelo doseči čim več. Reševali so probleme, se učili sodelovanja in usklajevanja ter
razvijali samozavest, ki jim bo prav prišla na različnih področjih življenja.
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Večina učencev je v drugem pogovoru v fokusni skupini o tematiki preverjanja in ocenjevanja
izrazila zadovoljstvo, ker so v prvem akcijskem ciklu dobivali pretežno opisne ocene ter
izrazila željo, da bi bilo tako tudi v bodoče. Stališča učencev so izražala, da učenci
ocenjevanja niso več zaznavali kot ločene etape, ki se pojavi na koncu procesa učenja z
namenom merjenja naučenega, ampak so ocenjevanje doživljali kot pomoč pri učenju in
doseganju boljših dosežkov.
Večina učencev je tudi v tretjem pogovoru v fokusni skupini ob misli na učenje vso pozornost
usmerila v ustvarjanje, ki kljub pravilom, ki jih je potrebno upoštevati, omogoča svobodo
glasbenega izražanja. Ozavestili so procese ustvarjanja glasbenih vsebin in iskali optimalno
pot za dosego končnega cilja. Učenje so doživljali skozi lastno ustvarjanje glasbenih vsebin in
besedila, pri čemer jih je veselilo, da so lahko svobodno izražali svoje misli in občutja, za
ustvarjanje izbrali kateri koli inštrument in bili deležni aktivnih metod in oblik dela. Učenci so
se vse bolj zavedali pomena samoregulacije, spremljanja lastnega napredka in iskanja
optimalnih poti za lasten razvoj, pri čemer so bila zanje bistvena njihova lastna spoznanja in
odkritja.
Prav vsi učenci so v pogovoru o tematiki preverjanja in ocenjevanja izrazili zadovoljstvo, ker
so tudi v drugem akcijskem ciklu dobivali pretežno opisne ocene. Hkrati z izraženim
zadovoljstvom pa so šli še korak dlje, ko so podali svoje ugotovitve, da umetniških dosežkov
in ustvarjalnosti ni mogoče oceniti s številčno oceno ter da jim te o njihovem delu ne povedo
prav ničesar.
Večina učencev je pripisala velik pomen lastnemu pridobivanju izkušenj in načrtovanju dela
ter prevzemanju odgovornosti za svoje učenje, ki spodbujajo samoregulacijo in posledično
omogočajo doseganje boljših glasbenih dosežkov. Uzaveščenje metakognitivnih procesov in
samoregulacije učenja je večino učencev pripeljalo do spoznanj, da je učenje mnogo več kot
usvajanje novih vsebin. Učenci so spoznali, da gre pri učenju za procese, ki jim bodo še kako
prav prišli v življenju, pri čemer so izpostavili pomen povratnih informacij, skupinskega dela,
globljega razumevanja glasbe, učenja za življenje, glasbenega izražanja z namenom
sproščanja in izražanja notranjih občutkov.
Področje samoregulacije dobiva vse večji pomen tudi v slovenskem šolskem sistemu. Na
Zavodu RS za šolstvo trenutno potekata dva projekta: Bralna pismenost in Učenje učenja,
kjer je samoregulacija med osrednjimi cilji projektov. V okviru teh projektov tudi sama s
predavanji in delavnicami, na tematiko pomena ozaveščanja metakognitivnih procesov in
samoregulacije učenja pri pouku, v veliki meri prispevam k širjenju tega področja v slovenske
osnovne šole in gimnazije.
Tudi z analizo razvojnih delovnih zvezkov in dnevnika sem ugotovila, da so učenci največje
zadovoljstvo pripisali ustvarjanju glasbe, ki po njihovem mnenju omogoča svojevrstno
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izražanje občutkov in misli, ter delu v skupinah, ki jih je kljub nekaterim omejitvam
navduševalo.
Iz analize grafov dinamike dela učencev v prvem učnem sklopu sem ugotavljala, kakšno
zanimanje in energijo so učenci izkazali za učenje/delo in koliko znanja so v prvem učnem
sklopu pridobili. Analiza grafov dinamike dela učencev v prvem učnem sklopu je pokazala, da
sta področji zanimanje in energija učencev za delo kmalu po začetku začeli nekoliko upadati,
nato pa sta proti koncu učnega sklopa ponovno narasli. To bi lahko pripisali dolžini prvega
učnega sklopa, izzivom, s katerimi so se soočali učenci pri delu v skupinah, in dejstvu, da so
se takrat prvič srečali z ustvarjalnim procesom. V celotnem prvem sklopu pa je naraščal nivo
znanja, ki so ga učenci pridobili. To bi lahko pripisali dejstvu, da se je večina učencev srečala s
tovrstnim ustvarjanjem glasbenih vsebin prvič, kar je zahtevalo od njih učenje, odkrivanje in
spoznavanje novih stvari na vsakem koraku.
Analiza grafov dinamike dela učencev v drugem učnem sklopu pa je pokazala, da sta področji
zanimanja in pridobivanje novega znanja ves čas nekoliko naraščali, medtem ko je aprila
rahlo upadla energija učencev in nato zopet narasla. Njihove refleksije, ki so jih izrazili v
grafih, prikazujejo dokaj velik porast zanimanja in znanja skozi celotni drugi učni sklop. To bi
lahko pripisali dejstvu, da so učenci ozavestili metakognitivne procese in bili v veliki meri
vključeni v samoregulacijo učenja. Načrtovali so svoje delo in razmišljali, kaj je še potrebno
storiti, da bi dosegli čim boljše glasbene dosežke. Velik porast zanimanja v drugem učnem
sklopu pa bi verjetno lahko pripisali tudi dejstvu, da je bil drugi učni sklop v primerjavi s
prvim bistveno krajši in časovno bolj podrobno opredeljen.
Zelo zanimivo je, da je analiza učenčevih sprotnih zapisov/refleksij v razvojnih delovnih
zvezkih pokazala, da so učenci največje zadovoljstvo občutili predvsem v procesu nastajanja
glasbenih dosežkov ob ustvarjanju glasbene vsebine. Iz njihovih grafov (končnih refleksij) pa
je razvidno, da sta bili njihovo zanimanje in energija največji na začetku in koncu učnega
sklopa, ko so bile na vrsti njihove izvedbe (ob končnih glasbenih dosežkih) in ne v procesu
ustvarjanja glasbenih vsebin. Zato je bilo zelo pomembno, da so učenci spremljali in
vrednotili svoje delo tako v samem procesu nastajanja kot tudi na koncu. Iz tega lahko
zaključim, da je naše/učenčevo doživljanje (učnega) procesa v času ustvarjanja lahko precej
drugačno kot na koncu poti, ko se nanj ponovno ozremo in vidimo celoto.
V svojih refleksijah »Moja zgodba … Kaj se je v tem letu dogajalo?«, v katere so zapisali vse
tisto, kar se je dogajalo v tem šolskem letu, pa do sedaj niso imeli priložnosti povedati, so
ponovno izrazili zadovoljstvo nad ustvarjanjem glasbenih vsebin in možnostjo skupinskega
dela, pri čemer je učenka, ki je prehajala med skupinami, še zadnjič povedala svojo zgodbo o
tem, da prehajanje med skupinami zanjo ni bilo uspešno.
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Na podlagi rezultatov raziskave v empiričnem delu ugotavljam, da je vključitev učencev v
proces preverjanja in ocenjevanja znanja pri glasbeni vzgoji prispevala k temu, da so učenci
prevzeli večjo odgovornost za svoje učenje. V samopreverjanje in samoocenjevanje so bili
vključeni tako, da so primerjali svoje dosežke s kriteriji in opisniki znanj, s katerimi sem jih
seznanila na začetku vsakega učnega sklopa. Učenci so bili vključeni tudi v oblikovanje
kriterijev in opisnikov na začetku drugega učnega sklopa, pri čemer so kriteriju B (Uporaba)
dodali področje invencije – odkrivanja in vnašanja novih, originalnih elementov/idej in
področje odzivnost – upoštevanje predmeta/motiva/tematike, ki je bila v naprej določena pri
ustvarjanju.
Učenci so spremljali in vrednotili svoje delo tako, da so s pomočjo vprašanj, zastavljenih na
začetku ure, razmišljali, kje so na poti ustvarjanja glasbenih vsebin, na kaj morajo biti pozorni
in kaj bi pri svojem delu lahko še izboljšali. Vprašanja pa so hkrati tudi spodbujala njihov
razvoj samostojnega uravnavanja lastnega učenja. Z enakopravnimi odnosi in vključitvijo
učencev v proces preverjanja in ocenjevanja so bili učenci soustvarjalci vzgojnoizobraževalnega procesa in njegovih rezultatov, kar jih je motiviralo za delo in opremilo s
spretnostmi in izkušnjami, ki so jih lahko ponesli s seboj v življenje, kar so izrazili na koncu
drugega učnega sklopa. Ob izvajanju skladb so se učenci vživeli v vlogo glasbenega kritika,
ocenjevali delo drug drugega, bili pozorni na močna in šibka področja izvedb, svetovali
izboljšave in pohvalili, kar se jim je zdelo vredno pohvale. Njihove ocene so se sovpadale z
mojimi, kar je potrdilo dejstvo, da so učenci primerni ocenjevalci svojega dela/dosežkov in
dela drug drugega.
V raziskavi se je kot zelo pomembna pokazala tudi povratna informacija, v ustni (pogovor) in
pisni (razvojni delovni zvezek) obliki, s katero sem se trudila čim bolj objektivno in natančno
opisati učenčeve dimenzije znanja in spretnosti ter jim dati natančne napotke, kaj in kako bi
pri svojem delu lahko še izboljšali. Pri tem moram še posebej poudariti pomen sodobnih
oblik učenja in poučevanja, ki učence spodbujajo k samostojnemu učenju ter skupinskemu
delu, učitelju pa nudijo/omogočajo čas in prostor za pogovor z učenci, dajanje povratne
informacije ter zapis opisnih komentarjev in ocen. Pomembno vlogo je imel tudi učenčev
odziv na povratno informacijo, področje, ki je dobilo svoj prostor v ocenjevalni rubriki in je
učence še dodatno spodbudilo, da so se v komentarje poglobili, napotke upoštevali pri
svojem delu in z njihovo pomočjo svoj proces ustvarjanja glasbenih dosežkov še izboljšali, če
je bilo to potrebno.
Pri spremljanju in vrednotenju procesov glasbenega učenja pa sta imela zelo pomembno
vlogo tudi mobitel in razvojni delovni zvezek. Učence sta spodbujala k ozaveščanju procesov
učenja, k prevzemanju odgovornosti za svoje delo, k improviziranju, eksperimentiranju in
kritičnem razmišljanju. Učenci so svoje skladbe v procesu nastajanja večkrat posneli, kar jim
je bilo v pomoč pri spremljanju in vrednotenju lastnega napredka. Razvojni delovni zvezek pa
je prikazoval proces nastajanja skladb in končne glasbene izdelke, hkrati pa omogočal
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spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje učenčevega dela. Vanj sem zapisovala svoje
komentarje, učenci pa svoje odzive nanje.
Avtentičnost preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji se je v veliki meri odražala v
kriterijih, področjih in opisnikih za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki so se nanašali na
učne situacije, ki so zahtevale celovito in dobro povezano glasbeno znanje ter kompleksno
zastavljene naloge. Spremljala sem razvoj vsakega učenca in njihove dosežke presojala z
vnaprej določenimi standardi znanja. Tovrstno preverjanje in ocenjevanje je omogočilo, da
so učenci sodelovali drug z drugim, se zavzemali za medsebojno podporo in uspeh vsakega
učenca pri ustvarjanju glasbenih vsebin. Ker dosežkov učencev nismo primerjali med seboj,
ampak je bil poudarek na spremljanju individualnega napredka posameznega učenca v
primerjavi z vnaprej določenimi kriteriji in standardi znanja, se je namesto tekmovalnosti
med učenci razvilo sodelovanje in želja, da bi prav vsakemu uspelo doseči čim več.
Ocenjevanje v obliki opisnih ocen so učenci doživljali zelo pozitivno. Spodbujalo jih je k
razvijanju glasbenih spretnosti in znanj, uresničevanju svojih potencialov, ustvarjanju ter jim
pomagalo na poti učenja. Učenci so razvili samostojnost, prevzeli nadzor nad učenjem, se
veselili možnosti izbire in verjeli vase. Številčne ocene ob polletju in na koncu leta pa so jih
seznanjale s tem, kje se nahajajo na številčni lestvici ocenjevanja. Tudi vrstniško ocenjevanje
po njihovem mnenju osmišlja učenje in velja za področje, ki ga je mogoče prenesti v življenje,
ter prispeva k večji motivaciji za učenje.
Ugotovitve na področju samoregulacije učenja kažejo, da po mnenju učencev,
samoregulacija osmišlja učenje, omogoča doseganje boljših glasbenih dosežkov in jo je
mogoče prenesti v njihovo življenje. Učenci so se veselili načrtovanja in organiziranja svojega
dela, prevzemanja odgovornosti za svoje učenje in vrednotenja le-tega. Večkrat so
samoiniciativno prišli do mene in me spraševali, kdaj je glasbena učilnica po končanem
pouku prosta in bi lahko v njej vadili. Drugi učenci pa so se dogovorili za srečanje pri enem
izmed sošolcev in prav tako vadili v svojem prostem času.
Med slabostmi lahko izpostavim naslednje: ko so učenci vključeni v aktivne metode in oblike
dela, skorajda ni več prostora za transmisijsko učenje in frontalno obliko poučevanja. Učenci
želijo znanje odkrivati sami, čeprav bi včasih bilo hitreje, če bi jim snov podali frontalno.
Pri pouku v mednarodni šoli se uporabljajo sodobne oblike in metode dela, ki v središče
postavljajo učenca in spodbujajo raziskovalno učenje. Zanimivo je, da so učenci kljub temu,
ali pa prav zato, ker tovrstne pristope poznajo, v prvem pogovoru v fokusni skupini
izpostavili, da bi si pri pouku želeli več projektnega učenja, raziskovalnega dela in drugih
sodobnih pristopov, ki bi po njihovem mnenju osmišljali učenje.
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Še preden spoznanja raziskave strnem v trditve, želim poudariti, da ugotovitve raziskave niso
prenosljive v vse učne situacije. Nekatere ugotovitve veljajo predvsem za proces ustvarjanja
glasbenih vsebin. V raziskavi, kot tudi sicer pri mojem poučevanju, je osrednje mesto imela
glasbena dejavnost ustvarjanja, pri čemer sledim ciljem glasbene vzgoje, ki jih je določila IBO
organizacija.
Poleg tega pa sem imela specifično skupino enajstih učencev, ki so bili primerni za
raziskovalno metodo, ki sem jo izbrala. »Glavni namen kvalitativnih raziskav tudi ni
posploševanje ugotovitev, ampak je predvsem čim bolj celovito spoznati proučevani pojav.
Če v okviru kvalitativnega raziskovanja že govorimo o posploševanju, pa to ne poteka po
enakih načelih kot poteka statistično posploševanje v okviru kvantitativnega raziskovanja,
torej iz reprezentativnega vzorca na osnovno množico, ampak poteka navadno po načelu
analogije: iz proučevanega položaja na podobne primere« (Vogrinc, 2008, str. 152).
Pomembna spoznanja raziskave lahko strnem v naslednje ugotovitve:
Učenci pozitivna stališča do ocenjevanja povezujejo predvsem z opisnimi ocenami in
vrstniškim ocenjevanjem.
Raziskava je pokazala, da so prav opisne ocene in vrstniško ocenjevanje pri učencih
pripomogli k spremembi pojmovanja preverjanja in ocenjevanja znanja. Opisne ocene so
učenci doživljali kot pomoč pri učenju in doseganju rezultatov, vrstniško ocenjevanje pa po
njihovem mnenju osmišlja učenje, prispeva k večji motivaciji za učenje in ga je mogoče
prenesti/uporabiti v življenju. Namesto tekmovalnosti se je med učenci razvilo sodelovanje
in želja, da bi prav vsakemu uspelo doseči čim več.
Kakovostna povratna informacija prispeva k izboljšanju učnih dosežkov, k samostojnemu
učenju, razvija metaznanje, spodbuja samoregulacijo, samoocenjevanje in nadaljnje učenje.
Poglobljeno povratno informacijo potrebujejo tudi odlični učenci, čeprav imamo učitelji ob
pogledu na njihovo delo občutek, da je ne potrebujejo v takšni meri kot slabši učenci.
Povratna informacija jim sporoča, da so na pravi poti in jim pokaže možnosti, ki jih sami
morda ne bi videli.
V raziskavi pa se je pokazal pomemben vidik povratne informacije, na katerega so učenci
sami opozorili, in sicer njena vloga pri odličnih učencih, ki povratno informacijo, ki jih
usmerja pri doseganju glasbenih dosežkov, potrebujejo v enaki meri kot učno manj uspešni
učenci.
Ugotovitve, da povratne informacije »znatno izboljšujejo izobraževalne dosežke«, so
pokazale tudi druge raziskave (Wiliam, 2013, str. 126), zato sklepam, da bi bila morda ta
ugotovitev prenosljiva v različne učne situacije.
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Lastno spoznavanje in odkrivanje znanja, kjer je prostor za raziskovanje, skupinsko učenje,
postavljanje ciljev in upoštevanje učenčevih interesov, osmišlja učenje. Učence najbolj
motivira učenje, ki je povezano z resničnim življenjem in v katerem vidijo smisel, vendar pa jih
je k zaznavanju teh povezav potrebno usmeriti (npr. z vprašanji).
Učencem je zelo veliko pomenilo, da so glasbene vsebine lahko ustvarjali v skupinah, da sem
upoštevala njihove interese in želje, najbolj pomembno pa je bilo, da so v učenju prepoznali
področja, ki jih bodo lahko uporabili v svojem življenju. Na ta področja jih je bilo potrebno
opozoriti/spomniti. Šele ob zastavljenem vprašanju, katera področja bodo lahko prenesli v
svoje življenje, so o njih začeli razmišljati in iskati njihovo širšo uporabno vrednost.
Vključitev učencev v oblikovanje kriterijev in opisnikov znanj prispeva k temu, da učenci
kriterijem dodajo področja, ki se njim zdijo pomembna. Z enakopravnimi odnosi in vključitvijo
učencev v proces preverjanja in ocenjevanja učenci postanejo soustvarjalci vzgojnoizobraževalnega procesa in njegovih rezultatov in prevzamejo večjo odgovornost za svoje
učenje.
Pri tem pa je pomembno, da smo dovzetni za sugestije učencev, pa čeprav se nam prvi hip
morda ne zdijo najbolj uporabne. Prav to se je pokazalo v raziskavi, ko so učenci ustvarjanju
glasbenih vsebin poleg področij, ki jih je kriterij že vseboval, dodali še svoja področja, ki so se
kasneje izkazala kot zelo pomembna, in so učence še dodatno spodbudila k prevzemanju
odgovornosti za svoje učenje. Glede na to, da tudi Razdevšek Pučkova (1999), Marentič
Požarnikova (2004) in drugi poudarjajo pomen vključitve učencev v oblikovanje kriterijev in
opisnikov znanj ter v samoocenjevanje, lahko domnevamo, da te ugotovitve veljajo tudi v
drugih situacijah.
Sodobne oblike učenja in poučevanja učence spodbujajo k samostojnemu učenju ter
skupinskemu delu, učitelju nudijo/omogočajo čas in prostor za pogovor z učenci, dajanju
povratnih informacij ter omogočajo zapis opisnih komentarjev in opisnih ocen.
Prav sodobni pristopi k učenju in poučevanju, ki spodbujajo samostojno in skupinsko delo, so
bili pogoj za kakovostno preverjanje in ocenjevanje, ker so omogočali čas in prostor za
izmenjavo povratnih informacij in zapis opisnih ocen, za kar učiteljem pogosto zmanjka časa.
Zelo zanimive bi bile nadaljnje raziskave na tem področju, ki bi pokazale, če to velja tudi v
drugih učnih situacijah in pri drugih predmetih.
Formativno preverjanje, ki poteka v daljšem časovnem obdobju, omogoča zbiranje informacij
iz raznolikih kontekstov. Pri tem so nam lahko v pomoč tehnike in pripomočki, ki spodbujajo
učence k ozaveščanju procesov učenja, k prevzemanju odgovornosti za svoje delo, k
improviziranju, eksperimentiranju in kritičnem razmišljanju.
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S pomočjo zapisov v razvojnem delovnem zvezku in mobitela, ki so ga uporabljali za
snemanje, so učenci ozaveščali metakognitivne procese, spremljali svoj napredek, razvijali
samoregulacijske spretnosti in prevzemali odgovornost za svoje delo.
Avtentičnost preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji se odraža tudi v kriterijih za
preverjanje in ocenjevanje znanja, ki se nanašajo na učne situacije, ki zahtevajo celovito in
dobro povezano glasbeno znanje ter kompleksno zastavljene naloge.
Avtentičnost preverjanja in ocenjevanja pri glasbeni vzgoji se je v veliki meri odražala v
individualnem spremljanju napredka vsakega učenca in v presojanju njihovih dosežkov z
vnaprej določenimi kriteriji in opisniki znanja, kjer izpostavljam le nekaj področij: učenčevo
vrednotenje dela, načrtovanje procesa učenja ter učenčev odziv na povratno informacijo.
Glasbeno ustvarjanje in izvajanje, ki v učencih vzbuja vznemirljiva in edinstvena doživetja,
daje učenju smisel.
Največji pomen učenja pa so učenci pripisali ustvarjanju glasbenih vsebin in izvedbam le-teh.
V želji, da bi ustvarjalnost našla svoj prostor pri čim več predmetih, pri katerih bi se učenci
lahko ustvarjalno izražali, zaključujem ugotovitve te raziskave.
Dobljeni rezultati odpirajo nove možnosti raziskovanja in potrebo po intenzivnem
spremljanju razvoja na tem področju. Individualizirano spremljanje, vrednotenje in
ocenjevanje učenčevega dela in napredka zagotovo spada med področja glasbene vzgoje, ki
bi jih bilo potrebno bolje razviti. Pri tem bi lahko izkoristili tudi večji potencial portfolija oz.
razvojnega delovnega zvezka.
Potrebna bi bila tudi raziskava o uporabi učbenikov in drugih učnih gradiv, ki pogosto
predstavljajo osnovo za oblikovanje testov ter kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja,
kar opažam iz pogovora z učitelji glasbene vzgoje (Študijske skupine, 2010/11). Mnogi učitelji
kot izhodišče za oblikovanje nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja namreč ne
upoštevajo Učnega načrta za glasbeno vzgojo (2004, 2011) in so jim vodilo za poučevanje,
preverjanje in ocenjevanje učbeniki.
Verjetno pa bi bila smiselna tudi sprememba zakonodaje na področju preverjanja in
ocenjevanja znanja, ki bi spodbujala povratno informiranje učencev v času učenja v obliki
opisne ocene ter povezala fazo preverjanja z zaključno fazo ocenjevanja. V trenutno veljavni
zakonodaji je namreč zapisano, da se: »preverja pred, med in ob koncu obravnave novih
vsebin, ocenjevanje pa se opravi po obravnavi novih vsebin in po preverjanju znanja«
(Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 3.
člen, 2003, 2005, 2006, 2008). V tem členu ni prostora za ocenjevanje naslednjih področij:
izvajanje raznih procesov, kjer bi se upošteval sam proces pridobivanja znanja ter razvoj
spretnosti (npr. načrtovanje projekta, zbiranje podatkov, organiziranje dela, poznavanje in
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obvladovanje raziskovalnih strategij, obvladovanje metakognitivnih spretnosti itd.), saj se
ocenjevanje opravi po obravnavi novih vsebin, kar pa ne omogoča celovite zbirke podatkov o
učencu. V tej zbirki naj bi bolj kot sama količina reproduciranega znanja bila poudarjena
kakovost znanja, ki se kaže npr. v globini razumevanja in uporabnosti, kar bi morala
upoštevati sumativna ocena.
Pomembno je poudariti, da mednarodne šole spodbujajo celostno ocenjevanje, ki omogoča
spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje vseh procesov glasbenega učenja, učnega napredka
ter vseh vrst glasbenih dosežkov.
Ob tem bi poudarila, da so kriteriji za preverjanje in ocenjevanje znanja, ki jih uporabljajo
mednarodne šole, z manjšimi prilagoditvami, prenosljivi v slovenski šolski prostor, saj smo
njihovo vrednost zaznali že pri analizi Vodiča za umetniške predmete (IBO Arts Guide, 2008)
in nekatera spoznanja upoštevali tudi pri pisanju posodobljenega Učnega načrta za glasbeno
vzgojo (2011).
Zavedam se, da predstavljeni model in njegova prenosljivost v slovenski prostor predstavlja
problem, ne le zaradi trenutno veljavne zakonodaje na področju preverjanja in ocenjevanja,
ampak tudi zaradi števila učencev v razredu. Vendar pa je pri tem potrebno poudariti, da se z
velikim številom učencev srečujejo učitelji po vsem svetu in kljub temu uspešno uvajajo
individualizirano spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje učenčevega dela in napredka.
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2.9 PRILOGE

2.9.1 UČNE PRIPRAVE
Priloga 1: Prva učna priprava: Ustvarjanje glasbe na dano besedilo (ang. »Composing Music
for a Poem«)

Učna priprava za višjo stopnjo (IBO Arts Guide, 2009)
(ang. »MYP Unit planner – Middle Years Program«)
Naslov učnega sklopa

Ustvarjanje glasbe na dano besedilo

Učitelj

Ada Holcar Brunauer

Predmet in razred

Glasba – MYP3

Čas trajanja

16 tednov (16 ur)

Faza 1: Vključite pomemben koncept, področje povezav (ang. »Areas of
Interaction«) in vprašanje učnega sklopa

Osrednje področje povezav

Pomemben koncept

Katero področje povezav bo v središču?
Zakaj ste izbrali to področje?

Katera spoznanja bi želeli, da vaši učenci
ponesejo s seboj v življenje?

Komunikacija
Človeška bistroumnost/iznajdljivost
(ang. Human Ingenuity): Ustvarjalnost je
proces, katerega rezultat so originalni
dosežki

Delo v skupini/paru lahko prinese odlične
rezultate in velike ustvarjalne dosežke

MYP vprašanje učnega sklopa

Zakaj in kako ustvarjamo?
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Ocenjevanje
1. Katere naloge bodo učencem omogočile, da bodo znali odgovoriti na vprašanje učnega sklopa?
2. Kako boste vedeli, da so učenci razumeli? Na kakšen način bodo učenci pokazali, da so razumeli?

Ad1:
- Ustvarjanje in izvajanje preprostih melodij (dur, mol, pettonska lestvica).
- Oblikovanje preproste spremljave k dani melodiji.
- Ustvarjalni proces (načrtovanje, spremljanje in refleksija) v razvojnem delovnem zvezku.
Ad2:
-

- Notni zapis skladbe, ki so jo učenci ustvarili (pravilna uporaba dinamičnih oznak, violinskega/basovskega ključa,
taktovskega načina, višajev, nižajev, ritmične/melodične notacije, harmonije).
- Glasbena izvedba skladbe, ki so jo ustvarili.
Na katerih operativnih ciljih bo poudarek v tem učnem sklopu?
Cilj A – Znanje in razumevanje:
• poglabljajo pojme o glasbenih oblikah, zasedbah, žanrih in zvrsteh,
• poglabljajo predmetno specifično terminologijo,
• kritično presojajo in vrednotijo glasbena dela.
Cilj B (Uporaba):
• izboljšujejo pevsko tehniko in stopnjujejo tehniko igranja na inštrumente,
• pri izvajanju glasbe upoštevajo elemente interpretacije,
• ustvarjajo pevske in instrumentalne glasbene vsebine,
• urijo se v uporabi elementov glasbene improvizacije.
Cilj D (Osebna zavzetost):
• izkažejo osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje/proces ustvarjanja
glasbenega izdelka,
• prevzamejo iniciativo, pokažejo radovednost, interes, pripravljenost soočiti se z novimi izzivi in zavzetost,
• sošolce spodbujajo k sodelovanju in se trudijo ustvarjati pozitivno delovno okolje.
Kateri MYP kriteriji se bodo uporabili pri ocenjevanju?

Kriteriji: A Znanje in razumevanje, B Uporaba,
D Osebna zavzetost

Faza 2: Vzvratno načrtovanje: od ocenjevanja k učnim aktivnostim z učenjem z
raziskovanjem
Vsebina
1. Katero znanje in/ali spretnosti (učnega sklopa) bo omogočilo učencem, da bodo znali odgovoriti na vprašanje
učnega sklopa?
2. Kateri standardi, ki jih vključujejo tudi državni kurikularni dokumenti, bodo obravnavani v tem učnem sklopu? Kako
bodo ti pripomogli k razvoju koncepta, ki je zapisan v 1. fazi učne priprave?

Ad1:
Znanje in razumevanje (dinamičnih oznak, violinskega/basovskega ključa, taktovskih načinov, višajev, nižajev,
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ritmične in melodične notacija, harmonije).
Uporaba (glasbenih spretnosti ustvarjanja in izvajanja glasbenih vsebin, napredek pri ustvarjanju).
Ad2:
Izvajanje, (po)ustvarjanje pevske in/ali inštrumentalne vsebine skladno z individualnimi sposobnostmi ter
spretnostmi, izkazana osebna angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje.
Učenci bodo imeli možnost ustvarjati glasbene vsebine v skupinah.

Pristopi k učenju (ang. »Approaches to Learning«)
Kako bo ta učni sklop prispeval k razvoju predmetno specifičnih in splošnih pristopov k učenju?
Kakšna bo pri tem vloga knjižnice?

V tem učnem sklopu bodo učenci razvili predvsem naslednje učne strategije:
- sprejemanje drugih – analiziranje idej drugih učencev, spoštovanje mnenja drugih, kritična uporaba
idej
- razmišljanje: načrtovanje – opis in prikaz načrta, raziskovanje – postavljanje vprašanj, izzivov in argumentov,
uporaba ustvarjalnega kroga, uporaba znanja in konceptov, kombiniranje ustvarjalnih strategij, pogled na
probleme z raznolikih perspektiv.
Knjižnice v tem učnem sklopu ne bomo potrebovali.

Učne izkušnje
1. Kako bodo učenci vedeli, kaj se pričakuje od njih?
Ali bodo videli vzorčne primere, rubrike, predloge?
2. Kako bodo učenci osvojili znanje in urili svoje
spretnosti? Kako bodo vadili uporabo le-teh?
3. Ali imajo učenci dovolj predznanja? Kako bomo to
vedeli?

Strategije poučevanja
1. Kako bomo uporabili formativno vrednotenje in učencem
zagotovili povratne informacije v učnem sklopu?
2. Katere učne metode bomo uporabili?
3. Kako bomo omogočili diferencirano poučevanje in učenje
vsem učencem? Kako bomo prilagodili pouk/učne aktivnosti
za tiste učence, katerih učni jezik ni materin jezik? Kako bomo
prilagodili pouk/učne aktivnosti učencem s posebnimi
potrebami?

1. Učenci bodo dobili učne liste z jasnimi navodili,
ocenjevalne rubrike s kriteriji in opisniki ter primere
glasbenih dosežkov učencev iz prejšnjih let.

1. Uporaba formativnega vrednotenja bo razvidna v:

2. Dejavnosti bodo organizirane v logičnem
zaporedju, sledeč ustvarjalnemu procesu. Učenci
bodo vključeni v naslednje dejavnosti:

zapisanih v učenčevih razvojnih delovnih zvezkih, v
pogovorih z učenci in ustnem dajanju povratnih informacij,
v razrednih pogovorih, na učnih listih, pri glasbenem
izvajanju.

-

-

-

uporaba glasbenih pojmov vezanih na notno
opismenjevanje (violinski in basovski ključ,
taktovski načini, tonska abeceda, višaj, nižaj,
razvezaj, durova, molova in pettonska lestvica;
oznake za interpretacijo izvajanja);
uporaba notnega zapisa, zapisovanje in
izvajanje preprostih melodij v duru in molu, v
violinskem/
basovskem ključu, v durovih/molovih lestvicah;
ustvarjanje besedila;
zapis in izvajanje preprostih melodije v
pentatoniki,
petje eno, dvo- in večglasnih pesmi;
oblikovanje preproste spremljave za melodijo;
načrtovanje svojega dela;
prikaz procesa ustvarjanja glasbenih vsebin v

- ček-listah, ocenjevalnih rubrikah, opisnih komentarjih,

2. Učne metode:
-

izkustveno učenje, reševanje problemov, uporaba
glasbenega zapisa, analitično in doživljajsko poslušanje
glasbe, načrtovanje, organiziranje in vrednotenje
svojega dela, urejevanje notnih zapisov, pogovor,
ustvarjanje in izvajanje glasbenih vsebin.

3. Diferenciacija:
-

učnih ciljev in vsebin,didaktično- metodičnih
pristopov,učnih sredstev in pripomočkov, nalog, navodil,
tekstovnega delovnega gradiva, učnega tempa in
samostojnosti.
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-

-

razvojnem delovnem zvezku;
izvajanje skladb, upoštevanje elementov
interpretacije;
pozorno in doživljajsko-analitično poslušajo
svoje skladbe in skladbe, ki so jih ustvarili
sošolci;
poglabljajo estetsko občutljivost in odnos do
zvočnega okolja.
vrednotijo svoje delo in delo sošolcev.

Učenci, katerih učni jezik ni materin jezik, bodo dobili
krajša, preprostejša navodila. Pri razumevanju navodil in
drugih besedil jim bodo pomagali sošolci.

Nekatere aktivnosti bodo potekale za vse učence
istočasno, druge pa bodo učencem dopuščale, da
se jih bodo lotili v lastnem tempu glede na svoje
(pred)znanje. Nekatere aktivnosti bodo učenci
izvajali sami, nekatere pa v skupinah ali paru.
Učenci bodo prejemali povratne informacije od
učitelja in sošolcev. Ob zaključku posameznih
dejavnosti bodo učenci vključeni v samorefleksijo.

3. Predznanje bom ugotavljala z: postavljanjem
vprašanj, pogovorom učencev v parih o tem, kaj
že vedo, z zbiranjem pisnih odgovorov o njihovem
predznanju, z diferenciacijo aktivnosti, hitrosti dela
in končnimi izdelki.

Viri:
1. Kateri viri so nam na razpolago?
2. Kako bo naša učilnica, lokalno okolje in/ali ožja skupnost v pomoč pri izvajanju tega učnega sklopa?
Ad 1:
- Orffovi inštrumenti, pianino, električni klavir, inštrumenti, ki se jih učijo igrati učenci v glasbenih šolah
- knjige: Burdett: Music Connection, McGraw-Hill: Music, Tatchell: Understanding Music …
- slovarji: Kennedy: Oxford Concise Dictionary of Music
- učni listi
- revije
- spletne strani
Ad 2:
- učilnica ima takšno razporeditev miz, ki omogoča individualno in skupinsko delu učencev; učencem bo v
pomoč znanje, ki so ga pridobili v glasbenih šolah.

Refleksija in vrednotenje dela
V refleksijah v učnem procesu upoštevajte spodnja vprašanja.
Nadaljnja vprašanja najdete tudi v publikaciji »Planning for teaching and learning
section of MYP: From principles into practice«.
Učenci in učitelji
1. Kaj se vam je zdelo še posebej pomembno? Ste se srečali s kakšnim izzivom?

2. Ali se je med učnim sklopom pojavilo kakšno področje nepričakovano, ki so ga učenci raziskali?
Katere, če sploh, aktivnosti ste dodali in jih prvotno niste načrtovali?
3. Kakšne so bile refleksije — na učni sklop in o učenju?
4. Razvoj katerih področij iz učenčevega profila (ang. »learning profile«) ste spodbujali v tem učnem
sklopu?
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Možne medpredmetne povezave
1.Kako uspešno je bilo sodelovanje z drugimi učitelji znotraj vašega predmetnega področja in s predmeti
iz drugih predmetnih področij?
2. Katera znanja so učenci pridobili z medpredmetnim sodelovanjem?

Ocenjevanje
1. Ali so učenci imeli možnost pokazati svoje znanje?
2. Kateri načini in oblike ocenjevanja so učencem omogočile, da so demonstrirali cilje, ki so jih osvojili v
tem učnem sklopu? Kako ste zagotovili, da so učenci imeli možnost doseči vse nivoje opisnikov
dosežkov, opredeljenih v kriterijih za ocenjevanje?
3. Ali imajo učenci ustrezno znanje, da lahko pričnete z naslednjim učnim sklopom?

Zbiranje podatkov
1. Kako ste zbirali podatke? Ali je bilo to uporabno?

Ad 1: Učenci in učitelji
-

Celoten učni sklop je vseboval zelo zanimive in pomembne faze dela/ustvarjanja in je učencem od samega
začetka, ko so pričeli ustvarjati besedilo in v nadaljevanju, ko so ustvarjali glasbene vsebine, predstavljal
velik izziv. Največji izziv pa je učencem predstavljalo oblikovanje preproste harmonske spremljave.

-

Učenci so se srečali z akordi, ki so zahtevali veliko dodatnega dela, preizkušanja in odkrivanja, kateri toni
zvenijo lepo in so primerni za spremljavo in kateri ne. Na tem področju smo dodali kar nekaj dodatnih
dejavnosti, ki so bile povezane s poslušanjem akordov.

-

Učenci so se v učnem sklopu pogosto srečavali za vprašanji, ki so jih spodbujala k samoregulaciji učenja in
refleksiji o njihovem delu. Refleksije so bile v obliki vprašanj, risanja grafov in pogovora o njihovem delu.

-

V tem učnem sklopu so učenci imeli možnost razvijati spretnosti raziskovanja, vedoželjnosti, mišljenja,
komuniciranja, svobodomiselnosti, pripravljenost tvegati in refleksijo.

Ad 2: Možne medpredmetne povezave
- Jeziki: učenci so imeli možnost napisati svoje pesmi v angleščini ali v katerem koli drugem jeziku
- Učenci so pridobili znanja o tem kaj je skupno in kaj drugače pri:
a) ustvarjanju besedila za pesem in

b) pri ustvarjanju glasbe na dano besedilo.

Ad 3: Ocenjevanje
- Učenci so demonstrirali svoje znanje skozi celoten učni sklop/ustvarjalni proces.
- Učenci so imeli zelo različno predznanje. Nekateri so igrali instrument več let, drugi pa niso poznali not in
temu je bilo potrebno prilagoditi dejavnosti, in sicer: učenci so imeli možnost svojo skladbo zaigrati, zapeti
ali oboje. Prav vsi so demonstrirali svoje znanje na način, ki je bil zanje najprimernejši.
- V naslednjem učnem sklopu bodo učenci ustvarjali glasbo v impresionističnem stilu in za to imajo potrebno
(pred)znanje.

Ad 4: Zbiranje podatkov
-

Učenci so si pomagali z znanjem, ki so ga pridobili v glasbenih šolah. V šoli pa so si pomagali z razvojnim
delovnim zvezkom, v katerem je bilo zbrano vse, kar so pri svojem delu potrebovali.

Figure 12
MYP unit planner
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Priloga 2: Druga učna priprava: Ustvarjanje glasbe v impresionističnem stilu (ang.
»Composing a piece of Impressionist Music«)

Učna priprava za višjo stopnjo (IBO Arts Guide, 2009)
(ang. »MYP Unit planner – Middle Years Program«)
Naslov učnega sklopa

Ustvarjanje glasbe v impresionističnem stilu

Učitelj

Ada Holcar Brunauer

Predmet in razred

Glasba – MYP3

Čas trajanja

8 tednov (8 ur)

Faza 1: Vključite pomemben koncept, področje povezav (ang. »Areas of
Interaction«) in vprašanje učnega sklopa

Osrednje področje povezav

Pomemben koncept

Katero področje povezav bo v središču?
Zakaj ste izbrali to področje?

Katera spoznanja bi želeli, da vaši učenci
ponesejo s seboj v življenje?

Človeška bistroumnost/iznajdljivost
(ang. »Human Ingenuity«):

Podobna načela, kot so veljala za
impresionistično slikarstvo, so se začela
uveljavljati v glasbeni umetnosti

Kakšen vpliv so imele umetniška dela na
posameznike, družbo in svet?

MYP vprašanje učnega sklopa
Kako doseči, da se bodo skladbe, ki jih boste ustvarili,
dotaknile publike ?
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Ocenjevanje
1. Katere naloge bodo učencem omogočile, da bodo znali odgovoriti na vprašanje učnega sklopa?
2. Kako boste vedeli, da so učenci razumeli? Na kakšen način bodo učenci pokazali, da so razumeli?

Ad1:
- Pozorno in doživljajsko-analitično poslušanje impresionistične glasbe.
- Raziskovanje, spoznavanje in vrednotenje del Debussyja in Ravela.
- Raziskovanje in spoznavanje značilnosti impresionistične glasbe.
- Kreativno oblikovanje preprostih melodij v pettonskih in celotonskih lestvicah.
Ad2:
-

- Uporaba značilnosti impresionistične glasbe v skladbah, ki jih bodo ustvarili učenci.
- Uporaba predmetno-specifične terminologije v učenčevih refleksijah.
- Glasbena izvedba skladb, ki so jih ustvarili.

Na katerih operativnih ciljih bo poudarek v tem učnem sklopu?

Cilj A (Znanje in razumevanje):
•
•
•
•

poglabljajo pojme o glasbenih oblikah, zasedbah, žanrih in zvrsteh,
poglabljajo predmetno specifično terminologijo,
ustvarjalno izražajo glasbena doživetja in predstave o impresionistični glasbi,
kritično presojajo in vrednotijo glasbena dela.

Cilj B (Uporaba):
•
•
•
•

izboljšujejo pevsko tehniko in stopnjujejo tehniko igranja na inštrumente,
pri izvajanju glasbe upoštevajo elemente interpretacije,
ustvarjajo instrumentalne glasbene vsebine,
urijo se v uporabi elementov glasbene improvizacije.

Cilj C (Refleksija in vrednotenje):
• se odzivajo na povratne informacije učitelja in sošolcev,
• kritično spremljal svoj glasbeni razvoj,
• vrednotijo svoje delo/delo sošolcev, pri čemer je opišejo kvaliteto dela in izrazijo področja, ki bi morda še
potrebovala izboljšavo.

Cilj D (Osebna zavzetost):
• izkažejo osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje/proces ustvarjanja
glasbenega izdelka,
• prevzamejo iniciativo, pokažejo radovednost, interes, pripravljenost soočiti se z novimi izzivi in zavzetost,
• sošolce spodbujajo k sodelovanju in se trudijo ustvarjati pozitivno delovno okolje.

Kateri MYP kriteriji se bodo uporabili pri ocenjevanju?
Kriteriji: A Znanje in razumevanje, B Uporaba, C Refleksija in vrednotenje
D Osebna zavzetost
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Faza 2: Vzvratno načrtovanje: od ocenjevanja k učnim aktivnostim z učenjem z
raziskovanjem
Vsebina
1. Katero znanje in/ali spretnosti (učnega sklopa) bo omogočilo učencem, da bodo znali odgovoriti na vprašanje
učnega sklopa?
2. Kateri standardi, ki jih vključujejo tudi državni kurikularni dokumenti, bodo obravnavani v tem učnem sklopu? Kako
bodo ti pripomogli k razvoju koncepta, ki je zapisan v 1. fazi učne priprave?

Ad1:
Znanje in razumevanje značilnosti impresionistične glasbe (pettonskih in celotonskih lestvic, tonskega slikanja,
kromatično obarvanih akordov in harmonske vertikale).
Uporaba (glasbenih spretnosti ustvarjanja in izvajanja glasbenih vsebin, napredek pri ustvarjanju).

Ad2:
Izvajanje in ustvarjanje inštrumentalnih vsebin skladno z individualnimi sposobnostmi ter spretnostmi, izkazana
osebna angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje.
Učenci bodo poglobili svoje znanje o impresionizmu v glasbi in likovni umetnosti.

Pristopi k učenju (ang. »Approaches to Learning«)
Kako bo ta učni sklop prispeval k razvoju predmetno specifičnih in splošnih pristopov k učenju?
Kakšna bo pri tem vloga knjižnice?

V tem učnem sklopu bodo učenci razvili predvsem naslednje učne strategije:
- Refleksijo:
Kakšna je lahko moja refleksija?
Kako so mi dosedanje refleksije bile v pomoč pri učenju?
Katera orodja in pripomočki so mi lahko še v pomoč pri refleksiji?
- Prenos
Kaj so »velike ideje« posameznega predmeta?
Ali se te velike ideje med seboj prepletajo?
Knjižnica bo v tem učnem sklopu pomembno prispevala v fazi, ko bodo učenci raziskovali značilnosti
impresionistične glasbe.
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Učne izkušnje
1. Kako bodo učenci vedeli, kaj se pričakuje od njih?
Ali bodo videli vzorčne primere, rubrike, predloge?
2. Kako bodo učenci osvojili znanje in urili svoje
spretnosti? Kako bodo vadili uporabo le-teh?
3. Ali imajo učenci dovolj predznanja? Kako bomo to
vedeli?

1. Učenci bodo dobili učne liste z jasnimi navodili,
ocenjevalne rubrike s kriteriji in opisniki ter primere
glasbenih dosežkov učencev iz prejšnjih let.
2. Dejavnosti bodo organizirane v logičnem
zaporedju, sledeč ustvarjalnemu procesu. Učenci
bodo vključeni v naslednje dejavnosti:
-

pozorno in doživljajsko-analitično
poslušanje impresionistične glasbe,

-

raziskovanje, spoznavanje in vrednotenje
del Debussyja in Ravela,
raziskovanje in spoznavanje značilnosti
impresionistične glasbe,
kreativno oblikovanje preprostih melodij v
pettonskih in celotonskih lestvicah,
zapis in izvajanje preprostih melodij v
pentatoniki,
uporaba značilnosti impresionistične
glasbe v
skladbah, ki jih bodo ustvarili
prikaz procesa ustvarjanja glasbenih
vsebin v razvojnem delovnem zvezku;
izvajanje skladb, upoštevanje elementov
interpretacije;
pozorno in doživljajsko-analitično
poslušanje svojih skladb in skladb, ki so
jih ustvarili sošolci;
vrednotenje svojih del in del sošolcev.

-

Nekatere aktivnosti bodo potekale za vse učence
istočasno, druge pa bodo učencem dopuščale, da
se jih bodo lotili v lastnem tempu glede na svoje
(pred)znanje. Nekatere aktivnosti bodo učenci
izvajali sami, nekatere pa v skupinah ali paru.
Učenci bodo prejemali povratne informacije od
učitelja in sošolcev. Ob zaključku posameznih
dejavnosti bodo učenci vključeni v samorefleksijo.

Strategije poučevanja
1. Kako bomo uporabili formativno vrednotenje in učencem
zagotovili povratne informacije v učnem sklopu?
2. Katere učne metode bomo uporabili?
3. Kako bomo omogočili diferencirano poučevanje in učenje
vsem učencem? Kako bomo prilagodili pouk/učne aktivnosti
za tiste učence, katerih učni jezik ni materin jezik? Kako bomo
prilagodili pouk/učne aktivnosti učencem s posebnimi
potrebami?

1. Uporaba formativnega vrednotenja bo razvidna v:
- ček-listah, ocenjevalnih rubrikah, opisnih komentarjih,
zapisanih v učenčevih razvojnih delovnih zvezkih, v
pogovorih z učenci in ustnem dajanju povratnih informacij,
v razrednih pogovorih, na učnih listih, pri glasbenem
izvajanju.

2. Učne metode:
-

izkustveno učenje, reševanje problemov, uporaba
glasbenega zapisa, analitično in doživljajsko poslušanje
glasbe, načrtovanje, organiziranje in vrednotenje
svojega dela, urejevanje notnih zapisov, pogovor,
ustvarjanje in izvajanje glasbenih vsebin.

3. Diferenciacija:
-

učnih ciljev in vsebin,didaktično- metodičnih
pristopov,učnih sredstev in pripomočkov, nalog, navodil,
tekstovnega delovnega gradiva, učnega tempa in
samostojnosti.

Učenci, katerih učni jezik ni materin jezik, bodo dobili
krajša, preprostejša navodila. Pri razumevanju navodil in
drugih besedil jim bodo pomagali sošolci.

3. Predznanje bom ugotavljala z: postavljanjem
vprašanj, pogovorom učencev v parih o tem, kaj
že vedo, z zbiranjem pisnih odgovorov o njihovem
predznanju, z diferenciacijo aktivnosti, hitrosti dela
in končnimi izdelki.
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Viri:
1. Kateri viri so nam na razpolago?
2. Kako bo naša učilnica, lokalno okolje in/ali ožja skupnost v pomoč pri izvajanju tega učnega sklopa?

Ad 1:
- Orffovi inštrumenti, pianino, električni klavir, inštrumenti, ki se jih učijo igrati učenci v glasbenih šolah
- knjige: Burdett: Music Connection, McGraw-Hill: Music, Tatchell: Understanding Music …
- slovarji: Kennedy: Oxford Concise Dictionary of Music
- učni listi
- revije
- spletne strani
Ad 2:
- učilnica ima takšno razporeditev miz, ki omogoča individualno in skupinsko delu učencev; učencem bo v
pomoč znanje, ki so ga pridobili v glasbenih šolah.

Refleksija in vrednotenje dela

V refleksijah v učnem procesu upoštevajte spodnja vprašanja.
Nadaljnja vprašanja najdete tudi v publikaciji »Planning for teaching and
learning section of MYP: From principles into practice«.
Učenci in učitelji
1. Kaj se vam je zdelo še posebej pomembno? Ste se srečali s kakšnim izzivom?
2. Ali se je med učnim sklopom pojavilo kakšno področje nepričakovano, ki so ga učenci raziskali? Katere, če sploh,
aktivnosti ste dodali in jih prvotno niste načrtovali?
3. Kakšne so bile refleksije — na učni sklop in o učenju?
4. Razvoj katerih področij iz učenčevega profila (ang. »learning profile«) ste spodbujali v tem učnem sklopu?

Možne medpredmetne povezave
1. Kako uspešno je bilo sodelovanje z drugimi učitelji znotraj vašega predmetnega področja in s predmeti iz drugih
predmetnih področij?
2. Katera znanja so učenci pridobili z medpredmetnim sodelovanjem?

Ocenjevanje
1. Ali so učenci imeli možnost pokazati svoje znanje?
2. Kateri načini in oblike ocenjevanja so učencem omogočile, da so demonstrirali cilje, ki so jih osvojili v tem učnem
sklopu? Kako ste zagotovili, da so učenci imeli možnost doseči vse nivoje opisnikov dosežkov, opredeljenih v
kriterijih za ocenjevanje?
3. Ali imajo učenci ustrezno znanje, da lahko pričnete z naslednjim učnim sklopom?

Zbiranje podatkov
1. Kako ste zbirali podatke? Ali je bilo to uporabno?
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Ad 1: Učenci in učitelji
-

Celoten učni sklop je vseboval zelo zanimive in pomembne faze dela/ustvarjanja in je učencem od samega
začetka, ko so kreativno oblikovali preproste melodije v pettonskih in celotonskih lestvicah in v nadaljevanju,
ko so ustvarjali glasbene vsebine, predstavljal velik izziv. Največji izziv pa so učencem predstavljale
glasbene izvedbe. Za učence je bilo najbolj zahtevno ustvariti skladbe, katerih impresije/vtisi so se dotaknili
publike.

-

Učenci so k pouku prinesli k pouku svoje inštrumente in izvajali dela impresionističnih skladateljev, ki so se
jih učili v glasbeni šoli.

-

Učenci so se v učnem sklopu pogosto srečavali za vprašanji, ki so jih spodbujala k samoregulaciji učenja in
refleksiji o njihovem delu. Refleksije so bile v obliki vprašanj, risanja grafov in pogovora o njihovem delu.

-

V tem učnem sklopu so učenci imeli možnost razvijati spretnosti raziskovanja, vedoželjnosti, mišljenja,
komuniciranja, načelnosti, empatije in refleksije.

Ad 2: Možne medpredmetne povezave
- Likovna vzgoja: učenci so imeli možnost spoznati tudi likovna dela in slikarje iz tega obdobja
- Angleščina: učenci so imeli možnost spoznati tudi literate iz tega obdobja
- Učenci so pridobili poglobljeno znanje o umetnostnem dogajanju v času impresionizma.

Ad 3: Ocenjevanje
- Učenci so demonstrirali svoje znanje skozi celoten učni sklop/ustvarjalni proces.
- Učenci so imeli zelo različno predznanje. Prav vsi so demonstrirali svoje znanje na način, ki je bil zanje
najprimernejši.
- Kot je zapisala ena učenka: »Sedaj ko je šolskega leta konec, sem se odločila, da bom svoje glasbeno
znanje še nadgradila«.

Ad 4: Zbiranje podatkov
-

Učenci so si pomagali z znanjem, ki so ga pridobili v glasbenih šolah. V šoli pa so si pomagali z razvojnim
delovnim zvezkom, v katerem je bilo zbrano vse, kar so pri svojem delu potrebovali.

Figure 12
MYP unit planner
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2.9.2 OCENJEVALNE RUBRIKE
Priloga 3: Ocenjevalna rubrika za prvi učni sklop
TASK SPECIFIC RUBRIC: COMPOSING MUSIC FOR A POEM
Criterion A

Knowledge and understanding of music elements/techniques
1–2

3–4

5–6

7–8

Use of Symbols:
dynamics/clef/
meter/ key
signature

Music notation
includes numerous
errors in placement
of the clef(s), key
signature(s) and
meter(s) as well as
errors in the
selection and
accurate placement
of dynamics
markings.

Music notation
includes generally
accurate placement
of the clef(s), key
signature(s) and
meter(s) as well as
generally appropriate
selection and
accurate placement
of dynamic markings.
Minor errors are
evident.

Music notation
includes generally
accurate placement
of the clef(s), key
signature(s) and
meter(s) as well as
appropriate
selection and
accurate placement
of dynamic
markings.

Music notation
includes accurate
placement of the
clef(s), key
signature(s) and
meter(s) as well
as appropriate
selection and
accurate
placement of
dynamic
markings.

Rhythmic
Notation

Notation of rhythm
for the lyrics
contains numerous
errors in accuracy
and clarity.

Notation of rhythm
for the lyrics is
generally clearly
notated with number
of minor errors.

Notation of rhythm
for the lyrics is
generally clearly
notated with very
minor errors.

Notation of
rhythm for the
lyrics is
accurately and
clearly notated.

Pitch Notation

Notation of pitch
contains numerous
errors in accuracy
and clarity.

Notation of pitch is
generally accurately
and clearly notated
with a number of
minor errors.

Notation of pitch is
generally accurately
and clearly notated
with very minor
errors.

Notation of
pitch is
accurately and
clearly notated.

Harmony

Harmonic
organization
sometimes reflects
correctlyconstructed chords.

Harmonic
organization reflects
correctly-constructed
chords with several
minor errors.

Harmonic
organization reflects
correctlyconstructed chords
with only minor
errors or
inconsistencies.

Harmonic
organization
reflects correctlyconstructed
chords.

How well do
you understand
music elements/
techniques
which you used
in your
composition?

Your composition
shows some
understanding of
music elements/

Your compositions
shows basic
understanding of
music elements/

techniques.

techniques.

Your composition
shows an extensive
understanding of
music elements/
techniques.

Your
composition
shows a
thorough
understanding of
music elements/
techniques.
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Criterion B

Application – composition and performance
1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

How well did
you develop
your skills to
create
composition?

You have
been able to
express your
ideas in a
limited way.

You have
acquired some
skills that you
are able to
apply to the
task.

You have
developed a
level of skills that
enables you to
express your
ideas.

You show a
competent
level of skill
and creativity
in your work.

Your work
demonstrates a
high level of all
of the skills
taught, and
your work is
expressive and
creative.

How effective is
the
performance?

You are
unable to
perform it
properly.

You perform it
with some
accurate
playing.

Your
performance is
reasonably well
done, with very
few problems.

Your
performance
is correct,
with hardly
any
problems.

Your
performance is
100 per cent
accurate.

Did you make
any progress
through the
composition
process?

Hardly any
progress.

Some
progress.

Good progress.

Significant
progress.

Excellent
progress.

Criterion D

Personal engagement
1–2

How much effort
did you make?
How interested
were you?

You participated to
some extent in the
activity associated with
the tasks yet showed
little interest and
personal engagement in
the work. You
demonstrated little
enthusiasm in the work
process.

3–4

5–6

7–8

You toke part in the
activity connected
with this task and
showed some
motivation and
responsibility in the
work.

You were fully
involved in the
work. You
showed a
willingness to
develop your
potential
further.

You showed a
high level of
interest and
personal
engagement in
the work, and
showed
initiative,
enthusiasm and
commitment.
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Priloga 4: Ocenjevalna rubrika za drugi učni sklop
TASK SPECIFIC RUBRIC: COMPOSITION OF A PIECE OF IMPRESSIONIST MUSIC
Criterion

A

Knowledge and understanding
1–2

3–4

5–6

7–8

How well do you
understand the
characteristics of
Impressionist
music?

You show little
evidence of
understanding for
the characteristics
of Impressionist
music.

You show some
evidence of
understanding for
the characteristics
of Impressionist
music.

You show good
degree of
understanding for
the characteristics
of Impressionist
music.

You show high
degree of
understanding for
the characteristics
of Impressionist
music.

What subject –
specific
terminology do
you use and
understand?

You hardly use
subject-specific
words.

You use a few
subject-specific
words
appropriately.

You use several
appropriate
subject-specific
words.

You use many
appropriate
subject-specific
words.

Criterion B

Application – composition and performance
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

How well did you
develop your skills
to create
composition?

You have
been able
to express
your ideas
in a limited
way.

You have
acquired
some skills
that you are
able to apply
to the task.

You have
developed a
level of skills
that enables
you to express
your ideas.

You show a
competent
level of skill
and creativity
in your work.

Your work
demonstrates a
high level of all
of the skills
taught, and
your work is
expressive and
creative.

How effective is
the performance?

You are
unable to
perform it
properly.

You perform
it with some
accurate
playing.

Your
performance is
reasonably
well done,
with very few
problems.

Your
performance
is correct,
with hardly
any
problems.

Your
performance is
100 per cent
accurate.

Did you make any
progress through
the composition
process?

Hardly any
progress.

Some
progress.

Good progress.

Significant
progress.

Excellent
progress.

Did your piece
establish a mood
that is appropriate
for impressionist

The music
piece
hardly
reinforces

The music
piece
marginally
reinforces the

The music
piece
occasionally
reinforces the

The music
piece
reinforces the
mood and

The music piece
reinforces the
mood and
atmosphere of
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music?

Criterion

the mood
and
atmosphere
of the
piece.

C

mood and
atmosphere
of the piece.

mood and
atmosphere of
the piece.

3-4

5-6

Does your DW
record your
planning, ideas and
reasons?

Hardly anything
recorded; hardly
any processes
described.

Some reasons
recorded;

Have you reflected
on what went well,
how to improve,
how well you
achieved your
goal?

You have limited
abilities to reflect
on your work.

Have you
considered how the
Areas of Interaction
relate to this topic?
Did you use
feedback?

D

7-8

You have
described your
reasons and
processes well.

You have described
your reasons and
processes thoroughly.

You are
developing an
ability to reflect
on your work.

You are able to
evaluate the
quality of your
work and identify
areas of
improvement.

You are able toreflect
on your work
thoroughly, assess the
quality accurately
and address areas
needing
improvement.

You contribute
very few ideas of
your own.

You contribute
some comments
about the Areas
of Interaction.

You mention
bigger issues about
the Areas of
Interaction.

You exhibit deep
thinking about the
Areas of Interaction.

Your use of
feedback is
limited.

You take
feedback
sometimes into
account.

You give a good
response to
feedback.

You give a
considerate response
to feedback.

Some processes
described.

Personal engagement
1-2

How much
effort did you
make? How
interested were
you?

the piece.

Reflection and evaluation
1-2

Criterion

atmosphere
of the piece.

You participated to
some extent in the
activity associated with
the tasks yet showed
little interest and
personal engagement in
the work. You
demonstrated little
enthusiasm in the work
process.

3-4

5-6

You took part in
the activity
connected with
this task and
showed some
motivation and
responsibility in
the work.

You were fully
involved in the
work. You
showed a
willingness to
develop your
potential
further.

7-8
You showed a high
level of interest and
personal
engagement in the
work, and showed
initiative,
enthusiasm and
commitment.
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2.9.3 REFLEKSIJE UČENCEV
Priloga 5: Refleksija učencev – Graf I

very much / very good …

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARY

FEBRUARY

not so much/noooo /boring …
HOW INTERESTED WAS I (red) _______________________
GROUP ENERGY (blue) ___________________________ (I did / did not enjoy working in group)
I LEARNED SOMETHING NEW (green) ________________________
Add some: …
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Priloga 6: Refleksija učencev – Graf II

very much / very good …

MARCH

APRIL

MAY

not so much / noooo / boring …
HOW INTERESTED WAS I (red) ________________________
GROUP ENERGY (blue) ___________________________ (I did / did not enjoy working in group)
I LEARNED SOMETHING NEW (green) ________________________
Add some: …
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Priloga 7: Samoevalvacija učencev I

Self-evaluation of the »Unit Composing Music for a Poem«

How would you describe the
Unit »Composing Music for a
Poem« to a grade 7 student?
What are the most valuable
things you learned in this Unit?

What was the learning process
like for you – what was the
most fun?
What was your biggest
disappointment?

If you had to do it again, what
would you do differently?

What are you looking forward
to doing in the next Unit?

241

Priloga 8: Samoevalvacija učencev II

Self-evaluation of the »Composing a piece of Impressionist music«

How would you describe the
Unit »Composiing a of a piece
of Impressionist music« to a
grade 7 student?
What are the most valuable
things you learned in this Unit?

What was the learning process
like for you – what was the
most fun?
What was your biggest
disappointment?

If you had to do it again, what
would you do differently?
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2.9.4 SAMOREGULACIJA UČENJA
Priloga 9: Samoregulacija učenja

Becoming a Self-Regulated Learner
Self-regulative learners monitor their behavior in terms of their goals and self-reflect
on their increasing effectiveness. This enhances their self-satisfaction and motivation
to continue to improve their methods of learning. Because of their superior motivation
and adaptive learning methods, self-regulated students are not only more likely to
succeed academically but to view their futures optimistically.

What in my prior knowledge will help
me with this particular task
(Composing a Piece of Impressionist
Music)?
TIME PLANNING:
19.4. 201 1
3.5. 2011
Composing
Composing
music
music

10.5. 2011 17.5. 2011
Composing Performances
music
self-assessment
peerassessment

24.5. 2011
31.5. 2011
Performances Focus
selfgroups
assessment
peerassessment

My planning: How much time do I have to complete the task?

What and when will I do it?
19.4. 2011
3.5. 2011

10.5. 2011

17.5. 2011

24.5. 2011

31.5. 2011

MY OWN SOLUTIONS:
In what direction do I want my planning to
take me?
What is my personal goal in this Unit?

What are my self-efficacy perceptions –
what will help me the most to succeed in this
Unit?
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Priloga 10: Prevzemanje odgovornosti za svoje učenje

(How) can I take responsibility for my learning?

1.

2.

WHAT DO I WANT
TO ACHIEVE?

DO I HAVE
KNOWLEDGE,
ABILITIES AND
SKILLS TO ACHIEVE
IT?

3.

4.

IF NOT, WHAT
THEN?

WHAT WILL I DO
TO ACHIEVE IT?

HOW INTERESTED
AM I
IN DOING THIS?

IF NOT SO MUCH IS THERE ANYTHING I CAN DO TO CHANGE THIS?
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Priloga 11: »Moja zgodba … kaj se je v tem letu dogajalo?«

Name:

Subject: MUSIC

Grade: 8

Year 2010/11

MY STORY … What was going on?

245

2.9.5. KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE GLASBE
Priloga 12: Kriteriji za preverjanje in ocenjevanje glasbe (IBO Arts Guide, 2008)

Arts Assessment criteria
The following assessment criteria have been established by the IB for arts in the MYP. All
final assessment in the final year of the MYP must be based on these assessment critera
even if schools are not redistering for IB-valid grades and certification.

Criterion A
Criterion B
Criterion C
Criterion D

Knowledge and understanding
Application
Reflection and evaluation
Personal engagement

Maximum 8
Maximum 8
Maximum 10
Maximum 8

For each assessment criterion, a number of band descriptors are defined. These describe a
range of achievement levels with the lowest represented as 0.
The descriptors concentrate on positive achievements, although failure to achieve may be
included in the description for the lower levels (IBO Arts Guide, 2008).
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Criterion A: Knowledge and understanding
Maximum: 8
Students should be able to:




demonstrate knowledge and understanding of the art form studied in relation to
societal, cultural, historical and personal contexts
demonstrate knowledge and understanding of the elements of the art form studied,
including specialized language, concepts and processes
communicate a critical understanding of the art form studied in the context of their
own art (IBO Arts Guide, 2008).

Achievement
level

0
1–2

3–4

5–6

7–8

Level descriptor

The student does not reach a standard described by any of the descriptors
below.
The student shows limited knowledge and understanding of the art form studied
in relation to societal or cultural or historical or personal contexts.
The students is able to demonstrate limited knowledge and understanding of the
elements of the art form studied.
The students is able to communicate a limited critical understanding of the art
form studied, in the context of his or her own work.
The student is able to demonstrate satisfactory knowledge and understanding of
the art form studied in relation to societal or cultural or historical or personal
contexts.
The students is able to demonstrate satisfactory knowledge and understanding
of the elements of the art form studied.
The students is able to communicate satisfactory critical understanding of the art
form studied, in the context of his or her own work, although some opportunities
are not pursued.
The student is able to demonstrate good knowledge and understanding of the
art form studied in relation to societal or cultural or historical or personal
contexts.
The students is able to demonstrate good knowledge and understanding of the
elements of the art form studied.
The students is able to communicate a good level critical understanding of the
art form studied, in the context of his or her own work.
The student is able to demonstrate excellent knowledge and understanding of
the art form studied in relation to societal or cultural or historical or personal
contexts.
The students is able to demonstrate excellent knowledge and understanding of
the elements of the art form studied.
The students is able to communicate a well-developed critical understanding of
the art form studied, in the context of his or her own work.
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Criterion B: Application
Maximum: 10
Students should be able to:



develop an idea, a theme or a personal interpretation to a point of realization,
expressing and communicating their artistic intentions
apply skills, techniques and processes to create, perform and/or present art (IBO Arts
Guide, 2008).

Achievement
level

0
1–2

3–4

5–6

7–8

9–10

Level descriptor

The student does not reach a standard described by any of the descriptors
below.
There is very limited expression and communication of artistic intentions in the
student's work, which may not have reached a point of realization.
Skills and techniques are applied at a very limited level of proficiency. The
student attmpts to apply the artistic processes.
There is limited expression and communication of artistic intentions in the
student's work, which may not have reached a point or partial point of
realization.
Skills and techniques are applied at a limited level of proficiency. The student
attmpts to apply the artistic processes.
The student is able to elaborate an idea, a theme or a personal interpretation to
a point of realization. There is satisfactory expression and communication of
artistic intentions.
Skills and techniques are applied at a satisfactory level of proficiency. The
student shows a satisfactory ability to apply the artistic processes involved in
creating art.
The student is able to elaborate an idea, a theme or a personal interpretation to
a point of realization. There is evidence of good expression and communication
of artistic intentions.
Skills and techniques are applied at a good level of proficiency. The student
shows a good ability to apply the artistic processes involved in creating art.
The student is able to elaborate an idea, a theme or a personal interpretation to
a point of realization. There is evidence of purposeful expression and effective
communication of artistic intentions.
Skills and techniques are applied at a high level of proficiency. The student
shows an excellent ability to apply the artistic processes involved in creating art.
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Criterion C: Reflection and evaluation
Maximum: 8
Students should be able to:




reflect critically on their own artistic development and processes at different stages
of their work
evaluate their work
use feedback to inform their own artistic development and processes (IBO Arts
Guide, 2008).

Achievement
level

0
1–2

3–4

5–6

7–8

Level descriptor

The student does not reach a standard described by any of the descriptors
below.
The student records his or her artistic development and processes with little
reflection.
The student carries out a limited evaluation of his or her work, with guidance.
The student reflects on his or her artistic develoment and processes.
The students carries out a satisfactory evaluation of his or her work. Some
aspects of the evaluation may be unrealistic or incomplete.
The student attempts to use feedback in his or her development and processes,
with guidance.
The student reflects critically on his or her artistic develoment and processes at
different stages of his or her work.
The student carries out a good evaluation of his or her work. The evaluation
includes an appraisal of the quality of work produced and an identification of
some areas of improvement.
The student uses feedback in his or her development and processes with little
guidance, which informs his or her own artistc development and processes.
The student reflects critically and in depth on his or her artistic develoment and
processes at different stages of his or her work.
The student carries out an excellent evaluation of his or her work. This shows a
considererd appraisal of the quality of work produced and details of
improvement that could be made.
The student intentionally uses feedback in his or her artistic development, which
shows an appropriate consideration of his or her own artistc development and
processes.
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Criterion D: Personal engagement
Maximum: 8
Students should be able to:





show commitment in using their own artistic processes
demonstrate curiosity, self-motivation, initiative and a willingness to taje informed
risks
support, encourage and work with their peers in a positive way
be receptive to art practices and artworks from various cultures, including their own
(IBO Arts Guide, 2008).

Achievement
level

0
1–2

3–4

5–6

7–8

Level descriptor

The student does not reach a standard described by any of the descriptors
below.
The student shows limited commitment in using his or her own artistic
processes.
The student demonstrates limited curiosity, self-motivation, initiative and a
willigness to take informed risks.
The student works with his or her peers in a positive way, with encouragement.
The student is rarely receptive to art practices and artworks from various
cultures, including his or her own.
The student shows satisfactory commitment in using his or her own artistic
processes.
The student demonstrates satisfactory curiosity, self-motivation, initiative and a
willigness to take informed risks.
The student supports, encourages and works with his or her peers in a positive
way, with encouragement.
The student is occasionally receptive to art practices and artworks from various
cultures, including his or her own.
The student shows good commitment in using his or her own artistic processes.
The student generally demonstrates curiosity, self-motivation, initiative and a
willigness to take informed risks.
The student supports, encourages and works with his or her peers in a positive
way, with little encouragement.
The student is generally receptive to art practices and artworks from various
cultures, including his or her own.
The student shows excellent commitment in using his or her own artistic
processes.
The student actively demonstrates curiosity, self-motivation, initiative and a
willigness to take informed risks.
The student actively supports, encourages and works with his or her peers in a
positive way.
The student is actively receptive to art practices and artworks from various
cultures, including his or her own.
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2.9.6. REDOVALNICA
Priloga 13: Beleženje učenčevega napredka in doseganja zastavljenih ciljev

School Year:
Subject:
Teacher:
Grade:

ASSESSMENT TOOLS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

On-going observational
assessment
Performances
Oral presentation
Participation in class activities
Hand-in assignments
Developmental workbook
Aural skill tests
Participation in ensemble
Projects
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STUDENT: ______________________________
TOOLS:

Criteria
A (8)
Knowledge
and
Understanding

B (10)

Application

DATE:

CRITERIA total points

Demonstrates knowledge and
understanding of the subject
concepts and topics
Uses subject specific words

Applys skills confidently and
effectively to produce creative
work

Makes progress

Produces final product of a
very high standard
Uses feedback to improve
his/her work.
C (8)
Reflection
and Evaluation

Reflects upon and evaluates
his/her work
Has detailed ideas about how
to improve work

D (8)

Personal
Engagement

Shows interest and motivation

Shows enthusiasm, initiative
and commitment
Finds new and interesting
ideas

Total: ______
Well organised and neat developmental
workbook
Use of different resources (internet,
Encyclopedias,...)

APPROACHES TO LEARNING (Su, G, Sa, IN)
1. Punctual, equipped and ready to work
2. Works co-operatively
3. Works independently
4. Completes assignments on time
5. Actively involved in tasks
6. Concentrates

FINAL
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Anecdotal notes:
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2.9.7 KORAKI PROCESA USTVARJANJA
Priloga 14: Koraki procesa ustvarjanja prvega učnega sklopa
COMPOSING MUSIC FOR A POEM
1) Choose a poem that appeals to you from the selection provided or write your own.
(health and social education based lyrics)
2) First read the poem silently to yourself then together with your partner in order to
capture the rhythm of the words.
3) In your DEVELOPMENTAL WORKBOOK write down any rhythmic patterns which you
notice appearing throughout the poem.
4) Choose 2 or 3 suitable rhythm instruments and try saying the poem at the same time as
playing a rhythmic instrumental accompaniment.
WRITE DOWN in your DEVELOPMENTAL WORKBOOK which instruments you tried and
which ones worked best.
5) Choose a key in which to make a melody for the words – thinking about the range of
pitch you might need and whether minor, major or pentatonic scale seems more
appropriate to the poem.
Using the rhythm already established, try and compose a melody that fits the words.
WRITE DOWN THE MELODY.
Decide if you want the melody to be sung or played on a pitched instrument – if so – which
instrument would you use?
6) Try to fit chords to the melody using mainly chords I, IV and V. WRITE DOWN the chords
under the notes of the melody with which they are played.
7) The final piece will be a performance of the melody (sung or played) accompanied by
instruments (rhythmic or pitched).
Practise performing the whole piece – including words, rhythm accompaniment, and the
melody/harmony if you have chosen to do these.
8) Complete writing the final version of your piece.
9) Perform your piece for an invited audience.
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Priloga 15: Koraki procesa ustvarjanja drugega učnega sklopa
COMPOSITION OF A PIECE OF IMPRESSIONIST MUSIC
Now that you have copmpleted your investigation into the characteristics of Impressionist
Music it is time to put your knowledge and understanding to more 'practical' use. Over the
next six weeks your task is to compose, rehearse and perform a piece of 'impressionist'
music.
The following is a guide to the improvisation/composition process.
 Improvise some music on a keyboard using whole-tone and pentatonic scales, parallel
motion and different timbres.


As you improvise, write down in conventional notation some of your ideas (you can
always discard them later).



Consider the structure of the piece you are going to compose. Do you want to use a
‘through-composed’ form or a more traditional Ternary form (ABA)?



Begin to combine your ideas together in a short composition for the piano,
glockenspiel or xylophone – remember to write down your ideas in your DW as you
go!



It may be helpful to you to consider some kind of ‘image’ or ‘story’ for your piece –
maybe you could even think of a title. (Clouds, Reflections, Dawn over the sea,
Fireworks, …)



As your composition begins to take shape reflect on it and consider its qualities in the
light of your recent study of impressionist music.



When your composition is complete rehearse it in preparation for the classroom
performance or ask your school friend to perform it for you.



Write a self-reflection.
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2.9.8 KODIRANJE
Priloga 16: Kodiranje prvega pogovora v fokusni skupini

ENOTA
FS1/E1

FS1/E2

FS1/E3

FS1/E4

FS1/E5

FS1/E6

PREPIS BESEDILA
Dosežki 8. razreda ne bodo
zaznamovali tvoje
prihodnosti.
Morda res verjameš, da
ocena, ki jo dobiš letos, ne bo
zaznamovala tvoje
prihodnosti. Vendar pa
dvomim, da boš lahko vse
nadoknadil v srednji šoli, če
sedajne boš dovolj delal.
V Severni Karolini v ZDA v
nekaterih univerzah
upoštevajo vse ocene, ki si jih
pridobil od 7. razreda dalje;
torej ocene so pomembne,
čeprav temu ni vedno tako.
Včasih so pomembne le ocene
iz srednje šole.
Ocene so vsekakor
pomembne, še posebej, če ne
greš na bežigrajsko gimnazijo
in ne nadaljuješ šolanja v IBO
programu. Če greš v katero
koli drugo gimnazijo, potem
so ocene iz osnove šole
pomembne.
Menim, da ni pomembno, če
v srednji šoli upoštevajo
ocene oz. ne; pomembno je
dejstvo, da je v srednji šoli
zelo težko uspeti, če si bil v
osnovni šoli zelo slab.
No, vsekakor obstaja
možnost, da uspeš, vendar pa
ne vem, zakaj bi si želel
postati dober, če pa si bil vsa
prejšnja leta zelo slab? No,
seveda ne govorim o čudežih,
ti so vedno možni … v resnici
pa … Za vpis v bežigrajsko
gimnazijo (mednarodni
program) je npr. dovolj, da
imaš pozitivne ocene pri vseh

kode
dosežki
sproščen odnos

podkategorije kategorije
nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

ocene

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

zaskrbljen odnos

ocene

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

zaskrbljen odnos

vpis v srednjo
šolo

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

zaskrbljen odnos

uspeh

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

zaskrbljen odnos

želeti si uspeh

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

vpis v srednjo
šolo
pozitivne ocene
zaskrbljen odnos
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predmetih.
FS1/E7

Misel na prihodnost me
spodbudi k temu, da se rada
učim.

FS1/E8

Dober moraš biti ves čas, ker
v službi pogledajo vsa leta,
kako si delal. Sploh pa ni
mogoče, da bi se iz lenobneža
na hitro spremenil v
delovnega človeka.
V znanju je moč in to ti
prinese uspeh v življenju.
Če ne veš dovolj, potem ne
boš prišel daleč v življenju.
Več kot veš, boljše so tvoje
možnosti v življenju.
Rada se učim zaradi občutka,
ki pride po učenju. To je zelo
prijeten občutek.
Odvisno od razpoloženja.
Včasih se mi zgodi npr. pri
nemščini, da ko se že nekaj
časa učim, da si zaželim
izvedeti še več in tako iščem v
slovarju dodatne besede.
Pomembno je imeti dober
motiv.
Ni dovolj, da nekaj veš,
pomembno je, da znaš to tudi
uporabiti.
Ko se učiš za šolo je
dolgočasno, ko pa se učiš za
življenje, je zanimivo.
Kar je povezano z resničnim
življenjem.

FS1/E9
FS1/E10

FS1/E11

FS1/E12

FS1/E13

FS1/E14
FS1/E15

FS1/E16
FS1/E17

FS1/E18

Takrat, ko veš, da boš imel
govor pred drugimi, takrat si
res želiš, da bi ti šlo dobro in
takrat učenje dobi smisel.
Ko začutiš, da te nekaj
prevzame.

spodbuda za
učenje
zaskrbljen odnos
služba

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

lenoba
delavnost
zaskrbljen odnos

znanje
uspeh

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

znanje
uspeh
zaskrbljen odnos

nadaljnje
prihodnost
izobraževanje

občutek po
učenju

smiselno
učenje

prihodnost

globlje učenje

smiselno
učenje

prihodnost

motiv

smiselno
učenje
smiselno
učenje

prihodnost

učenje za
življenje

smiselno
učenje

prihodnost

resnično življenje

smiselno
učenje

prihodnost

predstavitev
pred drugimi

smiselno
učenje

prihodnost

notranji občutki

smiselno
učenje

prihodnost

uporaba znanja

prihodnost

257

FS1/E19

FS1/E20

FS1/E21

FS1/E22

FS1/E23
FS1/E24

FS1/E25
FS1/E26

FS1/E27

FS1/E28

FS1/E29
FS1/E30
FS1/E31

Želim si več skupinskega dela,
s sošolci, s katerimi se dobro
razumem, pa tudi s tistimi, s
katerimi se ne.
Učenje je vznemirljivo, kadar
je povezano z resničnim
življenjem, ko te nekaj
prevzame in si to želiš globlje
spoznati.
Kadar te kdo prisili in ko si
pod stresom, učenje ni
smiselno.
Želimo si, da učenje ne bi bilo
pogojeno z nenehnim
časovnim pritiskom.
Ne, kadar nas silijo v nekaj.

skupinsko delo

smiselno
učenje

prihodnost

resnično življenje

smiselno
učenje

prihodnost

prisila
stres

nesmiselno
učenje

prihodnost

časovni pritisk

nesmiselno
učenje

prihodnost

prisila

prihodnost

Ko se učiš zaradi sebe, ker te
to zanima, ti ostane za vse
življenje. Kadar pa se učiš
zaradi drugih, je to prisila in
takrat si ne zapomniš veliko.
Da stvari zaključim, sicer je,
kot bi imel luknjo v življenju.
Kadar je zanimiva tema,
občutim zadovoljstvo. Takrat
me zanimajo tudi detajli.
Na začetku se super počutim,
ko pa vidim, koliko snovi je,
me mine, da bi se učil.
Želim si, da bi imeli možnost
izbrati kakšno področje v
učnem sklopu, ki bi me
zanimalo in da ne bi bilo vse
že v naprej določeno.
Več praktičnega dela in
učenja, ne le pisanje.
To bi moralo biti pri vseh
predmetih.

pomen učenja
zase/za druge

nesmiselno
učenje
smiselno
učenje

pomen
zaključitve
zanimiva tema
spodbuja učenje

smiselno
učenje
smiselno
učenje

prihodnost

občutki ob
učenju

možnost
izbire

doživljanje
učenja

možnost izbire

možnost
izbire

doživljanje
učenja

dejavnostno
naravnan pouk
vsi predmeti

možnost
izbire
možnost
izbire

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja

Kadar nimam možnosti izbrati
nekaj, kar bi me zanimalo,
takrat me učenje ne zanima.

možnost izbire

možnost
izbire

doživljanje
učenja

globlje učenje

prihodnost

prihodnost
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FS1/E32

FS1/E33
FS1/E34
FS1/E35

FS1/E36

FS1/E37

FS1/E38

FS1/E39

FS1/E40

Kadar imamo znotraj neke
teme možnost izbrati
področje, ki nas resnično
zanima.
To se zgodi včasih.

možnost izbire

možnost
izbire

doživljanje
učenja

redko

Ko se učiš zaradi sebe, ker te
to res zanima.
Ko te nekaj navduši, si
fasciniran, takrat hočeš
vedeti, kako deluje, kako jim
je to uspelo in zakaj se je to
zgodilo. Takrat preprosto
hočeš vedeti vse.
Več ko veš, bolj te učenje
zanima in več se želiš naučiti,
ker takrat šele dojameš, kaj je
tisto zadaj, kar te zares
zanima.
Kadar se učiš zaradi drugih, si
ne zapomniš kaj dosti.

lasten interes

možnost
izbire
radovednost
raziskovanja
radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja
doživljanje
učenja

globlje znanje

radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja

učenje za druge
kratka
zapomnitev
občutki ob
učenju
veliko snovi
projektno delo je
smiselno

radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja

radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja

radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja

zanimiva tema
spodbuja
notranje
zadovoljstvo
dobra ocena
veselje

radovednost
raziskovanja

doživljanje
učenja

doživljanje
ocenjevanja

končna ocena
spodbuja učenje

doživljanje
ocenjevanja

preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja

Na začetku se super počutim,
ko pa vidim, koliko snovi je,
me mine, da bi se učil.
Smisel ima »science fair«
(projektno raziskovalno delo,
op. prevod), ker lahko sami
izberemo temo, ki jo bomo
raziskovali. To mi je zares
všeč.
Kadar je zanimiva tema,
občutim zadovoljstvo.

FS1/E41

Če dobim dobro oceno, sem
vesela.

FS1/E42

Na koncu leta, ko želim
izboljšati končno oceno,
ocena pripomore k temu, da
se več učim, med letom pa

navdušenje
spodbuja globlje
učenje
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ocena zame ni pomembna.

in ocen

FS1/E43

Če dobim slabo oceno, sem
žalostna.

slaba ocena
žalost

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E44

Ko delaš na zanimivem
projektu, ocena ni
pomembna.

če je zanimivo,
ocene niso
pomembne

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E45

V Ameriki ponekod dobiš
denar, če si zelo uspešen.

zunanja
motivacija

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E46

Lahko si predstavljam, da
ocen ne bi bilo.

brez ocen

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E47

Če bi povsem izginile, bi bilo
čudovito.

brez ocen

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E48

Namesto ocen pa bi lahko
imeli sladkarije.

nagrada

doživljanje
ocenjevanja

FS1/E49

Zelo pogosto ocenjevanje ni
pravično.

nepravičnost
ocenjevanja

pravičnost
ocenjevanja

FS1/E50

Učitelji nam povedo, kaj vse
bo v testu, potem pa se tega
ne držijo. Zato v testu ne

nespoštovanje
dogovora

pravičnost
ocenjevanja

preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
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moremo pokazati svojega
znanja in tako tudi ocena ni
odraz tistega, kar smo se
naučili.
V testih lahko pokažeš le del
svojega znanja.

ocena ni
odraz znanja

test pokaže le
nekaj znanja

pravičnost
ocenjevanja

FS1/E52

Učitelji delajo veliko razlik
med učenci, ki so bolj ali manj
priljubljeni.

priljubljenost/
nepriljubljenost
učencev

pravičnost
ocenjevanja

FS1/E53

Včasih npr. zelo malo naredim
pri določenem predmetu, pa
vseeno dobim odlično oceno,
ker me ima učiteljica rada.

priljubljenost
vodi do boljše
ocene

pravičnost
ocenjevanja

FS1/E54

Včasih pa dobiš kje slabo
oceno, pa sploh ne veš zakaj.

slaba
pravičnost
sporočilnost ocen ocenjevanja

FS1/E55

Ocene so zelo velik motivator,
vendar pa te ne pripeljejo
daleč, kar se znanja tiče. Učiš
se le toliko, kot je to
potrebno, da dobiš določeno
oceno. Če pa te nekaj zanima,
potem boš šel na tej poti
veliko dlje.
Ocene nimajo moči, da bi te
spodbudile v resnično
poglobitev česa, da bi šel
daleč.

ocene kot
ocene
zunanja/notranja
motivacija

ocene ne
spodbujajo
globljega učenja

ocene

Včasih ne delam, ker vem, da
ne bo ocenjeno.

ocene kot
spodbuda

ocene

FS1/E51

FS1/E56

FS1/E57

v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen

preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
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FS1/E58

Opisne ocene so veliko
primernejše od številčnih, ker
nam veliko več povedo.

opisne ocene več
povedo

ocene

FS1/E59

Ocene ti ne povedo, kaj se
moraš še naučiti, izboljšati.

ocene – omejena
povratna
informacija

ocene

FS1/E60

Žal ne dobimo dovolj opisnih
ocen. Učitelji bi nam morali
bolj podrobno povedati, kaj
naj izboljšamo. Pogosto nam
to ne povedo tudi, če jih
vprašamo.
Če dobimo le oceno, ne pa
opisa, potem se včasih
trudimo izboljšati nekaj, kar
sploh ni pomembno. Zato ti
gre potem še slabše. Če bi
med letom dobili več opisnih
komentarjev, potem bi nam
šlo veliko bolje, tudi
napredovali bi hitreje.

premalo opisnih
ocen

ocene

opisne ocene
spodbujajo
napredek

ocene

FS1/E61

v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu
do znanja
in ocen
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Priloga 17: Kodiranje drugega pogovora v fokusni skupini
ENOTA
FS2/E1

PREPIS BESEDILA
Res mi je bilo všeč,
ker smo ustvarjali.

kode
ustvarjanje

podkategorije

kategorije
ustvarjanje

FS2/E2

Bilo je zabavno.

zabava

zadovoljstvo

FS2/E3

Lahko smo izrazili
svoje ideje.

izražanje

zadovoljstvo

smiselno
učenje
smiselno
učenje

FS2/E4

Vendar pa je bilo
težko uskladiti vse –
peti, igrati melodijo
in izvajati pravi
ritem.

usklajevanje

zahtevno
učenje

ustvarjanje

FS2/E5

Najtežje je bilo
ustvariti besedilo.

ustvarjanje

zahtevno
učenje

ustvarjanje

FS2/E6

Najbolj sem užival,
ko smo ustvarjali
glasbo.

uživanje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E7

Komponiranje glasbe
mi je bilo zares
všeč.Učenje je zelo
drugačno, ko nekaj
ustvariš. Takšno
učenje je nadvse
zabavno.

komponiranje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

Lepo je, ko lahko
izraziš svoje ideje.
Ustvarjanje je bilo
zame nekaj, kar ne
bom nikoli pozabila.

ustvarjalno

zadovoljstvo

smiselno
učenje

Včasih nam je glasba
odpadla in potem
nismo mogli vaditi.
Pa tudi na
inštrumente smo

premalo ur glasbe

FS2/E8

FS2/E9

besedila

je
zabavno

izražanje je nepozabno

nezadovoljstvo smiselno
učenje

pozabljanje
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morali čakati. Če
nam je glasba
odpadla, imamo jo le
enkrat na teden,
potem smo v
vmesnem času veliko
pozabili.
FS2/E10

V večjih skupinah je
kdo od članov
povzročal problem.
Skupinsko delo je
veliko bolj zabavno,
vendar pa ima tudi
svoje probleme, npr.
ko moraš drugim
pustiti, da izrazijo
svoje ideje.

skupinsko delo

Glasbo imamo le
enkrat na teden, kar
ni dovolj, ker vmes
veliko pozabiš.
Včasih nismo imeli
glasbe in potem
nismo mogli vaditi.

premalo ur glasbe

nezadovoljstvo smiselno
učenje

odpadanje ur

nezadovoljstvo smiselno
učenje

FS2/E13

Morali smo čakati na
inštrument, da je bil
prost.

čakanje na inštrument

nezadovoljstvo smiselno
učenje

FS2/E14

To nas je oviralo pri
delu.
Ure nadomeščanj
nam niso bile všeč.
Učiteljica nam je
rekla, da nič ne
delamo, samo
klepetamo.
Učiteljica nam ni
verjela, da
ustvarjamo glasbo,
rekla je: »Ah, saj
samo govorite in nič

ovira

nezadovoljstvo smiselno
učenje

nadomeščanje
nezadovoljstvo učitelja

nezadovoljstvo smiselno
učenje

nezaupanje/
nezadovoljstvo učitelja

nezadovoljstvo smiselno
učenje

FS2/E11

FS2/E12

FS2/E15

FS2/E16

zahtevno
učenje

ustvarjanje

zabava/problemi
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ne delate«.
FS2/E17

Razočarani smo bili
nad njenim
nezaupanjem.

nezaupanje/razočaranje nezadovoljstvo smiselno
učenje

FS2/E18

Nekaj več mejnikov, a
ne preveč, zagotovo
pa časovno omejitev.
IKT tehnologijo.

časovna omejitev

zadovoljstvo

smiselno
učenje

IKT

zadovoljstvo

Uporabiti več
inštrumentov.
Ustvarjanje in delo v
skupinah.

inštrumenti

zadovoljstvo

smiselno
učenje
smiselno
učenje

ustvarjanje
skupinsko delo

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E22

Potrebujemo načrt,
do katerega datuma
moramo storiti, kaj in
kako.

načrt dela

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E23

Natančen urnik nas
bo usmerjal in včasih
prisilil, da bomo delali
hitreje.
Organizacijski urnik.

urnik za učinkovitejše
delo

zadovoljstvo

smiselno
učenje

urnik dela

zadovoljstvo

smiselno
učenje

Pomembno je, da
urnik oblikujemo
skupaj. Tako bomo
prevzeli odgovornost
za svoje delo.
Potrebujemo roke.

skupno načrtovanje
prevzem odgovornosti

zadovoljstvo

smiselno
učenje

časovna opredelitev

zadovoljstvo

smiselno
učenje

Potrebujemo časovne
omejitve.
Želimo si mešane
skupine, prehod iz
ene skupine v drugo
in da bi še naprej
imeli možnost izbrati,
s kom bomo v
skupini.

časovna opredelitev

zadovoljstvo

smiselno
učenje

skupinsko delo
možnost prehajanja
med skupinami

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E19
FS2/E20
FS2/E21

FS2/E24

FS2/E25

FS2/E26

FS2/E27
FS2/E28
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FS2/E29

Zanimivo bi bilo, če bi
cel razred ustvaril
skupno skladbo, pri
čemer bi manjše
skupine ustvarile
posamezne delčke, ki
bi jih potem sestavili
v celoto.
Pri ustvarjanju bi
inštrumentom, ki jih
imamo na razpolago,
dodali še računalniške
zvoke.

načrtovanje skupinske
skladbe

zadovoljstvo

smiselno
učenje

dodajanje računalniških
zvokov

zadovoljstvo

smiselno
učenje

Glasbi želimo dodati
moderne zvoke in
različne efekte.
Dejstvo, da smo
ustvarjali.
Ko smo ustvarjali
glasbo.

dodajanje
zvokov/efektov

zadovoljstvo

smiselno
učenje

ustvarjanje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

ustvarjanje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E34

Komponiranje.

komponiranje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E35

Nimam nobenih
komentarjev, ker se
pri glasbi odlično
počutim. Želim si, da
bi bilo še naprej tako,
kot je bilo do sedaj.

odlično počutje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E36

Razdelitev dela po
tednih, tako da
dobimo več
popravkov med
ustvarjanjem glasbe.

tedensko načrtovanje

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E37

Ustvariti skladbo
našega razreda.
Morda pa bi to kar

načrtovanje skupne
skladbe

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E30

FS2/E31

FS2/E32
FS2/E33
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bomo ustvarili, lahko
bila naša himna.

FS2/E38

Kombinacijo klasične
glasbe z modernimi
zvoki, različnimi
efekti.

združevanje različnih
vrst glasbe

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E39

Moderne zvoke z
računalnikom.

moderni zvoki

zadovoljstvo

smiselno
učenje

FS2/E40

Ustvarjanje skladbe je ustvarjanje glasbe –
bilo zame nepozabno nepozabno doživetje
doživetje.

doživljanje
učenja

FS2/E41

Zelo sem uživala ob
ustvarjanju besedila.

FS2/E42

V tem procesu sem
resnično ustvarjanje –
zelo užival, ker je bilo uživanje
to pravzaprav prvič,
da smo zares
ustvarjali. Pri vseh
ostalih predmetih
(npr. pri angleščini)
imamo le eno
ustvarjalno zgodbo na
leto, pa še tam smo
tako omejeni, da na
koncu v tem ni več
nobene
ustvarjalnosti.

ustvarjanje
glasbenih
vsebin
ustvarjanje
glasbenih
vsebin
ustvarjanje
glasbenih
vsebin

FS2/E43

Običajno učitelji
rečejo, sedaj boste
ustvarjali, potem pa
nas v nadaljevanju
zelo omejijo, nam vse
natančno določijo in
izberejo za nas, kaj

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

ustvarjanje besedila –
uživanje

omejevanje ustvarjanja

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja
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naj naredimo. Potem
od ustvarjalnosti ne
ostane kaj dosti,
sploh pa ne
ustvarjanje nečesa
novega.
FS2/E44

Ker je bilo to prvič, da
smo res lahko bili
ustvarjalni.

prava izkušnja
ustvarjanja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS2/E45

Pri vseh predmetih
(predvsem pa pri
glasbi, likovni vzgoji,
jezikih, biologiji in
kemiji) bi vsaj enkrat
na leto morali imeti
možnost zares
ustvarjati.

več ustvarjanja tudi pri
drugih predmetih

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS2/E46

Zelo sem se veselila
tega dela, ker smo
morali najprej
ustvariti besedilo in
glasbo, nato pa smo
rezultat svojega dela
pokazali v svoji
najboljši možni luči.

zadovoljstvo vključitve v
celotni ustvarjalni
proces

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS2/E47

Ker smo lahko
ustvarjali, česar pa
nimamo možnosti pri
drugih predmetih.

možnost ustvarjanja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS2/E48

Ker smo nekaj
ustvarili.

ustvarjanje

doživljanje
učenja

FS2/E49

Zares je bilo
vznemirljivo, ker ni
bilo določeno, kakšno
glasbo moramo
ustvariti – veselo,
žalostno, v kakšnem
ritmičnem taktu,

svoboda ustvarjanja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin
ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja
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FS2/E50

FS2/E51

tempu. Lahko smo si
sami izbrali. Lahko
smo naredili, kar smo
hoteli.
Potrebno je bilo
prilagajanje različnim
idejam sošolcev.
Pokazali smo, kaj vse
znamo.

prilagajanje sošolcem

prikaz znanja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin
ustvarjanje
glasbenih
vsebin
glasbena
izvedba
glasbena
izvedba
glasbena
izvedba
glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

glasbena
izvedba
glasbena
izvedba

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja

doživljanje
učenja

FS2/E52

Krasno je bilo, ker nas
ni nihče sodil.

brez sodb

FS2/E53

Poslušanje skladb
drugih mi je bilo všeč.
Da, izvedbe drugih.

poslušanje skladb

FS2/E55

Najbolj vznemirljive
so bile naše izvedbe
skladb.

izvedbe skladb

FS2/E56

Uporaba različnih
inštrumentov.
Izvajanje lastne
skladbe je bilo
edinstveno doživetje.
Sam sem naredil čisto
vse. Ustvaril sem
melodijo, harmonijo
in zapel skladbo ob
lastni spremljavi na
klavirju. Zelo sem
ponosen nase.
Zelo sem uživala ob
poslušanju izvedb
mojih sošolcev in
sošolk.

različni inštrumenti

poslušanje izvajanja

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

Zelo se veselim, ker
bo naša skupina
izvedla skladbo tudi
za učence slovenskih

nastop za druge

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E54

FS2/E57

FS2/E58

FS2/E59

izvajanje drugih

lastno doživljanje
izvajanja

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja
doživljanje
učenja
doživljanje
učenja

samostojno delo
ponos
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oddelkov.
FS2/E60

Ko bomo skladbo
izvedli za slovenske
učence.

nastop za druge

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E61

konstruktivni
komentarji

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E62

Vznemirljivo je bilo
dobiti komentarje
sošolcev, ki so nam
povedali, kaj naj še
izboljšamo.
Slišati druge.

poslušanje izvedb

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E63

Dobiti komentarje.

komentarji

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E64

Vemo, kaj izboljšati
drugič.

izboljšave

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E65

Imeti veliko opcij
delati različne stvari.

svoboda dela

glasbena
izvedba

doživljanje
učenja

FS2/E66

Vadenje je bilo daleč
najbolj vznemirljivo.

vadenje

FS2/E67

Igranje in petje hkrati izvajanje
mi je bilo najbolj všeč.
Ni mi bilo všeč, ker
pisanje besedil
smo morali napisati
besedilo.

glasbena
izvedba
glasbena
izvedba
glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja
doživljanje
učenja
doživljanje
učenja

pomen glasbenega
zapisa

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

zapis melodije

glasbeni zapis

doživljanje

FS2/E68

FS2/E69

FS2/E70

Zelo zoprno mi je bilo
zapisati note,
melodijo, ker bi lahko
izvajali brez tega
zapisa, saj smo znali
vse na pamet. Vendar
pa vemo, da je to
dokaz, da smo
napredovali in da je
glasbo potrebno tudi
zapisati.
Pisanje not, ko ni šlo,
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igraš in težko
ugotoviš, kaj je
narobe, kako
popraviti, spremeniti
melodijo.

in druge
težave

učenja

FS2/E71

Ko se nekateri ne
strinjajo s tvojo
melodijo in potem se
moraš prilagoditi.

prilagajanje v skupini

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

FS2/E72

Nisem imel možnosti
izvajati na klavir, ker
je bil vedno zaseden.
Res je, da imam klavir
doma, vendar pa bi si
vseeno želel, da bi ga
lahko uporabljal tudi
pri pouku glasbene
vzgoje.
Ni bilo dovolj
inštrumentov na
razpolago.
Preveč ljudi je hotelo
uporabljati klavir, v
razredu pa imamo na
razpolago le dva.
Veliko težav sem
imela z zapisovanjem
not. Včasih sem se
zelo trudila,
poizkušala najti prave
tone, jih zapisati in
nikakor mi ni šlo. Ko
igraš, včasih zelo
težko ugotoviš, kaj je
narobe in kako bi to
popravil, da bi
melodija lepše
zvenela.
Včasih je bilo preveč
glasno v razredu,

zasedenost klavirja

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

premalo inštrumentov

glasbeni zapis
in druge
težave
glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

glasbeni zapis
in druge

doživljanje
učenja

FS2/E73

FS2/E74

FS2/E75

premalo inštrumentov
zapis melodije

glasnost v razredu

doživljanje
učenja
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FS2/E76

FS2/E77

FS2/E78

FS2/E79

FS2/E80

FS2/E81

FS2/E82

veliko nas je igralo
različne inštrumente
in zato je bilo težko
delati.
Ko si v skupini, se
enkrat enim ne da,
drugič pa drugim ne
in je zelo težko najti
skupno dinamiko.
Nekateri sošolci se ne
strinjajo s tabo in
potem se jim moraš
prilagoditi. No, to pa
je povezano z
resničnim življenjem,
kajti nekateri ljudje si
v življenju želijo veliko
doseči, drugi – bolj
leni pa manj.
Delo v skupinah je
bolj zabavno, zato pa
tudi bolj težavno.
Nekateri sošolci so
povzročali precejšnje
težave.
Nekateri so nas ovirali
pri delu.

težave

usklajevanje dela v
skupini

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

glasbeni zapis
in druge
težave
glasbeni zapis
in druge
težave

doživljanje
učenja

glasbeni zapis
in druge
težave
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

odnos do dela
prilagajanje skupini
resnično življenje
večje/manjše ambicije

skupinsko delo je
zabavno
težave

oviranje

V skupini smo se
morali prilagoditi
različnim idejam in to
je bilo včasih prav
zoprno.
Najtežje je bilo
zapisati melodijo.

prilagajanje v skupini

Nekateri so želeli
veliko doseči, drugi
pa manj.

večje/manjše ambicije

zapis melodije

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja
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FS2/E83

Ob prijavi za
službopotrebuješ
veliko ustvarjalnosti,
ki smo jo pri glasbi
razvijali pol leta.
Če želiš postati npr.
kemični inženir in
želiš odkriti neko
novo zdravilo, potem
moraš razmišljati
izven škatle omejitev.
Potrebuješ
divergentno mišljenje
in prav to smo
razvijali pri glasbi.
Razvijali smo
samozavest.

pomen ustvarjalnosti
pri zaposlitvi

FS2/E86

Ustvarjalnost lahko
preneseš na katero
koli področje v
svojem življenju.

prenosljivost
ustvarjalnosti

FS2/E87

V tem učnem sklopu
reševanje problemov
smo se naučili, kako
reševati probleme,
vztrajanje
kako ne odnehati, pa
četudi je zelo težko in
naporno. In prav to
potrebujem tudi izven
šolskega prostora.
Če nadaljuješ in
vztrajnost za uspeh
vztrajaš, potem tudi
uspeš in narediš
nekaj, kar ti je všeč.

FS2/E84

FS2/E85

FS2/E88

FS2/E89

Ko greš na fakulteto,
veš, kako predstaviti
svoje delo pred

divergentno mišljenje

samozavest

predstavitve

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja
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drugimi.

delom izven
šole

FS2/E90

Naučili smo se, kako
nastopiti.

nastopanje

FS2/E91

Prestavitve.

predstavitve

FS2/E92

Ko dobiš službo,
moraš veliko
sodelovati z drugimi
ljudmi in ustvarjati
skupaj. Tudi mi smo
se včasih organizirali
po pouku in skupaj
vadili.
Izvedbe, oder,
predstavitve. Če želiš
biti igralec, potem
potrebuješ veliko
vaje, kako nastopati.
Ko greš na fakulteto,
veš, kako predstaviti
svoje delo pred
drugimi.
Zelo pomembno je
bilo, da smo razvijali
samozavest. Če
želimo postati
zdravniki ali
odvetniki, potem
moramo že sedaj
razvijati samozavest,
le tako bomo v
bodoče dovolj
prepričljivi pred

sodelovanje z drugimi
skupinsko delo v
prostem času

FS2/E93

FS2/E94

nastopanje
predstavitve

samozavest
prepričljivost

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole
povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja

doživljanje
učenja
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FS2/E95

FS2/E96

svojimi strankami.
Enkrat v prihodnosti
bi si želel sodelovati
na Evrovoziji in sedaj
vem, kakšen je proces
ustvarjanja
pesmi/skladbe; sicer
pa bi me pri tem
čakale še kvalifikacije,
ki so seveda zelo
zahtevne.
Dobro je bilo, da smo
dobili veliko
komentarjev.

proces ustvarjanja

povezava
znanja z
življenjem in
delom izven
šole

doživljanje
učenja

pomen opisnih
komentarjev

opisne in
številčne
ocene

preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen

FS2/E97

Dobro je bilo tako,
kot je bilo.

zadovoljstvo

opisne in
številčne
ocene

FS2/E98

Še naprej si želim, da
bi dobili opisne
komentarje.

opisni komentarji

opisne in
številčne
ocene

FS2/E99

Tudi od drugih.

pomen opisnih
komentarjev

opisne in
številčne
ocene

ocene

opisne in
številčne
ocene

FS2/E100 Ne, ocen nikakor
nismo pogrešali.
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FS2/E101 Ja, vse ste nam
razložili.

zadovoljstvo

opisne in
številčne
ocene

FS2/E102 Komentarji so veliko
boljši in dovolj smo jih
dobili.

pomen komentarjev

opisne in
številčne
ocene

FS2/E103 V opisnih ocenah smo
zvedeli čisto vse, kaj
nam že gre in kaj bo
treba še izboljšati.

pomen opisnih ocen

opisne in
številčne
ocene

FS2/E104 Ko dobiš le številčno
oceno, res ne veš, kaj
izboljšati.

Številčna ocena ni
dovolj

opisne in
številčne
ocene

preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
preverjanje
in
ocenjevanje
v odnosu do
znanja in
ocen
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Priloga 18: Kodiranje tretjega pogovora v fokusni skupini

ENOTA
FS3/E1

FS3/E2
FS3/E3

FS3/E4

FS3/E5

FS3/E6

FS3/E7

FS3/E8
FS3/E9

FS3/E10

PREPIS BESEDILA
Najbolj všeč mi je bilo
drugo uro, ko smo
pričeli ustvarjati
glasbene vsebine v
impresionizmu. Takrat
smo zapisovali glasbo in
se hkrati učili, ko smo
preizkušali, kaj dobro
zveni. To je nekaj, kar te
resnično pritegne.
Pa takrat, ko preizkušaš
različne tonalitete.
Ustvarjanje … čeprav so
pravila, se še vedno
lahko svobodno izražaš.
Všeč mi je bilo, da sem
lahko narisala
impresionistično sliko.
Všeč mi je
impresionizem in všeč
mi je bilo ustvarjanje
glasbe v tem stilu.

kode
ustvarjanje

podkategorije
zadovoljstvo

kategorije
ustvarjalnost

preizkušanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

svobodno
izražanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

ustvarjalno
izražanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

ustvarjanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

Ni se mi zdelo prav nič
drugače od ustvarjanja
glasbe, ki ti je všeč.
Ustvarjanje glasbe je
bilo zabavno.

ustvarjanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

ustvarjanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

Všeč mi je bilo izvajanje
glasbe.
Dobro je bilo 3. uro, ko
smo točno vedeli, kaj in
kako.

izvajanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

ozaveščanje
učnega procesa

zadovoljstvo

ustvarjalnost

Včasih se mi je zdelo
nesmiselno načrtovati

nesmiselnost

nezadovoljstvo ustvarjalnost

dejavnostno
učenje

v
impresionističnem
stilu

zabavno
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končni izdelek. Ker so v
umetnosti vsi končni
dosežki unikati, menim,
da se jih ne da natančno
napovedati.
FS3/E11

načrtovanja
končnega
umetniškega
izdelka

Tudi, če ga načrtuješ, bo nesmiselnost
načrtovanja
končni rezultat po vsej
verjetnosti precej
drugačen od
načrtovanega.
lastna pot
Sledil sem svojim
idejam.

nezadovoljstvo ustvarjalnost

zadovoljstvo

ustvarjalnost

FS3/E13

Všeč mi je bilo, ker smo
bili aktivni.

dejavnostno
naravnan pouk

zadovoljstvo

ustvarjalnost

FS3/E14

Ker smo ustvarjali.

ustvarjanje

zadovoljstvo

ustvarjalnost

FS3/E15

Pomembno je, da sam
preizkusiš stvari in sam
najdeš pot do
razumevanja le-teh.

samostojno
odkrivanje

lastna
spoznanja

doživljanje
učenja

FS3/E16

Lastna pot je
pomembna zame.

samostojno delo

lastna
spoznanja

doživljanje
učenja

FS3/E17

Pomembno je, da imaš
možnost
eksperimentiranja in
improviziranja, tako kot
je pri glasbi bilo. Če
moraš le sedeti in
poslušati učitelja, ne
odneseš kaj dosti. Sicer
pa dvomim, da učitelje,
ki le govorijo, sploh kdo
posluša.

dejavnostno
naravnan pouk

lastna
spoznanja

doživljanje
učenja

FS3/E18

Stvari želim odkriti sam.

samostojno
odkrivanje

lastna
spoznanja

doživljanje
učenja

FS3/E19

Ko ugotovim, kaj
moram storiti, da

samostojno
odkrivanje

lastna
spoznanja

doživljanje
učenja

FS3/E12
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skladba bolje zveni.
FS3/E20

Dobro je bilo ustvarjati
svojo glasbo in izraziti
tisto, kar si želel.

lastno ustvarjanje

Ustvarjanje nam je
omogočilo, da smo se
svobodno izražali in
imeli možnost
razmišljati, v katero
smer bi želeli iti.
Všeč mi je bilo, ker sem
lahko sam napisal
besedilo.

FS3/E23

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

svoboda
razmišljanja in
ustvarjanja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

lastno besedilo

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

Dobro je bilo, ker smo
lahko ustvarjali za kateri
koli inštrument.

svobodna izbira
inštrumentov

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E24

Bilo je drugače kot pri
večini ostalih
predmetov, kjer
najpogosteje sedimo in
sprejemamo
informacije, ki jih
posreduje učitelj. Ta
način učenja, ko
dejansko narediš nekaj,
podobno kot pri fiziki,
ko narediš nek
eksperiment, pa je
veliko bolj zabaven.

dejavnostno
naravnan pouk

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E25

Ni mi všeč pouk, ko
moramo le poslušati
teorijo in informacije in
si potem vse to
zapomniti, memorirati.
Pomembna je predvsem
uporaba tistega, kar se
naučiš, ko dejansko veš,
kako to sam lahko

dejavnostno
naravnan pouk

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E21

FS3/E22

izražanje

uporaba znanja

boljše
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uporabiš. Na ta način se
poveča tvoje
razumevanje in tudi
zapomniš si veliko več.

razumevanje in
zapomnitev

FS3/E26

Če je pomembno le, da
si nekaj zapomniš,
potem ne razmišljaš o
tem, kako bi to stvar
uporabil. Zadovoljiš se
preprosto s tem, da
nekaj veš na pamet. Ko
pa opazuješ, kako
nastaja tvoja skladba in
vidiš svoj napredek,
takrat učenje dobi nov
smisel.

razvijanje
metakognitivnih
procesov osmišlja
učenje

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E27

Zame pa je bilo najbolj
zanimivo izvajanje
skladbe, ki sem jo sama
napisala.

glasbeno
izvajanje

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E28

Zelo sem užival, ko sem
ustvarjal. Bilo je zelo
zabavno, še posebej me
je veselilo, ker sedaj
vem, kaj pomeni biti
skladatelj.

vloga skladatelja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E29

Biti v vlogi skladatelja je
prečudovito, krasno.

biti v vlogi
skladatelja

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E30

Bilo je zabavno.

zabava

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E31

No, v skupini pa vedno
en član prevzame
iniciativo, vedno ima en
več dela kot ostali.

skupinsko delo

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

vloge
posameznikov
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FS3/E32

Skladatelji svojih del
pogosto ne izvajajo,
zame pa je bilo prav to
najpomembnejši del.

izvajanje

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E33

Sedaj vem, kaj vse
delajo skladatelji.

vloga skladateljev

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E34

Gre za poklic, kjer lahko
veliko ustvarjaš.

ustvarjalne
možnosti
skladateljev

ustvarjanje
glasbenih
vsebin

doživljanje
učenja

FS3/E35

Najtežje je bilo vztrajati,
ko nam je šlo zelo
počasi.

vztrajanje

vztrajanje

doživljanje
učenja

Najtežje je bilo vztrajati,
ko si se soočil s
težavami.

vztrajanje

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E37

Včasih nimaš idej.

pomanjkanje idej

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E38

Bilo je zahtevno, ko ti ni
in ni šlo.

zahtevno delo

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E39

Najtežje je bilo ustvariti
nekaj novega in ne
kopirati.

ustvarjanje
nečesa novega

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E40

Ko ustvariš nekaj
novega in se nekomu
drugemu zdi, da je to že
nekje slišal. To je
največji problem, ker ti
veš, da je melodija
resnično tvoja, drugi pa
niso v to prepričani.

ustvarjanje
nečesa novega

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E41

Težko je ustvariti
melodijo, ki zveni kot
nekaj novega.

ustvarjanje
nečesa novega

vztrajanje

doživljanje
učenja

FS3/E36

počasi

težave
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FS3/E42

Menjava skupine se ne
splača.

prehajanje med
skupinami

prehajanje
med
skupinami

doživljanje
učenja

FS3/E43

To ne deluje. Ko greš iz
ene skupine v drugo, ti,
ko se zopet vrneš,
rečejo, da te ne
potrebujejo več, čeprav
si morda na začetku
prispeval svojo idejo, na
kateri temelji njihova
skladba. Zares težko se
je prilagoditi skupini, ko
jo za nekaj časa
zapustiš, in se potem
zopet vrneš vanjo.

prehajanje med
skupinami ne
deluje

prehajanje
med
skupinami

doživljanje
učenja

FS3/E44

Opisne ocene veliko več
povejo.

opisne ocene

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E45

Za naše delo so
resnično pomembne le
opisne ocene.

opisne ocene so
primernejše

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E46

Številčne ocene niso
številčne ocene
niso primerne
primerne, ker nam ne
povedo ničesar o našem
delu.

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E47

Ne, ocen nismo
opisne ocene so
pogrešali. Skladbo, ki jo primernejše
ustvariš, ali esej, ki ga
napišeš, je nemogoče
oceniti s številko. Sicer
pa, ali res lahko nekomu
poveš, da je bil njegov
ustvarjalni dosežek za 6
ali 7.

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

prezahtevno
prilagajanje novi
skupini
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FS3/E48

Umetniško izražanje ni
mogoče oceniti s
številčno oceno.

opisne ocene so
primernejše

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E49

Npr. pri angleščini
preveč ocenjujejo
vsebino.

ocenjevanje

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E50

Včasih je pomembno,
da tovrstno delo
vrednoti več učiteljev.
Tako je vrednotenje
nekoliko bolj
objektivno. Namreč
vsak učitelj vidi stvari na
svoj način.

delo, ki ga
vrednoti več
učiteljev, je
objektivnejše

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E51

Ocene nas sicer včasih
motivirajo, vendar pa
ustvarjalnosti ne
moremo ocenjevati s
številčnimi ocenami.

opisne ocene so
primernejše

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E52

Dobili smo veliko
povratnih informacij,
kar je bilo zelo
pomembno za naše
delo. Povratne
informacije smo dobili
tudi o našem odnosu do
dela in na čem moramo
še graditi.
Številčnih ocen nisem
prav nič pogrešal.

pomen povratnih
informacij

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

številčne ocene

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

Tudi našim refleksijam
so vedno sledile
povratne informacije,
zapisane v razvojnih

pomen povratnih
informacij

opisne in
številčne
ocene

preverjanje in
ocenjevanje v
odnosu do
znanja in ocen

FS3/E53

FS3/E54
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delovnih zvezkih. Brez
njih ne bi dosegli veliko.
Težko si predstavljam
učenje brez njih.
Za nas je zelo
pomembno, da sami
odkrijemo stvari in
pridemo do spoznanj.

boljši dosežki

lastno odkrivanje

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E56

Mislim, da je dobro, da
najprej dobimo
možnost, da si
vzamemo toliko časa,
kot menimo, da ga
potrebujemo.

dovolj časa

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E57

Mislim, da je bilo dobro, dovolj časa
da smo v prvem učnem
sklopu imeli toliko časa,
kot se nam je zdelo, da
lastna spoznanja
ga potrebujemo za
ustvarjanje skladb. To
nas je privedlo do
lastnih spoznanj, da je
načrtovanje
pomembno. Če bi že v
prvem učnem sklopu
samoregulirali in
načrtovali svoje učenje,
potem do teh spoznanj
ne bi prišli. In to ne bi
bilo dobro, saj je za nas
zelo pomembno, da
sami odkrijemo stvari in
pridemo do svojih
spoznanj.

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E58

Lahko bi nam to
povedali, a to ne bi bilo
dovolj.

lastna spoznanja

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E55
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FS3/E59

Zelo dobro je, da smo
prišli do teh spoznanj iz
svojih lastnih izkušenj.
Če bi se o tem le
pogovarjali na začetku
oz. če bi o pomenu tega
kje prebrali, ne bi bilo
enako. Tako pa bomo
vedeli za vse življenje.

lastna spoznanja

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E60

Ko se začneš zavedati in
razmišljati o učenju, o
tem, kaj se dogaja v
tvojih mislih, učenje
dobi večji smisel. Poleg
neke teme se naučiš
tudi nadzorovati svoje
delo in iskati pot, na
katero se želiš podati.

metakognicija
osmišlja učenje

lastne izkušnje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E61

Tudi več smo dosegli
zato.

boljši dosežki

učni dosežki

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E62

Poleg neke teme se
naučiš tudi, kako
nadzorovati sebe in
smer, v katero želiš iti.

lastni nadzor

načrtovanje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E63

Ker smo samoregulirali
svoje učenje, smo
dosegli boljše dosežke.

samoregulacija
omogoča boljše
dosežke

učni dosežki

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E64

Ne zdi se mi dobro, da
moram pri umetniških
predmetih vse
načrtovati.

nesmiselnost
načrtovanja

načrtovanje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E65

Ko sam reguliraš svoje

pomen

učni dosežki

mnenja

za vse življenje
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samoregulacije
učenje, še posebej je
bilo to dobro, ker sem
bil sam, ti nihče ne
govori, danes moraš
storiti to, naslednjič
ono. In to mi je bilo zelo
všeč. Tako sem
poskrbel, da sem se
najprej umiril, globoko
vdihnil in razmislil, kaj je
tisto, kar želim v
določeni uri doseči,
razviti.

učencev o
samoregulaciji

FS3/E66

Vedno vem, kaj in kako
se moram učiti in vedno
prevzamem
odgovornost zase. Ne
potrebujem nikogar, ki
bi bdel nad menoj.

prevzem
odgovornosti za
svoje delo

učni dosežki

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E67

Na začetku sem izdelal
svoj načrt, ta načrt
potrebujem, to je bilo
zame velikega pomena,
tako organiziram svoje
delo.

izdelava načrta

načrtovanje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E68

Zame je pomembno, da
naredim načrt v svoji
glavi.

izdelava načrta

načrtovanje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E69

V zadnjem učnem
sklopu, ko smo zvedeli,
koliko ur imamo še na
razpolago, sem začutila,
da je časovno
načrtovanje zelo
pomembno.

časovno
načrtovanje

načrtovanje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E70

Ko sam reguliraš svoje
učenje, dejansko
razmišljaš o tem,

pomen
samoregulacije

refleksija

mnenja
učencev o
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samoregulaciji

kakšno znanje
potrebuješ in kaj se
moraš naučiti. Če ti
učitelj pove, kaj je to, se
sicer to naučiš, vendar
pa ne razmišljaš o tem,
kako ti bo to služilo pri
tvojem delu. V tem tudi
ne zaznaš neke
uporabne vrednosti.
FS3/E71

Jaz pa vidim veliko
vrednost predvsem v
refleksiji. Ko pogledam
nazaj, takrat hkrati
gledam tudi v
prihodnost in
razmišljam, kaj bom
naslednjič spremenila.

FS3/E72

pomen refleksije

refleksija

mnenja
učencev o
samoregulaciji

Ko imaš opravka z
pomen
samoregulacije
načrtovanjem svojega
dela, organizacijo in
časovno razporeditvijo,
učenje dobi večji smisel.
Vse to namreč lahko
preneseš v svoje
življenje in ti lahko v
pomaga, da v življenju
dosežeš več.

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E73

Glasbeno znanje in
izkušnje, ki smo jih
pridobili, so bile najbolj
dragocene.

pomen
glasbenega
znanja in izkušenj

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E74

Sedaj vemo, kako
poteka delo v skupinah,
kako dragoceno je
izmenjati ideje.

pomen
skupinskega dela

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E75

Dejstvo, da se nismo
bali povedati resnice o

resnica

izkušnje za

mnenja
učencev o
287

delu drug drugega.

življenje

samoregulaciji

FS3/E76

Nismo se lagali, dajali
smo iskrene povratne
informacije.

iskrene povratne
informacije

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E77

Če potrebuješ iskreno
iskrene povratne
informacije
mnenje in sošolcem to
poveš, ga boš tudi dobil.

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E78

Izkusiti, kako poteka
celoten proces
ustvarjanja nečesa
novega, je izkušnja, ki
nam bo še kako prav
prišla v življenju.
Razumeti glasbo, npr.
če delaš v neki firmi, ki
bo potrebovala glasbo
za reklamno sporočilo,
potem je pomembno,
da razumeš osnove
glasbe. Lahko sicer
najamejo nekoga, ki jo
bo ustvaril, a je vseeno
pomembno, da sam
razumeš kompozicijski
proces.
Védenje, da so prav te
informacije
najdragocenejše.
Pomembno je, da lahko
sošolcem rečeš:
»Poslušajte, od vas
potrebujem iskreno
mnenje o mojem delu«
in ga tudi dobiš. To je
dragocena informacija
za življenje; naučili smo
se povedati svoje
mnenje brez olepšav.

izkustvo
ustvarjanja

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

globlje
razumevanje

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E79

FS3/E80

glasbe

pomen povratnih
informacij

učenje za življenje
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FS3/E81

Iskreno vrednotenje
našega dela, ne da bi
sodili delo drug
drugega, je bila največja
izkušnja, ki jo bom
ponesla s seboj v
življenje.

iskrene povratne
informacije

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E82

Ustvarjanje glasbe je
veliko bolj zabavno, kot
si misliš na začetku.

ustvarjanje je
zabavno

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E83

So stvari, ki jih lahko
izraziš le z glasbo.

edinstvenost
glasbenega
izražanja

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E84

V mislih odideš drugam.
Ko želiš nekaj izraziti, se
usedeš za klavir in to je
zelo sproščujoče. Ne gre
le za opravljanje
domače naloge, ravno
obratno. Takrat, ko se ti
zdi, da je vsega preveč,
greš lahko v svoj
prostor, narediš nekaj
zase in izraziš tisto, kar
nosiš v sebi.

glasbeno
izražanje kot
sproščanje

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E85

Vedenje, da pri
ustvarjanju ne gre
vedno za pripoved neke
zgodbe življenja, ampak
bolj za izražanje barv
življenja. Na primer, za
izražanje vtisov, veselja,
žalosti …

lastno izražanje

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

FS3/E86

Da so različni načini
izražanja v življenju,
npr. svoja občutja lahko
izraziš skozi

različni načini
izražanja

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji

izražanje
notranjih
občutkov
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impresionizem.
FS3/E87

Sedaj vem, kaj lahko
storim v trenutkih, ko
sem na primer v
depresiji. Igranje
inštrumenta je povsem
nekaj drugega in ti v
tem primeru ne
pomaga, izražanje skozi
ustvarjanje pa je precej
drugače in ti lahko zares
pomaga.

glasbeno
izražanje kot
pomoč sebi

izkušnje za
življenje

mnenja
učencev o
samoregulaciji
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