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POVZETEK

»Orff-Schulwerk« kot elementarna oblika glasbeno-gibne vzgoje, katere izvajanje je pogojeno
z delom v skupini, poleg napredka na področjih glasbenega razvoja omogoča tudi
pridobivanje veščin komuniciranja z glasbenim jezikom. Orff (2002b) ga na osnovi trditve, da
izhaja globoko iz človekovih notranjih doživljanj, imenuje »praglasba«.
Cilj doktorskega dela je opisati vpliv narativne paradigme in teorije dialoga na glasbeni jezik,
kot ga omogoča »Orff-Schulwerk«. V raziskavo je bila vključena skupina otrok prvega triletja
osnovne šole, s katerimi smo oblikovali učne ure v obliki interesne dejavnosti. Kot učiteljica
teh otrok sem v skladu s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji upoštevala, da se »OrffSchulwerk« odvija v pedagoškem procesu v interakciji med menoj in udeleženimi otroki. Da
bi znotraj tega odnosa dosegla zastavljene cilje, sem raziskavo zasnovala kot fenomenološko
študijo primera. Ta način raziskovanja je pripeljal do podatkov, ki so omogočili vpogled v
doživljanje vseh udeležencev in v nadaljevanju skozi kvalitativno analizo do oblikovanja
ustreznih kategorij in spoznavanja odnosov med njimi.
Zaradi zagotavljanja čim večje objektivnosti fenomenološke študije je načrt raziskave
prestopil okvir slovenskega kulturnega okolja. V ta namen je bila izpeljana multikulturna
kvalitativna študija z vključitvijo tujih pedagogov »Orff-Schulwerka«. Z njihovim prispevkom
se uvid v raziskovano področje še poglobi in izpostavi tiste elemente, ki niso odvisni od
kulturnega okolja.
Rezultat celotne raziskave je utemeljena teorija, ki eksplicira narativne in dialoške
doživljajske procese vseh udeležencev v procesu »Orff-Schulwerk«. Izsledki kažejo, da je
spoznavanje glasbenega jezika z vstopanjem v kakovostne medsebojne odnose dolgotrajen
postopek, v katerem se neprestano prepletajo elementi narativnosti in dialoškosti. Čeprav gre
za elementarno glasbo, analize kažejo, da se je morajo udeleženi otroci šele učiti. Ta izsledek
je v nasprotju z Orffovo postavko, ki »Orff-Schulwerk« opisuje kot enovitost govora, petja,
giba in igre na glasbila kot prvobitno stanje, ki izhaja iz samega otroka kot del njegovega bitja
(Orff, 2002a). Izsledki raziskave pokažejo tudi, da na učenje vpliva drža učiteljev, ki s svojimi
vnaprejšnjimi pričakovanji posegajo v pedagoški proces »Orff-Schulwerk«. Rezultati
fenomenološke študije primera skupaj z rezultati multikulturne kvalitativne študije potrjujejo,
da različnost kulturnih okolij ne vpliva na držo učiteljev »Orff-
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Schulwerka« in ne povzroča razlik v pedagoškem delovanju, izkaže pa prisotnost empatičnih
odnosov s strani pedagogov do vseh udeležencev v skupini in razkrije dejstvo, da učitelji
»Orff-Schulwerka« k poučevanju pristopajo z lastno potrebo po komuniciranju. Pomemben
rezultat raziskave je tudi ugotovitev, da je delo z glasbili, ki jih uporabljajo udeleženci pri
delu po »Orff-Schulwerku«, v pedagoškem procesu povezano z izražanjem osebnih glasbenih
čutenj in kot tako omogoča individualen vpliv posameznika na komuniciranje.
Doktorsko delo pripomore k spoznanju, da je »Orff-Schulwerk« primer izrazitega
izkustvenega poučevanja in učenja glasbe, ki s stimulativnim okoljem omogoča spodbujanje
ustvarjalnosti, inovativnosti in še predvsem učenja socialnih kompetenc ter zavedanja
lastnega kulturnega izročila. Potrjuje glasbeni jezik kot nebesedni način komuniciranja, v
katerem udeleženci razvijajo kritično mišljenje, zmožnosti reševanja problemov, prevzemanja
odgovornosti in tudi upravljanja s čustvi.

Ključne besede: »Orff-Schulwerk«, narativna paradigma, teorija dialoga, prvoosebno
doživljanje, nebesedno sporočanje, glasbena vzgoja
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SUMMARY

“Orff-Schulwerk” as elementary form of music-movement education, the implementation of
which is conditioned by group work, enables not only progress in areas of musical
development but also acquisition of music-language communication skills. Based on assertion
that it originates deep in a person's inner experiencing, Orff (2002b) calls this music language
“primeval music”.
The aim of this doctoral thesis is to describe the influence of the narrative paradigm and the
theory of dialogue to musical language as enabled by “Orff-Schulwerk”. The study involved a
group of children from the first three grades of primary school. The lessons they attended
were designed as extra-curricular activity. As the teacher of these children I took into account
the fact, in line with the defined research questions, that “Orff-Schulwerk” takes place in
interaction between myself and the participating children. In order to achieve the defined
objectives within this relation, I envisaged my research as a phenomenological case study.
This research method made it possible to collect data which enabled insight into experiencing
of all participants and, in the next phase, through qualitative analysis, led to formation of
adequate categories and learning about relations among them. In order to ensure the
maximum objectivity of the phenomenological study, the research plan exceeded the
boundaries of the Slovenian cultural environment. To this end, a multicultural qualitative
study was conducted, involving foreign teachers practicing “Orff-Schulwerk”. Their
contribution deepened the insight into the subject researched and highlighted those elements
which do not depend on cultural environment.
The result of the overall study is a grounded theory which explicates the narrative and
dialogical processes of everyone taking part in the “Orff-Schulwerk” process. The findings
show that the acquisition of musical language by engaging in quality interpersonal
relationships is a lengthy procedure during which elements of narrativity and dialogicality
constantly intertwine. Even though this music is elementary, analyses show that children have
yet to learn it. This finding contradicts Orff’s supposition which describes “Orff-Schulwerk”
as uniformity of speech, singing, movement and instrument playing which is the primeval
state that stems from the child itself as part of the child’s being (Orff, 2002a). The research
findings also indicate that learning is influenced by the attitude of teachers who with their
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anticipated expectations interfere with the “Orff-Schulwerk” pedagogical process. The results
of the phenomenological case study, together with the results of the multicultural qualitative
study, confirmed that differences between various cultural environments do not influence
“Orff-Schulwerk” teachers’ attitude and do not cause differences in their activity as teachers,
however they show presence of emphatic attitudes of teachers towards everybody in the group
and uncovers the fact that “Orff-Schulwerk” teachers approach teaching with their own need
to communicate. One important result of the study is also the finding that in the pedagogical
process, working with instruments used by participants in “Orff-Schulwerk” serves to express
personal musical feelings and as such allows individual influence in the process of
communication.
This doctoral thesis contributes to recognition that “Orff-Schulwerk” is an example of
experiential music teaching and learning which, with a stimulating environment, enables
promotion of creativity, innovation, and, in particular, acquisition of social competences and
awareness of one’s own cultural heritage. It affirms musical language as a type of non-verbal
communication in which participants develop critical thinking, problem-solving skills and the
abilities to take on responsibility and to manage emotions.

Key words:
“Orff-Schulwerk”, narrative paradigm, theory of dialogue, first-person experience, non-verbal
communication, music education
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1

UVOD

»Orff-Schulwerk« (od tu dalje »OSW«) kot način glasbeno-gibalne vzgoje uporablja raznolike
ekspresivne izraze glasbenega jezika. Njegova neomejenost na določeno kulturno okolje in
adaptiranost v različna jezikovna območja potrjuje, da v delu po »OSW-u« oživljajo prvobitni
glasbeni elementi. Z njimi koeksistirajo tudi drugi izrazni mediji, kot so gibanje in ples, govor
v izmišljarijah, naracijah, pesništvu, drami ter likovna umetnost. Ob vsem naštetem je
nesporno, da »OSW« obstaja v integrativnem razvijanju mnogoterih oblik inteligenc.
Namen doktorskega dela je razložiti koncept »OSW-a« z ozirom na njegovo izključno
delovanje v skupini. Z mislijo, da niti dve srečanji med ljudmi nista enaki – da se torej nobena
dialoška situacija ne more ponoviti in da je srečanje v odnosu med učiteljem in učencem
vsakič vzpostavljeno na novo, bom raziskovala tiste razsežnosti »OSW-a«, ki segajo izza
vidnih in slišnih dejavnosti in se dotikajo doživljanja posameznikov ob vpetosti v skupno
muziciranje. To področje ostaja do sedaj še neraziskano; iz lastnega pedagoškega dela v
dolgoletni praksi predpostavljam, da bi prav študija doživljanja dialoških dimenzij omogočila
globlje razumevanje »OSW-a«, ki ni omejeno na zunanjo obliko glasbenega komuniciranja,
pač pa predstavlja medsebojnost notranjega dejanja – v čemer obstaja bistvo skupinskega
ustvarjanja.
Vzporedno z raziskovanjem ustvarjalnega procesa v »OSW-u« bom izpostavila tudi pereč
problem, da orffova glasbila v praksi pogosto uporabljamo na napačno razumljen način.
Menim, da je za optimalno izvajanje »OSW-a« potrebno rabo orffovih glasbil na novo
osvetliti in pokazati na njen izvorni pomen.
Ugotovitve študije bodo omogočale vpogled v izkustveno učenje glasbe in v posameznih
učnih okoljih razširile zavedanje vzgojiteljev in učiteljev o vseh, do sedaj morda spregledanih
učinkih delovanja dialoškega poučevanja po konceptu »OSW«. Da bi se pedagogi preko
izsledkov študije čim bolj uspešno osredotočili na iskanje načina skupnega ustvarjanja glasbe
kot osrednje dejavnosti v »OSW-u«, bom tudi sama v študiji izhajala iz prvoosebnega
raziskovanja in razložila svojo lastno udeleženost v pedagoškem procesu.
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2

»ORFF-SCHULWERK«

»OSW« je način glasbeno-gibalne vzgoje, ki sta ga konceptualno osnovala Gunild Keetman1
in Carl Orff. Prvotno ni bil zasnovan v kurikularnem smislu za doseganje določenih
standardov znanj ali pa za določeno starostno skupino, saj je izhajal zlasti iz umetniških
nagibov obeh avtorjev. S tem je postal prostorsko in časovno neomejen; njegova »življenjska
moč« (Sangiorgio, 2010, str. 145) leži v možnostih stalnega razvoja, v spremembah in
prilagajanjih »antropološkim koreninam človekove muzikalnosti« (ib.). Kot takšen obstaja, se
spreminja in širi še danes, ko od idejnih zametkov mineva že več kot tričetrt stoletja. Njegovo
široko zastavljeno temeljno izhodišče dovoljuje tudi v različnih kulturnih okoljih takšno rabo
glasbenega jezika in izraznih oblik, ki so specifične za vsako posamezno kulturno okolje.
Vsem je namreč skupno to, da izhajajo iz skupinskega ustvarjanja glasbe z določenimi (bolj
ali manj ozaveščenimi) zakonitostmi. »OSW« je torej, kot meni Sangiorgio (ib.), »še danes
nedokončana totaliteta mnogih doprinosov posameznikov in skupin po vsem svetu. Je delo v
stalnem nastajanju, dinamična in razvejana mreža doživetij in izkušenj…, ki jo povezuje 'le'
skupna ideja v izhodišču«.
Koncpet glasbeno-gibalne vzgoje »OSW« je zapisan v petih knjigah s partiturami za lastna
glasbila, orffova glasbila, glasove, kljunaste flavte, godala, v nekaterih primerih tudi kitaro,
improvizirana glasbila, ljudska glasbila, kozarce (gl. pogl. 2.4). Notne primere sta Orff in
Keetmanova izpisala glede na glasbeno-gibalne dosežke, ki sta jih v praksi razvila v skupinski
1

Gunild Keetman (1904–1990) je pri nastanku »OSW-a« odigrala vidno vlogo. Kot poustvarjalka in skladateljica
Pri nastajanju »OSW-a« je Keetmanova naredila pomemben napredek z vodenjem televizijskih oddaj, še
posebej pa s komponiranjem glasbe na način, ki je poustvarjalcem puščal veliko možnosti soustvarjanja. Delež
opusa v »OSW-u« med Orffom in Keetmanovo ni dokončno določen, saj je pripisovanje avtorstva še vedno v
teku. Keetmanovi v splošnem pripisujejo dela, ki vključujejo parte kljunaste flavte, in dela, v katerih so
nakazane možnosti za nadaljnjo improvizacijo; samo pripisovanje avtorstva je oteženo zaradi dejstva, da sta
svoja dela Orff in Keetmanova do končne oblike formirala skupaj, pod dokončanimi deli pa je v izdajah podpisan
v večini samo Orff. Iz istega razloga šele v zadnjih letih, ko se začenjamo bolj zavedati doprinosa Keetmanove, k
imenovanju koncepta »OSW« dodajamo tudi njeno ime in govorimo o »Orff-Keetman glasbeno-gibalni vzgoji«
ali na kratko o »ideji Orff-Keetman«.
L. 2004, ob stoti obletnici rojstva Gunild Keetman, je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekal
dvodnevni simpozij z domačimi in tujimi predavatelji o njenem življenju, glasbeni poti in doprinosu h glasbeni
pedagogiki.
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improvizaciji učenk v Günther-Schule. Temeljna ideja izvajanja partitur je v tem, da je igra na
omenjena glasbila neločljivo povezana z gibanjem in plesom ter govorom in petjem. Koncept
»OSW« je uravnan kot svojevrstno ustvarjalno delo, v katerem udeleženi najdejo praktično
neomejeno število možnosti za lastno izraznost skozi gibanje, govorno in pevsko izražanje in
igranje na glasbila in z glasbili ter končno tudi za komuniciranje v glasbenem jeziku z
drugimi udeleženci. Iz samih zapisov ni razvidno, kako naj učitelj ali vodja skupine posreduje
in razvija idejo z udeleženci, vendar pa prav »pomanjkanje« navodil predstavlja jedro »OSWa«. Osnovano je na ustvarjalnosti učiteljev oz. vodij skupin in na njihovem empatičnem
odnosu do udeležencev v skupini.
Čeprav ima ustvarjalnost učiteljev velik pomen v konceptu »OSW«, pa v petih knjigah
zasledimo konceptualno nadgradnjo tako v ritmični zgradbi posameznih del, tonskih obsegih
in harmonski strukturi primerov kot tudi v težavnostni stopnji izvajalskih tehnik. Ne smemo
pozabiti, da so vsi primeri podani kot izhodišča za improvizacijo. V prvem zvezku se nahajajo
ritmizirana besedila, ki jih izrekamo ali pojemo in spremljamo z instrumenti v pentatonskem
obsegu. Poleg tega najdemo predloge ostinatnih motivov za lastna glasbila in melodična
tolkala, krajša dela v obliki kanona, rondoja in dvo- ali trodelnih pesemskih oblik. V drugem
zvezku se dela nadaljujejo s primeri v šesttonskem obsegu in nato v jonskem modusu z
vključenimi borduni, zvočna slika se razširi z ostinatnimi motivi z vključenimi glissandi za
zvončke, harmonsko pa so primeri obogateni s povezavami med prvo in drugo stopnjo oz.
med prvo in šesto stopnjo. Na začetku tretje knjige so dela s harmonsko povezavo med
toničnim in dominantnim območjem, izpisane so predloge za spremljavo na timpanih na
omenjenih stopnjah. Kasneje je pri harmonski strukturi dodano še subdominantno območje,
tako da se zvočna slika razvije v razširjeno avtentično kadenco. V zaključku najdemo primere
z razširjenim ambitusom do septime in none. V četrti knjigi so skladbe v modalnih območjih
najprej v eolskem, nato v dorskem, frigijskem in še v lidijskem ter miksolidijskem. Glede
harmonske strukture so tu dela s povezovanjem prve in sedme harmonske stopnje oz. prve in
tretje ter nato še vseh ostalih. Peta knjiga prinaša dela v molu, najprej v naravnem in nato še v
harmoničnem. V osrednjem delu knjige so primeri z dodano četrto harmonsko stopnjo, v
zaključku pa so nanizani domiselni primeri recitativov, katerim je Orff posvečal posebno
pozornost tudi sicer v svojih večjih umetniških delih.
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V »OSW-u« ne gre le za goli notni zapis, pač pa za veliko več – gre za »oživljanje« le-tega. V
bistvu govorimo o elementarni glasbeni vzgoji po Orffu in Keetmanovi (Juhart Brdnik, 2012),
nikakor pa ne o Orffovi metodi. Dejstvo, da v petih knjigah »OSW-a« naletimo le na nekaj
skromnih napotkov o izvajanju, ne pa tudi o načinu posredovanja, lahko znova potrdi, da
kljub sistematičnemu nadgrajevanju tonskega materiala in postopnemu nadgrajevanju
glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj prevzema najpomembnejšo vlogo učiteljeva
ustvarjalna sposobnost vodenja pouka. Tako nikoli ne moremo trditi, da idejo v konceptu
»OSW« poznamo do konca, saj se skozi ves čas skupnega muziciranja neprestano prepletajo
stare in nove glasbene zamisli, udeleženci izražajo svoje lastne predstave o določeni glasbeni
temi … Pri tem se v pedagoškem procesu »OSW« pokaže več različnih, a utemeljenih
možnosti izvedbe določene glasbe ali pa udeleženi že izbranim glasbenim temam spontano
dodajajo še drugačne vsebine, kot bi jih morda pričakovali vnaprej (Zalar, 2004).
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2.1 NASTANEK »ORFF-SCHULWERKA«

»OSW« je bil zasnovan v dvajsetih letih preteklega stoletja, posamezni primeri pa so bili takoj
zatem namenjeni testiranju po berlinskih osnovnih šolah. Nato naj bi delo dokončno izpisali
in dali v tisk. Politične smernice pa so ideje v »OSW-u« spoznale za nezaželene in tako je v
popolnem zlomu leto 1945 pustilo razvaline tudi v Orffovem pedagoškem delu. Pa vendar so
Orffa leta 1948 naprosili, da bi napisal serijo oddaj »Musik für Kinder« (slov. »Glasba za
otroke«) za bavarsko televizijo. Mišljeno je bilo, da bi napisal kaj podobnega, kot je bilo delo,
ki so ga izvajali 1936. leta ob otvoritvi olimpijskih iger v Berlinu, toda takrat je bil Orff po
lastni izpovedi daleč od svojega pedagoškega dela. Zaposlen je bil s pisanjem Antigone2, dela,
s katerim je dosegel prelom v svojem umetniškem delovanju, saj je odslej o svojem
ustvarjanju govoril kot o »ante« oz. »post« Antigone. Glede na vrenje, ki se je ob tem
ustvarjanju dogajalo v njegovi notranjosti, je dolgo okleval, če bi naročilo za televizijo sploh
sprejel. Zavedal se je, da bi moral v to obsežno delo glasbene vzgoje vključiti dejavnosti
ritmičnega dela z glasom in vse prirediti že za otroke v predšolskem obdobju, česar v
Günther-Schule, kjer je skupaj s Keetmanovo udejanjal pedagoške zamisli, še niso izvajali.
Zdaj pa naj bi izhodiščna točka pri oblikovanju oddaj postali prav klici, posamezne besede,
otroška ritmizirana besedila in petje! »Odločil sem se, da bom ponudbo sprejel in jo oblikoval
po svoje,« je končno izjavil (v Jungmair, 2003, str. 115).
Spoznanja Orffa kot izrazitega glasbenega dramatika in Keetmanove kot odlične pedagoginje
so se v enovitosti govora, glasbe in gibanja v televizijskih oddajah izkazala za popoln uspeh.
S pomočjo izkušenega pedagoga in rektorja berlinske univerze Kirchmayerja in izdelovalca
instrumentov Beckersa je z novimi glasbili nastala nova glasba z otroki in za otroke. Delo, ki
je izšlo iz oddaj, so natisnili v že omenjenih petih knjigah med leti 1950 in 1954. Danes je
»OSW« adaptiran v različna kulturna območja in v sebi povezuje, kar je skupnega vsem
ljudem – materni jezik in ljudsko glasbo posameznih narodov z značilno ritmično in
melodično strukturo. Izraža se v raznovrstnih enostavnih glasbenih elementih (ostinata,
2

Ko se je Orff petintrideset let po končanju Antigone oziral nazaj, se je zavedal, da je z opero zaključil celotno
obdobje dotedanjega ustvarjanja: »Moral sem najti drugačno zvočno telo, novo osnovo, moral sem začeti
znova …« (v Rösch, 2004, str. 13) Kaže, da je bila grška tragedija še posebej primeren navdih za nov začetek, ker
je že v osnovi povezana z govorjenimi in petimi deli. Po idealu grškega gledališča je Orff v Antigoni poskušal
kolikor mogoče tesno in na svojstven način povezati besedilo, glasbo in gib (ib.) – na enak koncept se je navezal
tudi v »OSW-u«.
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borduni ipd.) ter v preprostejših glasbenih oblikah, kot so kanoni, rondoji ipd. (Jungmair,
2003). Mnogim služi kot navdih za gibanje – ples, zvočno raziskovanje, improvizacijo in
kreativnost. In, kot je poudaril Hartman (v Cole, 2007, str. 11), »je 'OSW' kot ideja bolj
usmerjena k otroku (in tudi 'otroku' v odraslem človeku!) kot h glasbi, na holističen način
zajema vsa področja umetniškega ustvarjanja od plesa, petja, instrumentalne igre do
ritmičnega govora in poezije, drame in likovne umetnosti ter odkriva skozi glasbo tudi nove
duhovne razsežnosti bivanja«.

2.1.1

GIBANJE IN PLES

Ob koncu 19. stoletja so se v družbi Združenih držav Amerike pokazale skorajda neomejene
možnosti razvoja samoiniciativnih pobud, med drugim se je začela razvijati tudi plesna
kultura. Nosilke so bile predvsem ženske, med katerimi so po letu 1900 vidno vplivale na
evropsko oz. nemško ritmiko predvsem Isadora in Elizabeth Duncan, Genevieve Stebbins in
Bess Mensendieck. Njihova vodilna misel pri plesu je bila, da lahko vsak občutek ali čustvo
prikažemo in izrazimo z določenim gibom (gibanjem) telesa. V istem času sta Institut za
ritmiko (nem. Rhythmus-Institut) ustanovila tudi brata Dohrn. Njun učitelj je bil Švicar
Dalcroze, ki je na omenjenem Institutu med leti 1911 in 1914 tudi sam poučeval (Jungmair,
2003). Dalcrozovo osnovno delovanje je težilo k slišanju glasbe na tak način, da bi
omogočalo »prevajanje« le-te v ritmično izražen gib. Menil je, da je gibajoče telo v »službi
umetnosti« (Dalcroze, 1992, str. 37) potrebno korigirati in s tem izboljševati njegove
pomanjkljivosti – da torej ni dovolj, da bi plesalec ob izražanju glasbe deloval intuitivno. Če s
to izjavo primerjamo trideset let kasnejši Orffov pogled na izhodišče gibanja v glasbi,
ugotovimo, da je bil ta diametralno drugačen, saj telesa ni videl kot nekaj pomanjkljivega, kar
bi potrebovalo popravke za pravilno delovanje, pač pa je v gibanju prepoznal neločljiv del in
celo izvor prvobitne (vrojene) glasbe (gl. pogl. 2.1.2). Vsekakor je tudi Dalcrozov vidik v
glasbenovzgojnem smislu dosegal »urejajoč« princip (Jungmair, 2003, str. 39), ki je pionirski
na področju evritmije (gr. eurythmia). Temelji na Steinerjevih antropozofskih izhodiščih in
povezuje glas, literarno besedilo in instrumentalno glasbo v prostorsko izrazno gibalno-plesno
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obliko. Je torej glasba, ki je vizualizirana in je danes vključena v walfdorfsko pedagogiko in
vzgojno-izobraževalne sisteme waldorfskih ustanov (Koban Dobnik, 2005).
V nasprotju z Dalcrozom je na prelomu stoletja l. 1896 v knjigi »Arbeit und Rhythmus« (slov.
»Delo in ritem«) Bücher (v Jungmair, 2003, str. 40) izpostavil, da se človek ne more naučiti
ritma »od zunaj«, temveč je ritem sam po sebi fenomen, ki leži znotraj človeka. Zapisal je, da
ritem ne živi le v glasbi, ampak je pomemben faktor pri celotnem človekovem delu in
bivanju, saj naj bi se človek razvil skozi gibanje pri delu, s katerim je prvenstveno povezan.
Enako je občutila tudi plesalka Mary Wigman, ki je s svojim »absolutnim« plesom kmalu
potem, ko se je oddaljila od Dalcrozove šole, navdušila plesni svet. Sodelovala je z Labanom,
nato3 pa je oblikovala t. i. »New German Dance«, s katerim je prekinila izročilo klasičnega
plesa in utrdila izvorni pomen plesa kot izraz notranjih človekovih čutenj. Ko je l. 1913 prvič
nastopila v Münchnu, se je srečala z Orffom. Ta je v umetničini popolni plesni izraznosti
takoj spoznal elementaren izraz in je menil, da ji je s plesom uspela genialna predstava ter da
je ustvarila lik, ki ga njemu kot mlademu komponistu v glasbi še ni uspelo oživiti. »Absolutni
ples Mary Wigman sem imel za izraz elementarnega, ki sem ga sam iskal v glasbi. V vse
njene plese je bila vdahnjena glasbena duša; s svojim telesom je lahko muzicirala in glasbo je
prevedla v telo. Njen ples sem občutil kot elementaren. Tudi sam sem iskal elementarno,
namreč elementarno glasbo.« (v Jungmair, 2003, str. 100)
Po prvi svetovni vojni je Orff na enak način doživel ustvarjanje Dorothe Günther. L. 1924 je
iz Hamburga prišla v München z izdelanim načrtom, da bo osnovala plesno smer, s katero se
bo oddaljila od klasičnega načina poučevanja plesa. V istem letu je spoznala Orffa in
ustanovila sta šolo z imenom Günter-Schule. Poleg osnovnega izobraževanja gimnastike je
poučevala še ritmiko in klasični ples, vse z namenom, da bi dosegla cilj, ki ga takole opisuje v
spominih: »Ko sem l. 1924 ustanovila šolo, je bil moj namen, da bi ponovno našla
vzpostavitev naravno dane povezanosti med glasbo in gibanjem, med glasbo in plesom. Ta
naj ne bi le neposredno izhajala iz umetnikovih čutenj, pač pa naj bi bila neko pedagoško
dogajanje, ki bi ponovno spodbudilo v človeku ritmični zanos, veselje do sprejemanja in
sposobnost podajanja v plesu in muziciranju.« (v Jungmair, 2003, str. 92) To idejo je do

3

Potem ko je zapustila Labanovo šolo, je Mary Wigman preživela nekaj časa v samoti švicarskih gora. Tam je
intenzivno oblikovala svoj lastni slog izraznega plesa, ki se ni nanašal na nobeno literarno ali drugače konkretno
podlago, izhajala je (le) iz izražanja čistih osebnih čutenj.
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popolnosti dojela Keetmanova, ki se je v omenjeno šolo vpisala l. 1926 in jo skupaj z Orffom
realizirala v »OSW-u«.

2.1.2 PRVINSKA GLASBA

Preussner, dekan Mozarteuma v Orffovem času, je v berlinskem Börsen-Courier 31. avgusta
1932 o nastajajočem delu »OSW« zapisal: »Onkraj vsega metodičnega teče neka elementarna
sila, za katero ne morem reči, od kod točno izvira: ali bolj iz praritmičnega ali bolj iz
praglasbenega vira. V sebi nosi glasbeno vzgojo, ki je po(v)stavljena tja, kjer je glasba še –
nema … Orff svojega dela ne začne z notirano glasbo, ampak s človekom, ki improvizira.« (v
-Jungmair, 2003, str. 114)
Orffova predstava (2002b) o izhodišču glasbene vzgoje izhaja iz prepričanja, da je v vsakega
človeka položeno »nekaj«, kar imenuje praglasba; le-ta se pri otroku oblikuje že v
najzgodnejšem obdobju, v teku let pa se prekrije s slušnimi zaznavami glasbenih tradicij iz
okolja, ki pri odraslem v večini primerov zasenčijo naravno sposobnost ustvarjanja. Iz tega
Orffovega razmišljanja nam postane kmalu jasno, da nam je iz rok ušlo nekaj, kar smo že
posedovali v »naravno otroški glasbi, tam, kjer smo se prvotno srečali s praglasbo«.
(Jungmair, 2003, str. 175). Pot do nje je po Orffu za civiliziranega človeka našega časa vedno
težje dosegljiva. Zato ni zgolj slučaj, da mi, Evropejci, ki spet iščemo celovitost glasbe,
gibanja oz. njunih skupnih korenin, posegamo po neevropski glasbi in neevropskih načinih
igre (ib., str. 181), kar seveda še posebej velja za čas nastajanja »OSW-a«.
Pri najstnikih in odraslih je iskanje prvinske glasbe v samem sebi bistveno težje kot pri
otrocih. Predolgo smo navajeni na zvrsti glasbe, kot nam jih ponujajo večinski mediji na
vsakem koraku in za vsakim vogalom. Omejena je pretežno le na sprejemanje slušnih
dražljajev od zunaj, zato je kakršnokoli »izvajanje iz samega sebe« (Orff, 2002d, str. 187) pri
odraslih precej zahteven postopek in zahteva veliko volje in občutka sprejetosti s strani
okolice. In vendar vidi Orff tudi za še tako navidezno »glasbeno brezupne« (ib.) ljudi rešitev
v tem, da izhodišče glasbe ni v sami glasbi, ampak v gibu. »Glasba pride kasneje v lastnem
slogu vsakega posameznika, iz slišanja svojega notranjega, iz glasbe bitja lastnega srca in
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diha. Tako se izkaže ritmično izrazno gibanje kot edina mogoča rešitev za oživljanje skrite
ʼnemeʼ glasbe, za čisto igro fantazije.« (Orff, 2002a, str. 170)
Varovati se moramo, da bi izvajanje t. i. primitivne glasbe v smislu preprostosti razumeli kot
korak k neevropskim danostim, kajti primitvna glasba4, kot trdi Orff, je veliko bolj v nas
samih, v naši lastni, sicer dolgo prekriti otroški glasbi, v otroku v nas. Tako kot ubrano zveni
otroška glasba po vsem svetu, tako enako ubrano zveni glasba prav vseh ljudstev; v svojem
jedru je povezana z gibanjem in brez giba si je nemogoče predstavljati glasne vzklike, klice in
petje s specifičnimi slogovnimi značilnostmi (Orff, 2002a).
Kitajski orffov pedagog Liao5, ki je bil med leti 1984 in 1987 direktor Instituta za glasbeno
raziskovanje pri Visoki šoli za glasbo v Šanghaju in je velik poznavalec stare kitajske kulture,
navaja odlomek spisa izza časa prvih začetkov stare kitajske pisave v 3. stol. pr. Kr. z
naslovom »O glasbi« (kit. Yue Ji): »Proizvajanje tonov izhaja iz človekovega srca. Tisto, kar
človeško srce poganja, je materija. Materija razgiba in oblikuje glasove, ki med seboj
uglašeno sozvenijo in se oblikujejo v (naravne) zakonitosti. Tako nastanejo toni. V tonih
muzicirati in se pri tem spojiti še z gibanjem in plesom – to je glasba.« (v Jungmair 2003, str.
158) Še predvsem pomenska je formulacija »v tonih« in ne »s toni«, ker nakazuje neločljivo
povezanost govora s petjem, plesom, upodabljanjem in igranjem v čudovito »praceloto«. V
njej se ljudje na naraven način izražajo/mo – kar pomeni, da ima v tem procesu elementarnost
osrednji pomen (ib.). Morda je Orff poznal omenjeni spis, vsekakor pa se je v svojem iskanju
biti (nem. Sein) spojil z osnovno mislijo v njej.

4

Več o izrazu »primitivna glasba« opisujem v poglavju 2.3.

5

Naixiong Liao je poleg tega, da je velik poznavalec kitajskega glasbenega izročila tudi avtor mnogih klavirskih
del za otroke in raziskovalec antropologije glasbe na Kitajskem. V osemdesetih letih je povezal sodelovanje med
Glasbenim konservatorijem v Šanghaju, Visoko šolo za glasbo v Pekingu in Carl Orff Stiftung v Münchnu. Sad
sodelovanja je nastanek kitajskega »Orff-Schulwerka«, dela s kitajskimi pesmimi in plesi, osnovanega na
pedagoškem konceptu glasbeno-gibalne vzgoje po Orffu in Keetmanovi, torej s konceptom zahodnoevropskega
sistema poučevanja glasbene vzgoje. Liao pravi, da je elementarnost glasbenega jezika v »OSW-u« povsem
preprosto povezati s kitajskim glasbenim izročilom, saj nas ta »nagovarja z naravnostjo, prvobitnostjo,
temeljnostjo, preprostostjo, brezčasnostjo.« (Liao, 2003, str. 22)
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2.1.3 MOUSIKÉ

Druga izhodiščna točka (poleg t. i. »praglasbe« oz. prvinske glasbe) v celotnem Orffovem
opusu izhaja iz grške mousiké. Značilno zanjo je, da zaobjema vse, kar sodi k izobrazbi duha,
to pa je petje, igranje na liro, pisanje, branje in tudi šolanje v gramatiki, retoriki, dialektiki ter
matematičnih vedah (Kocijančič v Platon, 2004, str. 1117). Govorjene verze izvaja na pojoč
način, torej pesnik hkrati ustvari tako pesnitev kot glasbo zanjo. Mousiké za razliko od
današnjega pojmovanja ne poudarja estetskega momenta glasbe in je do 5. stoletja pr. Kr.
tesno povezana s plesom. Po tem obdobju nastopijo t. i. »novomuziki« (ib.), ki zanemarijo ves
vzgojni element, saj želijo ustvariti dober vtis s hitro in spretno igro kitare ali piščali in brez
povezave s plesom in petjem, kar je za Platona (2004, str. 1117) »v popolnem nasprotju s
pravo umetnostjo in je za ljudi samo nečimrno slepilo«. Podobnost z današnjim časom je več
kot mogoča … Tudi v preteklih stoletjih sta se antična utemeljitev glasbe in njen pomen za
vzgojo mladih omejila »predvsem na posamezne elemente vzgoje in izobraževanja, predstave
o moči glasbe so se pojavljale le v konkretnih problemih, kot so npr. stresne situacije otrok,
pomanjkanje motivacije, pozornosti, vztrajnosti.« (Denac, 2007, str. 178)
Antična mousiké je tudi s stališča oblikovanja govora v gledališču pomemben vzgib v
Orffovih delih. Orff je pričakoval, da bodo vsi, ki bodo sledili njegovi ideji (jasno izraženi
tudi v »OSW-u«), pa najsi bodo to otroci ali odrasli, zdravi ali osebe s posebnimi potrebami,
naravno izhajali iz dihotomnosti petja – govora in gibanja – plesa (Maier, 1995) ter postali
»glasbeniki – pevci« ali »pesniki – pevci.« (Kalan, 2001, str. 9) S tem se je v svojem času ob
prelomu stoletja spontano vključil v intenzivno nemško reformno zasnovo celostnega pouka,
v t. i. »muzično gibanje« (Sicherl Kafol, 2001, str. 37), ki se je (po antičnem vzoru) uveljavilo
kot »svojevrstna sinteza glasbene, besedne in plesne umetnosti« (ib.) in je močno vplivalo na
začetke holističnega poučevanja glasbe.

10

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

2.2 IMPROVIZACIJA

Osnovni temelj elementarnosti v konceptu »OSW« je glasbeno-gibalna improvizacija, način,
pri katerem ima (za razliko od Dalcrozovega metodičnega sistema) gib vodečo ter povsem
kreativno in tvorno vlogo. Najpomembnejši glasbeni »zidak«, iz katerega izhaja vse
udejstvovanje, je ritem, ki je prvobiten in skupen vsem področjem izvajanja (gib-ples, govorpetje, igra na glasbila) in jih med seboj povezuje. Orff pravi: »Ritem je življenje zase. Ritem
se lahko s teboj le rodi, ne moreš se ga naučiti.« (v Jungmair, 2003, str. 139) Zanj je
potemtakem ritem »prasnov«, »prazačetek« in izhodišče elementarne glasbe v improvizaciji.
Poudarja, da to niso toni s svojimi značilnostmi, ampak moč produktivne fantazije v vsakem
človeku, ki mu dovoli »odpečatiti« in razkriti notranjost, jo tudi spreminjati ter mu omogočiti
živeti njegove lastne sposobnosti in njegovo lastno umetnost. Improvizacija je torej za Orffa
monolog muzicirajočega s svojim instrumentom, ko odkriva nove zvoke in jih ureja v ritmu
(Jungmair, 2003).
Wolfova (1984) je preučila, kako odrasli udeleženi v »OSW-u« vrednotijo posamezne
elemente v improvizaciji. Za »izražanje sebe« (ib.) so udeleženi navedli kot najbolj
pomembna glasbila, nato gibanje, petje in nazadnje šele govor. V sposobnosti improvizacije
pri otrocih se poglobi raziskava Kiehna (2003), ki je primerjal sposobnosti osem-, deset- in
dvanajstletnih otrok ter spoznal pomemben napredek pri desetletnikih (v primerjavi z
mlajšimi); napredek je zaznal tudi pri najstarejših otrocih v primerjavi z mlajšima skupinama.
Prav tako se je izkazalo, da so bili dečki v primerjavi z deklicami uspešnejši in da obstaja
povezava med sposobnostjo glasbene improvizacije in likovne ustvarjalnosti. Pomemben
napredek pri glasbenih sposobnostih improviziranja med sedmim in osmim letom starosti je
našel Brophy (2005), predvsem pri ritmičnih in manj pri melodičnih vsebinah. V raziskavi
Beeglove (2001) se je izkazalo, da na stilske elemente v skupinski improvizaciji vpliva
učiteljev doprinos, čeprav so se vsi udeleženi orffovi pedagogi strinjali o pomenu in definiciji
improvizacije kot o nastanku nove, v skupini oblikovane glasbe.
Kako blizu sta si glede improvizacije pedagoška pogleda in umetniško stremljenje Orffa in
Günterjeve, spoznamo v spisu slednje, v katerem ima improvizacijo za »alfo in omego« (v
Kugler, 2002, str. 157) koncepta glasbeno-gibalne vzgoje in v katerem piše, da sta ples in
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gibanje v najbolj živi obliki vedno vezana na »primitivna«6 glasbila. Samo po sebi je umevno,
da cilj ni samostojna dokončno oblikovana kompozicija, pač pa veščina in spretnost izvajanja
brez predhodne priprave. Pri tem naravno dane sposobnosti niso odločujočega pomena; bolj
pomembna je gotovost, ki jo – če jo – daje izvajalska skupina ob doživljanju komunikacije z
glasbenim jezikom, kajti šele to omogoča sproščeno in ustvarjalno delovanje. Pomembna je
predvsem v začetni fazi navajanja na improvizacijo, saj z omejenim in preglednim tonskim
materialom in s preprostimi ritmičnimi zidaki ustvarimo novo kompozicijo na način, ki ga
orffovi pedagogi obudijo s kratkim vzklikom: »Preprosto – (iz)igrajmo se!« (nem.: »Einfach
draus los spielen!«) (Hartmann, 2010, str. 10) Znanje, ki ga s tem pridobimo, je lahko podlaga
kasnejšemu komponiranju, kot to nakazujejo tudi nekatere redke notice v uvodih v posamezne
zvezke »OSW-a«. Vsekakor je pojem zelo ustrezno in duhovito opisal Goodkin (2010, str.
13): »(Improvizacija) je dejanje odkrivanja tega, kar si vedel, še preden si vedel, da veš.«

2.2.1 RITEM KOT IZHODIŠČNI ELEMENT

Da je izvajanje ritma fenomen izražanja čutenj s telesom, sta (med drugimi) uvidela že
omenjena plesalca Wigmanova in Bode. Slednji je l. 1911 v Münchnu ustanovil svojo lastno
šolo in je menil, da ritmično učenje po Dalcrozu nima nič opraviti z ritmom, da je vse le
ustanavljanje nekega »pravilnega reda« (v Jungmair, 2003, str. 40), ki je moč naše inteligence
in volje. Razlika med ritmom in »pravilnim redom« je, da se slednjega da naučiti, ritma pa ne,
kajti ta pripada temeljnim lastnostim človeškega bivanja. Bode razlikuje med ritmom in
taktom, oz. taktovskim načinom (s tem pojmom namreč označuje metrum) in trdi, da lahko
takt merimo, ritma pa ne, saj ta nosi barvo nezavednega in je sad človekove individualne
notranjosti (v ib.). Podobno je Orff (2002a, str. 101) že v prvem članku izmed štirih, ki jih je
objavil med leti 1931 in 1933 in v katerih je opisoval svoj pogled na glasbeno poučevanje,
ugotovil, da je obravnavanje glasbe brez izhodišča v gibanju »popolnoma diletantsko«, s
čimer je kritiziral Dalcroza. Nasproti njegovemu stališču je postavil glasbo, ki izhaja iz
občutenja v gibalnih dejavnostih in ji ta niso le dodana.

6

Za izraz »primitivna« glasbila velja enako kot za izraz »primitivna« glasba, ki ga natančneje opisujem v pogl.
2.3.
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Razmišljanja o ritmu segajo daleč nazaj v čas grških filozofov. Tako pri Platonu ritem pomeni
»ureditev gibanja, zakon, v katerem se družijo človek in bogovi« (Majcen, 1997, str. 18),
Aristoksenos, pogosto proglašen za prvega glasbenega teoretika, odklanja definicijo ritma
samega po sebi s tem, ko pravi, da se »čas sam po sebi sploh ne deli« in da je za »razčlenitev
časovnega poteka veliko bolj potrebno nekaj drugega, ki le-to izvrši.« (ib.) To »nekaj
drugega« je pri Orffu (2002b) gibanje, ki ga vodijo občutja iz notranjosti človeka in katerega
imenuje ritmični red. Iz omenjenega dejstva torej metrum zanj ni le navadna in običajna
pulzacija, ki ji je podrejeno celotno življenje, pač pa veliko bolj element, ki izhaja iz človeka
na nezavedni ravni. Orff je pojasnil, da je bila glavna naloga njegovega ustvarjanja vedno v
tem, da bi nagovoril nezavedno v človeku, ne glede na to, kateri rasi ali narodnosti pripada7 (v
Jungmair, 2003, str. 128).

2.2.2 INTUICIJA V »ORFF-SCHULWERKU « IN POJEM DOŽIVETJA

Mnogi orffovi pedagogi v zapisih iz prakse omenjajo pojem intuicija. Jungmairjeva (2003) je
zapisala, da je celostno dojemanje glasbe v »OSW-u« izpostavljeno sposobnosti doživljanja in
vživljanja v času skupinskega izvajanja in improvizacije, pri čemer gre za posredovanje
lastnega intuitivnega doživetja in zaznavanje le-tega pri drugih8. Vallejo (2010) za pojem
intuicija pravi, da je poglaviten in naraven mehanizem za sproščeno delovanje, ustvarjanje in
predelovanje zamisli med potekom improvizacije (v »OSW-u«). Če kdo meni, nadaljuje
Vallejo, da sposobnosti improvizacije nima, bi jo moral poskušati razviti, ali bolje rečeno,
vrniti bi se moral k vrojenemu in jo postaviti na svoje mesto – in predvsem zgubiti strah pred
napakami. »Pozdravljene pomote,« sproščeno zapiše (ib., str. 32) – ob zavedanju, da je svoj
pogled na posredovanje glasbenega izročila razvil v Afriki med člani plemena Wagogo, ki
napake tolmačijo drugače kot mi – če jih sploh slišijo in razumejo kot napake. Vallejo (ib.) je
poudaril tudi avtodidaktični pomen imitiranja pri razvijanju glasbenih zmožnosti otrok, v
7

Tudi Trstenjak (1981) je opisoval navdih pri procesu ustvarjanja umetnine kot tistega, ki prihaja iz
podzavestnega izvora večine doživljajev.
8

Simončičeva (2010) takšno sprejemanje imenuje odkrito razumevanje neke (tuje) zamisli kot misli same po
sebi.
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katerem je zelo pomembna improvizacija z intuitivnim uvidom v glasbo. Tako, dejansko
gledano, nihče glasbe ne poučuje, pa vendar vsi končajo z učenjem glasbe. Takšen koncept
omenja tudi Goodkin (2010), ki meni, da bi tudi v sodobnih šolah v razvitem svetu morali
začenjati s predpostavko, da prihajajo v razred otroci, ki so že muzikalni9.
Trstenjak (1981, str. 105) intuitivno spoznavanje imenuje »nesklepajoče spoznavanje«, ker
takrat, ko nekaj »uzremo«, to spoznamo brez kakršnekoli vnaprejšnje postavke. Zanj je
zrenjskost ustvarjalnih ljudi nekaj tako resničnega, da razdeli ljudi v dve vrsti glede na
njihovo ravnanje. Prvi dojemajo z vidnim zaznavanjem, za druge, ustvarjalne, pravi, da se
»izpopolnjujejo vse tja do najvišjih vzponov človeškega duha in njegove izvirne
iznajdljivosti« (ib.).
Pri podajanju svojega osebnega, intuitivnega doživetja drugim nastane vprašanje, v kolikšni
meri ga lahko drugi podoživi v njegovi prvotni obliki. Jungmairjeva (2003) iz svoje
pedagoške prakse utemeljuje, da je ta proces bistveno lažji skozi identifikacijo z glasbilom in
z gibalnim izražanjem, kot se to dogaja v dejavnostih »OSW-a« s celostnim poučevanjem
glasbe. Te dejavnosti opisuje kot tiste, ki nastanejo, ko udeleženi drug drugega pritegnejo
tako, da doživljanje enega postane hkrati tudi notranja last drugih. Gre za proces, kot ga je
utemeljeval tudi Gardner (2008), ko je poleg treh umov prihodnosti (disciplinirani,
sintetizirajoči in ustvarjalni um) navedel še vzpon spoštljivega in etičnega uma, ki veljata kot
posebej pomembna »za razvoj odgovornega vedenja« (Kroflič, 2007, str. 105) in tudi za
»razumevanje ključnih vzgojnih dejavnikov« (ib.).
Celostno obravnavanje glasbe s stališča šolske situacije je opisano kot obravnavanje glasbe z
več čutili hkrati, z improvizacijo ter »skozi interakcijo s petjem pesmi, poslušanjem /…/,
igranjem na glasbila in ritmično izreko besedil« (Sicherl Kafol, 2001, str. 193), pri čemer
učenci razvijajo »glasbeni posluh in analitične sposobnosti, na osnovi katerih se oblikuje
glasbeno mišljenje« (ib.). O samem doživljanju celostnega poučevanja v »OSW-u« govorijo
raziskave, v katerih so se avtorji ukvarjali z odnosom do dela pri pouku. Borasova (1988) ni
našla statistično pomembnih razlik pri glasbenem napredku otrok v primerjavi s klasičnim
poukom, je pa poročala o bistveno boljšem odnosu do glasbe in o boljših ročnih spretnostih.

9

Ljudje imamo muzikalnost vrojeno na način, kot imamo po teoriji Chomskega vrojen gen za jezik in za
razumevanje njegove osnovne gramatične sintakse. Vrojena muzikalnost pomaga intuitivno razumeti bistvo
kvalitete glasbe, čeprav brez ene same ure glasbenega pouka (Goodkin, 2010).
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Podobno poroča tudi Siemensova (1969), ki je opisala povečan interes in posledično boljši
odnos otrok do glasbenega izvajanja, večjo priljubljenost predmeta glasba in večje veselje pri
petju in izvajanju ritmičnih vsebin. Vse to, namreč priljubljenost istočasnega izvajanja petja,
gibanja, igranja glasbil in samostojnega izmišljanja glasbe, potrjuje tudi raziskava Wolffove
(1984).

2.2.3 POMEN SKUPINE

Osrednji način dela v »OSW-u« je skupinsko izvajanje (Orff, 2008). To tako učitelju kot
učencem omogoča razvijati in poglabljati zmožnost poslušanja (drugih) in slediti zamislim
(drugih) in ima za posledico pozitiven razvoj v smeri socialne in etične vzgoje v smislu
postmodernističnega premika, ki izpostavlja pripoznanje drugačnosti in kjer ima učitelj vlogo
»nevednega«. Torej je način, kako se kot pedagog smiselno (navidezno) umakniti oz. oddaljiti
od pedagoškega procesa, dodobra oživel v ideji Orffa in Keetmanove v konceptu »OSW«.
Vpliv skupine se izraža tudi pri poseganju v individualne razlike med posamezniki. Ne gre le
za različne glasbene sposobnosti, pač pa tudi in predvsem za prilagajanje novim socialnim
odnosom, saj se moč ali nemoč odnosov v skupini izkaže, ko njeni člani presežejo osebne
(ne)naklonjenosti in (ne)simpatije in po »principu skupnosti« (Bahovec, 2005, str. 94)
postanejo »mi« (ib.). Vsak član zazna svojo lastno identiteto, s katero se predstavlja ob
skupnem delu ter doživljanju tega dela.
Orff (2002c) se je zavedal deleža notranjega nezavednega vzgiba posameznikov predvsem
med izvajanji ustvarjalnih dejavnosti v skupini. V pristnem ritmičnem izražanju pri
komuniciranju v glasbeni improvizaciji je prepoznaval čutenja posameznikov tudi v »OSWu«. O podobnih nezavednih vzgibih v povezavi z vzgojo govori tudi Kroflič (1997), ki jih
umešča izza možnosti načrtovanja vzgoje, saj nastopijo nepričakovano. Kažejo se v vrsti
»teženj, želja in napetosti, ki se oblikujejo v človeku izza zavestne sfere in do katerih je zelo
težko prodreti in jih razumeti« (ib., str. 16).
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2.3 ELEMENTARNOST

Orff je prevzel koncept »primitivne glasbe« – z nedvomno pozitivno konotacijo – iz
primerjalne muzikologije svojega časa. Kasneje ga je postopno zamenjal s terminom
elementarna glasba, vsekakor pa se je nanašal na staro ljudsko izročilo in tudi otroško glasbo,
ki v svojem izraznem in kreativnem potencialu globoko izraža načela »OSW-a« (Sangiorgio,
2010). Ko Orff govori o elementarni glasbi v »OSW-u«, ima v mislih enovitost govora, petja,
giba in dela z glasbili, kot jo lahko ustvarjajo in izvajajo tudi otroci, ne da bi se za tehnično
izvedbo kakorkoli predhodno usposabljali – torej prvobitno stanje, ki izhaja iz samega otroka
kot del njegovega bitja. Zares daleč je bil od očitkov nemških sodobnikov predvsem po
končani drugi svetovni vojni, ki so mu očitali neciviliziranost in spontane glasbene reakcije
brez razumske nadzorovanosti, saj pojem »primitivna glasba« kot predmet kritike in
napačnega razumevanja gotovo ni veljal zanj. Izraz je Orff uporabil v smislu prvobitnosti in je
imel v mislih predvsem primarno, neizumetničeno stopnjo umetnosti v katerikoli kulturi.
Elementarne situacije v »OSW-u« pogosto razumemo tudi kot način »notranjega vpogleda«
(Jungmair, 2003, str. 193). Ne morejo biti vnaprej določene in izbrane, kot jim tudi ne
moremo pripisati nekega vnaprej določenega vzorca izvajanja. V elementarnih situacijah prav
tako pričakujemo vstop nezavednih notranjih vzgibov, ki preko socialnih resničnosti
posameznikov vstopajo v svet skupine, ki muzicira. S tem se v »OSW-u« izkaže namen
postopno oblikovati avtonomno moralnost udeleženih s podporo lastnih ustvarjalnih
človekovih moči, ki jih Orff navaja tudi pri t. i. »vzgoji za človeka« (gl pogl. 3.3.6).
Glede uporabe glasbenih primerov, ki bi jih bilo mogoče oblikovati v smislu skupinske
improvizacije v elementarnih situacijah v »OSW-u«, Jumgmairjeva (2003) uvaja dva pojma,
in sicer redukcijo (nem. Reduktion) in elementarizacijo (nem. Elementarisierung). Pri prvem
pojmu gre za vrsto didaktične redukcije, ki ni preprosta poenostavitev primerov za otroke s
strani odraslih, ampak bolj raziskovanje in odkrivanje glasbenega gradiva. Pri drugem pojmu
gre za postopek ponovnega glasbenega oživljanja že poznane glasbene tvarine v odprtih in
dinamičnih situacijah. Elementarizacija je zato način pristnega in osnovnega glasbenega
izražanja pri otrocih in tudi odraslih; poleg tega Jungmairjeva (ib.) vpelje pojem
elementiranje, ki ga opisuje kot sestavljanje glasbe iz posameznih že znanih elementov –
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gradnikov, kot bi sestavljali lego kocke. Primerjavo z lego kockami navaja tudi Kugler (1995)
in pravi, da je takšna »kocka« v »OSW-u« npr. enotaktni ali dvotaktni ritmični ali pa ritmičnomelodični ostinatni motiv, nad katerimi gradimo svojo lastno (improvizirano) glasbo;
»kocka« je lahko npr. tudi kratko ritmično ali pa ritmično-melodično vprašanje, na katero
odgovarimo z novim elementom – »novo kocko«, ki jo oblikujemo v časovno enako dolgem
odgovoru ipd.
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2.4 ORFFOVA GLASBILA

»Na začetku je bil boben.« (Nem.: »Am Anfang war die Trommel.«) S temi znanimi
besedami je Sachs l. 1923 pospremil Orffa po muzeju instrumentov v Berlinu, ko mu je ta
naznanil, da se bo zaposlil v plesni šoli Dorothe Günther. Delo na videz nikakor ni bilo
primerno za mladega skladatelja, a ko je natančneje razložil koncept elementarne glasbenogibalne vzgoje, je Sachs le še dodal, da je elementarnost pač Orffova naravna prvina in da bo
v omenjeni šoli gotovo našel in nadgradil, kar že sicer izkazuje v svojih »na moč napetih
interpretacijah« (v Jungmair, 2003, str. 95). V Günther-Schule so od njega kot vodje Oddelka
za glasbo pričakovali glasbo, na katero se da plesati, in ne plesne glasbe določenih oblik. To
nalogo je izpolnil na povsem enkraten način, saj je s tem mestom pridobil idealno področje
preizkušanja svojih glasbenopedagoških zamisli (ib., str. 93).
Glasba je gibanje … – glasba je na isti ravni kot gibanje … – glasba je na isti ravni kot ritem
… – v začetku je bil ritem … – s temi enačenji je Orff (2002a) označil menjajoče se povezave
med glasbo in gibanjem. Odločujoč pomen pri potrditvi teh izjav ima izvajanje glasbe na
lastna glasbila10 (nem. Körpereigenemusik) in instrumentalno-gibalne glasbe (nem.
Bewegungsmusik). Vsak učenec bi moral po Orffovem mišljenju izvajati neko gibanje in ga
hkrati ritmično spremljati. S tem je v način glasbene vzgoje z izhodiščem v ritmičnem značaju
uvedel naravno potrebo po ritmičnih glasbilih, ki, izhajajoč iz omenjenih enačenj, niso
namenjena le malim »nespretnežem«, pač pa se telo izvajalca z njimi poistoveti; postanejo
eno samo muzicirajoče telo (Jungmair, 2003). S tem Orff potrdi, da je glasbeno-ritmični
posluh, ki izvira iz gibanja, v svoji kali uresničljiv z ritmičnimi glasbili, ki jih lahko držimo v
rokah ali pa jih pritrdimo na druge dele telesa in s pomočjo katerih v skupini spontano
nastanejo različne ansambelske zasedbe.
Z uporabo orffovih glasbil z izhodiščem v zvokih eksotičnih instrumentov naj bi se pouk v
smislu koncepta »OSW« razlikoval od vsakega konvencionalnega. Predstave in izražanje
svojega lastnega notranjega glasbenega sveta postanejo igra z glasbili, pa tudi posnemanje
postopkov v umetni glasbi je razmeroma enostavno, saj ne zahteva visoko izpiljene tehnike.
10

Lastna glasbila (nem. Körpereigeneinstrumente) imenujemo roke, noge in ostale dele telesa, s katerimi
proizvajamo zvoke in šume.
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Posebnosti teh glasbil omogočajo otrokom in odraslim številne možnosti izražanja njihovih
predstav in še nikoli slišanega »ozvočenega« doživljanja.
Pred igro na orffova glasbila se vedno učimo igrati na lastna glasbila, da bi usvojili ustrezno
tehniko igre. Poznamo štiri osnovne zvočne gibe (»ozvočene« gibe), ki so ploskanje, tleskanje
s prsti, udarjanje z dlanmi ob stegna in korakanje oz. stopanje na mestu11. Dodamo lahko
seveda še mnoge druge. Zvočni gibi so kombinirani v ostinatne vzorce in posamezne fraze, ki
jih izvajamo same ali pa v kombinacijah v dejavnostih vprašanje – odgovor, ritmičnih
kanonih, izmišljarijah, spremljavah govora, petja ali ritmiziranih besedil ali pa so
enakovredno vključeni v instrumentalno igro (Keetman, 1974).
Pri delu z otroki v razredih uporabljamo lastna glasbila, improvizirana in orffova glasbila
(Oblak, 2003a, 2003b). Že omenjena lastna glasbila uvajajo delo z improviziranimi in še
predvsem delo z orffovimi glasbili. Improvizirana glasbila izdelujemo podobno kot otroška
ljudska glasbila in zvočila, za katere lahko uporabljamo predmete iz okolja (npr. orehove
lupinice, ropotulje iz jogurtovih lončkov ipd.) Po tem, ko v otrocih zbudimo dovolj
radovednosti in želje po raziskovanju, mednje postavljamo nova glasbila, s katerimi razširimo
otrokove izkušnje, razvijamo motorične spretnosti in tehniko igranja (Borota, Geršak,
Korošec in Majaron, 2006). Orffova glasbila, ki jih uporabljamo v razredih so ritmična
tolkala, ki so izdelana ali iz kovine (triangli, kravji zvonec, kraguljčki, činele različnih
velikosti, sistrum ipd.), lesa (kastanjete, claves, maracas, temple blocks, les, guiro, woodblock
ipd.) ali pa so membranofoni12 (ročni bobni in tamburini različnih velikosti, veliki boben,
timpani, conge, djembe, pavke ipd.). Melodična tolkala so ksilofoni, metalofoni in zvončki13.
Prve in druge najdemo v štirih obsegih: kontrabasovskem, basovskem, altovskem in
sopranskem, medtem ko so zvončki, ki jih uporabljamo med orffovimi glasbili, v sopranskem
in altovskem obsegu. Glasbila so prirejena tako, da je njihova velikost še posebej primerna za

11

V angleškem jeziku uporabljajo termine clapping za ploskanje, snapping fingers za tleskanje, stamping feet za
korake, za udarjanje z dlanmi ob stegna pa se je tudi v angleščini uveljavil nemški izraz patching (nem.
patschen), namesto jezikovno ustreznejšega prevoda slapping thights.
12

Glasbila iz družine membranofonov moramo pred uporabo uglasiti.

13

Tudi za zvončke se v angleškem jeziku uporablja nemški izraz Glockenspiel.
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otroke14 in da hkrati proizvajajo tipičen mehak zvok. Tehnika igre ni zahtevna, pa vendarle
velja nekaj osnovnih pravil15, ki se jih moramo držati. Melodična tolkala omogočajo tonsko
raziskovanje ter igranje izmišljenih in izpisanih melodij, proizvajanje različnih zvokov,
izvajanje ostinatnih motivov in v prvi vrsti improvizacijo. K njim so kot klasična glasbila
najpogosteje dodane kljunaste flavte (Keetman, 1974).
Že sam Orff (2002a) je vedno znova opozarjal na napačno rabo glasbil oz. na nepoznavanje
njegovih jasnih pedagoških konceptov v zvezi z njimi16. Pogosto je bil priča (in to prakso
lahko potrdimo še danes), da so ta glasbila uporabljali zgolj kot sredstvo za izražanje
določenega efekta, ki pripada nekemu drugemu umetniškemu izražanju in katerega osnova ni
glasba sama po sebi. Seveda je tudi to mogoče, vendar mora biti jasno, da to ni osnovni
namen in smisel uporabe orffovih glasbil.

14

Še posebej uporabni so ksilofonski in metalofonski resonatorji (v sopranskem in altovskem obsegu), ki jih
otroci lahko držijo v eni roki in z drugo, v kateri držijo udarjalko, po njih udarjajo. V tem primeru se lahko med
igranjem po prostoru prosto gibajo.
15

Eno izmed osnovnih pravil pri igri na orffova glasbila je konstantno menjavanje leve in desne roke, kar je
videti še posebej zahtevno za odrasle začetnike.
16

Kot primer, da so učitelji kljub dobri volji idejo le težko uvajali v prakso, služi pismo učitelja Bergeseja izza
časa Orffa, v katerem je napisal, da je tako »že dobro poučevati, ampak opisati da se pa niti slučajno ne da …«
(v Hartmann, 2010, str. 10). Kot odgovor na napačno rabo in podobne dopise je Keetmanova začela z
izvajanjem seminarjev najprej na Mozarteumu in nato še drugod po Nemčiji in po svetu. Med potovanji je
doživela veliko dogodivščin, saj prevozi s polnimi zaboji glasbil v povojnih časih vsekakor niso bili mačji kašelj. L.
1970 je napisala knjigo z naslovom Elementaria z veliko konkretnimi primeri rokovanja z »OSW-om«, še prej, že
l. 1954, je »Einleitung in die Musik für Kinder« (slov. »Uvod v Glasbo za otroke«) napisal tudi Keller, Orffov
osebni prijatelj.
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3

PEDAGOŠKI POGLED NA »ORFF-SCHULWERK«

K poglobljenemu vpogledu v pedagoško tematiko v »OSW-u« je veliko prispeval Johnson
(2006), ko je izpostavil predvsem tiste vidike, ki so skladni z Orffovo držo izrazitega
humanista oz. s humanističnimi pristopi izobraževanja. Poudaril je, da je muziciranje družbeni
fenomen in da je s tem učenju glasbe z izvajanjem v osnovi socialni dosežek, na katerega
vpliva določeno kulturno okolje. Ali drugače rečeno – ljudje muzicirajo in glasbi pripišejo
pomen v interakciji z drugimi ljudmi. Pomen socialnega konteksta v humanistični misli je
Johnson (ib.) povezal z »OSW-om« tudi tako, da ga je utemeljil s celostnim sprejemanjem
posameznikovega izvajanja. Gonilo tega so človekove nezavedne notranje in zunanje moči,
katerim je v skupini podvržen tudi učitelj.
Za povezavo med humanistično usmeritvijo in »OSW-om« so relevantni pojavi, v katerih
udeleženi razvijajo socialne spretnosti, saj dejavnosti v »OSW-u« še posebej izpostavljajo
potrebo po kooperativnem delu kot tudi po vzajemnem spoštovanju in ustvarjalnem reševanju
problemov (Johnson, 2006). Poudarek je na dejavnem sodelovanju vseh in ne na virtuoznosti
posameznikov (ib.), kajti glavni namen Orffa in Keetmanove je bil odkrivanje
posameznikovega lastnega glasbenega jezika in z njim pridobivanje posameznikovih lastnih
glasbenih izkušenj. Johnson (ib.) je na tem mestu našel povezavo s teorijo potreb oz. stanj, kot
jo je utemeljil Maslow. Ta teorija trdi, da takrat, ko je določena potreba zadovoljena, ne
deluje več motivacijsko – zato se pojavi nova, ki deluje kot nov dejavnik motivacije (Maslow,
1970). Posledično so potrebe razvrščene v določenem hierarhičnem zaporedju, v katerem loči
dve večji področji. Med osnovnimi potrebami navaja Maslow (ib.) fiziološke potrebe, potrebo
po varnosti, po ljubezni in pripadnosti ter nazadnje po spoštovanju. V področje višjih potreb
uvršča kognitivne potrebe (radovednost, želja po znanju ipd.), katerim sledijo estetske
potrebe, med katerimi je tudi zanimanje za umetnost. Na vrhu hierarhične piramide se nahaja
potreba po samoaktualizaciji, ki se izraža v hotenju po udejanjanju posameznikovih danosti.
Vsako izmed zgoraj opisanih stopenj potreb je Johnson (2006) povezal s stopnjo osebnega in
glasbenega napredka v »OSW-u«. V spodnji tabeli povzemam njegov prikaz primerjave:
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Hierarhija potreb po
Maslowu

Koncept glasbeno-gibalne
vzgoje »OSW«

Primerjava



fiziološke potrebe



opazovanje



spoznavanje osnovnih
potreb s pasivno udeležbo v
procesu »OSW«



potrebe po varnosti



posnemanje



pridruževanje izvajanju in
čutenje varnosti skupine



potrebe po pripadnosti in
ljubezni



raziskovanje



razvijanje razumevanja z
raziskovanjem



potrebe po ugledu in
spoštovanju



improviziranje



izražanje individualnih
misli in sprejemanje misli
drugih



potreba po
samoaktualizaciji



ustvarjanje



razvijanje sposobnosti
samoizražanja
posameznikov –
približevanje
samoaktualizaciji

Preglednica 1: Primerjava hierarhije potreb po Maslowu in koncpeta glasbeno-gibalne vzgoje »OSW« (povzeto
po Johnson, 2006, str. 4)

Iz preglednice je razvidno, da ima vsaka stopnja obeh konceptov podobno vsebino in ob
izpolnitvi oblikuje izhodišče za naslednjo zaporedno stopnjo. Potem ko v »OSW-u« udeleženi
najprej opazujejo dogajanje, kasneje polagoma prevzemajo bolj aktivno vlogo v skupini tako,
da se pridružijo izvajanju brez kakršnegakoli vnaprejšnjega tehničnega usposabljanja.
Naslednje stopnje vsebujejo raziskovanje možnih izpeljav vnaprej danega glasbenega
materiala, kar postopno preko improvizacije privede do ustvarjanja novih, izvirnih glasbenih
izrazov.
Podobno hierarhija potreb Maslowa začenja z osnovnimi fiziološkimi potrebami, ki jih
Johnson poveže s pasivnim opazovanjem dogajanja v »OSW-u« oz. s spoznavanjem
osnovnega principa izvajanja dejavnosti v »OSW-u«. Posnemanje danega glasbenega
materiala in izvajanje brez predhodne priprave po Johnsonu (2006) zadovoljuje potrebo po
varnosti (drugo stopnjo potreb pri Maslowu), sicer bi se posameznik čutil preveč
izpostavljenega in ne bi mogel izhajati iz svojih lastnih čutenj. Raziskovanje in s tem
poglabljanje razumevanja glasbenega jezika in tudi glasbil ter zvočil Johnson (ib.) uvršča k
potrebi po pripadnosti in ljubezni, ker, kot trdi, brez ustreznega čustveno doživetega
približevanja k »OSW-u« ni mogoče napredovati k naslednji stopnji – na izražanje lastnih
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zamisli v glasbenem jeziku in tudi sprejemanje zamisli drugih, kar se izkazuje v skupinski
improvizaciji in sovpada s potrebo po spoštovanju, kot jo opisuje Maslow.
Vrh hierarhije predstavljajo kognitivne in estetske potrebe ter končno potreba po
samoaktualizaciji. Johnson (2006) jih v »OSW-u« umesti k posameznikovemu izražanju z
glasbenim jezikom, ki ga mora vsak posebej (zase) na novo ustvariti in ga znati tudi
uporabljati. S tem doseže visoko stopnjo samozavesti in samospoštovanja, preko katerega
prehaja tudi do dojemanja glasbenega jezika drugih (ib.).
Na podoben način je Orff označil (pedagoški) razvoj v »OSW-u«, ko ga je označil za pot, ki
preko »začetne zbeganosti spoznavanja sebe vodi do notranje gotovosti« (v Jungmair, 2003,
str. 193). O pozitivnih vzgojnih elementih takšnega načina učenja poročajo tudi drugi
edukacijski teoretiki. Medveš (2007) tako govori o vzgojnosti pouka, ko pravi, da njegove
smiselno oblikovane stopnje bistveno vplivajo na ponotranjenje vrednot in končno k
oblikovanju osebnosti. Kroflič (1997) kot pomemben pedagoški vidik – ki ga je mogoče
povezati z zgoraj opisanim dogajanjem v »OSW-u« – izpostavi približevanje cilju, ko
gotovost in prepričanje vase preprečujeta neustrezno vplivanje drugih. K temu cilju se
nagibajo tudi elementi odnosne pedagogike, ki z angažiranostjo v otrokovo aktivno
komuniciranje z okoljem podpirajo razvoj empatičnih čutenj in delovanja (gl. pogl. 3.4.2).

23

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

3.1 DEJAVNOSTI V »ORFF-SCHULWERKU«

3.1.1 GOVOR-PETJE, GIB -PLES, IGRA NA GLASBILA

Pristne predstave o glasbi lahko dosežemo samo z dejavnim udejstvovanjem – z izvajanjem
(po zapisih in v improvizaciji), s skladanjem in poslušanjem. S tem pridobivano poglobljeno
znanje o glasbi, ki je nedvomno proceduralne narave (Gruhn, 2005). Z aktivno vpletenostjo
udeleženih takšno vrsto spoznavanja glasbe predstavlja tudi »OSW«. Dejavnosti v njem lahko
razdelimo na vrsto področij, ki se med seboj neprestano prepletajo in ustvarjajo glasbenogibalno celoto. Prva in izhodiščna dejavnost je gibanje kot izraz ozaveščenega telesa v
ustvarjalnem podajanju notranjega doživljanja, ki se v izraznem gibanju dopolnjuje z
otroškimi in ljudskimi plesi – še posebej pomembno pa je gibanje pri igranju na lastna
glasbila (Sangiorgio, 2010, str. 4).
V »OSW-u« je zelo pomembno oblikovanje glasu, ki poteka v dejavnostih raziskovanja
njegovih zvočnih barv in odtenkov, onomatopoijah, govorjenih ritmiziranih in drugače
interpretativno oblikovanih besedilih, izštevankah, šaljivkah, besedilih brez pomena, v
izgovarjanju posameznih zlogov in kombinacij zlogov, v kratkih pevskih klicih ipd.
Dejavnosti zaokroži raziskovanje zvočnih barv in zvočnih učinkov orffovih, improviziranih,
lastnih in tudi (nekaterih) klasičnih glasbil.
Vse našteto dopolnijo integrirane oblike ostalih umetniških medijev, kot so pripovedovanje
zgodb, elementarno glasbeno gledališče, slikanje in druge interdisciplinarne povezave
(Sangiorgio, 2010; Sangiorgio in Henessy, 2013; Keetman, 1974). Izmišljanje besedil,
ustvarjanje rim, konstrukcija in dekonstrukcija posameznih besed, igre z besedami in
posameznimi zlogi, vključevanje scene – vse to ni le učenje, ampak je samo po sebi užitek in
veselje. Kako zanimiva in presenetljiva so lahko akustična presenečenja – 'presenečenja
poudarkov', ki 'ujamejo' poslušalčevo (in tudi izvajalčevo) pozornost in se v ustvarjalnem
navdihu odmaknejo od notranje strukture posameznega jezika! Otroci pri tem ne urijo samo
verbalne spretnosti in ne gradijo samo sposobnosti pomnjenja, saj se v maternem jeziku ob
tem tudi zabavajo. Za otroke današnjega časa je to še posebej pomembno, saj bolj kot kdajkoli
prej potrebujejo način, po katerem bi ohranili živ tradicionalen repertoar rimanih besedil in
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verzov, predvsem pa, da bi ohranili sposobnosti ustvarjanja lastnih šaljivk, zbadljivk,
izštevank … (López-Ibor, 2005).
Materni jezik se v »OSW-u« vsebinsko dopolnjuje tudi z rabo glasbenega jezika (gl. pogl. 5.3)
v igranih dramskih prizorih, ki jih vrednotimo kot obnavljanje in preigravanje socialnih
dogodkov iz življenja udeležencev. Ti, še predvsem če so to otroci, se učijo sodelovati, s
kooperativnostjo težijo k skupnemu cilju, realno ocenjujejo svoje sposobnosti in sposobnosti
drugih, pa tudi svoje šibkosti in šibkosti drugih. S skupnim delom na ta način razvijajo
spretnosti socialnih interakcij, toleranco in empatijo. Občutljivost za vrednotenje
posredovanih zvokov, igranih vlog ipd. prinašajo izkušnje, ki razvijajo razumevanje lastnih
čustvenih stanj, kar je pomembna komponenta pri vzgoji otrok in mladine (Tarr, 2000).

3.1.2 IGRA

Orff (2002b, str. 174) vztraja na osrednji vlogi igre v učenju že od svojega prvega članka l.
1930 naprej: »Glasbeno izobraževanje otrok se ne začne v razredu pri učni uri /…/, pač pa v
času igre …« Igranje z gibanjem telesa, z zvoki, šumi, glasom, glasbili, glasbenimi oblikami
ipd. je torej izhodiščna točka in tudi kontekst »OSW-a«, v katerem lahko vsaka glasbena
dejavnost najde svoje mesto. Sangiorgio (2010) opisuje glasbene dejavnosti na različnih
stopnjah igre. Prva je senzomotorična, ki predstavlja čutno eksploracijo glasbil kot zvočnih
objektov, sledi simbolna igra, ki jo zaznamuje reprezentacija ali nanašanje na druge
neglasbene fenomene, kot je prevajanje podobe, dogodka, zgodbe v zvočno sliko, in končno
še igra, osnovana na pravilih, v kateri gre za organizacijo zvočne strukture v povezavi z
improvizacijo ali komponiranjem. Omenjene stopnje igre so tudi sicer znane s področja
razvojne psihologije; prva, senzomotorična igra, po Piagetu sovpada s funkcijsko igro, ki se
začne že pri dojenčku in vključuje gibe, ki se ponavljajo, ter potem, ko se motorične
sposobnosti bolj razvijejo, tudi skakanje, preskakovanje ipd. Druga stopnja – simbolna igra,
po Piagetu sovpada z igro pretvarjanja, z dramsko ali domišljijsko igro, ki pri otrocih nastopi
ob koncu senzomotorične stopnje razvoja in predstavlja triintrideset odstotkov vseh iger pri
šestletnikih. Pri igri, osnovani na pravilih, udeleženi prepoznavajo vnaprej določena in skupno
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sprejeta pravila, jih usvojijo in se jim podredijo (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman,
2003).
Medtem ko Sangiorgio gradi svoj pogled na igro v »OSW-u« iz kognitivne perspektive, pa se
je glede medvrstniških interakcij v skupini mogoče nanašati tudi na sociokulturno teorijo
Vigotskega (2010), ki pravi, da otroci napredujejo v conah proksimalnega razvoja ob pomoči
odraslih oz. starejših vrstnikov. »OSW« namreč ustvari takšne situacijske dejavnike, ki
doprinašajo k raznovrstnosti in kompleksnosti medosebnih odnosov in spodbujajo višje
mentalne funkcije.
V igri v »OSW-u« se dogaja še več kot (le) zgoraj našteto, kajti muziciranje kot igra je tudi
najboljša priložnosti za preigravanje vlog in učenje odnosov 'jaz – ti' (gl. pogl. 4.2). Osnovana
je na glasbenem jeziku s svojimi posebnimi neverbalnimi specifikami in omogoča, da se vsak
udeleženi zaveda svojih dejanj v glasbenem jeziku, da zanje prevzame odgovornost oz. da
tudi prepozna odziv na svoje glasbeno izražanje pri drugih udeleženih.
Otrokovo slo po igri istovetimo tudi s tistim, kar je vsakemu človeku dano kot elementarna
glasba in gibanje. S tem ponovno potrdimo Orffovo izjavo (2002b), da se pri otroku glasbeni
pouk ne začenja z uro glasbe, pač pa je izhodišče pouka igra. V nemoteni igri je otrok
sproščen in hkrati zbran, kar mu omogoča nezavedno v njem; na ta način lahko sproži
elementarno muziciranje, v katerem so »telo, duša in duh določeni z ritmom« (ib., str. 104), s
tem pa tudi »gibanje, igra in govor kot vsake vrste umetniško izražanje« (ib.).
Tudi Heckhausen v »Osnutku psihologije igre« (v Jungmair, 2003) govori o značilnostih igre,
ki se kar se da skladajo z videnjem elementarnosti pri Orffu. Tako lahko v ustvarjalnem
delovanju nezavednega kot živo povezano celoto občutimo lasten glas in gib v časovni
realnosti, v kateri se glasba igra z nami in ne obratno. Prav tako je igra s svojo preprostostjo in
neposrednostjo osvobojena vseh ciljev. Je doživljanje stanja, ki je odmaknjeno od stvarnosti
sveta in teže življenja, saj živi v neki »quasi« realnosti, ne da bi bila zato sama po sebi manj
resna ali celo neresnična. Tisti, ki se igra, se zaveda svojega delovanja, a doživlja enaka
doživetja kot v resničnem svetu in lahko vsak trenutek iz igre »izstopi« v ta svet (ib., str. 164).
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3.2 UČNE TEME

Za dramaturgijo pouka po elementarni glasbi v »OSW-u« potrebujemo ustrezne teme. Poleg
običajnih kriterijev, ki jih upoštevamo za glasbeni pouk, so tu odločujoči še drugi. Izbiramo
tako, da bi teme »same od sebe« otrokom v usta polagale vedno nova vprašanja, vabile naj bi
k nadaljnjemu iskanju in odkrivanju ter k igri. Teme naj se ne bi stopenjsko nadgrajevale, pač
pa bi bile »ogledala celote« (Jungmair, 2003, str. 218), osvetliti naj bi jih bilo mogoče z več
plati, njihove vsebine naj bi bile usmerjene k vsem udeležencem. Omogočale naj bi
oblikovanje osebnega stika – s seboj, z drugim in s člani v skupini. Gotovo pa je, da znotraj
povedanega ne moremo tém kar po lastnem občutku »nametati« drugo ob drugo, ampak se
moramo držati spoznavnega načrta ideje, enako pa se tudi ne moremo kar umakniti od metod
poučevanja in učenja glasbene vzgoje. Ves proces je podrejen ciljem glasbenega izvajanja,
poslušanja in ustvarjanja, ki so vključeni tudi v obstoječi učni načrt. Vključujejo »doživljanje
in estetsko izvajanje glasbenih vsebin, pozorno poslušanje in estetsko vrednotenje ter
izražanje glasbenih predstav v besedni, likovni in gibalno-plesni komunikaciji, izmišljanje in
estetsko oblikovanje glasbenih vsebin ter komunikacijo glasbenega, likovnega, gibalnega in
besednega izražanja.« (Sicherl Kafol, 2001, str. 67)
Teme v procesu se realizirajo v stalnem izmenjavanju spontanega in načrtovanega (Jungmair,
2003). Cilje lahko tu opredelimo kasneje, medtem ko se principi Orffove ideje uresničujejo
skozi ves pedagoški proces. Spodbujajo aktivnost otrok, ki se kaže v permanentnem
sooblikovanju tako pri pripravah učnih materialov, pri (so)izbiranju učnih vsebin ipd. ter
predvsem pri oblikovanju in sprejemanju pravil v skupini. Odprte učne situacije niso tiste, ki
bi pomenile odsotnost učiteljeve priprave na učno uro, ampak od njega zahtevajo veliko več
kot le vnaprej pripravljeno pripravo. Jasno mora imeti začrtane cilje razvoja skupine, ta pa
ima na podlagi lastne dinamike svobodo, da skozi svojo kreativnost odstopa od učiteljevega/ičinega pričakovanja. Učitelj/-ica mora jasno opredeliti, če in zakaj od svojih ciljev v določeni
učni uri odstopi. Prav tako mora učitelj/-ica poznati osnovna pravila skupinske dinamike o
spoštovanju drugih oseb, avtoriteti, sprejemanju in menjavi vlog, znati mora prisluhniti,
razvijati moč izražanja in voditi razvijanje zaupnega vzdušja, z izbiro tem in vsebin mora
znati vnesti iskrico individualne in kolektivne pripravljenosti za učenje, skratka, z učnim
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gradivom in z načinom poučevanja naj bi posredoval/-a tiste vrednote t. i. elementarne glasbe,
kot sta jo razumela Orff in Keetmanova (Jungmair, 2003).
Pouk, kot ga je eksperimentalno preizkušal Orff v Günther-Schule, ni poznal niti pisnih
predlog niti didaktičnih vidikov. Gib in ples sta bila izhodiščni točki za improvizirane
ritmične vsebine in melodije, ki sta, prenesena na različne instrumente, nastajala iz trenutka v
trenutek po vsakokratnih navdihih učenk. Kasneje sta avtorja po spominu izpisala nekaj
izbranih primerov. V uvodu k tem zapisom je Reusch (v Jungmair, 2003, str. 117) zapisal, da
so to primeri za vadbo, ki lahko »poljubno variirajo« tako v glasbenem oblikovanju kot tudi v
možnostih izvedbe in naj bi pomagali razvijati ustvarjalno moč v človeku. Po Thomasu pa
lahko razumemo primere v »OSW-u« kot neke vrste obrazce, ki so nastali iz »improvizacije in
ki tja ponovno vodijo« (v Jungmair, 2003, str. 118). Žal pa so te ritmično-melodične vaje
(nem. rhytmisch-melodische Übung), ki so ponujale le »surov« material, pogosto napak
razumeli in so jih uporabljali kot predloge ali celo kot določila za delo z otroki v razredu, ne
pa kot eno izmed mogočih izpeljav izhodiščne ideje. Za razumevanje in poučevanje torej
potrebujemo močno fantazijo, ki jo znamo udejaniti v zvokih in gibih. Na ta način se tudi
učenje z reprodukcijo modelov, ki so osnovani na posredovanju osnovne ideje, nadaljuje po
načelu od enostavnega k zapletenemu in skozi kreativno izpopolnjevanje glasbeno-gibalnega
izhodišča vodi k razumevanju sintakse glasbenega jezika in organizaciji njenih elementov
(Sangiorgio, 2010).
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3.3 CILJI V »ORFF-SCHULWERKU«

Tako kot pri vseh načinih glasbenega poučevanja se tudi v »OSW-u« sprašujemo, zakaj
poučujemo na določen način in kakšne cilje hočemo s tem doseči. Predvsem želimo, da bi se
spoznali z glasbo v najširšem in najglobljem pomenu, jo ustvarjali, predstavljali in se z njo
igrali. Sangiorgio (2010) poleg tega navaja še razvijanje »glasbeno muzicirajočega telesa«
(ib., str 10), telesa, ki zaznava sebe in okolico, se izraža v gibanju, ter katerega »podaljšani«
izraz so glas v melodiji, ritmu, dinamiki in artikulaciji ter tudi glasbila, ki jih držimo v rokah
ali jih imamo pritrjene drugje na telesu. Telo ni več »objekt« (nem. Körper), pač pa postane
»subjekt« (nem. Leib) (ib.). Ob naštetem v literaturi o »OSW-u« (Blažekova, 2011; Frazee,
1987; Goodkin, 2002; Günther, 2002; Haselbach, 2004; Hug, 2010; Jungmair, 2003, 2010;
Keetman, 1974; Piazza, 1995) prepoznamo še cilje, kot so razvijanje umetniške občutljivosti
in estetskega vrednotenja glasbe, razvijanje dejavne glasbene inteligence, spodbujanje
prepoznavanja in izražanja doživetij z glasbenimi parametri in razvijanje glasbene identitete
posameznika.

3.3.1 METODE GLASBENEGA POUČEVANJA V »ORFF-SCHULWERKU «

Kot sem poudarila v uvodni predstavitvi, »OSW« ni metoda glasbenega izobraževanja, zato bi
bilo paradoksalno pisati o njegovih specifičnih metodah. Ker pa gre vendarle nesporno za
poučevanje glasbe (z gibom), orffovi pedagogi z udeleženci pri pouku ravnajo po določenih
postopkih glasbenega poučevnja in jasno je, da se metode ustvarjanja, izvajanja in poslušanja
zlivajo v prvovrsten holističen koncept. Sangiorgio (2010) navaja kot holističen že proces
dopolnjevanja metod sam po sebi in dodaja kot takšen tudi postopek strukturiranja dejavnosti.
Ker so pri tem v kooperativnem skupinskem delu vpleteni vsi udeleženi, gre torej za izrazito
izkustveno učenje. Metode le-tega Marentič-Požarnikova (2003, str. 125) razdeli na osrednje,
izmed katerih z »OSW-om« sovpadajo npr. simulacije, igranje vlog, skupinska interakcija in
telesno gibanje, ter podporne, izmed katerih v »OSW-u« izvajamo predvsem »opazovanje
procesov v smislu doživljanja, fantaziranje, vizualizacijo ter živo izkušanje« (ib.).
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»OSW« kot mnoge prvobitne kulture postavlja v ospredje ustno posredovanje z uporabo

različnih postopkov imitacije in memoriziranja glasbenih vsebin. To pa se razširi še na druga
področja, kajti improvizacija in komponiranje v »OSW-u« ne uporabljata notacije v
konvencionalnem smislu17. V večini gre za raznolike variacije priprave na notacijo ali pa za
komplementarne oblike zvočne reprezentacije, kot so simbolni in znakovni zapisi (grafične
notacije za predstavitve glasbenih parametrov), gibalna partitura – nakazovanje višin, trajanj,
dinamike in artikulacije s telesom, govorna partitura z onomatopoetičnimi vzorci, besedami
ali povedmi, uporabljenimi kot pomoč pri memoriranju.

3.3.2 CILJI »ORFF-SCHULWERKA « V ODNOSU DO SLOVENSKEGA KURIKULUMA ZA VRTCE

Slovenski Kurikulum za vrtce (1999, od tu dalje Kurikulum) izhaja iz temeljnih načel in ciljev
predšolske vzgoje, ki temeljijo na spoznanjih, da otroci spoznavajo in razumevajo svet na
celosten način ter da se razvijajo in učijo dejavnostno v povezavi s svojim socialnim in
fizičnim okoljem. Z »OSW-om« sovpadajo predvsem tisti cilji predšolske vzgoje, ki po načelu
horizontalne povezanosti med seboj združujejo dejavnosti različnih področij, s čimer
zadostijo več vidikom otrokovega razvoja, ki so med seboj povezani in soodvisni. Pomembno
povezavo ciljev z »OSW-om« najdemo tudi v načelu razvojno-procesnega pristopa. Po njem
je cilj učenja že sam proces učenja, kar pomeni, da ni nobenih pravilnih ali napačnih
odgovorov na zastavljena vprašanja, namesto teh pa je »spodbujanje otrokovih lastnih
(simbolnih, fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so
zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.« (Kurikulum, str. 9)
Osrednja dejavnost predšolskega otroka je igra, ki ne glede na to, katere vrste je, »vzpostavi
prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem«
(Kurikulum, str. 19). Je »dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti
in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna« (ib.). Igra »kot da bi«
(ib.) pridobi svojo pomen in sporočilnost z otrokovo uporabo umetniškega jezika. In čeprav
17

Kadar v »OSW-u« eksplicitno uporabljamo notacijo ali se naslanjamo na glasbeno teorijo, izhajamo izključno
iz praktičnih primerov (Sangiorgio, 2010).

30

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

glasbeni jezik v Kurikulumu ni specifično izpostavljen, pa ga tu vendarle prepoznamo v
doseganju ciljev na področju umetnosti. Če se namreč otrok pri delu – igri počuti svobodnega
in če od njega pričakujemo »neposrednost, drugačnost, izvirnost« (Kurikulum, str. 25), potem
lahko deluje umetniško in ustvari prava otroška umetniška dela (ib.). Takšna dela »izkazujejo
za človeka značilen občutek za umetniški red in lepo, s čimer preraščajo običajne,
funkcionalne, tehnične izdelke« (ib., str. 23). Z njimi otrok poroča o »najbolj skritih počutjih
in čustvenih vsebinah, natančno opiše ali predstavi nek dogodek ali stvar, se posveča
estetskim vidikom, izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku ali pa eksperimentira z
umetniškim jezikom« (ib.).
Cilji Kurikuluma, s katerimi otrok deluje umetniško in vsebujejo elemente koncepta »OSW«,
so:
-

na glasbenem področju:
doživljanje, poustvarjanje, ustvarjanje, izražanje glasbe in komuniciranje v

-

glasbi s petjem, igranjem, poslušanjem in z izmišljanjem glasbe;
spontano izmišljanje ritmično-melodičnih vzorcev (Kurikulum, str. 26);

-

na gibalnem področju:
-

povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;

-

razvijanje fine motorike;

-

usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo
giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in
odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi;

-

spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;

-

usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger
(Kurikulum, str. 15);

- na jezikovnem področju:
-

jezik kot objekt igre;

-

razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti;

-

poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika (Kurikulum, str. 19).

Poleg naštetih se s konceptom »OSW« prekrivajo še cilji socialnega učenja, pridobivanja
izkušenj, otrokove udeleženosti v vrtčevskem življenju, spodbujanja ustrezne neodvisnosti
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(Kurikulum, str. 12), cilji moralnega razvoja (ib., str. 3) in razvijanje zmožnosti vstopa v
interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo (ib., str. 12).

3.3.3 CILJI »ORFF-SCHULWERKA « V ODNOSU DO UČNEGA NAČRTA ZA GLASBENO VZGOJO V
OSNOVNI ŠOLI

Slovenski Učni načrt za glasbeno vzgojo v osnovni šoli (2011, od tu dalje UN-OŠ) sam pojav
glasbe opredeljuje kot kulturni fenomen in »človekovo potrebo po oblikovanem zvočnem
okolju, zvočni komunikaciji in ustvarjalnosti« (ib., str. 3). Poučevanje glasbe načrtuje na
temeljih spoznanj sodobne glasbenopedagoške znanosti in izhaja iz glasbe kot umetnosti v
glasbeni produkciji – ustvarjalnosti, reprodukciji – poustvarjalnosti in recepciji –
poustvarjalnem sprejemanju (ib.).
V UN so zapisani splošni in operativni cilji, ki so potrebni za splošno izobrazbo učencev ob
končanju osnovne šole. Znotraj teh lahko učitelj načrtuje izbirne cilje po lastni presoji glede
na zmožnosti in interese učencev. Cilji se uresničujejo znotraj dejavnosti na področju
izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Kar te cilje najbolj poveže s konceptom »OSW«, je zajeto
v naslednjem stavku iz UN (str. 17): »Ustvarjalnost je naravna in nujna sestavina umetnosti
ter glasbenega razvoja. Učitelj jo spodbuja in ohranja kot dejavnost in temeljno metodo
učenja glasbe.«
Glasbeno-gibalne dejavnosti, ki so načrtovane na začetni stopnji osnovnega šolstva, sledijo
splošnim ciljem, ki med drugim spodbujajo doživljanje in izražanje glasbe, vzbujajo
radovednost ter interes, oblikujejo estetski razvoj in razvijajo občutljivost in strpnost do
različnih glasbenih kultur, razvijajo sporazumevanje in komunikacijo v glasbenem jeziku,
usmerjajo v ustvarjalno rabo glasbenega znanja in razvijajo čustveno inteligenco kot temeljni
pogoj za učenje in čustveno-socialno zrelost otrok (UN-OŠ, 2011).
Cilji, ki so začrtani v dejavnostih ustvarjanja, služijo za temeljno izhodišče poučevanja glasbe
in vsebujejo posamezne elemente koncepta »OSW« predvsem v:
-

raziskovanju zvočnih barv in izražanju zvočnih zamisli z njimi;
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-

ustvarjalnem gibanju, ki prikazuje zvočna doživetja ter glasbene predstave;

-

raziskovanju zvočnosti glasbil in opisovanju razlik;

-

posnemanju stvari, živali, jezikov in dogajanja v ožjem in širšem okolju ter v naravi;

-

poustvarjanju pesmi, besedil in instrumentalnih spremljav;

-

ustvarjanju lastnih spremljav in zvočnih slik;

-

ustvarjalnem izražanju glasbenih in zunaj glasbenih doživetij ter predstav v likovni,
besedni in gibalni komunikaciji (UN-OŠ, 2011, str. 7).

Seveda pa dejavnosti ustvarjanja ne morejo obstajati kar same po sebi; karkoli glasbenogibalnega namreč ustvarimo, izvajamo sami ali skupja z drugimi izvajanje opazujemo. Enako
poslušamo svoj glas, glas drugih ali svoj glas med drugimi ter svoje glasbilo, glasbilo drugih
ali svojega med drugimi. Glede na to lahko v UN na področjih izvajanja najdemo cilje, ki bi
jih lahko enako zapisali tudi pri delu v »OSW-u«. Ti so:
-

učenci z glasom in glasbili izvajajo preproste ritmične in melodične vzorce ter poglabljajo
glasbeni spomin;

-

učenci doživeto pojejo;

-

učenci ob petju doživljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi;

-

spremljajo petje in izreko z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi
glasbili;

-

učenci raziskujejo zvočne zmožnosti lastnega glasu in telesa ter igranja na zvočila in
glasbila;

-

učenci izvajajo instrumentalne spremljave in razvijajo občutljivost za kombinacije
zvočnih barv, sozvočja in ritma;

-

učenci se gibajo ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju;

-

učenci razvijajo zvočno senzibilnost (UN-OŠ, 2011, str. 6).

Na področju poslušanja najdemo cilje UN, ki so tudi cilji »OSW-a« in so:
-

učenci poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov
gibalno-plesno, likovno ali besedno;

-

učenci ob poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo zvočne barve glasov /
instrumentov, lastnosti tonov, smer, hitrost, jakost gibanja melodije, naravo skladbe in
izvajalce;
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-

učenci prepoznavajo enake in različne vzorce ter jih sestavljajo v smiselne enote (UN-OŠ,
2011, str. 7).

Učne vsebine v začetnem obdobju osnovnega šolanja so oblikovane tako, da učitelji lahko
pozorno sledijo glasbenim sposobnostim učencev ter jih obenem načrtujejo v skladu s
pričakovanimi nadaljnjimi koraki. Dejavnosti, s katerimi jih uresničujemo, se nanašajo na
petje, ritmično izreko in ritmizacijo besedil, igranja na glasbila, glasbenodidaktične igre,
zbrano in poglobljeno poslušanje, prepoznavanje različnih razpoloženj in sporočilnosti
glasbenega jezika ter procese in oblike ustvarjalnosti, ki vključujejo poustvarjanje glasbenih
vsebin, glasbeno produkcijo (izmišljanje, dopolnjevanje glasbenih vsebin) ter ustvarjalno
izražanje glasbenih vsebin in doživetij. Izvedbe učnih ur v tem obdobju potekajo tako, da
izhajamo iz razvojne stopnje otrok, katerih značilnost je sla po igri, ki sama po sebi omogoča
oz. ki sama po sebi je elementarna glasba in gibanje.
Predmet, v katerega bi z lahkoto vpletli načela »OSW-a«, je enoletni izbirni predmet
Ansambelska igra v tretjem triletju osnovne šole. V praksi18 poznamo primere, ko je ta
predmet zaradi pripadnosti mentorjev ideji popolnoma oblikovan po »OSW-u«. Cilj
»izražanje ustvarjalnih zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim
oblikovanjem – komponiranjem« (Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega
izobraževanja, 2004, str. 7) se na ta način neposredno in dejavno realizira skupaj z učenci.
Pri enoletnem izbirnem predmetu Glasbena dela učenci poslušajo in vrednotijo različne zvrsti
glasbenih del, z »OSW-om« lahko uskladimo cilj, v katerem učenci »glasbeno, besedno,
likovno in gibalno-plesno izražajo doživetja in predstave.« (Učni načrt. Izbirni predmet:
program osnovnošolskega izobraževanja, 2004, str. 8)
Pri tretjem enoletnem izbirnem predmetu Glasbeni projekt učenci izvajajo glasbena dela v
večjem obsegu, ki so odraz kulturnega okolja, v katerem živijo. S cilji »OSW-a« se ujemata
cilja:
-

(učenci) oblikujejo ali poustvarjajo glasbeno predstavo, v kateri povezujejo različne
umetniške zvrsti in jo posredujejo šolskemu in širšemu občinstvu;

18

Ansambelske skupine, ki delujejo po konceptu »OSW«, se enkrat letno srečujejo na Državnem srečanju
Orffovih skupin Slovenije, kjer druga drugi predstavijo svoje glasbeno-gibalne dosežke. Srečanj se redno
udeležuje med dvajset in trideset skupin.
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-

(učenci) raziščejo zapuščino ljudske glasbe, dela znanega ustvarjalca – skladatelja. (Učni
načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, 2004, str. 10)

3.3.4 CILJI »ORFF-SCHULWERKA « V ODNOSU UČNIH NAČRTOV ZA SPLOŠNE, KLASIČNE IN
STROKOVNE GIMNAZIJE

V slovenskem srednješolskem izobraževanju je za pouk glasbe predvidenih 70 ur. V Učnem
načrtu za glasbo v splošnih, klasičnih in strokovnih gimnazijah (Učni načrt. Glasba:
gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija, 2008, od tu dalje UN). Z »OSW-om« lahko
najtesneje povežemo naslednja splošna cilja:
-

razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku;

-

izražanje glasbenih doživetij in predstav gibalno-plesno, likovno in besedno (UN, str. 6).

Poleg navedenih se po UN razvijajo še drugi splošni cilji in kompetence, ki so skladni z
»OSW-om«, in sicer spoznavanje glasbenih pojmov in zakonitosti glasbenega jezika,
povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi, spodbujanje estetskega in splošnega razvoja skozi
poslušanje glasbe, njeno izvajanje in ustvarjanje ter vzpostavljanje dejavnega odnosa do
glasbe, razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur, vzgajanje za zdravo
zvočno okolje in razvijanje kritične presoje ter razvijanje interesa in odgovornosti za različne
oblike glasbenega udejstvovanja in vrednotenja glasbe (ib.).
Operativni in procesno-razvojni cilji v UN se najbolj ujemajo z »OSW-om« na področju
ustvarjanja, v katerem pa seveda ne moremo zaobiti izvajanja in tudi poslušanja. Tako je
načrtovano, da dijak:
-

raziskuje zvočne pojave in oblikuje krajše ali daljše glasbene celote;

-

improvizira;

-

oblikuje spremljave in priredbe;

-

ustvarja pesemske in druge preproste oblike;

-

izraža doživetja glasbenih vsebin na likovnem, besednem, gibalno-plesnem področju (UN,
str. 7).
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Na področju izvajanja najdemo izrazito povezavo z »OSW-om« (razen na področju ciljev
razvijanja pevske tehnike) tudi v naslednjih ciljih:
-

dijak poglablja izvajalsko tehniko ter estetsko oblikovanje in izvajanje instrumentalnih
skladb ali njihovih odlomkov;

-

dijak vrednoti lastne in razredne izvajalske dosežke pri izvajanju instrumentalnih skladb
ali njihovih odlomkov (UN, str. 7).

Na področju poslušanja je načrtovano, da dijaki pozorno in doživljajsko-analitično poslušajo
glasbene primere, jih analizirajo in vrednotijo (UN, str. 7). Te cilje lahko z »OSW-om«
povežemo le pogojno oz. omejeno s tistimi deli, ki jih dijaki izvajajo v skupinski
improvizaciji ali pa ko te improvizacije analizirajo in poustvarjajo.
V UN je celotno poglavje namenjeno tudi glasbenemu jeziku. Na način, kot glasbeni jezik
razumemo v »OSW-u«, moremo izmed vseh ciljev z UN povezati le tistega, ki pravi, da dijak
poglablja razumevanje elementov glasbenega oblikovanja (UN, str. 8), in sicer ob pogoju, da
jih praktično izvaja. Ostali cilji glasbenega jezika, kot so npr. uporaba glasbenih zapisov,
razumevanje glasbenega izrazja, poglabljanje in primerjanje različnih značilnosti glasbe v
različnih stilnih obdobjih ipd. (UN, str. 8), se ne skladajo z glasbenim jezikom, kot ga
razumemo v »OSW-u«.

3.3.5 SOCIALNO SOŽITJE IN RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC

Bolj kot z glasbenim napredkom ali s katerim koli drugim učinkom »OSW-a« se Orff (1963, v
Auernig, 2008) ukvarja s pomen socialnega sožitja in razvojem socialnih kompetenc. Pravi
celo, da »OSW« ni izključno glasbena vzgoja in da ima nesporno prednost pred njo razvoj
osebnosti vsakega posameznika. Še posebej izpostvalja pomen glasbenega udejstvovanja
otrok v starosti šest in sedem let19 ter poudarja pomen domišljije, ki jo imajo otroci v tej
starosti in jo morajo pedagogi usmerjati v glasbeno delovanje. Prav tako poudarja pomen
19

Predpostavljam, da je Orff izpostavil to starost glede na okoliščine varovanja otrok v njegovem času; v
sistematično urejeno predšolsko verjetno ni bila vključena večina otrok in tako so postala začetna leta
osnovnega šolanja prva priložnost, ko so otroci lahko umetniško delovali v skupini pod učiteljevim vodstvom.
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čustvenega razvoja v tem obdobju, ki – po njegovem mnenju - z ustreznim urjenjem omogoča
pristno občutenje glasbenih elementov in tudi sposobnost izražanja čustev s temi elementi
(ib.). Da bi torej člani skupine uspešno izvajali skupinske glasbeno-gibalne dejavnosti v
konceptu »OSW«, se morajo med seboj dobro »začutiti«; razviti morajo medsebojni odnos, ki
deluje kot socialno sožitje in vpliva kot socialna oblika za ustvarjanje prijateljstev. Prijatelji
namreč hočejo drug za drugega kdaj pa kdaj tudi kaj žrtvovati na račun svojih osebnih
interesov (v orffovi skupini pri majhnih otrocih, npr. odstop določenega glasbila, pri večjih
oblikovanje izhodiščne teme po ideji nekoga drugega ipd.), kar vzbudi (in včasih tudi vrne)
zaupanje v človeka nasploh. Odnos do ljudi postane bolj iskren in neposreden, zaupen, »bolj
človeški« (Gogala, 2005, str. 200). Prav zato razvija način skupinskega muziciranja, kot ga
narekuje ideja v konceptu »OSW«, poseben dostop h glasbi, ki v enaki meri razvija »dušo,
duha in telo« (Roche Marquez, 2001), in tudi socialne kompetence, ki jih opisuje Gardner v
svoji teoriji o multiplih inteligencah kot intra- in interpersonalne inteligence (Gardner, Moran
in Chen, 2009). Do(po)govarjanje znotraj konstruktivnega muziciranja je mogoče le ob
občutku varnosti, ki si ga udeleženci pridobijo v čustveno stabilnem okolju, ki ga brezpogojno
sprejema, ter kasneje ob postavljanju jasnih, racionalno utemeljenih zahtev, ki so nujen
predpogoj za razvoj sposobnosti sobivanja v skupini, učiteljeva vloga pa je tu pomembna za
»opravljanje vloge zgleda.« (Kroflič, 2007, str. 110)

3.3.6 »VZGOJA ZA ČLOVEKA «20

Če zgoraj opisani način razvijanja socialnih kompetenc povežemo z Orffovo smerjo
razmišljanj, ne moremo mimo njegove osrednje pedagoške misli, da v »OSW-u« ne gre samo
za glasbeno-gibalno vzgojo, pač pa za vzgojo za človeka (nem. Menschenbildung). Ta naj bi
se začela splošno »vseobsegajoče«, od znotraj navzven, torej iz vsega, kar je ponotranjeno,
navzven. »Glasba se začenja v ljudeh samih,« je zapisal (2002b, str. 173) in kasneje še
dopolnil: »Glasba se začenja v ljudeh samih, prav tako pa tudi poučevanje. Ne z glasbilom, ne
s prvim prstom ali s prvo lego, ne s tem ali onim akordom. Najprej je tu vsakemu
posamezniku lasten slog, lastno notranje slišanje, notranja pripravljenost za glasbo, čutenje
20

C. Orff (2002b, str. 174).
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lastnega utripa srca in diha. Tako temeljno naj bi se začelo uvajanje v glasbo …« (ib.) Za
izhodišče neomejene moči človekovega ustvarjalnega duha je mladi Orff našel v verzu
nemškega književnika Werfla, ki eno svojih pesmi končuje z mislijo, da se svet začenja v
ljudeh samih. To misel bo seveda globoko doživel tudi vsak spoštljiv učitelj, ki v svoji praksi
deluje z zavedanjem, da učenca ni mogoče do konca razumeti, prav tako pa ne sebe in ne
medsebojnega vplivanja v vzgojnem procesu. Zavzel bo držo, v kateri bo s svojo predanostjo
delu učenca navdušil za delo enako dobro kot za vključevanje v socialne odnose (Kroflič,
2007).
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3.4 AVTORITETA V »ORFF-SCHULWERKU«

Pedagoška avtoriteta, brez katere ni uresničevanja pedagoških ciljev, temelji na identifikaciji
otroka s pomembno odraslo osebo. Ta naj bi bila njegov življenjski zgled, med obema pa naj
bi se razvila čustvena navezanost, ki zaznamuje več kot razmerje v učnem odnosu. V takšnem
razmerju imajo izkušnje na otroka večji vpliv, saj otrok za zdrav razvoj potrebuje tudi
podreditev avtoriteti – to si je sposoben tudi sam zagotoviti (Kroflič, 1997). Skozi idejo po
konceptu »OSW« je to dejstvo mogoče osmisliti in razviti tako, da postopno preidemo do
stanja, ko udeleženci dosežejo stopnjo t. i. samoomejitvene avtoritete.
V skupini, ki se mora (prostovoljno) podrejati določenim vnaprej znanim pravilom (kar je
primer tudi za skupine »OSW«), utegnemo naleteti na otroke, ki si s svojo samovoljnostjo
prizadevajo, da bi dosegli priznanje izven sprejemljivega okvira. Ali se podrejajo drugim in
ustvarjajo neke vrste hierarhijo v skupini ali pa poskušajo ostale popolnoma fascinirati s
svojimi idejami in zablesteti kot »boljši« (Kroflič, 2002). Trd oreh za učitelja – vzgojitelja je,
da takšnega otroka uspešno vključi in vpelje v konstruktivno sodelovanje in da ta dojame, da
se mu ni treba za svoj lastni jaz »bojevati«. Le počasi in s kontinuiranim delom se jim odpre
pot do večje zaupnosti, do bolj samostojnega izražanja in sploh do lastnih ustvarjalnih idej.
Najprej mora učitelj s svojo avtoriteto postaviti stabilen čustveni okvir in postopno v skladu s
psihofizičnim razvojem otroka avtoriteto iz imaginarnega lika zamenjati z avtoriteto simbolne
zahteve, spodbujati otrokove socialne stike in ga napeljati na demokratično sprejeta moralna
pravila v skupini. Pokazati mu mora, kako lahko pripomore k iskanju skupnih interesov v
novih situacijah ter kako si, ne da bi omejeval druge, zagotovi dovolj svobode (Kroflič, 1997).
Ob »OSW-u« kot ustvarjalnem načinu glasbene, gibalne in hkrati socialne vzgoje se moramo
zavedati, da ustvarjalnost sama po sebi ni mogoča niti brez spontanosti, ki omogoča proste
misli, niti brez avtoritete učitelja. Kroflič (2002) meni, da šele oboje vodi do preoblikovanja
oz. prevrednotenja obstoječih vzorcev mišljenja, kar pa je značilna sposobnost avtonomne
osebnosti.
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3.4.1 DEJAVNIKI EMPATIJE V »ORFF-SCHULWERKU «

Glede na način, na katerega je v literaturi o »OSW-u« (Orff, G., 1990; Orff, C., 2002b;
Jungmair, 2003; Haselbach, 2010) opisano posredovanje glasbenih doživetij drugim, je
mogoča domneva, da ga imamo za svojevrstno empatično srečanje. Ker povezava ni nikjer
eksplicitno potrjena, sem se v svoji raziskavi osredotočila tudi na to področje. Zanimalo me
je, če je resnična empatična izkušnja, ki v primeru »OSW-a« tvori pomembno platformo
skupinski improvizaciji, med udeleženimi vzajemna oz. če udeleženi zaživijo »v istem
miselnem svetu in čustvenem prostoru«, kot je empatično doživetje opisala Simončičeva
(2010, str. 110). O tem področju podajajo določena spoznanja raziskave (Siemens, 1969;
Wang in Sogin, 1995), ki govorijo o splošnem povečanem interesu otrok do glasbe zaradi
dobrega počutja v skupini.
Znanstvena spoznanja o sposobnosti vživljanja (empatije) segajo v čas dvajsetih let pred
rojstvom Orffa21. Začela so se z obravnavanjem aktivnega dojemanja izbranega umetniškega
dela, ki vodi v končno »zlitje« opazovalca z opazovanim. Ta proces sta avtorja Visher in
Lipps (v Simončič, 2010, str. 31) poimenovala z izrazom »Einfühlung« (slov. vživljanje) in
izhaja iz občutij in notranjih doživetij opazovalca. Pomeni njegovo hotenje, da bi prikazal
(prenesel) sebe v umetniško delo in s tem izbrisal ločnico med seboj in umetniškim delom.
Hkrati je to vživljanje predstavljalo tudi osnovno zavedanje samega sebe, ker se kot
samostojne enote lahko spoznamo šele takrat, ko se izluščimo iz »množice zaznav« (ib., 32).
Po prelomu 20. stoletja se je v Združenih državah Amerike pojavil pojem empatija22, katerega
pomen se je iz zgoraj opisanega nemškega pomena razširil še na zavedanje in predstavo
čustvenega stanja druge osebe ter na »težnjo, da počlovečimo in poosebimo okolico« (ib., str.
33). V času prve svetovne vojne je Steinova23 zapisala, da gre empatija še globlje in da nam
pomaga pri doživljanju drugega kot tiste osebe, ki je od nas ločena (v Simončič, 2010), in da
21

Znanstvena spoznanja o vživljanju (empatiji) so se kot zapuščina Kantove filozofije najprej pojavila v Nemčiji
(Simončič, 2010, 30).
22

Pojem »empathy« je uvedel Titchener l. 1909 v delu »Experimental Psychology of the Thought Process
(Simončič, 2010, str. 33).
23

Steinova je izhajala iz Husserlove filozofije in je pojem »Einfühlung« uporabljala za »pojasnjevanje
intersubjektivnosti med mislečimi posamezniki« (Simončič, 2010, str. 34).
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se kot empatični ljudje hkrati zavedamo, da se določena čustva dogajajo nekomu drugemu in
ne nam. Buber (1995) v povezavi z empatično držo temeljito opisuje človeka, katerega držo
spoznamo le po njegovem odnosu do stvari in bitij, s katerimi je v določenem (dialoškem)
razmerju (gl. pogl. 4.1).

3.4.2 ELEMENTI ODNOSNE PEDAGOGIKE V »ORFF-SCHULWERKU «

Postmoderna paradigma, katere pomembna predpostavka je pripoznanje drugačnosti, se
sklada s pogledom na otroka, ki z okoljem aktivno komunicira. Zaradi tega ima vpogled v
velik razpon njegovih kompetenc glede tehtnega in prav tako občutljivega ravnanja v okolju,
v katerem živi. Malguzzi, snovalec odnosne pedagogike v projektu Reggio Emilia, je ta
pogled na otrokov razvoj utemeljil z etično držo, ki je osnova združevanja in povezovanja
ljudi. Oblikujemo jo tako, da po socialnih interakcijah v otroku krepimo občutek pripadnosti
in samozaupanja. Prav tako pri njem spodbujamo ustvarjalnost, ki naj ne bi bila njegova
posebna sposobnost, ampak naj bi izhajala iz njegovih izkušenj v vsakodnevnem življenju
(Kroflič, 2008).
Ker se odnosna pedagogika kot oblika vzgojnega pristopa postmoderne paradigme (vsaj
delno) ujema s konceptom »OSW-a«, sem v svoji raziskavi opazovala tudi medosebne odnose
udeleženih, kot jih lahko povežemo z nekaterimi načeli odnosne pedagogike. Strnemo jih
lahko v dve postavki, ki izpostavljata:

-

medčloveški odnosi obstajajo v skupnih dejavnostih in preko njih;

-

poučevanje je grajenje vzgojnih odnosov (Kroflič, 2008).

O dobrem in globljem odnosu med učenci in učiteljem v »OSW-u« poroča raziskava
(Chandler Trotman Womack, 2008), ki primerja pouk osem- do desetletnikov po načelih
»OSW-a« s klasičnim poukom glasbe. Avtorica je dognala, da je udeleženim v t. i. orffovih
razredih priprava na pouk vzela več časa (priprava glasbil in urejanje prostora) in da so bili
učenci manj spretni pri branju notne partiture, so pa pri pouku aktivno sodelovali prav vsi
učenci (za razliko od drugih razredov), odnos med njimi je bil bolj sproščen in prijateljski,
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učitelj je uporabljal manj besednega sporočanja, k zadovoljstvu pa so prispevali tudi starši, ki
so izražali naklonjenost delu po »OSW-u«. Odnos med orffovim pedagogom in učenci
opisujeta v svoji raziskavi tudi Wangova in Sogin (2004), ki sta v učnih urah prepoznala
veliko pozitivnih interakcij v smislu medsebojnega zaupanja. V primerjavi s klasičnim
poukom sta prepoznala tiho navdušenje udeleženih, poudarila sta tudi odsotnost učiteljevega
govora, ki ga je omejil izključno na usmerjanje določenih glasbenih dejavnosti.
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4

»ORFF-SCHULWERK« Z VIDIKA TEORIJE DIALOGA

Ker Orff in Keetmanova dajeta v »OSW-u« poleg glasbene vzgoje izrazit pomen tudi
sporazumevanju oz. razvijanju dogovorov znotraj manjše skupine, sem v svojem delu
načrtovala raziskavo dialoške razsežnosti »OSW-a«. Navezala sem se na teorijo dialoga, kot
jo je postavil Buber24 (1995), ki moč skupine vidi v samih odnosih med dvema ali več ljudmi.
O potrebi, pomembnosti in koristi dialoga je pisal že Platon (Kocijančič v Platon, str. 807), ki
pravi, da resnična mnenja postanejo védenje šele prek ponovnega spraševanja. To pomeni, da
dialoškost globinsko presega »monološko stališče« (ib.). Udeleženi izražajo lastne potrebe in
težnje, povečujejo občutljivost za določen vidik socialnega okolja, izražajo pretekle izkušnje
in pričakovanje prihodnjih dogodkov, ki jih konstruira njihova zavest, namerno opisujejo
svoje občutke, misli, zamisli in jih reflektirajo (ib.).
V pedagoškem procesu je v slovenskem prostoru pomembnost dialoga poudaril Kroflič (1997,
str. 32), ko je pisal o pristopu, v katerem »učitelji in vzgojitelji dopustijo otroku neoviran,
svoboden tok misli, tako da so pri razsojanju, domišljijskem snovanju in moralnem odločanju
samostojni«. Tak proces dejavnega sodelovanja med učiteljem in učencem ima vrednost
predvsem pri razvoju otrokovih osebnostnih zmožnosti (ib.).
Ob izkušnjah, ki sem jih pridobila z dolgoletnim praktičnim delom v orffovih skupinah in ob
študiju Bubrovih del, predpostavljam, da obstaja veliko podobnosti ali celo enakosti glede
medsebojnih razmerij in odnosov v skupini med »OSW-om« in Bubrovo teorijo dialoga. Tako
kot Orff in Keetmanova za izhodišče »OSW-a« postavljata elementarno glasbo, ki izhaja iz
prvobitnih globin človeka, tako Buber izpelje svojo misel iz trditve: »Na začetku je odnos.«
(Buber, 1995, str. 19)

24

Martin Mardohej Buber (1878 – 1963) je eksistencialist in tvorec teorije dialoga. Kot filozof, umetnostni
zgodovinar, germanist in filolog je l. 1923 napisal svoje najpomembnejše delo Jaz in ti. Od l. 1930 je predaval na
Univerzi v Frankfurtu, a je bil že tri leta po nastavitvi kot Jud odpuščen. Ustanovil je Center za izobraževanje
Judov, v katerem je kasneje še posebno pozornost namenil mlajšim otrokom. Po drugi svetovni vojni je
predaval antropologijo in sociologijo na Univerzi v Jeruzalemu. Žal tudi tu ni bil dobro sprejet zaradi svojega
zavzemanja za skupno državo s Palestino oz. zaradi dejavnega zagovarjanja svojega stališča, ki ga je zavzel v
teoriji dialoga (Cohen, 1979; Schmidt, 1995; Wehr, 1968).

43

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

4.1 BUBROVA FILOZOFIJA DIALOGA

Jedro Bubrove filozofije dialoga leži v zasnovi neposrednega, jasnega medsebojnega odnosa
med ljudmi in ne v človeku kot posamezniku in tudi ne v celoti določene skupnosti. Izhodišče
živega odnosa Buber (1995) utemeljuje kot nekaj, kar obstaja že pred odnosom samim. O tem
t. i. »predrazmerju« govori kot o medsebojnosti (nem. das Zwischen) in tako lahko smisel
njegove teorije dialoga razumemo tudi kot pripoznavanje drugega človeka oz. »ontologijo
medsebojnosti.« (Stres, 1999, str. 264) S tem dejstvom njegova celotna misel ne doseže
dimenzije neke velike in nove filozofije, ki bi do konca spoznala in definirala resničnost
sveta. Je bolj misel, ki preprosto poudarja nov pogled na človeka z ozirom na njegovo
družbeno in osebno držo (ib.). »Nikar ne skušaj pomena odnosa spodbijati: odnos je
medsebojnost,« pravi Buber (1995, str. 8) in s tem poda prepričanje, da njegovo dialoško
mišljenje razlaga najbolj osnovna dejstva človečnosti nasploh. Tu sem v poteku raziskovanja
iskala vzporednice z »OSW-om« in opazovala, če in kako v dialogu z glasbenim jezikom
udeleženi izražamo primarno elementarno glasbo kot izraz medsebojnega odnosa.
Buber (1995) navaja tri področja, na katerih se ustvarja svet odnosa. Pri prvem gre za
življenje z naravo, pri drugem za življenje z ljudmi in pri tretjem za življenje z duhovnimi
bitnostmi25. V tem delu, v katerem raziskujem predvsem medosebne odnose v pedagoškem
procesu, se seveda ukvarjam z drugim področjem, z načinom soobstajanja med ljudmi26.

25

Prvi odnos, odnos z naravo, »tone v mrak« (Buber, 1995, str. 10) in je pod govorno ravnjo, ker se besede
»zataknejo na pragu govora« (ib.). Drugi odnos je očiten, ker gre za odnos z ljudmi in je govorno oblikovan.
Tretji odnos, razmerje do duhovnih bitnosti, je »zagrnjen v oblak, brezbeseden in vendar govor porajajoč« (ib.);
drugega ne zaznamo, a se čutimo z njegove strani nagovorjene in odgovarjamo.
26

V tem delu svojih razmišljanj se Buber močno povezuje z izročilom hasidizma, v katerem so ga vzgojili stari
starši. Predstavlja ga določena povezanost s starozaveznim judovskim verskim izkustvom in doživljanjem ter je
»ljudsko mistično, danes bi rekli karizmatično gibanje« (Stres, 1999, str. 252). Zaznamuje ga gorečnost, ki v
življenju poudarja konkretna dejanja in vsakdanja doživetja v stikih s soljudmi in naravo« (Stres, 1999, str. 253)
in se nanaša na odnos in neposredno doživljanje. Nasprotovalo je okostenelemu avtoritativnemu judovstvu in
je poudarjalo živo skupnost, ki omogoča na odprt način doživeti vsakdanje življenje. Rabin Izrael iz Kosnitza je
takole izviren (v Buber, 1991, str. 59): »Dobro pravi ljudstvo: Brez suknjiča na plesu in med svati ne boj se, duša
draga, izdivjati!«
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4.2 BUBROVA MISEL »JAZ-TI«

Kadar razmišljamo o tem, kako pri muziciranju v »OSW-u« dojemamo in sprejemamo drug
drugega – kar je osrednji socialni moment »OSW-a«, se porodi vprašanje, kako – in če sploh,
drugega spoznamo v njegovi prvobitnosti in kako lahko spoznamo njegovo izražanje v
prvinskem glasbenem jeziku. Transcendentalna fenomenologija pravi, da se spoznavanje
dogaja preko naše zavesti, ki je intencionalna, torej je zavest o nečem, kar ni ona sama; v tem
primeru se srečanje z drugim oblikuje že v nas samih in tako že vnaprej drugega dojamemo in
sprejemamo z zornega kota, ki ga postavimo sami (Hribar, 1993; Stres, 1999). Kako moremo
potem spoznati drugega v njegovi elementarnosti, enkratnosti in ne nazadnje v njegovi lastni
izraznosti prvinske glasbe.
Buber na spoznavanje drugega gleda brez notranje določenih struktur in koordinat. V svojem
osrednjem ontološkem delu »Jaz in ti« (1995) izpričuje in razlaga dve temeljni besedi oz.
temeljni besedni dvojici. Prva izmed njiju je 'jaz-ti'27 in druga 'jaz-ono'. Izražata dve med seboj
radikalno različni drži do sveta in pojasnjujeta, kako obstajamo ljudje v odnosih med seboj in
do sveta z ozirom na našo dihotomno naravo. Buber (ib.) pravi, da je odnos 'jaz-ti' predhoden
odnosu 'jaz-ono', da je torej dojemanje drugega človeka pred dojemanjem stvari. Podobno
tudi v »OSW-u« z glasbenim jezikom najprej iščemo prvobitne odnose v skupinskem
izvajanju v prvinski glasbi (Orff, 2002b).
Temeljno besedno dvojico 'jaz-ti'28 Buber (1978b) označuje z nemškim izrazom »Beziehung«
(slov. razmerje, odnos). V njem vlada večina človeških skrbi, misli, dejanj, zanimanj (Price in
Harding, 1988) in tudi čutenj, s čimer lahko utemeljimo, da ta odnos opredeljuje edino
mogočo pot približevanja osebam, s katerimi smo v odnosu (Buber, 1978b) in posledično tudi
27

Buber osebne zaimke jaz, ti, ono substantivira in jih sklanja kot samostalnike (nem. das Du, des Du itd.). V
slovenščini (po Stres, 1999) doslej poznamo to rabo (zlasti v filozofiji in psihologiji) samo pri zaimku jaz (gen.
jaza itd.). Po analogija z »jazom« in po zgledu Zupetovega prevoda Bubrovega dela »Jaz in ti« to rabo razširjam
še na zaimka ti in ono.
28

Na vprašanje, kdo pravzaprav je 'ti', Buber (1995, str. 8) odgovarja, da to ni on ali ona, »ohlapen sveženj
znanih lastnosti …«, ampak preprosto 'ti', ki preveva vse ostalo. Značilnosti razmerja 'jaz-ti' sta v podarjenosti
odnosa in v čutenju otožnosti, ko mine. Vendar pa ta odnos lahko še vedno obstaja, četudi tisti, ki ga
imenujemo 'ti', tega ne zazna. Buber (ib., str. 10) to s svojim značilnim polnim jezikom opiše: »Semkaj ne seže
nobena prevara: tu je zibel Resničnega življenja.«
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ustrezno pot do antropološkega raziskovanja. V okviru odnosa 'jaz-ti' Buber (1995) izpostavi
štiri področja delovanja:
Medsebojnost dejanja
Medsebojnost dejanja je posebna oblika razmerja, v katerem sta oba udeležena (ali več
udeleženih) popolnoma v odnosu 'jaz-ti' in med njima (njimi) ni nobenega posrednika.
Razmerje je krhko in ni nekaj, kar bi lahko dobili in nato posedovali do konca; vedno sproti
ga moramo vzpostvaljati (Buber, 1995). V svojem delu raziskujem, če in kako podobno velja
za glasbeni jezik v »OSW-u«, v katerem se prav tako srečujemo v skupini, ki improvizira.
Obojestranskost
Značilnost razmerja 'jaz-ti' je obojestranskost, kar pomeni, da se jaz uresniči šele ob stiku z
drugim (Buber, 1995). To razmišljanje Buber prenaša tudi na način izvajanja izobraževalnega
in vzgojnega procesa, kjer je odnos obojestranskosti učiteljeva osnovna drža29.
Srečanje
Svojevrstnost dogajanja med ljudmi je za Bubra (1995) Srečanje30. Zanj vnaprej ne uredimo
nobenih okoliščin, kajti Srečanje že samo po sebi ustvari odnos 'jaz-ti'. Do njega pride, ne da
bi se človek nanj posebej pripravil, saj se drugi pojavi »neposredno, popolnoma brezpogojno«
(Buber, 1995, str. 267). Podobno Jungmairjeva (2003) poroča o neposrednosti v »OSW-u« kot
eni izmed značilnosti skupnega muziciranja. Udeleženi v skupini se srečajo v komunikaciji z
glasbenim jezikom, ki se izraža »naravnost« ter odkrito sporoča o doživljanju vsakega
udeleženega posameznika.
Nagovor
Buber v svojih delih posveča veliko skrb jeziku. Razlikuje govor in nagovor, razliko med
njima pa primerja s sedanjostjo in preteklostjo. Drugega srečamo v sedanjem času, tu ga tudi
nagovorimo. Če bi to poskušali storiti »za nazaj« ali »za naprej«, drugega ne bi mogli srečati
29

V Bubrovih očeh pouk ni prenos znanja, v kateri otroci naslavljajo svoja vprašanja od spodaj navzgor in kjer
učitelj odgovarja od zgoraj; v resnici vprašanja in odgovori sploh ne prihajajo z nobene strani, saj »'ti' ne pozna
koordinatnega sistema« (ib., str. 29). Buber raje verjame, da je poučevanje pristna recipročnost: izmenjava, ki
poteka med odraslim duhom in duhom v procesu oblikovanja in s tem zagotavlja pristen in recipročen dialog
(Cohen, 1979, str. 99).
30

Kadar pojem Srečanje uporabljam v smislu teorije dialoga, zanj vedno uporabljam veliko začetnico.
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(Buber, 1999). Vzporednico moremo potegniti z glasbo in s komunikacijo v glasbenem
jeziku, ki tudi teče v času in je prav tako ne moremo »ujeti«. Ko torej o skupnem muziciranju
govorimo za nazaj oz. se o njem pogovarjamo, se nagovor v odnosu 'jaz-ti' izgubi in edino
mogoče je, da o njem govorimo na osnovi spomina o doživljanju (Buber, 1999).
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4.3 BUBER O POUČEVANJU, VZGOJI TER ODNOSU MED UČITELJEM IN UČENCEM

Vse, kar je Buber napisal o izobraževanju, izhaja iz temeljnih besednih dvojic 'jaz-ti' in 'jazono'. Poudarja, kako pomembno mesto v pedagoškem procesu zavzema pristen dialog, in
izkaže subtilen in odtenkov poln pogled na poučevanje31. Trdi, da le izkustva ljudem sveta ne
približajo, čeprav so ta poleg »zunanjih tudi notranja« (1995, str. 6), in je do formalnega
znanja razmeroma odklonilno usmerjen, saj zapiše: »O skrivnost brez skrivnosti, o kopičenje
izsledkov! Ono, ono, ono!!« (ib.) in še dodaja: »Kdor izkuša, ni deležen sveta, kajti izkustvo
je 'v njem', ne pa med njim in svetom« (ib.).
Buber (1978a, 2002) nadalje trdi in razlaga, da obstaja tudi posebno razmerje v odnosu 'jaz-ti',
ki se ne more razviti do svoje polne izpolnitve, ker ima posebno naravo. Med te sodi odnos
učitelja (vzgojitelja) do svojega učenca32. Učitelj ga mora gledati izza njegovih lastnosti,
prizadevanj in ovir, prikopati se mora do njegove celosti in ga v njej potrjevati. To zmore le,
če se v vsakem (učnem) snidenju z njim srečuje kot s partnerjem – če to situacijo doživi s
stališča sonavzočega (nem. Gegenüber) in uresniči t. i. zaobjetje odnosa (nem. Umafssung).
Istočasno pa je v Bubrovi teoriji dialoga pomembna tudi enosmernost odnosa, kajti učenec,
nasprotno od zgoraj zapisanega, učitelja ne gleda in ne potrjuje kot partnerja, saj se s tem
učno-vzgojna situacija ne bi mogla ohranjati in odnos 'jaz-ti' bi se končal. Pokazalo bi se, da
bi »specifični vzgojni odnos kot tak izgubil polno vzajemnost« (ib., str. 105). Učitelj torej
»živi v neposrednem soočanju, a je vendar odmaknjen,« nadaljuje Buber (ib.) in s tem potrdi,

31

Čeprav pri Bubru ne gre za določeno metodo poučevanja, so nekateri avtorji želeli najti prav to. Kot prvega
takega navaja Cohen (1979) Rosenblata, ki se kljub nanašanju na Bubra ni zavedal učiteljeve obveznosti vstopiti
v dialog z učenci in je ostajal pri diktirani dialoški situaciji – takšni, ki je določena s pravili, Scudder (1968, v
Cohen, 1979) je napisal članek, ki je v celoti posvečen razlagi Bubrovega »modela« poučevanja, katerega
elemente je umestil z epistemološkega, psihološkega in normativnega vidika. V tem »modelu« naj bi bila
svoboda in avtoriteta postavljeni nasproti intelektualnim in moralnim vprašanjem (ib.). Glede svobode
posameznikov in avtoritativnega vodenja se ustrezno prekriva z Bubrovo idejo, vprašljivo pa je v model
inkorporiral dialoško srečanje v odnosu 'jaz-ti', saj niti dve srečanji nista enaki in nobena dialoška situacija se ne
more ponoviti. Vsako srečanje med učencem in učiteljem je vsakič sproti na novo vzpostavljeno in oživljeno.
Cohen (1979, str. 99) omenjeni članek ocenjuje takole: »Ne le, da trdim, da je uvajanje besede 'model' v
Bubrove misli o izobraževanju izkrivljajoče /…/ bolj pomembno je, da Bubrovo iskanje celostnega človeka
izkazuje pomembne vplive na poučevanje – take, ki jih noben 'model' ne more razkriti.« S tem misli na
izkustveno spoznavanje, pri katerem človek »potuje čez površje sveta /…/ in iz njega potegne znanje« (Buber,
1995, str. 5–6).
32

Kot drugi odnos 'jaz-ti', ki se ne more razviti v popolni meri, Buber (1995) navaja odnos zdravnika do svojega
pacienta.
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da mu ostane vloga odgovornega mediatorja in zaupanja vrednega usmerjevalca. Po njem
učenec sreča izbor 'sveta onega' (Buber, 1986, 2002).
S svojimi stališči je Buber presenetil že l. 1925 v Heidelbergu na konferenci z naslovom
»Razvoj ustvarjalnih moči pri otrocih« (nem. »Die Entfaltung der schöpferische Kräfte im
Kinde«), ki je že v svojem naslovu kazala pogled reformske pedagogike na razvojne
značilnosti otrok. Buber je s svojimi uvodnimi besedami izzval (najmanj) začudenje: »Tema
konference je razvoj ustvarjalnih moči pri otrocih. Ko pa prihajam sem, da vam jo (temo)
predstavim, pred vami ne smem niti za trenutek prikrivati dejstva, da mi od vseh naslovnih
besed le zadnje tri ne porajajo nobenega dvoma.« (v Cohen, 1979, str. 85) S tem ni želel
zanikati obstoja otrokovih latentnih potencialov, ki naj bi jih razvijali z izobraževanjem, pač
pa poudariti, da izraz »razvoj ustvarjalnih moči« k razumevanju poučevanja ne pridoda
nobenih ciljev izobraževanja. Opomnil je, da ima vsak otrok vrojeno (kulturno) dediščino
preteklih generacij (enako je menil tudi Orff o prvisnki glasbi) in da je hkrati vsak otrok
potencialni začetnik novih generacij že s tem, da ima nesporno vlogo pri (so)ustvarjanju
samega sebe33 (Cohen, 1979, str. 85). Buber (2002) torej svari pred pedagogiko, katere (edini)
cilj je spodbujati ustvarjalnost, saj lahko okoliščine tega cilja privedejo do boleče osamitve
(otroka). Trdi, da otroka k spoznavanju ne žene »gon po umetniškem izražanju, pač pa gon po
skupnosti, po občestvu« (ib., str. 88)34. Od izobraževalnih sistemov se ne distancira, vendar
razširi izobraževanje z namenom, da bi realiziral to vrojeno zapuščino – kar je po njegovem
mogoče le v skupini.35 V tem ponovno najdem vzporednice z »OSW-om«, ki jih želim, ob
upoštevanju Bubrovega stališča o učiteljevi drži, raziskati glede na vrojeno glasbo oz.
prvinsko glasbo.

33

Že dve generaciji pred Bubrom je Ruskin trdil, da imamo gon po umetnosti vsi ljudje, da se je torej posledično
»ni mogoče niti učiti niti se je naučiti kot sistem pravil. Umetnost lahko gojimo ali opuščamo, uravnavamo ali
zanemarjamo, ni pa je mogoče razvijati« (v Everett Gilbert in Kuhn, 1967, str. 380) v izobraževalnih sistemih.
34

S tem se oddalji od razširjene reformske ideje, ki pravi, da je estetika lahko izvor celotne vzgoje in da se, po
Herbartu, vzgoja lahko naslanja na formiranje estetskega vrednotenja (Medveš, 2007). Istočasno Buber s tem,
ko zagovarja prvinski gon po občestvu, sovpada tudi s potrebo po realizaciji našega odnosa do sveta, kot jo
predstavlja Maslow (1970) v svoji humanistični motivacijski teoriji.
35

Če predpostavimo, da v »OSW-u« prevladuje temeljno izhodišče v skupnem muziciranju, v katerem se
uresničuje potreba po pripadnosti, sprejetosti in v katerem se lahko posameznik samoaktualizira (Johnson,
2006), potem lahko lepo zaokrožimo, da komuniciranje v glasbenem jeziku in iskanje svojega lastnega
glasbeno-gibalnega izražanja v »OSW-u« pomeni doseganje višjih oblik posameznikove motivacije ter da hkrati
zadovoljuje tudi njegove kognitivne in estetske potrebe.
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4.3.1 INKLUZIJA

Buber (2002) v izobraževanje kot pomemben pojem uvaja inkluzijo36. Zanj predstavlja
izkušnjo, ki iz 'drugega' naredi nekoga, ki je stalno navzoč, in ko, posledično, subjektivnost ne
more biti več (izključna) sestavina odnosa37. Je popolna prisotnost v skupni resničnosti in nas
pripelje do novega čutenja odnosa 'jaz-ti'. Buber (ib.) navaja tri konstitutivne elemente
inkluzije:
-

odnos med dvema osebama (ali več osebami);

-

dogodek, ki ga izkusita oba (ali več ljudi) in v katerem vsaj eden dejavno sodeluje;

-

dejstvo, da oseba, ki dejavno sodeluje, živi določeni dogodek z izhodišča drugega (ali
drugih).

Buber nadalje trdi, da je inkluzija »izkušnja zavedanja, ko se 'jaz' zaveda druge strani oz. 'ti'ja.« (Cohen, 1979, str. 92) Če je to tako, je inkluzija domena kognicije ter izkušenj in lahko se
sprašujemo, ali je potemtakem postavljena v okvir sveta 'onega' ali prevzame obliko odnosa
'jaz-ti'. Kot izkušajoča (izkušnjo o zavedanju) se namreč nanaša na 'ono', istočasno pa zahteva
globoko, pristno navzočnost odnosa 'jaz-ti', na katerega ne kaže noben zunanji znak in ne
vemo, da sploh poteka. Učitelj je tu v prav posebnem položaju, saj njegovo dejanje inkluzije
zajema tako uresničenje učenčeve celostne osebnosti ('jaz-ti' odnos) kot tudi njegovo
refleksijo o zavedanju in prepoznavanju odnosa (odnos 'jaz-ono') (Buber, 1995). V šolski
situaciji je torej vedno samo učitelj tisti, ki izkuša drugost, saj njegovega poučevanja učenec
ne more zaznati v smislu drugosti. Navzoč je na obeh ekstremnih koncih skupne izkušnje,
medtem ko je učenec samo na enem koncu. V trenutku, ko postane učenec sposoben zaznati
učiteljevo vpletenost v njega kot drugega, pedagoški odnos ali razpade ali pa preide v
vzajemno prijateljstvo. Tako prijateljstvo kot dialoški odnos po Bubru (ib.) v edukaciji ni

36

Inkluzija v sodobnem pomenu ima drugačen pomen, kot ga je uporabljal Buber. Danes velja inkluzija za
proces, ki omogoča odpravljanje ovir v izobraževanju in takšne prilagoditve okolja otrokom s posebnimi
potrebami, ki omogočajo optimalen razvoj njihovih potencialov – kar vključuje izobraževanje tako v splošnih
šolah kot tudi v specializiranih ustanovah (Kavkler, Clement, Košak Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008).
37

Ob uvedbi pojma inkluzija Buber (2002) opozarja, da pojma ne gre zamešati z empatijo, ki zanj pomeni izstop
»iz lastne kože« (ib. str 76) in vstop (s pomočjo svojih čutenj) v dinamično strukturo drugega.
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mogoče, saj je dvostransko, poučevanje pa je (le) enostransko. Učitelj in učenec reagirata
drug na drugega kot na edinstvenega – a konkretnega in dejansko obstoječega. Dejavnost v
učnem odnosu zato s strani učitelja po Bubru označimo kot simultano dejavnost vzajemnega
uresničevanja in (enostranske) inkluzije. Ker v Orffovem opisu dejavnosti (2002a, 2002b)
najdem podobnosti s konstitutivnimi elementi (Bubrove) inkluzije v odnosu med udeleženci,
v dejavnem (so)delovanju in empatičnih izhodiščih ob skupnem improviziranju, bom
raziskovala tudi učiteljevo držo v »OSW-u«. Preverjala bom, če in kako se ta izkazuje v
»OSW-u« glede na odnos, kot je prikazan v spodnji preglednici:

Preglednica 2: Bubrova interpretacija simultane dejavnosti v učnem odnosu

Odnos v izobraževalni situaciji je po Bubru (2002) sestavljen iz enostranske inkluzije in
vzajemnega uresničevanja. Slednje omogoča odnos v poučevanju zato, ker dela učence
zaupljive, saj je učitelj z njimi iskren. Enostranskost inkluzije vzdržuje odnos zato, ker
ohranja distanco med udeleženci in preprečuje prehod v prijateljski odnos. Odnos je torej
simultana dualnost distance in zaupnosti, ki pojasnjuje naravo učiteljevega odnosa do
učenca38 (Cohen, 1979).

38

Buber (2002) za primerjavo dodaja primer starih cehovskih mojstrov, s katerimi so živeli vajenci in pomočniki,
ki so se obrti naučili s tem, da jim je bilo dovoljeno »udeleževati se dela. Učili so se, ne da bi posebej za to
skrbeli in ne da bi se tega zavedali. Enak način učenja kot za mojstre obrtnike pri Bubru velja tudi za
intelektualne poklice.
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4.3.2 BUBROV KONCEPT VELIKEGA ZNAČAJA

Koncept gradnje t. i. velikega značaja pri Bubru (2002) je zamisel o vzgoji osebnosti, ki v
določenih situacijah odgovarja na izzive celostno, s celotnim bitjem ne glede na zahteve. Zanj
ni dovolj le internalizacija reda in pravil ali (samo) navad, saj njegov veliki značaj stoji nad
danimi normami, tako da rigidne zapovedi in »uboganje« ne morejo biti le rutina. Posameznik
v svoji notranjosti bolj ali manj sledi zapovedim, ki mu jih postavljajo etične vrednote. Te in
tudi zakoni so v družbi vsi legitimno sprejeti, vendar, kot trdi Buber (2002), nimajo nič
opraviti z esencialno naravo dialoga, niti ne z obstojem osebnosti kot take in niti ne s
situacijo, v kateri se v dialogu osebe obračajo druga na drugo. V velikem značaju namreč
izhajajo sklepi iz najintimnejših plasti njegove narave in se udejanjajo celo v primerih, v
katerih nimajo nobenega predhodnega znanja o pojavnih oblikah določenih situacij (Cohen,
1979).
Tu se ponuja vzporednica s t. i. »vzgojo za človeka«, ki je za Orffa pristni dialog v glasbenem
jeziku. V tem primeru glasbeni jezik kot osnovni način delovanja v »OSW-u« učinkuje kot
priprava na (etično) delovanje v neznanih razmerah in pred novimi izzivi – v etični drži pa je
po Bubru (2008) poučen samo tisti, ki si to želi in pri oblikovanju dejavno sodeluje.
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5

»ORFF-SCHULWERK« Z VIDIKA NARATIVNE PARADIGME

Sporočilnost glasbenega jezika in gibalnega komuniciranja sta v »OSW-u« osrednji sestavini
delovanja in pripišemo jima lahko izrazit narativni značaj (Jungmair, 2003). Orffovo
prepričanje, da je v vsakem človeku živa prvinska glasba kot celovita povezanost gibanja in
glasbe, bom zato osvetlila s stališča narativne paradigme in podala teoretske smernice, ki
kažejo na narativen način komuniciranja kot na enega najstarejših (Fisher, 1987) in katerega
razsežnosti (poleg dialoških) v »OSW-u« raziskujem v tej študiji.

5.1 ZNAČILNOSTI NARATIVNE PARADIGME

Fisher (1987) ugotavlja, da smo ljudje v temelju pripovedovalci zgodb (in torej nismo
racionalni) in da se ravnamo na podlagi t. i. dobrih razlogov. S tem dejstvom zagovarja
paradigmatski premik od racionalnega razumevanja k narativnemu razumevanju in izpelje še
druge značilnosti razumske oz. narativne paradigme. Njihova nasprotja so prikazana v spodnji
preglednici:
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Razumska (racionalna) paradigma

Narativna paradigma



ljudje so v bistvu racionalni



v osnovi smo ljudje pripovedovalci zgodb;
vsi naši odnosi temeljijo na zgodbah, ki so
splošna značilnost vseh kultur in časov



ljudje se odločajo na podlagi razumsko 
utemeljenih argumentov

ljudje se odločajo na osnovi dobrih etičnih
komponent (t. i. dobrih razlogov) v zgodbah



način komunikacije določa smer, v katero se 
razvija pogovor

oblikovanju in rabi dobrih razlogov dajejo
okvir zgodovinske in situacijske okoliščine
naracije (zgodbe) ter biografske, psihološke,
sociokulturne značilnosti, tehtne so tudi
značajske poteze posameznikov



racionalnost določa naše vedenje o nečem, 
uspešnost razpravljanja o tem in spretnost
zagovarjanja

narativna paradigma temelji na praktičnih
modrostih



»svet« je kot vrsta logičnih zaporedij, ki jih 
lahko rešimo z racionalno analizo

»svet« je kot vrsta zgodb, ki izhajajo iz
splošno sprejetih kriterijev kvalitete življenja,
ki so dostopni vsem – tako ljudje izbiramo
zgodbe, ki se nam zdijo najbolj življenjske in
na ta način vedno na novo preurejamo svoje
lastno življenje

Preglednica 3: Prikaz nasprotij med razumsko in narativno paradigmo (po Fisher, 1987)

Kadar v komunikacijo vpletemo narativno paradigmo39, nam ni treba upoštevati le golih
dejstev in strogih pravil, pač pa tudi »pomene in smisle, inspiracijo in domišljijo, duševno
ravnotežje« (Ule, 2005, str. 111). Izhajamo iz »skrbi in občutljivosti« (ib.), kar pa je tudi
značilnost glasbenega jezika, kot ga oriše Orff v opisu skupinskega muziciranja (2002d).
Pripovedovanje zgodb med ljudmi lahko predstavlja poročanje o preprostih dogodkih v
vsakdanjiku ali dlje trajajočih dogodkih z določenimi zapleti (Ule, 2005). Po Uletovi (ib.) ima
pripovedovanje zgodb več pomenov. Ti so:
-

povezovanje doživljanja s pomeni in smisli;

-

osmišljanje človeškega izkustva kot osnovnega mehanizma;

-

udejanjanje človeških subjektivnih, čustvenih in drugih okvirov razumljivosti;

39

Dogodek obravnave v narativni paradigmi se pojavi takoj, ko »nekdo nekaj pove nekomu drugemu« (Ule,
2005, str. 113). Že triletni otroci so sposobni povedati, kaj se je v preteklosti zgodilo najprej in kaj je temu
sledilo in s tem postavijo prvi pogoj za svoje lastne narativne konstrukte v bodočnosti (Engel, 1995).
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-

refleksivno oblikovanje in ne le preslikavanje življenjskih dogodkov;

-

omogočanje izpeljave ljudem prirojene sposobnosti za ponovno definiranje smislov
svojih dejanj s pomočjo zgodb o njih.

Poleg tega v socialnem svetu narativnost kot način sprejemanja realnosti omogoča vzpostaviti
zvezo med doživljanjem sebe in doživljanjem drugih. Antropomorfno spoznavanje vzročnosti
pri otrocih je torej pomembno, ker omogoča pot do prepoznavanja namenov in tudi dejanj
ljudi v odraslosti (Brunner v Ule, 2005).
V procesu odraščanja otroci konstruirajo svoje lastne spomine in zgodbe postopno bolj
neodvisno od staršev in ostalih pomembnih odraslih, čeprav imajo ti lahko še vedno velik
vpliv na otroško pripovedovanje. Kar odrasli ponujajo kot verbalno ali neverbalno povratno
informacijo, otroka opogumi ali obratno, odvzame mu pogum pri oblikovanju lastnega načina
pripovedovanja z njemu značilnimi karakteristikami (Engel, 1995). Pomembno vpliva tudi
odnos med pripovedovalcem (naratorjem) in poslušalci, ki se kot skupina odzivajo na določen
način. Zanimivo je, da poslušalce bolj zanima odnos človeka do njegove zgodbe kot pa sam
dogodek, o katerem pripoveduje (Ule, 2004).
Med pomembne postavke postmodernizma prištevamo narativni diskurz (Sajovic, 2004). Na
poti do njegovih pomenov in s tem tudi do samoomejitvene kontrole je navzoča čustvena
vpletenost, za katero velja, da »je pogoj za uspešen moralni in socialni razvoj otrokove
osebnosti« (Denac, 2002, str. 35). Ali, kot pravi Gogala (2005, str. 21), v otroku »prebudi /…/
življenje, da se začne čemu čuditi, da se mu kaj novega odpre in zasveti, da duhovno
izpregleda, da se vzbudi v njegovi duši močno in polno doživljanje, da se mu odpro na široko
novi vidiki, da zagleda nove probleme; vidi nove poti, da začne tipati v nove in neznane
svetove …, da začuti svojo osebno vrednost kot doživljajoči in spoznavajoči človek …«

55

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

5.2 NARATIVNOST KOT OBLIKA KOMUNICIRANJA

Narativna paradigma je pojem, s katerim označujemo spremembe v načinu komuniciranja, ko
se od spretnosti razpravljanja, argumentiranja, prepričevanja nagibamo k zmožnosti za
prepričljivo predstavljanje življenjskih zgodb ljudi« (Billig v Ule, 2005, str. 116). Vsebuje
»metafore, vrednote in različne simbole, ki so tipična sestavina zgodb« (ib., str. 111). Veliko
bolj pomembna je sama prepričljivost zgodbe kot pa njena oblika ali slog, za kar pa je seveda
potrebno zaupanje, ki ga čutimo ob posredovanju ali sprejemanju zgodb. O zaupanju v
skupini govori tudi Jungmairjeva (2003) in ga označi kot osnovni pogoj za izražanje lastnih
ustvarjalnih idej in sprejemanj idej drugih v Orffovih skupinah. Vanj so vpletene vse oblike
komuniciranja – v »OSW-u« so to predvsem sestavine glasbenega jezika, katerega narativni
značaj je za ustvarjalce in poustvarjalce vrednota sama po sebi (ib.).

5.2.1 NARATIVNA RACIONALNOST

Narativna racionalnosti je pojem, ki ga Fisher (1987) opisuje kot sredstvo za presojanje zgodb
in je pomemben pojem narativne paradigme. Znotraj nje sta:
-

notranja koherentnost zgodbe, kar pomeni, da v zgodbi ni izpuščena nobena pomembna
sestavina;

-

zgodbena zvestoba (ang. fidelity), kar pomeni, da zgodba ne vsebuje nobenih
protislovnih vsebin.

Pripovedovanja takšnih zgodb se moramo naučiti. Otroci o osebnih izkušnjah pripovedujejo v
kontekstu socialnih interakcij, predvsem v odnosu s starši in ostalimi pomembnimi v družini.
To je tudi razlog, da se otroci naučijo pripovedovati takšne zgodbe, katerih vsebino še
posebno opazi in ceni njihovo primarno okolje. Vedo, kdaj začeti s pripovedovanjem, kaj
povedati in kako najbolje povedati, odrasli pa pogosto utrdijo to znanje s povratnimi
informacijami v obliki dodatnih vprašanj. Med petim in desetim letom otroci postopno
dosežejo višjo stopnjo narativnega razvoja, kar je posledica razvoja na kognitivnem in
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lingvističnem področju. Postajajo sposobni razlikovati med objektivnim pripovedovanjem in
interpretacijo na osnovi lastnega mnenja (Engel, 1995), kar še posebej pride do izraza pri
skupinskem delu v »OSW-u« 40 (Jungmair, 2003).

5.2.2 SAMOGRADNJA SEBSTVA

Narativnost diskurza je pomemben dejavnik v procesu samogradnje sebstva. Občutek za sebe
namreč pridobimo z zgodbo o sebi oz. o tem, kako smo to postali (Ule, 2005) – s pomočjo
izraznosti človeškega govora. Na tem mestu razširimo pojme z glasbenim jezikom, s katerim
na umetnostni način izrazimo, kakšni smo postali. Narativnost vsake vrste diskurza je torej
visoko ustvarjalna dejavnost, v kateri se oblikuje sebstvo (ib.). Realizira se v različnih
pojavnih oblikah zgodb npr. v opisih različnih dogodkov in dogodivščin, skrivnostnih opisih,
prispodobah itd. (Engel, 1995) in v vseh umetniških izrazih, kot jih obravnava tudi odnosna
pedagogika s poudarjanjem gradnje odnosov preko skupnih dejavnosti.
Imeti sebstvo pomeni imeti zgodbo in željo, da bi jo posredovali naprej, saj se čut za lastno
individualnost izraža v pripovedovanih zgodbah (Ule, 2005). Tudi muziciranje v skupini v
»OSW-u« je gradnja skupne zgodbe, h kateri vsak udeleženi prispeva svoj lastni (ustvarjalni)
delež (Jungmair, 2003).

5.2.3 IDENTITETA V NARATIVNOSTI

Vsaka zgodba, pa naj jo pripoveduje otrok ali odrasla oseba, ni nujno osnovana na resničnih
dogodkih, ki naj bi jih izkusili in spoznali pripovedovalci. So le odsev njihovega notranjega
doživljanja in prikaz osebe, za katero verjamejo, da so oni sami. Prikažejo jo z glasom oz. z
odtenkom glasu, z opisom njihovega videnja določenega dogodka, z določanjem bistvenega v
40

Vzgojni proces tako domnevno preide »v fazo lastnega spoznanja in doživetja« (Gogala, 2005, str. 20), kjer
udeleženi afirmirajo nove resnice in nove vrednote. Ta faza se nadgrajuje v procesu vzgajanja tako, da se
poveže z že preteklimi doživetji in nastane nov »celoten sistem kulturnosti« (ib.).
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dogodku, z izražanjem svojih občutij ob dogodku ipd. Otroci se drug drugemu predstavljajo
tudi skozi identitete, ki jih ustvarjajo skozi igro, v kateri se pretvarjajo, da se odvija v
resničnem svetu. S tem intenzivno oblikujejo svojo osebnost, saj ima razvoj narativne
istovetnosti svoje korenine globoko v zgodnjem otroštvu. Prav zaradi tega dejstva morajo
starši, vzgojitelji, učitelji in vsi odgovorni za razvoj otrok izhajati iz podmene, da
»izmišljotine« in »govorne iznajdbe« mlajših otrok niso le otročarije ter prikupni in zabavni
»izdelki« njihove nezrelosti, pač pa odločilen korak proti eni temeljnih sposobnosti v odrasli
dobi (Engel, 1995).
Narativno paradigmo lahko po Schragu (v Ule, 2005, str. 112) obravnavamo le holistično, kot
zgodbo, ki daje »smisel in pomen posameznim diskurznim enotam«. Prav tako pomembno
vlogo igrajo čustva, ki določajo vidik, po katerem udeleženi opisujejo dogodek, ali pa skozi
zgodbo, ki jo poslušajo, čustveno doživljajo »nadomestno izkustvo« (ang. vicarious
experience) (Engel, 1995, str. 72). To jim omogoča posredno reševanje življenjskih
problemov, in sicer na način, kot ga zrcalijo ali v realnosti neobstoječe osebe v zgodbi ali pa
dejanske osebe s podobnimi izkušnjami Na ta način komuniciranja otrok razvija zmožnost za
lastno razumevanje in posredno tudi za reševanje življenjskih problemov.
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5.3 GLASBENI JEZIK

Glasbeni jezik kot pojem, ki ga uvaja prenovljeni Učni načrt za glasbeno vzgojo v osnovnih
šolah (2011), zajema razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Ker pa v
raziskovalnem delu svoje študije v veliki meri opisujem značilnosti glasbenega jezika v
»OSW-u«, ki naštete elemente dejavno vključuje v specifično vrsto nebesednega sporočanja,
ga v tem poglavju izčrpneje opisujem s strani fonološkega zavedanja, sintaktičnih in
semantičnih značilnosti ter procesiranja in natančneje prikažem njegovo umeščenost v
slovenske učne načrte za glasbeno vzgojo.
Vsekakor velja, da v vsakdanjem življenju predstavlja velik del medosebne komunikacije
prav nebesedno sporočanje. Spoznavanje in izražanje njegovega pomena v mimiki in telesni
govorici urimo (med drugim) z razvijanjem komunikacijskih spretnosti na umetniških
področjih, kot so drama, ples in tudi glasba, v kateri delujemo in komuniciramo z glasbenim
simbolnim jezikom s specifikami glasbenega izvajanja in slušnega zaznavanja. Glede na
njegovo naravo je to jezik, ki goji v odnosu do drugega komunicirajočega partnerja tak odnos,
ki ni v predajanju informacij, ampak (tudi) v negovanju ustrezne občutljivosti do njegove
osebnosti (Tarr, 2000).
Na vprašanje: »Kaj je glasba?« naletimo poleg odgovorov, kot so »smiselna urejenost tonov,
harmonično oblikovano tonsko sosledje, lepota zvočnih barv, človekovo posnemanje zvokov
iz narave, v tone ujeto izrekanje povedi, /…/, lepo učinkujoč splet tonov, enkraten zvočni
fenomen« (Barbo, 2007, str. 7), tudi na formulacijo, da je glasba »način zvočne
komunikacije« (ib.). V enkratnosti našega sprejemanja in razumevanja komunikacije z zvoki,
šumi in toni, ki je pogojena »s kulturnim okoljem, /…/ vzgojo, zgodovinskim izročilom,
predsodki« (ib.), se moramo torej zavedati, da za našo percepcijo obstaja še veliko druge
glasbe, kamor nedvomno sodijo ljudske glasbe narodov sveta in improvizirana glasba (ib.), na
kateri je poseben poudarek tudi v »OSW-u« (Orff, 2002d).
Načela razvrščanja slušnih, predvsem najmanjših ritmičnih vzorcev v večje enote, ki so se
oblikovali skozi stoletja pri govorjenih jezikih posameznih narodov po svetu, so postali
prirojena lastnost slušnega dojemanja in zaznavanja. Sklepamo torej, da so osnovni slušni
procesi oblikovani glede na kulturno okolje in da materni jezik vpliva na percepcijo govora
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(Iversen in Patel in Ohgushi, 2007). V raziskavi (ib.), ki je primerjala zaznavanje ritmičnih
sekvenc med govorom in ljudsko péto glasbo pri angleško in japonsko govorečih udeleženih,
so poleg omenjenega dokazali še, da se razlike pri zaznavanju ritmičnih struktur izkazujejo
bolj na jezikovnem kot na glasbenem področju. Rezultati kažejo, da poslušalčev materni jezik
vpliva na splošno slušno zaznavanje in da preko percepcije govora in njegovih ritmičnih
struktur oblikuje pot, po kateri vpliva tudi na sprejemanje in izvajanje glasbe.

5.3.1 FONOLOŠKO ZAVEDANJE

Fonološko zavedanje se nanaša na splošno zaznavanje glasov v govoru (Chard in Dickson,
1999); v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.d.) je navedeno kot dojemanje posameznih
fonemov oz. »glasov kot nosilcev pomenskega razlikovanja«.
Dejavnosti, s katerimi razvijamo fonološko zavedanje, vodijo do spoznanja, da posamezne
stavke sestavljamo z besedami, te z zlogi, spet te s posameznimi glasovi. Vključujejo tudi
slušno in govorno obdelavo glasov, odkrivanje rim in aliteracij (Chard in Dickson, 1999), kar
je vse značilno tudi za dejavnosti v »OSW-u«. Pri teh se s posameznimi glasovi »igramo«, jih
sestavljamo v večje enote, raziskujemo njihovo zvočnost in z njimi ustvarjamo glasbene
oblike (Keetman, 1974).
Glede izražanja je v stavčni fonetiki pomemben tudi register intonacije. Pomeni relativno
višjo oz. nižjo glasovno intonacijo cele povedi ali stavka oz. le nekega njegovega izseka.
Izbiramo jo glede na vsebino, ki jo izražamo. Toporišič (1982) poleg navedenega navaja dve
značilni obliki stavčne intonacije, ki ju imenuje povedna in vprašalna intonacija. Pri povedni
se intonacija usmeri navzdol, pri vprašalni pa navzgor.
Fonološko zavedanje je s pedagoškega vidika pomembno za usvajanje črkovanja in začetnih
stopenj branja kot tudi opismenjevanja, ker otrokom pomaga, da se zavejo posameznih glasov
v njihovem maternem jeziku in se postopno naučijo povezovati glasove s simboli (Chard in
Dickson, 1999). V glasbenem jeziku je fonološko zavedanje pomembno glede na način
komunikacije po načelih narativne paradigme, saj omogoča abstraktno izražanje čutenj in
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komuniciranje brez jezikovno pomenskih besed na način, kot ljudje – pripovedovalci zgodb –
razumemo in dojemamo svet (Fisher, 1987).
Igre glasbenih vprašanj in odgovorov, torej vprašanj in odgovorov v glasbenem jeziku,
najdemo že v prvem zvezku »OSW-a«, izvajamo pa jih lahko z dejavnostmi z ritmičnimi ali
ritmično-melodičnimi motivi. Kot pri stavčni fonetiki ima zaključek vprašanja oz. odgovora
tudi v glasbenem jeziku svoje značilnosti. Ko gre za ritmično vprašanje, tonska trajanja proti
njegovemu zaključku postanejo krajša in takšna ostanejo tudi na zadnjo dobo vprašanja, kar je
mogoče občutiti kot posebne vrste napetost; obratno se notne vrednosti pri ritmičnem
odgovoru podaljšujejo in povzročajo občutek umirjenosti. Pri ritmično-melodičnih vprašanjih
se v »OSW-u« melodija proti koncu pogosto nahaja v dominantnem območju in se pri
odgovoru vrne v izhodiščno tonično območje. Seveda pa »OSW« navedene primere daje (le)
kot možno iztočnico za improvizacijo, zavedajoč se, da gre opisane elemente pripisati
»ušesom« zahodne glasbene kulture.
V vseh zvezkih »OSW-a« najdemo primere, v katerih avtorja obravnavata govor na način, ki
je s svojim zvočnim učinkom podoben posebnemu 'recitativo' načinu, kot ga uporablja Orff v
svojem opernem opusu41. V »OSW-u« ga uvajamo kot ustvarjalno oblikovanje posameznih
glasov, različno kombiniranje zlogov za doseganje želenih zvočnih efektov in kot govor, v
katerem damo večji poudarek na artikulacijo in tonsko barvo kot pa na sam pomen besed
(Keetman, 1974).
Raziskave (Deutsch, Lapidis in Henthorn, 2008; Deutsch, Henthorn in Lapidis, 2011) so
pokazale, da lahko govor v nekem trenutku zaznamo kot péto pesem, ne da bi govorjeno
poved ali stavek kakorkoli spreminjali; kot petje ga lahko v danem trenutku zaslišimo z
večkratnim zaporednim poslušanjem. Avtorji raziskav zato domnevajo, da je pri poslušanju
naravnega toka govora na nek način zavrto tisto delovanje živčnega sistema, ki podpira
razumevanje govora. Predpostavljajo, da se to zgodi, da bi poslušalcem omogočilo
osredotočiti se še na druge značilnosti govora, kot so (le) tisti bistveni za razumevanje
vsebine, in da se bolj natančno, čeprav nezavedno, zavedo tonskih višin in ritmične strukture
v govoru.
41

Kot primer lahko obravnavamo npr. tipičen recitativ kmeta iz opere Die Kluge (Premetenka) iz l. 1943 v
katerem izvajalec – pevec večkrat ponavlja stavek »Oh! Hätt'ich meiner Tochter nur geglaubt!!!«, ki ima tudi z
vsebino opere globok čustven učinek na poslušalce.
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5.3.2 VZPOREDNICE MED GOVORNO IN GLASBENO SINTAKSO

Definicije govorijo o sintaksi kot o »načinu razvrščanja besed v stavkih in povedih« (Syntax,
b. d.), kot o »vedi o oblikovanju stavkov in odnosov med posameznimi deli stavka« (ib.).
Imenujejo jo tudi skladnja, ki predstavlja »nauk o medsebojnih zvezah besed, besednih zvez,
stavkov in povedi.« (Priročni slovar tujk, 2005, str. 756).
V glasbi sintaksa poleg poznavanja oblik in zgradbe glasbenih del predstavlja del nauka o
oblikoslovju. »V ospredju je ustvarjalni proces razvijanja in oblikovanja osnovne glasbene
zamisli (motiva, teme) v večjo glasbeno-oblikovno celoto« (Borota, 2011, str. 109). V tonalni
glasbi je te postopke razmeroma lahko razložiti, ker potekajo v času po določenih slušno
pričakovanih postopkih, urejenih v hierarhični sistem (Fedorenko, Patel, Casasanto in Gibson,
2009). Če v analizo vključimo širši kontekst in iščemo slogovno pripadnost, je glasbena
sintaksa tudi »predstavljanje historičnega konteksta, razkrivanje prikritih 'kodov', skritih
matematičnih sporočil, kriptografskih sporočil ipd.« (Barbo, 2007, str. 8).
V glasbeno sintakso so uvrščeni parametri, ki so njeni samostojni konstitutivni elementi. Ti so
višina tonov, metrum, ritmična zgradba, tempo, dinamika, tonska barva, melodični obris. Za
ustvarjanje glasbe vsaka kultura te atribute uporablja na drugačen način. Največkrat povezavo
med govorno in glasbeno sintakso zasledimo v njuni metrični zgradbi. Znotraj te gre za
določanje poudarkov v besedah oz. v melodičnih frazah, ki so odraz človekove zmožnosti
procesiranja govornega in glasbenega jezika (Halle in Fabb, 2007). Bolj natančno metrični
utrip v govoru izkazuje pesništvo, ki glede poudarkov teče bolj enakomerno in se s tem bolj
približa glasbeni strukturi. Zlogi se v osnovi grupirajo po binarjih in ternarjih, med katere se
na smiselno določenih mestih umeščajo cezure (ib.). Podobno v glasbi poznamo dvo- in
trodobne osnovne taktovske načine in iz teh dveh sestavljene večdobne taktovske načine, v
katerih so poudarki praviloma umeščeni na težke dobe. Ritmične strukture, ki jih gradimo in
oblikujemo na enakomernem metričnem utripu, so tudi pomemben del dejavnosti glasbenega
izvajanja v »OSW-u«, še predvsem takrat, ko ob igri ostinatnih motivov na lastna glasbila
oblikujemo govor in ko kasneje preko njega prehajamo k igri na orffova glasbila (Keetman,
1974).
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Podobnosti med govorjenim in glasbenim jezikom je našla tudi Fenk-Oczlonova (2007) s
primerjavo števila samoglasnikov pri jeziku in številom zaporednih tonov v tonski lestvici.
Trdi, da večina svetovnih jezikov pozna pet do sedem samoglasnikov, ki veljajo za visoko
zvočne elemente jezika; po drugi strani pa precejšen del glasbenega izročila prav tako gradi
svoje glasbeno izročilo na pettonskih (pentatonikah) ali sedemtonskih vrstah (heptatonikah).

5.3.3 VZPOREDNICE MED JEZIKOVNO IN GLASBENO SEMANTIKO

V jezikoslovju je semantika filozofski in znanstveni študij pomena v naravnih in umetnih
jezikih (Semantics, b. d.). Razlaga pomenske funkcije fonoloških pojavov (npr. intonacije),
slovničnih struktur ter pomene posameznih besed (ib.).
V glasbenem jeziku je semantika v primerjavi s fonetično in sintaktično ravnjo videti veliko
bolj individualno opredeljena. Medtem ko se za fonetiko (kot nosilko zvočnih elementov) in
glasbeno sintakso (kot skladnjo in ustrezno povezovanje glasbenih elementov) zdi, da sta
relativno jasni področji in pregledno formulirani tudi z dejavnostmi, zastopanimi v slovenskih
učnih načrtih za glasbeno vzgojo, pa za konstituiranje pomena v glasbeni umetnosti velja, da
je umetnost edinstvena in neodvisna oblika izražanja in komuniciranja (Callaway in Kear,
2000). Je »osnovni človeški proces« (Tarr, 2000, str. 49) in v primeru glasbene umetnosti
obstaja v sožitju različnih tonov, zvokov, šumov, dinamičnih odtenkov, različne artukulacije
in tišine. Tak ustroj ima povsod po svetu, različne kulturne skupnosti pa jo izvajajo z
drugačnimi kombinacijami slišnih elementov in tišine. Njihov pomen je pogosto abstrakten in
zadeva osebno presojo znotraj kulturnega konteksta (ib.). Iščemo ga v odnosu med slišanimi
glasbenimi parametri in med tem, kar ti povzročijo v zavesti poslušalca (Aiello, 1994). Gre
predvsem za krepitev in opisovanje čustvenih stanj (tudi v smislu narativne paradigme), kar je
primarni cilj glasbenega jezika – za razliko od govora, katerega primarni cilj je izražanje
misli. Tedaj je, kot zapiše Aiellova (ib., str. 54), »glasba rojena iz potrebe po izražanju nas
samih in po komuniciranju na estetski način z abstrakcijami in karakteristikami tonov in
zvokov«. Torej je glasba visoko kompleksno simboličen jezik in pomeni, ki jih ljudje
pripisujemo določenim slišanim glasbenim elementom, lahko izhajajo iz narave zvokov
samih, iz socialnih in kulturnih izkušenj posameznikov, iz spomina na dogodek, ko smo
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glasbo slišali prvič, ipd. (Tarr, 2000). V »OSW-u« so glasbenim elementom pripisani
vsebinski pomeni rezultat skupne igre z zvoki in skupnega raziskovanja le-teh. Udeleženci na
ta način ustvarjajo svojo lastno kulturno okolje. To pripada prvenstveno njim kot določeni
skupini izvajalcev, ki pa se istočasno udejstvujejo kot ustvarjalci in poslušalci glasbe. Med
seboj in z glasbenim delom so tako v istem trenutku povezani v smislu produkcije,
interpretacije in percepcije (Barbo, 2007).
Barbo (2007, str. 8) glede pripisovanja pomena glasbi poudarja tudi »časovno intencionalnost
glasbenega zapisa«, katere nosilka je zapisana glasbena oblika. Ta oživi in oblikuje pomen
najprej z interpretom, dokončno pa pomen oblikuje poslušalec, ki v izbranem trenutku, ko
posluša, na njemu lasten način doživlja slišano (ib.). Pri »OSW-u« to velja pri nadgradnji
pedagoškega dela oz. pri specifičnih skupinah glasbenikov, ki so notalni in uporabljajo
orffova in druga dodana glasbila v sekundarni namen, ki ni enak avtentičnemu pedagoškemu
konceptu »OSW«, a je v določenih okvirih sprejemljiv tudi znotraj njega (Sangiorgio, 2010).
Kako otroci med petim in desetim letom starosti z glasbenimi parametri pri petju izražajo
različna čustvena stanja, je raziskoval Umemoto (1997) v študiji improviziranega petja.
Zanimalo ga je, kako otroci na tekst, podan z različnimi čustvenimi naboji, ustvarijo melodijo.
Najprej je opazil, da se njihova glasbena interpretacija od recitiranja loči po ritmični strukturi.
Pri mlajših otrocih je bila ta v svobodnem taktovskem načinu, ki se je preko dvodobnega
razvila v trodobnega šele pri desetletnikih. Tako je dokazal, da se koncept péte pesmi pri
otrocih razvije najprej v smislu ritmične strukture, kasneje se, v primerjavi z govorom,
pridružijo večji intervali. Umemoto je trdil, da se čustvena vpletenost pridruži šele na koncu
razvoja opazovanega starostnega obdobja in se izkazuje pri pozitivnejših čustvih v hitrejšem
in glasnejšem izvajanju in obratno, bolj umirjena in negativna čustva s tišjim in počasnejšim
petjem.
V péti pesmi se morata metrični strukturi jezika in glasbe prekrivati. Čeprav imata prvotno
vsaka svojo metrično zgradbo, ju je pri petju mogoče združiti le z omejenim številom
(estetskih) izvedb glede na prozodični potek. Pri podstavljanju besedila melodiji (ang.
textsetting) se predpostavlja, da glasbeniki intuitivno izvajajo dobro besedno podlago, v kateri
se pojavijo poudarjeni govorjeni zlogi na težki (glasbeni) dobi – tudi z namenom, da bi
fokusirali poslušalčevo pozornost na poudarjene zloge (Palmer in Kelly, 1992). V študiji (ib.)
na to tematiko so z elektrofiziološkimi testi potrdili hipotezo, da dobra podstavitev besedila (v
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pesmi) pomaga poslušalcu bolje razumeti vsebino tega besedila. Rezultati so tudi pokazali, da
dobro oz. slabo podloženo besedilo olajša oz. ovira semantično procesiranje kasneje vizualno
predstavljenih tarčnih besed ne glede na predhodno glasbeno izobrazbo udeleženih. Izkazalo
se je torej, da področje glasbene sintakse vpliva tudi na jezikovno semantično področje.
Govorna prozodija in glasbena melodija si delita številne zvočne lastnosti, vključno z višino
govora ali tonov, trajanja fonemov, zlogov ali tonov in dinamiko izvajanja, kar vse zaznamuje
izražanje osnovnih čustev. Ker je prepoznavanje teh na obeh omenjenih področjih predmet
velikih individualnih razlik, se pojavlja vprašanje, ali količina glasbenega urjenja (in s tem
razvijanje občutljivosti na glasbene stimule) vpliva na individualne razlike v občutljivosti na
prozodijo pri govoru. V raziskavi (Trimmer in Cuddy, 2007) se je v skladu s predhodnimi
izsledki izkazalo, da je bilo glasbeno urjenje pomembno povezano s percepcijo in spominom
glasbenih elementov, ni pa uspešno napovedalo identifikacije čustev pri govoru in
glasbenomelodičnem analogu. Pomembni napovedovalci ugotavljanja čustvenih odtenkov na
obeh področjih so bile vrednosti čustvene inteligence. Raziskava je s tem potrdila, da
individualne razlike v čustveni občutljivosti niso odvisne od glasbenih vaj, ampak od
sposobnosti predelovanja čustev na splošno.
Pri govoru in v glasbenem jeziku ima poseben pomen estetsko oblikovanje motivov, t. i.
fraziranje (Beigman Klebanov in Spiro, 2007). V raziskavi o tem področju (ib.) se je
pokazalo, da na prepoznavanje glasbenih motivov vpliva pogostnost slišanja glasbe kot
celote, to pa je močno evidentno tudi pri prepoznavanju besed in besednih zvez pri jeziku.
Posamezne sestavine teme ali stavka, kot je npr. zaključek, imajo tudi močan semantični
pomen in lahko nastopijo slušno popolnoma pripravljene s predhodnim materialom, ki ga
predstavlja glasbeni ali jezikovni kontekst, manj jasno pričakovan ali popolnoma
nenapovedan. V slednjih dveh primerih spodbudi čustveno reakcijo poslušalca, kar je
(predvidoma) namen ustvarjalca glasbe ali besedila oz. izvajalca improvizirane glasbe ali
govorca.
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5.3.4 PROCESIRANJE GLASBENEGA JEZIKA

V obdobju zadnjih dveh desetletij so se s tehnološkim napredkom odprle nove možnosti za
raziskovanje odnosa med glasbo in jezikom. Raziskave so primerjale strukturo obeh sistemov
ter njuno percepcijo in procesiranje. Pri obeh namreč uporabljamo vrsto sintaktičnih pravil z
namenom, da bi končno število posameznih »gradbenih« elementov (prim. pogl. 2.3)
uporabili za oblikovanje potencialno neskončnega števila govorjenih ali glasbenih fraz.
Glasbena improvizacija predstavlja idealno področje za raziskovanje skupnih elementov
možganskega procesiranja med glasbeno in jezikovno kognicijo.
V raziskavi (Berkowitz, 2007) so z uporabo magnetne resonance (ang. functional magnetic
imaging, fMRI) raziskovali možganske aktivnosti med improvizacijo na pettonski klaviaturi
pod štirimi različnimi pogoji42. Udeleženi so imeli možnost svobodno izbirati ritmične,
melodične in kombinirane motive. Rezultati so pokazali, da je izbira ali samo višine tona ali
samo ritmičnega poteka aktivirala določeno mrežo možganskih predelov43, izbira obeh
elementov hkrati pa je sprožila še dodatne aktivnosti v možganih 44. Rezultati torej razkrivajo,
da ima glasbena improvizacija v možganih enake odzive kot produkcija in razumevanje
govorjenega jezika, da torej obstajajo podobnosti pri proizvajanju spontanega govora in
glasbene improvizacije. Enako je potrdila tudi raziskava, v kateri so primerjali kognitivna
stanja pri poslušanju melodičnih stimulansov in brezpomenskega (non sense) govora
(Ramirez, 2007).

42

Pogoji improvizacije so bili najprej ritmično delo brez vnaprej podanega metruma in kasneje z njim, v
nadaljevanju raziskave pa še oblikovanje melodičnega vzorca brez vnaprej podanega metruma in kasneje še z
njim.
43

Svobodna izbira ali samo ritmičnih vsebin ali samo melodičnih vsebin v možganih spodbudi levi inferiorni
frontalni girus, premotorični korteks in putamen (Berkowitz, 2007).
44

Svobodna izbira ritmičnih in melodičnih vsebin v možganih dodatno vzpodbudi anteriorni korteks (Berkowitz,
2007).
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Koelsch (2005) je prav tako z magnetno resonanco ugotavljal, katere možganske predele
aktivira procesiranje glasbene sintakse in katere procesiranje glasbene semantike45. Dokazal
je, da se dogajanje v možganih pri tem znatno prekriva z dogajanjem ob percepciji
govorjenega jezika. Prav tako z magnetno resonanco so ugotavljali vpliv glasbenega urjenja
pri otrocih in odraslih na glasbeno percepcijo. Izkazalo se je, da razlik med generacijami ni,
saj je bilo pri vseh glasbeno izobraženih udeleženih delovanje možganov povezano z večjo
aktivacijo istih možganskih predelov. Vsi udeleženi (tudi glasbeno neizobraženi odrasli) so
sodelovali tudi pri merjenju možganskih aktivnosti pri poslušanju vrste zaporednih akordov,
pri katerih je bil zadnji glede na zahodno glasbeno teorijo ali »pravilen« ali »napačen«. Pri
tem se je pri odraslih udeleženih bolj aktivirala leva možganska polobla. Raziskava je s tem
potrdila hipotezo, da ob poslušanju pričakovanih oz. nepričakovanih akordov aktivirani deli
možganov oblikujejo mreže, ki določajo kognitivne vidike glasbenega procesiranja
(procesiranje glasbene sintakse in semantike in tudi slušnega spomina) in domnevno tudi
čustvenih vidikov glasbenega procesiranja (Koelsch, Fritz, Schulz, Alsop in Schlaug, 2005).

5.3.5 GLASBENI JEZIK V »ORFF-SCHULWERKU «

Koncept »OSW« je primarni način približevanja k poznavanju glasbenega jezika, saj izhaja iz
čistega doživljanja umetniških spodbud in lastnega glasbeno-gibalnega izražanja (Orff,
2002c). V njem se istočasno prekrivajo vsa področja glasbenega jezika, s pričetkom v igrah z
glasom, ki so prava »šola začetnica« fonološkega zavedanja. V delu »Elementaria« (Keetman,
1974), prvi knjigi s sistematičnim prikazom dela po »OSW-u«, so navedene številne
dejavnosti, ki preko gibanja vodijo do zavedanja posameznih fonemov in zlogov ter njihovega
ustvarjalnega (pre)oblikovanja. Kinestetična povezava dovoljuje otrokom in ostalim
udeleženim, da se že takoj dejavno in vsak na svoj lastni kreativni način vključujejo v
sestavljanje večjih glasbenih oblik, s tem pa že tudi pričenjajo z dojemanjem sintaktičnih
prvin »OSW-a« kot tudi drugih oblikoslovnih elementov v glasbi nasploh.

45

Procesiranje glasbene sintakse aktivira inferiorni frontolateralni in ventrolateralni premotorični korteks ter
domnevno anteriorni del temporalnega girusa. Procesiranje glasbene semantike aktivira posteriorne
temporalne dele možganov (Koelsch, 2005).
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Ko poskušamo v »OSW-u« posamezne abstraktne glasove in tudi druge zvoke konkretizirati z
dodatnim umetniškim izražanjem, hkrati utrjujemo pomembno prvino glasbenega jezika, ki jo
predstavlja sposobnost razmišljati in dejavno delovati z glasbenim materialom in kasneje tudi
razumeti odnos med pisano in govorjeno besedo (Chard in Dickson, 1999).
Glasba kot izrazit produkt človeka vsebuje péto pesem in instrumentalno glasbo, torej
uporabo vokalnega aparata in v glavnem rok pri instrumentalni glasbi. Pesmi in govoru so
pripisali skupen izvor (Tecumseh Fitch, 2007); oba predstavljata kompleksne, naučene
vokalne znake, uporabljajo jih ljudje po vsem svetu, v vseh kulturah in imata skupne
specifične zvočne značilnosti. Glede nastanka instrumentalne glasbe pa kaže, da je osnovni
vidik njenega izvora v igri na lastna glasbila, v izmeničnem obteževanju pri gibanju nog in
rok. Takšna glasba je (predvidoma) vsa izohrona, govor in petje pa imata v nasprotju s tem
težnjo, da sta časovno bolj prosto strukturirana. Ne glede na to pa se metrični poudarki
ujemajo glede na izmenjavanje težkih in lahkih dob – kar pomeni, da imajo človeški govor,
petje in instrumentalna glasba enako zasnovano metrično zgradbo. To jedro sintaktične
komponente ritma je v osnovi povezano z gibanjem oz. plesom, kar je tudi eno osnovnih
izhodišč »OSW-a« (Jungmair, 2003).

5.3.6 GLASBENI JEZIK V UČNEM NAČRTU ZA OSNOVNO ŠOLO

V sistematičnem izobraževanju je potrebno razviti osnovni glasbeni besednjak, s katerim
razvijamo izvajalsko besedišče in omogočamo diskurz o tem, kako je glasba ustvarjena, kaj
predstavlja vsakemu posamezniku, kako je oblikovana ipd., in razložiti, kako da se
posamezniki nanjo drugače odzivajo (Tarr, 2000, str. 54) – ustvariti moramo nabor besed, s
katerimi v govor »prevajamo« glasbeni jezik. Pomembnost takšnega besednjaka je razvidna
tudi iz prenovljenega Učnega načrta za glasbeno vzgojo v osnovni šoli (2011), v katerem je že
v prvem triletju med splošnimi cilji predmeta zapisan cilj »razvijanje sporazumevanja in
komuniciranja v glasbenem jeziku.« (UN-OŠ, 2011, str. 5) S tem ciljem razumemo glasbeno
učenje in poučevanje, ki »spodbuja razvoj glasbenega doživljanja in mišljenja ter vpliva na
razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj« (ib.) ter s tem omogoči, da, kot pravi eden
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izmed standardov znanj, učenec »ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni,
besedni in gibalni komunikaciji.« (ib., str. 15)
Ko se učimo uporabljati izvajalsko besedišče ali pa ga poučujemo v razredu, je pomembno, da
za jasno razumevanje in čisto predstavo o pomenu vedno izhajamo iz glasbenega ustvarjanja,
v katerem smo v skupini aktivno udeleženi. Če namreč komuniciramo z glasbenim jezikom,
je prva oblika razumevanja v spoznavanju razpoloženjskih stanj drugih (UN-OŠ).
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6

RAZISKAVA NARATIVNIH IN DIALOŠKIH RAZSEŽNOSTI
»ORFF-SCHULWERKA«

6.1 (NE)RAZISKANOST NARATIVNIH IN DIALOŠKIH RAZSEŽNOSTI »ORFFSCHULWERKA «

Kot je razvidno iz opisa o vključenosti glasbenega jezika v Učni načrt za osnovno šolo (gl.
pogl. 5.3.6), najdemo posamezne elemente koncepta »OSW« (vsaj implicitno) izražene v
ciljih za glasbeno vzgojo. Kljub temu pa v učnih načrtih kot tudi v raziskavah, o katerih
poročam v predhodnih poglavjih (Boras, 1988; Chandler Trotman Womack, 2008; Johnson,
2006; Siemens, 1969; Umemoto, 1997; Wang in Sogin, 2004; Wolf, 1984), ni jasno izraženo,
kaj poleg vpliva na posamezna področja glasbenega razvoja h glasbenemu napredku
posameznika

ali

skupine

prispevajo

njegove

narativne

in

dialoške

razsežnosti.

Predpostavljam, da bi v njih našli vir prvinske ideje v »OSW-u«, za katero sam Orff (2002b)
trdi, da je v t. i. »praglasbi«. Meni, da v njej občutenje (slišane ali izvajane) glasbe prihaja iz
človekove notranjosti, iz doživljanja njegovega lastnega prvinskega stanja.
Še najbolj se je opisu raziskovanih razsežnosti »OSW-a« približal Johnson (2006), ki je
potrebe po delovanju v »OSW-u«, torej potrebe po spoznavanju in občutenju »OSW-a«,
primerjal s hierarhijo potreb Maslowa. Od enačenja fizioloških potreb s pasivnim
spoznavanjem procesa »OSW« je v hierarhiji postopno prešel do potrebe po ugledu in
spoštovanju v izražanju individualnih misli in sprejemanju misli drugih v glasbenem jeziku in
končno do potrebe po samoakutalizaciji kot razvijanju sposobnosti samoizražanja v
improvizaciji in v ustvarjanju povsem novih, izvirnih glasbenih del. Pri tem trdi, da brez
čustvene vpletenosti ni mogoče napredovati k naslednjim stopnjam. To se še predvsem izkaže
pri skupinskem delu v »OSW-u«, kjer skupaj naleti več individualnih doživljanj istega
glasbenega stimulusa.
Iz literature o »OSW-u« je očitno, da Johnson (2006) ter drugi teoretiki in praktiki
(Blažeková, 2011; Goodkin, 2002, 2010; Hartmann, 2010; Haselbach, 2010; Jungmair, 2003;
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Lopez – Ibor, 2005; Piazza, 1995; Sangiorgio, 2010, 2013; Steen, 1992) »OSW« povezujejo z
načinom glasbenega komuniciranja. Ker pa raba glasbenega jezika z ozirom na njegove
narativne in dialoške razsežnosti v smislu Orffove prvinske glasbe še ni ustrezno raziskana, s
študijo preučujem to vrzel in teoretično utemeljujem pomen komuniciranja z glasbenim
jezikom v »OSW-u«. Z vidika teorije dialoga in narativne paradigme se osredotočam na
doživljanja posameznih udeleženih ob vključenosti v pedagoški proces »OSW« kot tudi v
karakteristike muziciranja v skupini, opazujem izraz glasbenega jezika v elementarnih
situacijah (Jungmair, 2003) in v improvizaciji z intuitivnim uvidom v glasbo (Goodkin, 2010)
– torej v stanjih »OSW-a«, katerih vrednost je v poglobljenem doživljanju glasbenega jezika
in predstavljajo okolje, v katerem se, domnevam, izražajo njegove narativne in dialoške
dimenzije.
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6.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Za raziskavo sem se odločila glede na dejstvo, da »OSW« v narativnih in dialoških
razsežnostih ni dovolj raziskan. V raziskavah, ki jih omenjam v predhodnih poglavjih46,
nisem zasledila nobene takšne, ki bi se eksplicitno ukvarjala z vprašanjem glasbenega jezika v
»OSW-u« in se poglobila v njegov prvinski izvor, kot ga opisuje Orff. Domnevam, da bi
vpogled v dialoškost glasbenega jezika segel globoko v bistvo »OSW-a« in razjasnil
posameznikovo doživljanje47 ob vključenosti vanj ne glede na rezultate dela v smislu
glasbenih dosežkov. Moj namen je tako raziskati in opisati omenjene razsežnosti, pri čemer se
oziram predvsem na način vključenosti posameznikov v »OSW« in hkrati na delovanje
skupine kot celote. Predpostavljam, da ta deluje kot netrivialen sistem, ki je »po svojem
značaju neponovljiv in nenapovedljiv« (Kordeš, 2004, str. 55), ohranja njemu lastne
značilnosti le kot celota (udeleženih) (ib.) in nenazadnje kot sistem, v katerega sem kot
učiteljica in del skupine hkrati tudi sama dodobra vpletena.
Z delom po »OSW-u« sem v času raziskave venomer opazovala mojo živo vpletenost v
skupino udeleženih otrok in poskušala zaznati, kako moje doživljanje vpliva na otroke – in
obratno. Zavest o tej medsebojni povezanosti je narekovala mojo epistemološko držo, ki sem
jo poskušala čim globlje ozavestiti. Participatorno stališče48 oz. stališče udeleženosti pri tem
ozaveščanju ni predstavljalo le teoretične podlage oblikovanja dela po »OSW-u«, pač pa se je
uresničevalo zlasti v »notranjem spoznanju« (Kordeš, 2004, str. 76) lastnega doživljanja.
46

Raziskave se lotevajo v glavnem primerjave različnih metod poučevanja glasbe s konceptom »OSW«, kar je v
bistvu paradoksalno, saj gre za popolnoma drugačno izhodišče delovanja. Tako je npr. vrednotenje glasbenega
opismenjevanja v omenjenih raziskavah signifikatno bolj uspešno v metodah izven »OSW-a«, kar je jasno, saj se
»OSW« tega vprašanja loteva le posredno; obratno so sposobnosti na ritmičnem in ustvarjalnem področju
izrazito višje ovrednotene pri »OSW-u«, kar je spet razumljivo, ker je izhodišče dela v »OSW-u« prav v tem. In,
nenazadnje, »OSW« sploh ne deluje kot metoda, kar sem podrobneje opisala v predhodnih poglavjih.
47

Glede preučevanja doživljanja Kordeš (2004, str. 39) pravi, da ga ne moremo izvajati v nekem »zamrznjenem
trenutku«, ker je pač živo v smislu potekanja in spreminjanja v času – kar je bilo tudi pomembno dejstvo za
načrtovanje načina raziskovanja bistva »OSW-a«.
48

Pri raziskovanju fenomenov medsebojnih odnosov ne moremo mimo nezanemarljive vloge raziskovalčevega
vpliva na sam raziskovani fenomen. Glede tega so se oblikovale raziskovalne metodologije, katerim je »skupno
spoznanje, da opazovani sistemi ne delujejo v izolaciji, ampak so vtkani v širši kontekst, nanje delujejo drugi
netrivialni sistemi in vice versa« (Kordeš, 2004, str. 63). Spoznanje o teh vplivih je spodbudilo raziskave, katerih
skupno vodilo je t. i. participatorno stališče oz. stališče udeleženosti (ib.). Gre za konstruktivistično držo, v kateri
je opazovalec »aktiven soustvarjalec sveta (in tudi ustvarjalec odnosa med njim in svetom)« (ib., str. 69).
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Umevanje lastnega stališča udeleženosti v skupini udeleženih otrok je postalo moje
izhodiščno področje raziskovanja, na katerem sem podrobno predelala lastne izkušnje in
odnos do »OSW-a« in natančno opisala doživljanje ob vključenosti. Ker ta interes preveva
celotno raziskavo in ker iz njega izhajajo vsa ostala podrobnejša raziskovalna področja, sem
ga poimenovala »temeljni« cilj (Ct):
Ct:

spoznati in razložiti moje stališče udeleženosti ob vključenosti v »OSW«.

S temeljnim ciljem je povezano naslednje izhodiščno raziskovalno vprašanje:
RV0: Kako name kot orffovo pedagoginjo vpliva in me spreminja udeleženost pri delu po
konceptu glasbeno-gibalne vzgoje »OSW«?

V raziskavi sem hotela prepoznati tiste dejavnike »OSW-a«, ki vplivajo na glasbeni jezik in ki
s pomočjo gibalnih izkušenj ozaveščajo glasbene predstave. Zanimalo me je, kateri specifični
elementi oblikujejo ta jezik ter kako jih uporabljajo in izražajo posamezni udeleženi z vidika
teorije dialoga. Prikopati sem se želela do dialoškega pomena »OSW-a«, za katerega menim,
da ni podvržen nikakršnim zunanjim vplivom, in ki bi prav tako pokazal, kako so v glasbeni
jezik vpletene specifike narativne paradigme. Za raziskovanje omenjenega pomena sem
menila, da je treba skupino udeleženih otrok opazovati kot (zgoraj opisani) netrivialni sistem
in razložiti delovanje posameznih udeležencev, hkrati pa ne prezreti njihovega funkcioniranja
kot celote. To je bil vzrok, da sem v raziskavi opazovala način vključenosti v okolje, kot je
»OSW«, kreativnost vključenih otrok v njem, način izražanja njihovih čutenj z glasbenim
jezikom in skladanja le-teh v skupno naracijo. Zanimalo me je, kako vsak udeleženec
doprinese v sistem svojo nezavedno različico dojemanja sveta in na kakšen način sproti rešuje
vprašanje, kako obstati in obdržati svojo lastno bazo. S tem mislim na način ohranjanja svojih
lastnih zamisli ob gradnji skupne glasbene zgodbe ter na hkratno prizadevanje za slišanje in
spoznanje glasbenega jezika ob sprejemanju percepcije sveta drugih udeleženih.
V raziskavi me je zanimalo tudi, kako bi prestopila slovenski kulturni okvir spoznavanja
»OSW-a« in dognala, če in kako se s pedagoškim konceptom v »OSW-u« z dialoškega vidika
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in z vidika doživljajskih procesov udeleženih ukvarjajo kolegi iz tujine. Menila sem, da bi z
vpogledom v njihovo delo še dodatno poglobila uvid v »OSW«.
Vzporedno z raziskovanjem ustvarjalnega procesa rabe glasbenega jezika v »OSW-u« sem
izpostavila vedno pereč problem, da »glasbila pogosto uporabljamo na napačno razumljen
način in zaradi tega naredimo več škode kot koristi« (Orff, 2008, str. 13), nad čimer se je
pritoževal že sam Orff. Za optimalno izvajanje koncepta »OSW« glede na praktične izkušnje z
odraslimi učitelji namreč menim, da je potrebno rabo orffovih glasbil ponovno osvetliti in
pokazati na njen izvorni pomen.

Iz opisane problematike sem (poleg temeljnega cilja) eksplicirala naslednje cilje raziskave:
C1:

spoznati in opisati ključne dejavnike pedagoškega koncepta »OSW«, ki vplivajo na
formacijo glasbenega in gibalnega jezika in preko njega na doživljanja v »OSW-u« z
vidika teorije dialoga;

C2:

raziskati, kakšen pomen imajo doživljajski procesi pri oblikovanju skupnih zgodb za
širši kontekst socialnih resničnosti posameznega udeleženega;

C3:

z vidika narativne paradigme opisati in analizirati integracijo doživetij znotraj skupine
pri oblikovanju skupnih zgodb;

C4:

na novo utemeljiti izvorni koncept rabe orffovih glasbil;

C5:

spoznati doživetja ob izražanju z glasbenim jezikom v »OSW-u«, ki presegajo
posamezna kulturna okolja in opisati multikulturno vlogo »OSW« z ozirom na
dialoško razsežnost.
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Za razlago ciljev sem zastavila raziskovalna vprašanja, s katerimi sem se najprej spraševala o
delovanju posameznih udeleženih, nato o delovanju skupine kot celote in kasneje še o
multikulturnih dimenzijah »OSW-a«.

Raziskovalna vprašanja so:
RV1: Kakšne so individualne značilnosti formacije glasbenega in gibalnega jezika v »OSWu« z vidika umeščanja glasbenih parametrov? (Z vidika skupine te značilnosti
raziskujem z RV5.)
RV2: Kakšni so dejavniki glasbenega in gibalnega jezika, ki so specifični za »OSW« in
izražajo doživljanje socialnih resničnosti v osebnih zgodbah posameznika?
RV3: Kako posamezni udeleženi otroci doživljajo prehod iz individualne v skupno zgodbo?
(Z vidika skupine to doživljanje raziskujem z RV7.)
RV4: Na kakšen način se udeleženi otroci v glasbenem in gibalnem jeziku približajo izvorni
rabi orffovih glasbil in kako dobro narativna paradigma opiše ta proces?
RV5: Kakšni so parametri, specifični za formacijo glasbenega in gibalnega jezika »OSW« z
vidika skupinskega muziciranja? (Z doživljajskega stališča posameznika parametre
raziskujem z RV1.)
RV6: Na kakšen način udeleženi otroci iz individualnih izražanj doživetij oblikujejo skupno
zgodbo?
RV7: Kako udeleženi otroci doživljajo prehod iz individualne v skupno zgodbo?
(S stališča posameznika to doživljanje raziskujem z RV3.)
RV8: Kako na orffove pedagoge iz drugih kulturnih okolij vpliva in jih kot učitelje spreminja
udeleženost pri delu po konceptu glasbenega in gibalnega jezika »OSW«?
RV9: Kakšna so doživetja otrok iz tujih kulturnih območij pri prehodu iz individualnega
izražanja zgodb z glasbenim jezikom v oblikovanje zgodb v skupini? (S skupinskega
vidika na to vprašanje odgovarjam z RV6.)
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Ker s posameznimi raziskovalnimi vprašanji odgovarjam na več zastavljenih ciljev, sem
sestavila preglednico, iz katere je razvidno, katere cilje dosegam z odgovori na določena
vprašanja. V zgornjem levem kotu razpredelnice sta označena temeljni cilj raziskave in
izhodiščno raziskovalno vprašanje, puščici kažeta na vse ostale cilje in raziskovalna
vprašanja, ki izhajajo iz temeljnega cilja oz. izhodiščnega raziskovalnega vprašanja.

Ct/RV0:
Kako name kot orffovo
pedagoginjo vpliva
in me spreminja
udeleženost pri delu po
konceptu »OSW«?

RV1

RV2

RV3

RV4

RV5

RV6

RV7

RV8

RV9

individualni
značaj
GJ

dejavniki
GJ v
osebnih
zgodbah

doživljanje
prehoda
iz ind.

izvorna
raba
orff.
glasbil

parametri
GJ
v
skup.
muziciranju

oblikov.
skupnih

doživljanje
GJ /
prehod v
skupno
zgodbo

vpliv
»OSWa«
na orff.
pedagoge iz
drugih
kult.
okolijj

oblikovanje
skup.
zgodb
–
multikulturno

v skupno

zgodbo z
GJ

C1: spoznati in opisati
ključne dejavnike »OSW«,
vpliv na formacijo gl. in gib.
jezika in doživljanje z vidika
teorije dialoga
C2: raziskati, kakšen pomen
imajo doživljajski procesi pri
oblikovanju skupnih zgodb
za širši kontekst socialne
resničnosti posameznega
udeleženega
C3: z vidika narativne
paradigme opisati
in analizirati integracijo
doživetij znotraj skupine pri
oblikovanju skupnih zgodb
C4:
na novo
utemeljiti
izvorni koncept
rabe orffovih glasbil
C5: spoznati doživetja ob
izražanju z glas. in gib.
jezikom v »OSW-u / opisati
multikulturno vlogo »OSWa« z ozirom na dialoško
razsežnost
Preglednica 4: Povezava ciljev raziskave z raziskovalnimi vprašanji
Legenda: GJ – glasbeni jezik v »OSW«
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6.3 NAČRT RAZISKAVE

Pri načrtovanju raziskave sem iskala način, po katerem bi najbolje odgovorila na raziskovalna
vprašanja in ki bi me privedel do veljavnega in zanesljivega spoznanja o narativnih in
dialoških razsežnostih »OSW-a«. Za ta namen sem potrebovala vrsto podatkov, ki bi celovito
poročali o tem pomenu in prepričljivo pokazali, kako »OSW« posega v skupino oseb, ki je
bila udeležena v raziskavi.
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja sem pri načrtovanju raziskave upoštevala, da se
»OSW« odvija v pedagoškem procesu v interakciji med učiteljem in udeleženci v skupini. Da
bi znotraj tega odnosa dosegla zastavljene cilje, katerih namen je spoznati dialoški pomen in
narativno naravnanost in opisati doživljanja v njem, sem raziskavo zasnovala kot
fenomenološko študijo primera49. Ta način raziskovanja je omogočil pridobitev ustreznih
podatkov, s katerimi sem skozi postopek analiziranja razvila utemeljeno teorijo in
izoblikovala podroben opis doživljanja »OSW-a« kot fenomena z določenimi narativnimi in
dialoškimi razsežnostmi.
Da bi odgovorila na raziskovalni vprašanji, ki se nanašata na doživljanje »OSW-a« v
drugačnih kulturnih območjih, sem načrtovanje raziskave razširila iz slovenskega kulturnega
okolja na področja z drugačnim kulturnim izročilom. Zanimalo me je, do kakšnih rezultatov
lahko pridem z analizo multikulturne vloge »OSW-a« glede na njegove dialoške razsežnosti.
V ta namen sem vključila orffove pedagoge iz tujine, za katere sem sestavila vprašanja na
osnovi pridobljenih podatkov fenomenološke študije (prvega dela raziskave).
49

Zaradi manjše razširjenosti fenomenološkega raziskovanja na tem mestu kratko opisujem značilnosti
fenomenološke študije primera. Ta predstavlja postopek, ki hkrati omogoča raziskovanje preučevane teme in
prav tako raziskovanje doživljanja ob raziskovanju (Purser in Petranker, 2004). Med izpeljevanjem takšnega
načina preučevanja se držimo pomembnega metodološkega koncepta fenomenološke raziskave, ki pravi:
»Nikoli ne razlagaj, le opisuj!« Navodilo zveni preprosto, v resnici pa se izkaže za precej zapleteno in zahteva
precejšnjo mero »refleksivnosti in spretnosti« (Kordeš, 2009, str. 67). Pokaže se, da nosimo v sebi močno
utrjeno navado ali celo potrebo po razlaganju in pre-vzemanju določenih stališč – sama sem ga doživela tako,
da doživljanja raje ne bi raziskovala in opisovala preprosto takšnega, kot se pojavlja. Tu smo že pri drugem
pomembnem delu koncepta fenomenološkega raziskovanja, ki pravi, naj zanemarimo vsako vnaprejšnje
prepričanje ali izkušnje o določenem fenomenu. Predhodna prepričanja damo »v oklepaj« in »opazujemo polje
doživljanja, kot se kaže samo po sebi, brez presojanja« (ib.). S tako fenomenološko redukcijo bi torej lahko do
predhodnih mnenj o preučevanem fenomenu in teorij o njem zavzeli takšen odnos, da bi lahko opisali svet, kot
ga doživljamo (oz. kako se fenomeni v teh doživljanjih pojavljajo) (Overgaard, Gallagher in Zoëga Ramsøy, 2008,
str. 6).
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6.3.1 FENOMENOLOŠKA ŠTUDIJA PRIMERA

Fenomenološka študija se poglablja v sistematično raziskovanje in opisovanje doživljanja
posameznih udeleženih pri načinu vzpostavljanja stikov z drugimi (Kordeš, 2009). Pri
preučevanju teh stikov v »OSW-u« sem izhajala iz izhodiščnega raziskovalnega vprašanja
(RV0), s katerim sem preučevala svoje lastne izkušnje in osebna doživljanja pri delu po
konceptu »OSW« in raziskovala, kako to delo vpliva name. Soočena sem bila z netrivialnim,
živim sistemom in v konfrontaciji z njim sem spoznavala in opisovala svoj lastni odnos do
dialoških in narativnih razsežnosti v »OSW-u«. Spoznanja, ki sem jih dognala na tej stopnji,
sem v nadaljevanju raziskave poimenovala prvoosebna50 raven raziskave. To utemeljujem s
preprostim dejstvom, da sem ob raziskovanju tudi sama izkušala »OSW« in bila v proces živo
vpletena. Moje doživljanje51 je imelo torej v temelju celotne fenomenološke študije primera
izhodiščni značaj.
Moja želja v fenomenološki študiji primera je bila tudi čim več izvedeti o doživljajskem polju
udeleženih otrok. Zato sem raziskovala v okolju, v katerem se odvija »OSW« in udeleženi
neposredno doživljajo in reagirajo na njegove spodbude. Za to okolje sem izbrala
osnovnošolski prostor in »OSW« v obliki interesne dejavnosti, kar mi je omogočilo
neposredno opazovanje vedenja udeleženih otrok, njihovih reakcij na glasbene in druge
umetnostne spodbude, interakcije med njimi samimi in mano kot tudi konteksta vsega
dogajanja. Za opis doživljanja »OSW-a« in pomena, ki so mu ga pripisovali posamezni
udeleženi otroci, sem določila individualno raven raziskovanja, za opisovanje doživljanj
skupine kot celote pa skupinsko raven raziskovanja. Na ta način sem pridobljene podatke
pregledno razporedila glede na ravni raziskave in z izpeljano analizo dosegla verodostojen
strukturiran opis, ki zagotavlja veljavnost celotne študije primera.

50

V sodobni znanosti se na podlagi teh spoznanj uveljavlja način prvoosebnega raziskovanja (ang. first-person
research), ki ima za podstavo človekovo primarno doživetje (Kordeš, 2006).
51

Kordeš (2009, str. 66) pravi, da »raziskovalec in udeleženec v isti osebi lahko zatrdi, da njegovo doživetje ne
samo, da se pojavi prvo, ampak je vse, kar raziskovalec ima«. Izven raziskovalčevega osebnega doživetja ne
more doseči drugega kot (le) natančen opis.
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6.3.1.1 O PIS UDELEŽENIH OTROK

Za izvedbo raziskave sem potrebovala naravno okolje, v katerem se realizira »OSW«.
Odločila sem se, da bom to naravno živo okolje dosegla v zaporedju učnih ur z otroki, ki jih
bom vodila sama. Tako sem bila na prvoosebni ravni raziskave jaz sama udeleženka v
raziskavi in tudi učiteljica ter raziskovalka.
V individualno in skupinsko raven raziskave so bili vključeni otroci prvega triletja osnovne
šole v popoldanski interesni dejavnosti »Delavnice z orffovimi glasbili« v šolskem letu
2009/10. Učenci so izbrali to dejavnost izmed osemnajstih, ki so jih imeli na voljo v
omenjenem šolskem letu. Vpisalo se je dvajset učencev, po drugi uri sta se dva prepisala k
nogometu, ki je potekal istočasno. Vključenih je bilo deset deklic in osem dečkov, od tega
enajst prvošolcev, šest drugošolcev in ena tretješolka, ki je imela v skupini mlajšega brata. V
spodnji preglednici prikazujem starostno strukturo skupine glede na spol otrok in starost oz.
vključenost v razred.

1. r.
2. r.
3. r.
skupaj

Deklice
6
3
1
10

Dečki
5
3
8

Skupaj
11
6
1
18

Preglednica 5: Starostna struktura skupine udeleženih otrok glede na vključenost v razred in spol

V raziskavo sem se odločila vključiti mlajše otroke prvega triletja osnovne šole zaradi
predpostavke, da imajo ti otroci zaradi mladosti in posledično kratkotrajnejše izpostavljenosti
(vsiljenim) zvočnim vplivom iz okolja ponotranjenih manj tujih glasbenih vplivov. Ker
pomen »OSW-a« povezujem s prvobitnim občutenjem glasbe, sem predpostavila, da bi bili
mlajši otroci tudi bolj dovzetni za elementarne glasbene spodbude, na katerih je osnovano
delo v »OSW-u«. Z mlajšo populacijo sem želela doseči čim boljšo notranjo veljavnost študije
glede vprašanj, ki se dotikajo izvirnosti rabe glasbenega jezika. Menila sem, da manj vodenih
glasbenih izkušenj sega globlje v primarne povezave med posameznimi parametri glasbenega
jezika in bolj neokrnjeno kaže na njihovo morebitno vzročno povezavo z doživljanjem.
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6.3.1.2 O PIS UČNIH UR

Preden sem začela izvajati učne ure, sem od ravnateljice šole in od staršev vključenih otrok
pridobila dovoljenja s pomočjo liste informacij (gl. pril. 1) in obrazca privolitve (gl. pril. 2).
Z otroki smo se srečevali enkrat tedensko, sprva po šestdeset minut v času po kosilu od 14. do
15. ure. Po petih tednih so starši prosili, da zaključimo prej, tako da bi lahko ob 15. uri svoje
otroke že odvedli domov. Učne ure smo zato skrajšali na 45 minut in zaključili ob 14.45.
V začetku sem načrtovala vodenje tridesetih učnih ur v zaporednih tednih med septembrom in
majem šolskega leta. Kasneje sem presodila, da bi zaradi osebnostnih lastnosti posameznih
otrok in posledično dinamike skupine v učnih urah ta delovala bolj konstruktivno, če bi bilo
vanjo vključenih manj otrok. Zato sem vključno od sedemnajste ure dalje oblikovala dve
skupini po devet otrok, za izbiro skupin so se odločili starši. V celotni raziskavi sem tako
namesto tridesetih načrtovanih ur izvedla štiriinštirideset učnih ur, ki pa so bile po minutaži
krajše od načrtovanih; namesto šestdeset minut so trajale petinštirideset minut.
Učne ure smo izvajali v mali telovadnici šole. Med potekom se je izkazalo, da prostor, v
katerem so se otroci navajeni veliko gibati, moteče deluje na izvajanje dejavnosti »OSW-a«.
Prostor smo zato pregradili z gredmi in omejili gibanje na polovico telovadnice – v zadnjih
učnih urah smo občasno, glede na dejavnosti, gredi tudi umaknili in uporabili celoten prostor.
Na dveh stenah telovadnice, v kateri smo izvajali učne ure, so nameščena ogledala. Ker je bilo
to moteče za otroke zaradi neprestanega preusmerjanja pozornosti, sem k učnim uram prinesla
veliko platno, ki je imelo na eni strani naslikan prizor iz narave. To platno smo vedno
razprostrli čez ogledala; v treh učnih urah tako, da smo naslikani prizor uporabili kot del
scene, v ostalih učnih urah smo razprostrli neposlikano stran. Ob njo so v učnih urah, glede na
želje ob izvajani dejavnosti, otroci postavljali razne predmete, uporabne za glasbeno
gledališče, ali pa so belo platno preprosto vključili v domišljijski svet.
V učnih urah sem v okviru obstoječega učnega načrta za glasbeno vzgojo skupaj z
udeleženimi otroki oblikovala primere elementarne glasbe (gl. pogl. 2.3), ki so izvirali iz
koncepta »OSW«. To so bili ritmični in melodični ostinatni motivi, borduni, glasbeni odmevi,
glasbena vprašanja in odgovori, dopolnjevanja ritmično-melodičnih fraz, krajše dvo- in
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trodelne pesemske oblike, rondoji in predvsem skupno muziciranje v improvizaciji ter
glasbene izmišljarije, ki so imele, kolikor mogoče, vzgib in spodbudo v spontanem gibanju.

6.3.1.3 P RIDOBIVANJE PODATKOV

Podatke za raziskavo dialoških in narativnih razsežnostih »OSW-a« sem pridobivala:
-

z zapisovanjem prvoosebnega doživljanja v reflektivnem protokolu (Creswell, 2007)
takoj po izvedenih učnih urah za prvoosebno raven raziskave;

-

z neprikritim opazovanjem z udeležbo v deskriptivnem protokolu (ib.) za individualno
in skupinsko raven raziskave;

-

z vključevanjem video snemanja učnih ur.

Zapisovanje prvoosebnega doživljanja – reflektivni protokol
Zapisovanje o prvoosebnem doživljanju takoj po izvedenih učnih urah predstavlja
pridobivanje podatkov za prvoosebno raven fenomenološke študije primera. Zapiski izražajo
moja doživljanja kot raziskovalke in hkrati kot udeleženke v pedagoškem procesu »OSW«.
Oblikovala sem jih v reflektivni protokol, v katerem sem z analizo vnesenih podatkov
odgovarjala na izhodiščno raziskovalno vprašanje (V0) in razložila temeljni cilj (Ct)
fenomenološke študije.
Reflektivni protokol predstavlja dnevniške zapise na prvoosebni ravni raziskave in odseva
moje videnje in doživljanje raziskovanega procesa »OSW«. V njem opisujem lastne izkušnje
ob dogajanju v učnih urah z otroki52 in se poskušam izogibati njihovemu vrednotenju . Čim
52

Prestop iz samega doživljanja v opazovanje doživljanja je nejasen in poraja občutek ločenosti (od doživljanja
samega), ker se takrat, ko ga opazujemo, že izteče; časa ne moremo ustaviti ali zamrzniti, čas teče svojo lastno
pot naprej. S prevzemanjem (v času oddaljenega) položaja opazovanja v spominu se obrne perspektiva
opazovanja in teži k pripisovanju smisla temu, kar se je zgodilo ali kar bi se bilo utegnilo zgoditi. Slediti želi
vsebini, ki je v času že pretekla in jo hoče po svoje odbrati, interpretirati in ponovno oživiti v naši predstavi.
Znanje o doživljanju, ki ga konstruiramo po retrospektivnem pripisovanju smislov in s prekrivanjem preteklih
shem doživljanj, je potemtakem rezultat opazovalčeve perspektive (Purser in Petranker, 2004). Nalogo
opisovanja te perspektive in spoznave o opazovanem prevzame jezik. Jezik – besede pridobijo pomen takrat, ko

81

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

bolj verodostojno in brez ozira na moje predhodne večletne izkušnje z delom po »OSW-u«
skušam zapisati, kako sem doživljala odnos med mano kot orffovo pedagoginjo in
udeleženimi otroki, kako sem sprejemala pogoje, v katerih smo delovali, in kakšne pomene
sem pripisovala posameznim dogodkom. Vsaj v začetni fazi raziskave sem pisala tudi o mojih
skritih pričakovanjih, razočaranjih in veselju, čeprav se jih nisem polno zavedala in sem jih
poskušala na vsak način zaobiti. Spoznala sem, da jih ne morem dati »v oklepaj« na silo; kajti
šele takrat, ko sem v lastnih zapisih videla – sicer prikrito – omenjena vnaprejšnja
pričakovanja, torej to, česar naj tam glede na tip raziskave ne bi bilo, sem se lahko od njih
postopno oddaljila. Večkrat so se mi zapisi ob ponovnem branju zdeli kot kopica razmetanih
in na videz nepovezanih misli, a so iz njih postopno privrela nova spoznanja, ki so oblikovala
predstavo o temelju mojih doživljanj v »OSW-u«.

Beleženje neprikritega opazovanja z udeležbo – deskriptivni protokol
Z neprikritim opazovanjem z udeležbo sem v skupini otrok želela doseči njihovo doživljajsko
polje v dialoškem procesu »OSW-a« in prepoznati elemente narativne paradigme v njem. Ker
sem cilje študije zastavila tako, da sem se poglabljala v doživljanje posameznih udeleženih in
hkrati raziskovala tudi skupino kot celoto, sem predpostavila, da je neprikrito opazovanje z
udeležbo najustreznejši način zbiranja podatkov. Z izbiro tega načina sem bila dejansko tudi
sama članica skupine in sem s tem dobila možnost, da neposredno, »in vivo«, doživim opisani
proces in se s tem čim bolj nepristransko približam zadanim ciljem.
Na individualni ravni raziskave sem z neprikritim opazovanjem z udeležbo pridobivala
podatke za razlago ciljev, ki se dotikajo individualnih značilnosti glasbenega jezika v »OSWu« in vodijo do spoznanja, kako posamezen otrok izbira parametre tega jezika pri izražanju
svojih osebnih doživljanj in tudi pri gradnji skupnih zgodb; neprikrito opazovanje mi je
omogočilo vpogled v delovanje posameznikov ob dejavnem vključevanju glasbenih
parametrov v celovit postopek skupinskega muziciranja. Ob tem sem načrtovala tudi

jih večina ljudi razume s primerljivimi pomenom (Černigoj, 2006), kar utegne biti za poročanje o doživljanju
slabo, saj je doživljanje samo po sebi povsem individualno in ga ni mogoče primerjati z ničemer.
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spoznavanje posameznikovega doživljanja ob prehodu v skupno zgodbo, in sicer s stališča
tistih elementov, ki so značilni za načela »OSW-a«.
Na skupinski ravni raziskave sem z neprikritim opazovanjem z udeležbo raziskovala, kako
udeleženi otroci sodelujejo pri sestavljanju skupnih zgodb z glasbenim jezikom – na tej ravni
je bil poudarek opazovanja na prilagajanju glasbenih parametrov zamislim drugih udeleženih
in spreminjanju le-teh oz. na načinu komuniciranja med udeleženimi.
Deskriptivni protokol predstavlja opis dogajanja v učnih urah na individualni in skupinski
ravni raziskave o dialoških in narativnih dimenzijah »OSW-a« ter daje podatke za
raziskovalna vprašanja od RV1 do RV7. Izdelala sem ga tako, da sem takoj po učnih urah
pisala o vsem, česar sem se mogla spomniti o dogajanju med učno uro. Ker pa se nisem
mogla popolnoma zanesti na svoj spomin in lastno objektivno poročanje, sem zapis
dopolnjevala s transkripti video snemanja. S tem sem lahko natančno opisala tudi tisto
dogajanje, ki ga med potekom ure nisem zaznala in mi je bilo prikrito zaradi lastnega
doživljanja; v načinu komuniciranja v »OSW-u«– v dialogu v glasbenem jeziku oz.
improvizaciji – se je namreč dogajalo, da nismo mogli vedeti, v katero smer nas bo zanesel
ustvarjalni zanos in obstajala je možnost, da brez ogleda video posnetka ne bi zaznala
doprinosa tistih udeleženih otrok, s katerimi v določenih trenutkih nisem bila v glasbenem
dialogu. Iz istega razloga – nanašanja na nepredvidljivo smer ustvarjanja v skupnem
muziciranju – tudi nisem mogla vnaprej pripraviti določenega nabora vprašanj oz. toka
pogovora o doživljanjih, saj se ta porajajo sproti. V določenih trenutkih raziskave sem sama to
dejstvo doživljala kot precej stresno, po drugi strani pa je bilo zavedanje, da je nemogoče
vnaprej načrtovati raziskovanje nečesa, kar se sploh še ni zgodilo in za kar ne vemo, kako se
bo zgodilo, velik izziv za mojo radovednost.
Deskriptivni protokol vsebuje opise konkretnega dogajanja v skupini in tudi kontekst
dogodkov na račun dopolnjevanja s transkripti video posnetkov. Glavni opisi se nanašajo na
izbiro in uporabo metričnih, ritmičnih in melodičnih struktur, izbiro dinamike, artikulacije in
zvočne barve v glasbenem jeziku v »OSW-u« (s tem tudi izvorno rabo orrfovih glasbil in
odgovarjajo na RV4), na vsebino govora in petja ter na izraznost gest, gibanja in plesa – vsi ti
opisi predstavljajo narativni vidik »OSW-a« (odgovarjajo na RV1, RV2, RV5). Kontekst
dogodkov opisuje doživljajski fenomen ter dialoško razsežnost; vsebuje opise skupinske
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dinamike in dogodkov, ki so se izkazali za pomembne na individualni in skupinski ravni
(odgovarja na RV3, RV6, RV7).

Video snemanje
Za vse cilje (Ct, C1, C2, C3, C4), razen zadnjega, ki se dotika multikulturne dimenzije »OSWa«, sem v okviru neprikritega opazovanja z udeležbo izvedla video snemanje učnih ur z
otroki. S tem sem hotela zavarovati podatke, ki bi se sicer zaradi zanašanja na spomin ali
izgubili ali pa popačili. Preko video snemanja sem načrtovala tudi vpogled v tiste dimenzije
mojega poučevanja in učenja, ki bi mi sicer ostale prikrite, vanje ne bi imela uvida ali pa bi jih
celo spregledala. Menila sem, da bi lahko s tako pridobljenimi podatki bolje spoznala njegove
odtenke ter bistveno razširila spoznanja in poglobila uvid v »OSW« z ozirom na zastavljene
cilje.
Iz posnetkov sem izoblikovala gradivo za prvoosebno raven raziskave in tudi za
dopolnjevanje deskriptivnega protokola. V slednjega sem zaradi uporabe video snemanja
vključila opis dogajanja med potekom učnih ur, ki bi sicer ostal neopažen; opisovala sem
način medsebojnega komuniciranja, obrazno mimiko posameznikov, način rabe glasbil,
izkazovanje (ne)naklonjenosti med posameznimi otroki, reakcije na razne vrste distrakcij ipd.
Ločeno od opisa dogodkov sem iz video posnetkov transkribirala učiteljičin (moj) govor in
govor otrok. Na ta način sem pridobila podatke, iz katerih sem lahko nadaljevala raziskavo na
prvoosebni kot tudi na individualni in skupinski ravni, kjer sem se ukvarjala s percepcijo
»OSW-a« pri udeleženih otrocih.
Ko sem si v poteku raziskave večkrat ogledovala posnetke učnih ur, sem opazila, da zaradi
časovne oddaljenosti učne ure doživljam drugače kot pri ogledih takoj po izvedenih učnih
urah; dalj časa, kot je minilo od zadnjega ogleda, več drugačnih percepcij dogajanja se mi je
porajalo. Iz tega sem sklepala, da se med izvajanjem morda nisem dovolj oddaljila od mojih
predhodnih izkušenj z »OSW-om« in da sem kljub želji, da ne bi zavzela določenega zornega
kota, občasno videla in doživljala potek »OSW-a« glede na moja vnaprejšnja pričakovanja.
Ker sem menila, da so tudi te različne percepcije istega dogajanja pomemben vir podatkov
predvsem na prvoosebni ravni raziskave, sem jih zapisala in s tem dopolnila gradivo. O
drugačnem pogledu sem zapisala opažanja tudi na individualni in skupinski ravni; s
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pridobitvijo tega gradiva sem se želela čim bolj distancirati od pristranskosti mojega osebnega
videnja in se čim bolj približati veljavnosti študije.
Ko sem iz video posnetkov pridobivala podatke o rabi glasbenih parametrov ter narativnih in
dialoških momentov v »OSW-u«, sem uvidela tudi za raziskavo zanimivo vlogo mojega
govora in govora otrok, predvsem pri »prevajanju« doživljanja v besedni jezik oz. pri
besednem poročanju o doživljanju procesa »OSW«. Sprva sem to dejavnost načrtovala v
obliki doživljajskih pogovorov z otroki po vsaki izvedeni učni uri, med potekom raziskave oz.
že po prvi izvedeni učni uri pa sem ugotovila, da zaradi krhke koncentracije udeleženih otrok
to ne bo mogoče. Odločila sem se za drugačno vodenje pouka, in sicer tako, da smo skupaj z
otroki vodili kratke pogovore o doživljanjih takoj po vsaki izvedeni glasbeni dejavnosti, ko so
se »še sveža« poročila dotikala doživljajskih fenomenov in dialoškosti v »OSW«. Presodila
sem, da transkripti teh razgovorov po vsebinski plati sodijo v deskriptivni protokol in jih tja
tudi uvrstila, ker so na ta način smiselno povezani z opisom dogajanja v skupini in s tem tudi
na ustrezen način podrejeni analiziranju. Tako govor poleg izčrpnih opisov dogajanja in
vedenja otrok v učnih urah takoj po izvedenih učnih urah kot tudi v časovnem zamiku
predstavlja vir podatkov, ki sem jih pridobila z video snemanjem.
Pri snemanju učnih ur sem naletela na določene težave. Nekatere so bile pričakovane, kot npr.
ta, da so se otroci želeli pačiti v kamero in »nastopati« tik pred objektivom53 ali pa celo vzeti
kamero v roke in po svoje ravnati z njo. Pred dilemo pa sem bila postavljena, ko sem se
morala odločiti, ali pustiti teči kamero celotno uro ali snemanje prekinjati po smiselno
zaključenih enotah. Tudi snemanje skupine kot celote je predstavljalo določeno težavo, ker
sem menila, da v primerih, ko določenih otrok ne opazujem od blizu, izgubim poseben vidik
pri opisovanju njihovega doživljanja. Po premisleku sem se odločila, da bom ravnala tako, kot
bom v določeni situaciji presodila za najbolj primerno, in nisem vnaprej načrtovala načina
snemanja.

53

Ena izmed udeleženih deklic je do zadnje ure dosledno preverjala, če je pred kamero, preden je karkoli storila
ali povedala, medtem ko so drugi otroci hitro pozabili nanjo ali pa so se spomnili le občasno.
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6.3.2 MULTIKULTURNA KVALITATIVNA ŠTUDIJA

Spoznanja, ki sem jih dobila v fenomenološki študiji primera predvsem na prvoosebni ravni in
delno tudi na individualni in skupinski ravni, so v nadaljevanju raziskovanja služila za osnovo
spoznavanja in preučevanja multikulturne dimenzije »OSW-a«. To raven raziskave sem,
analogno s predhodnimi poimenovanji, poimenovala multikulturna raven raziskovanja.
Menila sem, da bom s podatki, pridobljenimi iz drugačnega kulturnega okolja, kot je moje, v
raziskavo vključila še drugačne perspektive in identificirala še morebitne druge dejavnike
glasbenega jezika v »OSW-u« in končno razvila kompleksnejšo sliko o njegovih dialoških
razsežnostih.

6.3.2.1 O PIS UDELEŽENIH ORFFOVIH PEDAGOGOV

V multikulturno študijo o »OSW-u« je bilo vključenih petnajst mednarodno priznanih orffovih
pedagoginj iz enajstih različnih držav s štirih celin. Imajo najmanj šest let izkušenj z delom po
konceptu »OSW« in so cenjene voditeljice glasbenih seminarjev s področja »OSW« ali/in
(so)voditeljice več mednarodnih integrativnih projektov. Glede na tip vprašanj so opisovale
svoja videnja o vplivu »OSW-a« nanje kot na orffove pedagoginje in poročale o izkušnjah pri
delu v orffovih skupinah z ozirom na dialoške značilnosti glasbenega jezika.
S sedmimi udeleženimi orffovimi pedagoginjami sem se spoznala že pred izvajanjem te
študije v okviru mednarodnih konferenc oz. skupnih projektov, osmim udeleženim orffovim
pedagoginjam pa sem izročila vprašalnik v izpolnjevanje izključno glede na njihove
reference, ne da bi se prej osebno poznala z njimi.
V spodnji preglednici navajam število udeleženk glede na državo, leta prakse z »OSW-om«,
starost populacije, s katero prakticirajo ali so že kdaj prakticirale, in ustanovo, v kateri
delujejo ali so v njej že kdaj delovale.
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Število
udeleženih
1

Leta
prakse
z »OSW«
25

4–12 let,
odrasli –
vzgojiteljice

osnovna šola,
srednja šola (dve leti osnovna šola v
Londonu)

Avstrija

1

18

fakulteta (odd. za učitelje v OŠ in socialne
pedagoge),
mednarodni seminarji »OSW« za odrasle

Bolgarija

1

8

6–7 let,
10–14 let,
študenti,
odrasli
2–14 let

Češka

3

24

7–15 let

15

10–15 let

17

vse starosti (od
dojenčkov do
starostnikov) oz.
54
3–7 let
2–6 let,
odrasli

Avstralija

Hong Kong

1

12

Hrvaška

1

10

Kanada

1

10

Latvija

3

10

12
8

Madžarska

1

6

Starost
populacije

Ustanova
oz.
področje delovanja izven ustanove

zasebna glasbena šola,
šola za otroke s posebnimi potrebami
osnovna šola,
srednja šola,
mednarodni seminarji »OSW« za odrasle
osnovna šola,
seminarji za odrasle in družine
glasbena šola,
glasbeni konservatorij,
mednarodna osnovna šola,
seminarji »OSW« za odrasle
predšolsko varstvo oz. izobraževanje
vzgojiteljic,
seminarji za odrasle
zasebna glasbena in jezikovna šola,
šola za otroke s posebnimi potrebami
predšolska vzgoja,
zasebna jezikovna šola
zasebna glasbena šola, glasbeni kolegij,
Akademija za glasbo,
zasebni Orff studio
glasbena šola,
zasebni Orff studio
predšolska ustanova,
zasebni Orff studio,
seminarji »OSW« za odrasle
osnova in srednja šola,
klinični oddelek za nevrologijo

od 6 mesecev do
srednješolcev
4–12 let
vse starosti od
predšolskih otrok
do študentov
3–7 let,
7–14 let
2–6 let,
7–14 let
7–15 let

55

54

Udeležena orffova pedagoginja poroča, da je delala po »OSW« že z vsemi starostnimi skupinami od
predšolskih otrok do starostnikov, v odgovorih pa se nanaša na starost otrok med 3 in 7 leti.
55

Iz Madžarske sem prejela dva izpolnjena vprašalnika, vendar enega izmed njiju nisem uvrstila v analizo.
Izpolnila ga je namreč gospa, ki je vprašalnik videla pri prijateljici orffovi pedagoginji in si je zaželela, da bi ga
tudi sama izpolnila. Po poklicu ni učiteljica, »OSW« je pred leti spoznala na mednarodnem seminarju in se zanj
navdušila. V vprašalniku je izpolnila odprta vprašanja, ki se nanašajo na oseben odnos do »OSW-a«. Poročala je:
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Poljska

1

7

0–3 leta,
3–6 let,
6–10 let,
14–18 let

Slovaška

1

10

4–24 let

predšolska vzgoja – glasbeni vrtec,
Muzej za književnost,
Poljska filharmonija,
glasbena šola (na Danskem),
mednarodni seminarji »OSW« za odrasle
glasbena šola,
osnovna in srednja šola,
Pedagoška fakulteta

Preglednica 6: Opis udeleženih orffovih pedagoginj

6.3.2.2 P RIDOBIVANJE PODATKOV

Na osnovi izidov celotne fenomenološke študije primera sem za multikulturno fenomenološko
študijo oblikovala anketni vprašalnik odprtega tipa. Vprašanja oz. teme za oblikovanje
vprašalnika sem utemeljila z že predhodnim izoblikovanim odnosnim kodiranjem prvoosebne
študije in shemo, dobljeno v prvem delu raziskave na individualni in skupinski ravni.
Odgovori na vprašalnik so dali podatke, s katerimi sem odgovorila na raziskovalni vprašanji
na multikulturni ravni (RV8 in RV9) in dosegla peti zastavljeni cilj (C5) o spoznavanju
doživetij ob izražanju z glasbenim jezikom v »OSW-u«, ki presega posamezna kulturna
okolja, in opisala multikulturno vlogo »OSW-a« z ozirom na dialoško razsežnost.

Formiranje anketnega vprašalnika odprtega tipa
Vprašanja oz. teme za oblikovanje vprašalnika (gl. pril. 3) sem utemeljila na predhodnem
odnosnem kodiranju fenomenološke študije na prvoosebni ter individualni in skupinski ravni,
ki je poročala o dialoških tipikah udeleženih otrok v »OSW-u«.
Po kratki predstavitvi v uvodu vprašalnika opišem namen vprašalnika in potrdim, da udeležba
ostaja anonimna, udeleženci podajo podatke o številu let prakse z »OSW«, izkušnje z
»Od takrat, ko sem spoznala »OSW«, sem spremenila odnos do glasbe in na splošno tudi do umetnosti; postala
sem bolj odprta oseba, boljše komuniciram z drugimi in se počutim bolj sproščeno.«
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določeno populacijo in področje delovanja oz. ustanovo. V nadaljevanju je vprašalnik
oblikovan v dveh delih. V prvem delu sprašujem po načinu dela v orffovih skupinah in
domnevnih doživljanjih otrok v skupinah iz drugačnih kulturnih območij glede na dialoške
značilnosti »OSW-a« (RV9) – vprašanja se nanašajo na značilnosti skupnega muziciranja in
improvizacije ter na oblike komuniciranja v skupini. V drugem delu vprašalnika iščem
odgovor na osmo raziskovalno vprašanje (RV8), ki sprašuje po ev. učinkih »OSW-a« na
orffove pedagoge s koreninami v drugačnih kulturnih izročilih, kot je moje, in tudi po
doživljanju tega vpliva v svojem (pedagoškem) življenju.
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6.4 PREGLED NAČRTA RAZISKAVE DIALOŠKIH IN NARATIVNIH RAZSEŽNOSTI
»ORFF-SCHULWERKA«

V spodnji razpredelnici povzemam načrt raziskave ter način pridobivanja podatkov,
pridobljeno gradivo in raven raziskave ter jih povezujem z raziskovalnimi vprašanji oz. s cilji,
ki sem jih želela doseči v fenomenološki študiji.

metode

način
pridobivanja
podatkov

gradivo

zapisovanje o
prvoosebnem
doživljanju

reflektivni
protokol

raven
raziskave

raziskovalna
vprašanja

cilji

prvoosebna

RV 0

Ct

individualna

RV 1-4

skupinska

RV 5-7

prvoosebna

RV 0

individualna

RV 1-4

skupinska

RV 5-7

multikulturna

RV 8-9

(takoj po izvedeni
učni uri)

dnevniški
zapisi

fenomenološka
študija
primera

neprikrito
opazovanje z
udeležbo

transkripti video posnetkov

govor
udeleženih
otrok

deskriptivni protokol

izvajanje štiriinštiridesetih učnih ur

opis dogodkov
v učni uri

govor učiteljice

dnevniški
zapisi

pisno
poročanje

opis učne ure v
časovno
odmaknjenem
gledanju video
posnetkov

multikulturna
kvalitativna študija

formiranje
anketnega
vprašalnika
odprtega tipa

transkritpi
anketnega
vprašalnika
odprtega tipa

C 1-4

C5

Preglednica 7: Načrt raziskave od načina izvajanja, uporabljenih metod, načina pridobivanja podatkov in gradiva
do ravni raziskave, raziskovalnih vprašanj in ciljev
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V štiriinštiridesetih učnih urah z otroki prvega triletja osnovne šole sem realizirala glasbene
dejavnosti po opisanih načelih »OSW-a«, ki so bile osnova za pridobivanje podatkov za
fenomenološko študijo primera.
Podatke sem zbirala najprej z zapisovanjem prvoosebnega doživljanja takoj po izvedenih
učnih urah. Izogibati sem se skušala vplivu mojih preteklih praktičnih izkušenj z delom po
»OSW-u« in opisovanju lastnih pričakovanj v učnih urah z udeleženimi. Na ta način
pridobljene podatke sem uredila v reflektivni protokol. Ta se nanaša na prvoosebno raven
raziskave; z analizo podatkov sem odgovorila na izhodiščno raziskovalno vprašanje in
dosegla temeljni cilj (Ct). Na prvoosebno raven fenomenološke študije sem vstavila tudi
transkript mojega govora med učno uro, ki sem ga pridobila iz video posnetkov, ki sicer (v
vseh drugih delih) predstavljajo del deskriptivnega protokola. Za to sem se odločila, da bi
dobila čim globlji uvid v lastno doživljanje vzporedno z dejanskim govorom oz. delovanjem v
učni uri in na ta način čim bolj jedrnato opisala, kako name kot orffovo pedagoginjo vpliva in
me spreminja udeleženost pri delu po konceptu »OSW«.
Med učnimi urami sem izvajala neprikrito opazovanje z udeležbo, kar pomeni, da sem bila
sama učiteljica in hkrati tudi udeleženka; v živem sistemu pedagoškega procesa se namreč kot
individuum nisem mogla izolirati in predpostaviti, da udeleženi otroci name ne vplivajo, in
obratno, da jaz nanje ne vplivam. Glede na to sem takoj po učnih urah po spominu napisala
dnevniške zapise, v katerih sem opisala izvedene dejavnosti. Dnevniške zapise sem uredila v
deskriptivni protokol, v katerega sem vgradila tudi transkripte video posnetkov. S tem sem
dobila možnost, da opišem tudi opažanja tistih dogajanj v učnih urah, ki bi mi sicer ostala
prikrita (npr. obrazna mimika, hipne reakcije otrok, ki v določenem trenutku niso bili v stiku z
menoj, medsebojni odnosi med posameznimi udeleženimi ipd.). Z ostalim gradivom v
deskriptivnem protokolu sem obravnavala individualno (RV1–4) in skupinsko (RV5–7) raven
raziskave ter odgovorila na prve štiri zastavljene cilje (C1–4).
Vse učne ure sem posnela. Transkripte posnetkov, ki so predstavljali opis dogajanja v učnih
urah, govor otrok in govor učiteljice (moj govor), sem vstavila v deskriptivni protokol (gl.
zgornji odstavek). Ker sem po večkratnih ogledih video posnetkov spoznala, da določene
vidike dogajanja doživljam in vidim drugače kot takoj po izvedenih učnih urah, sem dodatno
uredila še gradivo, ki ga je predstavljal zapis, časovno odmaknjen od izvedbe učne ure. S tem
sem, čeprav sprva nenačrtovano, pridobila pomembne podatke na prvoosebni, individualni in
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skupinski ravni raziskave in sem zato s širšim vpogledom v »OSW« dosegala zadane cilje (Ct,
C1–4).
Na izsledkih fenomenološke študije sem za multikulturno raven raziskave izvedla še
multikulturno kvalitativno študijo. Glede na rezultate, ki sem jih dobila z analizo predhodno
pridobljenega gradiva na prvoosebni, individualni in skupinski ravni, sem namreč formirala
anketni vprašalnik odprtega tipa, na katerega so odgovarjali izkušeni orffovi pedagogi iz
tujine. Z analizo teh poročanj sem odgovarjala na zadnji dve raziskovalni vprašanji (RV8–9)
in dosegla zadnji zadani cilj (C5), ki se nanaša na spoznavanje doživljanja glasbenega jezika v
»OSW« z ozirom na dialoško razsežnost, ki presega posamezna kulturna okolja.
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6.5 ANALIZA FENOMENOLOŠKE ŠTUDIJE PRIMERA

6.5.1 KODIRANJE PO ČASOVNICI

V skladu z metodologijo študije primera (Mesec, 1996; Yin, 2004) sem za vsako izmed
štiriinštiridesetih izvedenih učnih ur izdelala časovnico, v katero sem vnesla pridobljene
podatke. V kvalitativno analizo sem vključila gradivo, ki sem ga pridobila z zapisovanjem
prvoosebnega doživljanja (reflektivni protokol) in z neprikritim opazovanjem z udeležbo
(deskriptivni protokol). V slednjega so vključeni dnevniški zapisi z opisom dogajanja med
učnimi urami in del transkriptov video posnetkov, ki ga predstavlja govor učiteljice (mene) in
govor udeleženih otrok. Ker sem med izvajanjem raziskave ugotovila, da ob ponovnem
pregledovanju video posnetkov določene (za »OSW« pomembne) vidike dogajanja v učnih
urah doživljam drugače kot takoj po izvedenih učnih urah, sem v časovnico kot del gradiva
dodala dnevniške zapise, v katerih opisujem svoj (spremenjeni) pogled na dogajanje v učnih
urah v časovnem odmiku.

V glave časovnic so vneseni podatki:
-

zaporedna učna ura (za drugo učno npr. U2),

-

število enot kodiranja (npr. U2/1–20),

-

datum izvedbe učne ure.

Na levi strani časovnice so izpisani podatki, pridobljeni na prvoosebni ravni raziskave, in na
desni strani podatki, pridobljeni na individualni in skupinski ravni raziskave.
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Primer nastajanja časovnice za drugo učno uro:
ČASOVNICA – U2 (U2/1–20) – 23. september 2009

Podatki – prvoosebna raven

Podatki – individualna in skupinsko raven

Preglednica 8: Primer nastajanja časovnice za drugo učno uro

Na zunanjih straneh časovnic je vpisano gradivo, pridobljeno s transkripti video gradiva, ki ni
vključeno v deskriptivni protokol in se nanaša na časovno zamaknjene dnevniške zapise:
-

na levi strani časovnice gradivo, ki se nanaša na prvoosebno raven raziskave;

-

na desni strani časovnice gradivo, ki se nanaša na individualno in skupinsko raven
raziskave.

V sredini časovnice so izpisani podatki:
-

pod podatki za prvoosebno raven reflektivni protokol;

-

pod podatki za individualno in skupinsko raven (ter delno pod podatki za prvoosebno
raven) deskriptivni protokol.

Primer dopolnjevanja glave za časovnico druge učne ure:
ČASOVNICA – U2 (EK U2/1–20) – 23. september 2009

Podatki – prvoosebna raven
Video
posnetki

Reflektivni
protokol

Podatki – individualna in skupinsko raven
Deskriptivni protokol

Video posnetki

Preglednica 9: Primer dopolnjevanja glave časovnice za drugo učno uro

Zaradi preglednosti so v glavo časovnice vpisani tudi podatki o vrsti pridobljenega gradiva.
Pri reflektivnem protokolu je pojasnjeno, da gre za fenomenološke zapise po izvedenih učnih
urah, pri deskriptivnem protokolu je pod prvoosebno raven raziskave umeščen zapis
učiteljičinega (mojega) govora ter pod individualno in skupinsko raven zapis govora
udeleženih otrok in opis dogodkov v razredu. V namen analiziranja so gradivu dopisane tudi
šifre (gl. legendo).
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Navajam celoten primer glave časovnice za drugo učno uro:
ČASOVNICA – U2 (EK U2/1–20) – 23. september 2009
Podatki – individualna in skupinska raven

Podatki – prvoosebna raven
Video posnetki
Zapisi po video
posnetkih –
časovno
odmaknjeni od
izvedene učne
ure
(po-vp)

Reflektivni
protokol
Fenomenološki
dnevniški zapisi
po izvedeni
učni uri
(po-rp)

Deskriptivni protokol
Zapis
govora
učiteljice v
razredu
(po-g)

Zapis govora
udeleženih
otrok v
razredu
(isr-g)

Opis dogodkov
med učno uro
(isr-od)

Video posnetki
Zapisi po video posnetkih
– časovno odmaknjeno
od izvedene učne ure
(isr-vp)

Preglednica 10: Primer glave časovnice za drugo učno uro
Legenda:
vp-por: časovno odmaknjen transkript video posnetkov – prvoosebna raven
rp-por: reflektivni protokol – prvoosebna raven
g-por: govor učiteljice – prvoosebna raven
g-isr: govor udeleženih otrok – individualna in skupinska raven
od-isr: opis dogodkov med učno uro – individualna in skupinska raven
vp-isr: časovno odmaknjen transkript video posnetkov – individualna in skupinska raven

6.5.1.1 O DPRTO KODIRANJE PODATKOV NA PRVOOSEBNI RAVNI RAZISKAVE
Ker sem pri kodiranju podatkov na prvoosebni ravni raziskave izhajala iz tistega dela
fenomenološke študije, ki se dotika mojega doživljanja, sem iz časovnice najprej izvzela
podatke, ki so relevantni za prvoosebno raven raziskave, in izdelala novo preglednico. Enote
kodiranja sem izbrala že v predhodnem postopku urejanja podatkov, na tem mestu pa sem
opravila kvalitativno analizo besedila. Izpeljala sem odprto kodiranje in definirala ključne
pojme (kode) in kategorije. S kodami sem reducirala gradivo v niz temeljnih opisov, ki
reprezentirajo raziskovano temo, in zajela raznovrstne poglede na dogajanje v »OSW-u«.
Vsebinske podobnosti med kodami sem iskala toliko časa, da sem kategorijo, ki sem jo
izpeljala iz njih, čim bolj polno saturirala. Dobljene kode in kategorije sem vpisala na desno
stran preglednice v posebna stolpca. V tej novi preglednici je zapisana zaporedna številka
učne ure (npr. U2), kodirna enota (npr. U2/1, U2/2 itd.) in vir podatkov, na katere se nanaša
koda oz. kategorija (npr. U2/1: por-rp, U2/2: por-rp, vp-por itd.). Po vključno sedemnajsti
učni uri imajo zaporedne številke učne ure dodano črko A ali črko B (zaradi izvajanja učnih

95

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

ur v dveh skupinah). A pomeni, da je bila ura izvedena kot prva izmed dveh, in B, da je bila
izvedena ura druga. Za primer učne ure U23A torej velja, da je bila izvedena v triindvajsetem
tednu raziskave in da je bila na vrsti prva izmed dveh – da je torej trideseta po vrsti.
Navajam dva primera preglednic za prvoosebno raven raziskave s podatki, ki sem jih izvzela
iz časovnic in imajo določene kode in kategorije. V prvi primer je zajeta prva enota kodiranja
druge učne ure U2 (ko je bilo v skupini še dvajset udeleženih otrok), v drugi primer je zajeta
šesta enota kodiranja za trideseto učno uro U23A (v triindvajsetem tednu raziskave).
ANALIZA PODATKOV U2 – PRVOOSEBNA RAVEN – 23. sept. 2009
Deskriptivni
protokol
– zapis govora
učiteljice
g-por
U2/1
(ni podatkov)

Reflektivni protokol
por-rp

Video posnetki –
časovno odmaknjeni
zapis o prvoosebnem
doživljanju
vp-por

Kode

Kategorije

Zmoti me selitev v drugo
učilnico in ponovna
priprava prostora;
razmišljam, če bomo imeli
dovolj prostora za
načrtovane dejavnosti, in
koliko časa bomo porabili,
da se ponovno
pripravimo.
Zame je ta selitev
popolna »izguba« časa.
(por-rp)

Z obrazno mimiko
izražam, da nisem
zadovoljna s selitvijo v
drugo učilnico. Po
začetku uvodnega
razgovora se sprostim.
Skrbi me, kakšni bodo
video posnetki.
(vp-por)

Občutki ob pripravah na
učno uro (U2/1: por-rp)

Poskus
prilagajanja
razmeram
poučevanja
(učnemu okolju)
(U2/1: por-rp)

Skrb glede časovne
izvedbe učne ure (U2/1:
por-rp)
Odgovornost za
pridobivanje podatkov
(U2/1: por-rp)

Preglednica 11: Primer analize podatkov fenomenološke študije za prvoosebno raven raziskave (U2)

ANALIZA PODATKOV U23A – PRVOOSEBNA RAVEN – 31. marec 2010
Deskriptivni
protokol
– zapis govora
učiteljice
g-por
U23A/6
(šepetaje na
začetku
dejavnosti)
Kamni igrajo,
igraaajo …..
(g-por)

Reflektivni
protokol
por-rp

Video posnetki –
časovno odmaknjeni
zapis o prvoosebnem
doživljanju
vp-por

Kode

Kategorije

Medtem ko se je
razvila igra na
kamne in igra s
kamni, nisem
igrala zraven. Kot
da bi »pozabila«;
raje sem
opazovala izraze
udeleženih otrok.
(por-rp)

Otroke samo opazujem
in z njimi ne sodelujem.
Videti sem »očarana« in
navdušena.
(vp-por)

Občutenje in razumevanje
glasbenega jezika
udeleženih
(U23A/6: rpg-por, vp-por)

Občutljivost na
glasbene dražljaje
(U23A/6: vp-por, rpgpor)

Preglednica 12: Primer analize podatkov fenomenološke študije za prvoosebno raven raziskave (U23A)
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6.5.1.2 O DPRTO KODIRANJE PODATKOV NA INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI RAVNI
RAZISKAVE

Analizo pridobljenega gradiva za individualno in skupinsko raven raziskave sem začela s
kvalitativno obdelavo deskriptivnega protokola, ki je del dnevniških zapisov in kateremu sem
enote kodiranja določila že v predhodnih postopkih. Podatke sem izvzela iz časovnice, v
katero so že bili vneseni vsi pridobljeni podatki, in jih uredila v novo preglednico. Ta vsebuje
zapis govora udeleženih otrok in opis dogodkov med učno uro, kar je oboje del
deskriptivnega protokola in transkript video posnetkov, ki so časovno odmaknjeni od učnih
ur. Iz gradiva sem najprej z analizo besedila izpeljala ustrezne kode iz deskriptivnega
protokola, ki sem jih nato primerjala s kodami, ki sem jih dobila z analizo transkriptov video
posnetkov (Gottman, 1990). Kode sem med seboj primerjala in urejala tako, da sem končno
določila kategorije, s katerimi sem opisala individualno in skupinsko raven raziskave.
V novi preglednici sem uporabila enake oznake za učne ure in vire podatkov, kot sem jih
uporabljala v preglednici za prvoosebno raven raziskave. Tako kot za omenjeno raven tudi za
individualno in skupinsko raven raziskave navajam primer za učni uri U2 in U23A.

ANALIZA PODATKOV U2 – INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA RAVEN – 23. september 2009
Deskriptivni
protokol –
zapis govora
udeleženih
otrok
(g-isr)
U2/1
Dejmo te
mize na kup
spravt …
(g-isr)

Deskriptivni protokol – opis dogodkov med učno
uro
(od-isr)

Video posnetki –
časovno
odmaknjeni zapis
o dogajanju
(vp-isr)

Kode

Kategorije

Učiteljica z dvigalom pelje voziček z glasbili iz kleti
v pritličje (po tem, ko ga je pravkar pripeljala iz
pritličja v klet). Otroci tečejo po stopnicah in pred
njo po dolgem hodniku pritečejo v učilnico, ki jim
je dodeljena za to učno uro.
Otroci sami začnejo premikati mize k robu, a brez
vnaprejšnjega dogovora, tako da nastane zmeda.
Ko pride učiteljica z vozičkom, polnim glasbil, ne
more v učilnico, ker so mize zrinjene povsem za
vrata.
Učiteljica poda nekaj organizacijskih navodil,
otroci sodelujejo in skupaj uredijo učilnico.
(od-isr)

Otrok selitev v
drugo učilnico
sploh ne moti.
(vp-isr)

Samoiniciativno
delo
(U2/1: g-isr, odisr, vp-isr)

Način
prilagajanja
razmeram
učenja
(U2/1: g-isr,
od-isr, vp-isr)

Dodatno delo
sprejmejo kot
izziv.
(vp-isr)

Preglednica 13: Primer odprtega kodiranja na individualni in skupinski ravni raziskave za drugo učno uro (U2)
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Sledi primer odprtega kodiranja v preglednici, v katero so vneseni podatki iz časovnice za
trideseto učno uro v triindvajsetem tednu raziskave (U23A):
ANALIZA PODATKOV U23A – INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA RAVEN – 31. marec 2010
Deskriptivni
protokol –
zapis govora
udeleženih
otrok
(g-isr)
U23A/6
(ni podatkov)

Deskriptivni protokol – opis dogodkov med učno
uro
(od-isr)

Video posnetki –
časovno
odmaknjeni zapis
o dogajanju
(vp-isr)

Kode

Kategorije

Drug za drugim otroci vstajajo s svojih mest na
tleh in gredo na določeno mesto po manjše
kamne, vzamejo vsak svojega, se vrnejo na svoja
mesta in začnejo igrati.
Igrajo vsak v svojem tempu, s svojimi izmišljenimi
ritmičnimi vzorci.
Roza začne igrati prva.
Roza, Minca, Meri imajo pogled uprt v kamne, so
zbrane.
Roza pogleda učiteljico, če jo opazuje.
Tone začne z igro počasi, oklevajoče in
premišljeno.
Blaž prisloni uho h kamnu – po tem, ko začnejo z
igro tudi drugi in svojega kamna ne sliši več jasno.
Žan in Anka se začneta naglas smejati, vendar
drugih ne zmotita.
Karmen in Meri preizkušata tudi z drgnjenjem
kamnov drug ob drugega.
Tone kamna dvigne in ju igra v zraku.
Igra na kamne se spontano zaključi.
(od-isr)

Učiteljica otroke z
gibom povabi na
mesto, kamor se
morajo
pomakniti, da
dobijo glasbila –
manjše kamne.
Iz oddaljene
blazine se k igri
pridruži tudi Žan.
(vp-isr)

Raziskovanje
zvokov
(U23A/6: od-isr)

Izvorna raba
orffovih
glasbil
(U23A/6: odisr, vp-isr)

Preglednica 14: Primer odprtega kodiranja na individualni in skupinski ravni raziskave za šesto enoto kodiranja
tridesete učne ure, izvedene v triindvajsetem tednu raziskave (U23A)

6.5.2 DOKONČNO IZPOLNJEVANJE ČASOVNICE
Ko sem dopolnila odprto kodiranje na vseh ravneh, sem se ponovno vrnila k prvotno urejenim
časovnicam z vsemi pridobljenimi podatki. Na vsaki strani sem dodala nov stolpec, v katere
sem vpisala kategorije, rezultate odprtega kodiranja. Na levi so vnesene kategorije s
prvoosebne ravni raziskave študije, na desni kategorije, ki sem jih pridobila z analizo na
individualni in skupinski ravni raziskave. S tem sem časovnice dokončno izpolnila in
omogočila nadaljnje primerjanje in urejanje podatkov.
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Ponovno navajam primera iz druge in tridesete učne ure, tokrat z vsemi podatki in rezultati
odprtega kodiranja:

ČASOVNICA – U2A(EK U2/1-20) – 23. september 2009
Kategorije
prvoosebna
raven

Podatki – prvoosebna raven

Video
posnetki
Zapisi po
video
posnetkih
– časovno
odmaknje
no od
izvedene
učne ure
(vp-por)
U2/1
Poskus
prilagajanja
razmeram
poučevanja
(U2/1:
por-rp)

(ni
podatkov)

Reflektivni
protokol
Fenomenološki
dnevniški
zapisi po
izvedeni
učni uri
(rpg-por)

Zmoti me
selitev v
drugo
učilnico in
ponovna
priprava
prostora;
razmišljam, če
bomo
imeli
dovolj
prostora
za
načrtovane
dejavnosti
in koliko
časa
bomo
porabili,
da se
ponovno
pripravimo.
Zame je ta
selitev
popolna
»izguba«
časa.
(rpg-por)

Podatki – individualna in skupinsko raven

Deskriptivni protokol

Kategorije
indiv.
in skup.
raven

Video
posnetki

Zapis govora
učiteljice v
razredu
(g-por)

Zapis
govora
udeleženih
otrok v
razredu
(g-isr)

Opis dogodkov med
učno uro (od-isr)

Zapisi po
video
posnetkih –
časovno
odmaknjeno od
izvedene
učne ure
(vp-isr)

Z obrazno mimiko
izražam, da nisem
zadovoljna s
selitvijo v drugo
učilnico. Po
začetku uvodnega
razgovora se
sprostim.
Skrbi me, kakšni
bodo video
posnetki.
(g-por)

Dejmo
te mize
na kup
spravt …
(g-isr)

Učiteljica z dvigalom
pelje voziček z
glasbili iz kleti v
pritličje (po tem, ko
ga je pravkar
pripeljala iz pritličja v
klet). Otroci tečejo
po stopnicah in pred
njo po dolgem
hodniku pritečejo v
učilnico, ki jim je
dodeljena za to učno
uro.
Otroci sami začnejo
premikati mize k
robu, a brez
vnaprejšnjega
dogovora, tako da
nastane zmeda. Ko
pride učiteljica z
vozičkom polnim
glasbil, ne more v
učilnico, ker so mize
zrinjene povsem za
vrata.
Učiteljica poda nekaj
organizacijskih
navodil, otroci
sodelujejo in skupaj
uredijo učilnico.
(od-isr)

Otrok selitev
v drugo
učilnico
sploh ne
moti.
(vp-isr)

Dodatno
delo
sprejmejo
kot izziv.
(vp-isr)

Način
prilagajanja
razmeram
učenja
(U2/1: gisr, od-isr,
vp-isr)

Preglednica 15: Primer časovnice za drugo učno uro, izvedeno v triindvajsetem tednu raziskave z vnesenimi
rezultati odprtega kodiranja
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ČASOVNICA – U23A (EK U23A/1-10) – 31. marec 2010
Kategorije
prvoosebna
raven

U23A/6
Občutljivost
na
glasbene
dražljaje
(U23A/
6: vppor,
rpgpor)

Podatki – prvoosebna raven

Video
posnetki
Zapisi po
video
posnetkih
– časovno
odmaknje
-no od
izvedene
učne ure
(vp-por)

Reflektivni
protokol
Fenomenološki
dnevniški
zapisi po
izvedeni
učni uri
(rpg-por)

Otroke
samo
opazujem
in z njimi
ne
sodelujem.
Videti sem
»očarana«
in
navdušena.
(vp-por)

Medtem ko
se je razvila
igra na
kamne in s
kamni,
nisem igrala
zraven. Kot
da bi
»pozabila«;
raje sem
opazovala
izraze
udeleženih
otrok.
(rpg-por)

Podatki – individualna in skupinsko raven

Deskriptivni protokol
Zapis
govora
učiteljice
v razredu
(g-por)

Zapis
govora
udeleženih otrok
v razredu
(g-isr)

Opis dogodkov med učno uro
(od-isr)

(šepetaje
na
začetku
dejavnosti)
Kamni
igrajo,
igraaajo …
(g-por)

(ni
podatkov)

Drug za drugim otroci vstajajo
s svojih mest na tleh in gredo
na določeno mesto po
manjše kamne, vzamejo vsak
svojega, se vrnejo na svoja
mesta in začnejo igrati.
Igrajo vsak v svojem tempu, s
svojimi izmišljenimi
ritmičnimi vzorci.
Roza začne igrati prva.
Roza, Minca, Meri imajo
pogled uprt v kamne, so
zbrane.
Roza pogleda učiteljico, če jo
opazuje.
Tone začne z igro počasi,
oklevajoče in premišljeno.
Blaž prisloni uho h kamnu –
po tem, ko začnejo z igro tudi
drugi in svojega kamna ne
sliši več jasno.
Žan in Anka se začneta naglas
smejati, vendar drugih ne
zmotita.
Karmen in Meri preizkušata
tudi z drgnjenjem kamnov
drug ob drugega.
Tone kamna dvigne in ju igra
v zraku.
Igra na kamne se spontano
zaključi. (od-isr)

Kategorije
indiv.
in skup.
raven

Video
posnetki
Zapisi po
video
posnetkih –
časovno
odmaknjeno od
izvedene
učne ure
(vp-isr)
Učiteljica
otroke z
gibom
povabi na
mesto,
kamor se
morajo
pomakniti,
da dobijo
glasbila –
manjše
kamne.
Iz oddaljene
blazine se k
igri pridruži
tudi Žan.
(vp-isr)

Izvorna
raba
orffovih
glasbil
(U23A/
6: odisr, vpisr)

Preglednica 16: Primer časovnice za trideseto učno uro, izvedeno v triindvajsetem tednu raziskave z vnesenimi
rezultati odprtega kodiranja
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6.5.3 DEFINICIJA KATEGORIJ

Po tem, ko sem v odprtem kodiranju posameznim enotam kodiranja določila kode in iz njih
izpeljala kategorije, sem analizo študije primera nadaljevala z osnim (aksialnim) kodiranjem.
Pri tem sem posamezne kategorije definirala glede na značilnosti, s katerimi so podane v
gradivu in razlagajo način pojavljanja, pomen in širši kontekst »OSW-a« v opazovani skupini
(Mesec, 1996).
Pri definiranju kategorij sem navajala kode, ki te kategorije pojasnjujejo. Na mestih, za katera
sem menila, da bi bilo še posebno zanimivo, sem vključila tudi značilen izvleček iz gradiva,
ki celotno kategorijo poveže z živim stanjem »OSW-a« v skupini. Med delom se je izkazalo,
da sem nekatere kategorije pridobila izključno na prvoosebni ravni raziskave, druge samo na
individualni in skupinski ravni in tretje na vseh treh ravneh – medtem ko so posamezne kode,
ki jih razlagajo, skupne tako enim kot drugim ravnem (in pripadajo tudi različnim
kategorijam)56. Da bi ta pojav čim bolj pregledno opisala, sem se odločila, da jih prikažem v
preglednicah.

Kategorije, ki sem jih definirala izključno na prvoosebni ravni:

Razkorak v odnosu do poteka učne ure
V kategorijo »Razkorak v odnosu do poteka učne ure« sem uvrstila opise, ki so nastali takoj
po izpeljanih učnih urah in so zajeti v reflektivnem protokolu, transkripte mojega govora med
učnimi urami kot govora učiteljice ter opise, ki so nastali s transkripti video posnetkov v
časovnem odmiku od samega izvajanja učnih ur ter. Slednje sem uvrstila v analiziranje po
presenetljivi ugotovitvi, da so namreč moja doživljanja takoj po izvedbah učnih ur bistveno
drugačna od tistih, ki jih imam ob ponovnem kasnejšem ogledu video posnetkov.

56

Za najbolj nazoren primer tega pojava navajam kategorijo »Prilagajanje razmeram učenja in poučevanja«, v
kateri opisujem npr. moje reakcije in hkrati reakcije otrok na isto zunanjo distrakcijo v učni uri.
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Razliko v odnosu do učne ure sem ugotovila že v razmerju mojega govora in razmišljanja; ko
sem npr. z otroki pričela učno uro, sem, po tem, ko sem bila dodobra vznemirjena zaradi
uvodnih nepredvidenih zapletov z izbiro učilnice, uporabila stavek: »No, takole …« (U2/2).
Pomislila sem, da je to tako neoseben nagovor in domnevala, da tako hladno in neosebno
vplivam tudi na otroke. Besede sem zaslišala kot tuje in se počutila skrajno neprijetno ob
svojem domnevno negativnem vplivu. Po ponovnem časovno odmaknjenem ogledu video
posnetkov ugotavljam, da so bile besede če že ne ustrezne vsaj dovolj nepomembne, da otrok
niso zmotile in so zadovoljno pričakovali nadaljnji potek učne ure. Podoben razkorak se je
izkazoval predvsem v začetnih učnih urah raziskovanja, ko sem se počutila (pre)močno
izpostavljeno in sem se samodejno branila iskrenega zapisovanja prvoosebnih zapisov;
ugotovila sem, da sem zahtevo fenomenološke študije po zapisovanju reflektivnih vtisov
doživljala tako močno, kot da bi bila »vstavljena« izza moje učiteljske drže in je v določenih
trenutkih celo prekrila zaznavanje doživljanja udeleženih otrok. »Želela sem si besedilo
uganke izrekati z različnim tempom, dinamiko, artikulacijo; na ta način bi vse postalo bolj
zanimivo, vendar…« (U6/9), sem zapisala v reflektivnem protokolu in ob ogledu video
posnetka spoznala, da sem med uro spregledala, da otrokom ta dejavnost ni manjkala (saj
zanjo sploh niso vedeli), da so se veselili izvedenih dejavnosti in da se je učna ura v
glasbenem smislu lepo iztekla v dramatizaciji besedila – le da se jaz nisem počutila dovolj
povezane z udeleženimi otroki.
Ob definiranju pridobljenih kategorij ugotavljam, da v kategorijo »Razkorak v odnosu do
poteka učne ure« uvrščam največ zapisov iz reflektivnega protokola, ki so nastali po začetnih
učnih urah. Večkrat sem zapisala podobno kot »spomnim se, da se mi je med učno uro
dozdevalo, da mi 'nihče' ne sledi« (U2/18) in kasneje ugotovila, da so prevladali občutki, ki so
me obremenjevali zaradi skrbi glede raziskave. Povzročili so, da nisem dobro doživela tistih
otrok, ki so vendarle sledili mojemu nakazovanju in so tudi sami predlagali dobre izvedbe, in
da sem, očitno, opazila bolj tiste, ki se (še) niso bili zmožni polno vživeti v drugačen način
učenja glasbe, kot so ga navajeni. Prav tako sem se vedno znova v sebi razburila zaradi
premnogih zunanjih distrakcij, ki so vpadle v pouk »takrat, ko je najmanj treba« (U3/7).
Zabeležila sem: »V tej uri so se zbrale 'vse' motnje (hreščeče obvestilo, govorjenje pred vrati,
trkanje po vratih…). Ne morem vplivati na njihov učinek – vendar sem 'preživela' tako, da
sem sprejela otroške reakcije in učna ura se je nadaljevala tam, kjer se je končala; nič
posebnega, vendar dobra šola, da jo prenesem tudi na druga področja dela.« (U23/4)
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Domnevala sem, da se teh motenj nikakor ne moremo znebiti, kar je na fizični ravni sicer res,
se je pa po več izvedenih učnih urah začelo dogajati, da sem uspela prevzeti otroški način
sprejemanja motenj. Od otrok »sem se nalezla smeha« (U23A/4) in poskušala vplivati
neobremenjujoče. Ob analizi video posnetkov sem »opazila, da se mi sprememba v odnosu do
poteka učne ure pozna tudi na obrazni mimiki« (U26A/9), za kar mi je bilo pravzaprav
nerodno, dokler se nisem povsem spoprijateljila s fenomenološkim načinom raziskovanja.
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Razkorak v odnosu do poteka učne ure«57:

... vendar ne morem
vplivati na njih …
(na motnje)
(U23A/4)

… nihče mi ne
sledi … (U2/18)

Vpliv
osebnega
doživljanja
por-vp
Orff pdagoga
na potek učne
ure

Sprememba v odnosu se
mi pozna na obrazni
mimiki.
(U26A/9)

Prevzemanje
načina
reakcij

Doživljanje
(ne)povezapor-vp
nosti z
udeleženimi
No, takole …
Pomislila sem, da
je to tako
neoseben
nagovor! (U2/12)

Refleksija
povezave med
por-vp
por-g
govorom in
razmišljanjem

RAZKORAK V
ODNOSU DO
POTEKA UČNE
URE

Odnos do
zunanjih
motenj

(uro je prekinilo
hreščeče obvestilo
po zvočniku) – »sem
se od otrok nalezla
smeha« (U23A/4)

V tej uri so se zbrale
'vse' motnje…//
vendar sem sprejela
otroške reakcije …
(U23A/4)

Želela sem si
besedilo
uganke izrekati
z različnim tempom,
dinamiko, artikulacijo;
na
ta način bi vse
postalo bolj zanimivo,
vendar…
(U6/9)

Preglednica 17: Razširjen prikaz kategorije »Razkorak v odnosu do poteka učne ure«

57

Zaradi večje preglednosti vira podatkov in ravni raziskave sem se odločila, da preglednice oblikujem z
različnimi barvami in oblikami. Njihov pomen razlagam v prilogi št. 4.
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Vnaprejšnja pričakovanja
Vnaprejšnja pričakovanja – pričakovanja, s katerimi sem vstopala v razred, sem v okviru
fenomenološke študije prepoznavala postopno; sprva jih sploh nisem imenovala tako, ker so
se izmikala dometu mojega dojemanja. Doživljala sem jih predvsem kot neučinkovitost pri
poučevanju: »Sem nesrečna, ker se učna ura odvija drugače, kot sem načrtovala. Želela sem
si …« (U4/9). Le postopno sem tudi preko analiziranja video posnetkov uvidela, da gre pri
vseh teh občutenjih za moja lastna vnaprejšnja pričakovanja – ne glede na njihov izvor.
Večkrat se je opisanim doživljanjem pridružilo tudi presenečenje, ki se je nanašalo na razvoj
pogovora med menoj in udeleženimi. Pričakovala sem namreč, da se bomo hitreje »srečali« v
domišljijskem svetu, in se nisem počutila dobro, ko so otroci npr. navajali zelo veliko število
naslovov že znanih pesmic, namesto da bi novo pesem poimenovali po svoje – ko torej »iz
otrok ne izvlečem poročanja o njihovem doživljanju«. Prav tako »me moti naslanjanje na
znanje o glasbi« (U2/9) in sem se čudila, da »moja mimika in moj način gestikulacije v tej
učni uri ne delujeta« (U2/19).
V kategorijo »Vnaprejšnja pričakovanja« sem uvrstila tudi opise mojih reakcij na
nepredvideno vedenje udeleženih – nepredvideno seveda z mojega stališča in mojega zornega
kota. Tako se je v drugi učni uri zgodilo, da so se otroci v nekem trenutku vsi naenkrat zagnali
nad rekvizite, ki naj bi jih izbirali posamično in uporabili v nadaljevanju učne ure. Sama sem
takrat imela občutek, da smo bili pred tem v glasbeni zgodbi povezani, toda ne! Takoj po učni
uri sem zapisala: »Otroci se zaženejo po rekvizite, se grebejo, so na kupu in se odrivajo in
grobo govorijo – jaz pa kar stojim in gledam, ker sem popolnoma presenečena. Nagnetejo se
tudi okoli mene, veliko jih vstopi v moj osebni prostor. Glasno me moledujejo, da bi jim
dovolila imeti določen rekvizit, ki pa ga je že vzel nekdo drug. Tesna bližina otrok mi je
neprijetna, ker jo občutim kot vsiljivo in zame to ni nobeno Srečanje58.«
Ob koncu oblikovanja te kategorije se mi je posvetilo, da sem vanjo uvrstila le poročanja z
negativno konotacijo – potemtakem se moja opažena vnaprejšnja pričakovanja vežejo na tisti
del reflektivnega protokola, v katerem opisujem težavno navajanje na fenomenološko
raziskovanje. Zaradi tega spoznanja sem ponovno pregledala gradivo in opazila, da sem
posamezne enote kodiranja, v katerih bi z gotovostjo lahko potrdila tudi moja vnaprejšnja
58

Kadar v nadaljevanju kodiranja navajam izraz 'Srečanje', imam vedno v mislih Bubrovo interpretacijo, ko
pravi, da so drugi pojavi »neposredni, popolnoma brezpogojno« (Buber, 1995, str. 267).

104

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

pričakovanja glede uspešnega izvajanja glasbenih dejavnosti, medsebojnega sodelovanja,
komuniciranja v glasbenem jeziku ipd., uvrstila v druge kategorije, predvsem v kategorijo, v
kateri opisujem glasbeni jezik.
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Vnaprejšnja pričakovanja«:
Me moti naslanjanje
na znanje o glasbi.
(U2/9)

Iz otrok ne
'izvlečem'
poročanja o
njihovem
doživljanju.
(U2/9)
Sem nesrečna,
ker se učna
ura odvija
drugače, kot
sem
načrtovala.
Želela sem si
…
(U4/9)

Moja mimika in moj
način gestikulacije v tej učni
uri ne delujeta. (U2/18)

Osebna
prizadetost
ob drugačni
izvedbi ure

Presenečenje ob
razvoju
pogovora

Čustvena
vpetost

VNAPREJŠNJA
PRIČAKOVANJA

Reakcija na
nepredvipor-vp
deno
vedenje

Otroci se zaženejo
po rekvizite … // …
sem popolnoma
presenečena.
Nagnetejo se tudi
okoli mene, veliko jih
vstopi v moj osebni
prostor. // Tesna
bližina otrok mi je
neprijetna, ker jo
občutim kot vsiljivo in
zame to ni nobeno
Srečanje. (U2/15)

Preglednica 18: Razširjen prikaz kategorije »Vnaprejšnja pričakovanja«

Reakcije orffovega pedagoga
V kategorijo »Reakcije orffovega pedagoga« uvrščam opise mojega intuitivnega odzivanja na
dogajanje v skupini in opise vseh omejitev, ki sem jih čutila kot orffova pedagoginja.
Glede odzivanja na stimuluse, ki so prihajali iz skupine udeleženih otrok, opisujem moje
prevladujoče zaznavanje na slušnem področju. V danih trenutkih je bilo zame bolj
pomembno, da se skupaj z otroki glasbeno izražam ali vodim razgovor o doživljanju ob
glasbi, kot pa da bi se odzivala na njihovo (navidezno) nekontrolirano gibanje. Ko so se otroci
vrteli v krogih po kolenih, sem zapisala: »Opazim, da zavzeto poslušam Ankine odgovore in
sploh me ne moti gibanje otrok. Kaj je pritegnilo mojo pozornosti oz. odtegnilo pozornost od
njihovega gibanja?« (23A/3)
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V trenutkih, ko smo se z otroki uspeli »ujeti« v doživljanju, je bil moj govor vedno šepetajoč
npr. »(šepetaje) Ja, res je, prav imate …« (U2/5), »(šepetaje) Kamni igrajo, igraaaajo …«
(U23A/6) Otroci so tak govor sprejeli kot »dodatek« k trenutnemu dogajanju in niso odvrnili
pozornosti od trenutne dejavnosti izvajanja, opazovanja, raziskovanja, poslušanja ipd. k meni,
ampak so nadaljevali z aktivnostjo. Ko sem jih pri tem opazovala, sem se res dobro počutila,
čeprav sem v skupini pogosto pogrešala skupno čutenje glasbe in preko nje drug drugega. To
bi nam po mojem mnenju omogočilo, da bi bili v izvajanje vključeni vsi hkrati, tako pa sem
morala pouk prilagajati različnim trenutnim razpoloženjem otrok. Zapisala sem: »Uživam,
resnično uživam, ko jih opazujem. Hkrati me gloda, kako da ne morem urediti tako, da bi bili
v igro vključeni VSI, z mano vred, ker mi manjka muziciranje …« (U23A/10) Ko sem med
letom vendarle uspela začutiti, kako smo vsi med seboj povezani v muziciranju, je bilo (med
drugim) izhodišče za skupno doživetje ogledovanje risb, ki so jih otroci narisali za domačo
nalogo (čeprav so starši – razen enih – odklonili, da bi otroci izdelali risbo v tednu dni za
domačo nalogo). Na ta način sem lahko izpeljala navajanje na razgovor o glasbenih
predstavah in preko njega o doživljanjih le-teh. V reflektivni protokol sem napisala: »Domačo
nalogo prinese še nekaj otrok, kar me prijetno preseneti. Tako lahko začnemo uro z refleksijo
prejšnje in hitro navežem naprej na glasbeni jezik. Hura! Hecamo se z domačimi nalogami in
spontano začnemo peti, čutim, da skupaj 'glasbarimo'« (U17B/5). Glede ozaveščanja rabe
glasbenega jezika v kategorijo »Reakcije orffovega pedagoga« uvrščam tudi opis načina, s
katerim sem otroke navajala na poročanje; dečka in deklico, ki sta usklajeno izvajala plesno
improvizacijo na glasbo njunih sošolk, sem spodbudila: »Ampak jaz nisem nič slišala, da bi se
vidva kaj pogovarjala, kako sta se pa zmenila?« (U23A/9)
V določenih učnih urah sem opazila precejšnje neskladje med doživljanjem otrok in mojim.
Nad tem sem bila včasih prav osupla, ker iz vseh let moje prakse nisem imela podobnih
izkušenj in se v prvem hipu nisem znašla. Žulilo me je predvsem to, da je bila do zaznavanja
osebnega doživljanja med nami udeleženimi tako dolga pot. »Začutila sem velik razkorak med
doživljanjem otrok in mojim. Medtem ko so bili oni vsi navdušeni in so poročali, da so se 'ful
zabavali', sem imela sama občutek, da jih samo nadzorujem in pazim, da se ne poškodujejo.
Naš način igranja in vživljanja je drugačen. Če nisem mogoče starokopitna?« (U18A/16) Več
začetnih mesecev raziskave so me obremenjevale dolgoletne izkušnje in prepričanost v uspeh
posameznih tematik oz. njihovega načina obravnave, npr. »Ta tema se je doslej še v vsaki
skupini vedno dobro razvila v rondo, vedno sem uživala v prozodiji, ki se je oblikovala iz
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posameznih besed; pravzaprav je bila vedno to neke vrste zabava. Danes sem se pa počutila
kot zgubljena sredi navodil, kako in kdaj naj bi posameznik igral, plesal, govoril, pel; še zdaj,
ko sem že doma, se še vedno grozno slabo počutim.« (U7/1-12) Vendar sem uspela s časom
uvideti tudi dobre strani preteklih izkušenj, ki so se bolj kot samega izvajanja učnih ur
dotikale občutljivejšega področja medsebojnih odnosov. Zaznala sem subtilne poskuse
udeleženih otrok, v katerih so se počutili dovolj varne, da so poročali o osebnih doživljanjih:
»Tisti trenutek je bilo zame bolj pomembno, da omogočim Anki do konca poročati o doživetju
iz preteklosti.« (U23A/2)
V poteku več mesecev sem bila skoraj prisiljena uvideti, da skupina, kakršnakoli že je, ne
more biti vedno notranje povezana; s tem se mi je odpiral drugačen pogled na učitelja:
»Orffov pedagog je operativec, ki nase prevzema čutenja drugih in jih na nek način
uravnava.« (U16/1-8) Pokazal se je problem spodbujanja vključevanja. Čeprav sem bila
vedno prepričana, da smo v skupino lahko ali polno vključeni ali pa sploh nismo, sem v tem
letu srečala otroke, ki so lahko v isti uri iz skupnosti pogosto izstopali in spet vstopali vanjo –
in pri tem za seboj vodili svoje prijatelje. »Kmalu se začne Jošt poditi po razredu, nekaj
drugih pa za njim. Ko se to zgodi, se v sebi dejansko razburim. Nočem, da kdorkoli razdre
intimno vzdušje v pogovoru.« (U23B/2) Relativno boleče je bilo zame spoznanje, da
dejavnosti, način podajanja glasbe in komuniciranje v glasbenem jeziku ne more pritegniti
vseh udeleženih ob vsakem času: »Počasi se mi odpirajo oči v spoznanju, da ʼOSWʼ ne dela
čudežev.« (U16/1-8)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Reakcije orffovega pedagoga«:
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Orff pedagog je operativec, ki nase
prevzema čutenja drugih in jih na
nek način uravnava. (U16/1-8)

Tisti trenutek je bilo zame bolj
pomembno, da omogočim Anki
do konca poročati o doživetju
iz preteklosti. (U23A/2)

Opazim, da zavzeto
poslušam … // me sploh
ne moti gibanje otrok.
(U23A/3)

Osredotočenost na
osebna
doživljanja
udeleženih

… nisem nič slišala, da
bi se vidva kaj
pogovarjala, kako sta
se pa zmenila?
(U23A/10)

Domačo nalogo
prinese še nekaj
otrok // tako lahko
začnemo uro z
refleksijo prejšnje in
hitro navežem naprej
na glasbeni jezik. //
Hecamo se z domačimi
nalogami in spontano
začnemo peti, čutim,
da skupaj 'glasbarimo'.
(U17B/5)

Začutila sem velik razkorak med doživljanjem otrok in mojim.
Medtem ko so bili oni vsi navdušeni in so poročali, da so se »ful
zabavali«, sem imela sama občutek, da jih samo nadzorujem //
Naš način igranja in vživljanja je drugačen. Če nisem mogoče
starokopitna? (U18A/16)

Obremenjenost s
praktičnimi
izkušnjami

Navajanje na
razgovor o
glasbenih
predstavah

Ta tema se je doslej še v vsaki
skupini vedno dobro razvila v
rondo, vedno sem uživala //
pravzaprav je bila vedno to neke
vrste zabava. Danes sem se pa
počutila kot zgubljena sredi
navodil, kako in kdaj naj bi
posameznik igral, plesal, govoril,
pel; še zdaj, ko sem že doma, se
še vedno grozno slabo počutim.
(U7/1-12)

REAKCIJE
ORFFOVEGA
PEDAGOGA

Čudenje nad
dejavnostjo
udeleženih

Uživam, resnično uživam, ko jih
opazujem. Hkrati me gloda, kako da ne
morem urediti tako, da bi bili v igro
vključeni VSI, z mano vred, ker mi
manjka muziciranje … (U23A/10)

Težnja po
vključenosti

Način
uporabe
govora

(šepetaje)
Ja, res je, prav
imate ... (U2/
5)
// Kamni
igrajo,
igraaaajo ....
(U23A/6)

Kmalu se začne Jošt
poditi po razredu,
nekaj drugih pa za
njim. Ko se to zgodi, se
v sebi dejansko
razburim. Nočem, da
kdorkoli razdre
intimno vzdušje v
pogovoru. (U23B/2)

Preglednica 19: Razširjen prikaz kategorije »Reakcije orffovega pedagoga«

Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja
V kategoriji »Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja« opisujem
tiste trenutke med delom v skupini, v katerih sem se srečevala z nelagodjem zaradi načina
poučevanja, ki sem ga izbirala – čeprav sem bila vedno prepričana, da je pravi. Gre za to, da
sem se počutila prisiljeno vedno znova odstopati od svojega ponotranjenega načina
poučevanja, ki ga cenim in za katerega vem, da sem ga pridobila z načrtnim delom in ga
utrdila s prakso. Najhuje je bilo, ko sem v učni uri nastopala avtoritativno: »Med otroki ne
najdem svojega mesta in se počutim kot ʼredarkaʼ.« (U2/16) Posledično me je obremenjevalo
tudi veliko podajanja navodil in govorjenja na sploh. Vedela sem, da hočem otroke, ki sem jih
imela pred seboj, nebesednega komuniciranja in s tem tudi glasbenega jezika šele naučiti, a
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sem se kljub temu vedno znova čudila, kako da ga, izvornega, kot je, ne razumejo. »Da
izpeljem učno uro do konca, ʼodstopimʼ od svojega načina poučevanja. Zdi se mi, da
ogromno govorim, kako je treba igrati na lastna glasbila, kako odgovarjati, naročam, kako se
vesti, kaj storiti – iz svoje prakse poučevanja sem navajena, da to preprosto pokažem ...«
(U2/18) in »Otroke moram učiti s pomočjo besedno podanih navodil, kar me spravi v slabo
voljo. Sem mnenja, da to ni noben glasbeni pouk, ampak ga enačim s poukom neumetniških
predmetov« (U2/20), sem vedno znova zapisovala v dnevniške zapise. Kako me je
obremenjevalo govorjenje, sem razvidela tudi iz video posnetka; ko podajam navodila, »sem
videti kot nedobrovoljna stroga dirigentka«. (U2/20) Trudila sem se, da bi ne bilo tako in
»igram bolj prijazno osebo, a se spomnim, da je bila res igra«. (U2/20) Spominjam se, da
sem bila od napora tudi fizično utrujena.
Pri oblikovanju te kategorije sem podrobneje opazovala tudi moj način govora, ki se je
občasno razlikoval od tistega, ki ga sicer uporabljam v razredu: »Prehajam med 'obrtniškim'
poučevanjem in poglobljenim, celostnim.« (U24B/2) Ko sem med pogovorom ali skupnim
muziciranjem začutila, da posamezen otrok na kakršen koli način moti doživljanja drugih
otrok, sem včasih izbrala »ustno strogo opozorilo in se potem takoj vrnila k pogovoru«
(U23A/2) oz. k muziciranju ali tudi: »(prijazno): Aha, Roza, ti si že igrala … (strogo): Žan,
Žan!! (prijazno): Ja, Roza, tega se pa ne spomniš …« Na video posnetkih je tak govor
pravzaprav videti smešen, ker lahko opazujem tudi učinek strogih besed na posameznika
(medtem ko sem med samo učno uro obrnila vso svojo pozornost k sodelujočim otrokom).
Otrok, ki je bil na ta način opozorjen, je v večini primerov prijazno pogledal, ni več motil
sošolcev, a se je zabaval po svoje še naprej. V primeru, ko otrok ni nehal motiti doživljanja
drugih, sem, kot sem uvidela na video posnetku, »z gibom glave in verjetno tudi s
pogledom«59 (U23A/2) sporočila, naj se umakne iz našega kroga. Otrok je gib razumel, se
umaknil in je bil videti povsem zadovoljen. Zaradi tega dogajanja sem bila nad seboj precej
razočarana, ker sem domnevala, da sem na ta način nad otrokom izvajala pritisk, po drugi
strani pa me je njegova zadovoljnost ob tem presenetila, saj se je po kratkem času brez težav
sam vključil nazaj v igro.
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«:
59

Pogleda iz video posnetka ne morem razbrati, o njem lahko samo domnevam.
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Med otroki ne najdem svojega mesta in

Igram bolj prijazno osebo, a se

se počutim kot »redarka«. (U2/16)

spomnim, da je bila res igra. (U2/20)

Težavno
navajanje na
delo v
skupini

Avtoritativni
poseg v
potek ure
(prijazno) Aha, Roza,
ti si že igrala…
(strogo) Žan, Žan!!
(prijazno) Ja, Roza,
tega se pa ne
spomniš… (U2/14)

NESKLADJE S
PONOTRANJENIM
NAČINOM
POUČEVANJA IN
SOUSTVARJANJA

Preskok v
načinu
govora

Prehajam med
obrtniškim
poučevanjem in
poglobljenim,
celostnim,
udeleženim.
(U24B/2)

Z gibom glave (in
predvidevam, da
tudi s pogledom)
Žanu sporočim
… (U23A/2)

Učinkovanje
na otroka

Da izpeljem učno uro do konca, »odstopim«
od svojega načina poučevanja… (U2/18)
sem videti kot nedobrovoljna stroga
dirigentka (U2/20)

Otroke moram učiti s pomočjo
Posredovanje navodil

besedno podanih navodil, kar me
spravi v slabo voljo. Sem mnenja, da
to ni noben glasbeni pouk … (U2/20)

Preglednica 20: Razširjen prikaz kategorije »Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«

Občutljivost na glasbene dražljaje
V kategorijo »Občutljivost na glasbene dražljaje« uvrščam opise, ki so povezani z načinom
mojega zaznavanja zvokov, šumov in glasbe. V gradivu sem našla več zapisov o moji
občutljivosti na glasbene dražljaje, čeprav mi je vsebina nekaterih izmed njih ostala prikrita
do končnega pregledovanja celotnega gradiva. Nisem se namreč zavedala, da med
pogovorom, s katerim smo skušali z otroki ubesediti glasbene zamisli in besedno opisovati
naša doživljanja, pravzaprav izkazujem rahločutno dojemanje vsake vrste zvokov, šumov,
tonov. Pogovor sem občutila bolj kot notranjo potrebo, da bi ustvarili nove, »še neodkrite«
zvočne podobe in da bi skupaj občutili glasbeno izvajanje. Skupaj z otroki sem se šepetaje in
navdušeno spraševala: »Kako bomo pa še dopolnili zvoke naših kamnov? // Ja, tako, kot ste
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prej omenili …« (U23A/9) in »Na koncu sem poročanje otrok doživela kot zadovoljstvo.«
(U23A/9)
V definicijo kategorije sodijo tudi opisi, kako so me marsikdaj iz ustvarjalnega skupnega
utripa iztirile zahteve otrok po materialnih rečeh, kot so npr. barvni trakovi, plišaste rože,
klobuki, baloni ipd., s katerimi smo imeli namen ustvariti preprosto glasbeno gledališče.
Nisem razumela, kako lahko čustvene vezi med nami tako hitro popustijo. Sebe sem si
predstavljala kot osebo, ki je s pisanimi nitmi povezana z vsakim udeleženim otrokom
posebej in ki skrbi, da se niti med seboj ne prepletejo v vozel, ampak da se dopolnjujejo v
vedno menjajoče se, presenetljive barvite vzorce. V določenih trenutkih pa ne samo, da je
nastal vozel, niti so se celo pretrgale in – če prispodobo z nitmi vrnem nazaj v doživljanje –
glasba, ki smo jo ustvarili skupaj, je počila. »V bistvu sem žalostna, da petje in glasba
zvodenita ob materialnih stvareh,« (U2/17) sem zapisala. Občutek praznine, ki se je v meni
pojavil po tem, ko so skupno doživljanje vedno znova prekrile želje otrok po rekvizitih in ko
so se temu pridružile še mnoge zunanje distrakcije, je v meni še dolgo odzvanjal, saj sem ga
doživela kot nasilje. Kljub temu sem vedno znova skušala vzpostavljati vzdušje, v katerem bi
se ponovno vsi počutili varne za pristno komuniciranje, čeprav »težko vedno na novo
povezujem doživljanja, ko se ta prekinejo (zaradi notranjih ali zunanjih distrakcij)«. (U10/4)
V tej kategoriji opisujem tudi nasprotne situacije, kako sem bila v učnih urah, ko se skupno
doživljanje ni tako nasilno prekinilo, vsa navdušena. Predvsem proti koncu šolskega leta, v
katerem sem izvajala raziskavo, se je pokazalo, da vedno bolj poznavamo skupen način
glasbenega komuniciranja. Medtem ko sem v drugi učni uri zaznala eno samo deklico, ki je
intuitivno izbrala glasbeni jezik in se z njim pred vsemi sošolci »pririnila« do mene, se je
kasneje pokazalo, da tako zmorejo/-emo tudi drugi. Omenjena deklica v drugi učni uri je
edina vedela odgovor na zastavljeno vprašanje; njeni sošolci so na ves glas ugibali in se
poskušali preglasiti, ona pa je odgovor tiho zapela. Vesela sem bila, da sem jo takoj zaslišala,
se nagnila k njej in s tem zaščitila njen odgovor. »(Meri odgovarja v glasbenem jeziku.) Po
svoje se mi Meri smili, ker se mi je zazdela tako krhka pri svojem nežnem petju in kot živo
nasprotje ostalih otrok je dobesedno 'udarila' v moje čutenje.« (U2/10) Dejansko je bila Meri
edina, ki je izbrala svoj lastni način odgovarjanja, ki se je ujel z mojim sprejemanjem
glasbenih dražljajev. »Meri sprejmem skozi 'zvočni zid' otrok, ki z dvignjenimi rokami glasno
prosijo, da bi bili vprašani.« (U2/11)
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V sledečih urah sem na ta način »srečevala« vedno več otrok. Občudovala sem njihovo
inventivnost, novo odkrivanje glasbenega jezika. V triindvajsetem tednu se je zgodilo, da z
njimi nisem aktivno sodelovala, ampak sem jih samo opazovala pri muziciranju. »Raje sem
opazovala izraze udeleženih otrok – ker sem jih opazovala pri njihovi igri, sem jih začutila v
njihovem raziskovanju, v zlitju zvokov, ki so jih proizvajali z naravnimi glasbili, sem se
Srečala.« (U23A/6)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Občutljivost na glasbene dražljaje«:

Težko vedno na
novo povezujem
doživljanja, ko
se ta prekinjajo
(zaradi
notranjih /
zunanjih
distrakcij)
(U10/4)

Kako bomo ... //
Ja, tako kot ste
prej omenili …
(navdušeno,
šepetaje)
(U23A/8)

Pogovor o
doživetjih v
glasbi

Raje sem opazovala izraze udeleženih otrok
– ker sem jih občudovala pri njihov igri,sem
jih začutila v njihovem raziskovanju, v zlitju
zvokov, ki so jih proizvajali z naravnimi
glasbili, sem se Srečala. (U23A/6)

Občutenje in
razumevanje
glasbenega
jezika

OBČUTLJIVOST
NA GLASBENE
DRAŽLJAJE

Na koncu sem
poročanje otrok
doživela kot
zadovoljstvo.
(U23A/8)

Empatičnost
v glasbenem
jeziku

(nagnem se k Meri,
ki poje) Meri
sprejmem skozi
'zvočni zid' otrok,
ki // glasno prosijo,
da bi bili vprašani.
(U2/11)

Doživljanje
(skoraj)
neznanih
občutkov med
učno uro

V bistvu sem
žalostna, da petje
in glasba
zvodenita ob
materialnih
stvareh. (U2/17)

Preglednica 21: Razširjen prikaz kategorije »Občutljivost na glasbene dražljaje«
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(Meri odgovarja v glasbenem
jeziku)
… se mi je zazdela tako vsa
krhka pri svojem // petju in kot
živo nasprotje ostalih otrok je
dobesedno 'udarila' v moje
čutenje. (U2/10)
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Samodisciplina
Ko sem iz gradiva zaznala moj lastni napor pri organizaciji poučevanja in premagovanje
lastnih čustev, sem oblikovala kategorijo, imenovano »Samodisciplina«.
Najpogosteje iz zbranega gradiva moje samodiscipliniranje opažam pri načinu govora. Takrat,
ko sem domnevala, da sem z otroki povezana v razmišljanju o glasbenih predstavah in ko sem
se trudila, da bi se z besedami približali našim čutenjem, me je najbolj zmotilo, če se je kdo
izmed nesodelujočih udeleženih medtem glasno udejstvoval drugje v prostoru. Običajno, kot
sem že opisovala pri predhodni kategoriji, sem tistega glasno opozorila, ker sam ni začutil
utripa pogovora, ki ga je motil. Ker moj ponotranjeni način poučevanja ni takšen, da bi otroke
verbalno opozarjala na način vedenja in da bi glede tega podajala navodila (gl. opis kategorije
»Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«), sem potrebovala precej
volje, da sem se po takšnih notranjih motnjah ponovno vrnila k čutenju sodelujočih otrok. V
primeru, ko sem iz video posnetkov transkribirala moj govor: »(šepetaje) Ja, prav imate, res
je … (odločno) Tone, odloži blazino in … (šepetaje) Torej, kako se imenuje ta instrument?«
(U2/5), sem v reflektivnem protokolu našla zapis: »Zdi se mi, da sem skočila iz govora, ki je
bil osredotočen na temo, ven v ukazovanje in spet nazaj.« (U2/5) Spomnim se, da sem se ob
takih govornih preskokih sama sebi zdela kot semafor z rdečo in zeleno lučjo, s katerim nisem
upravljala sama.
V kategoriji »Samodisciplina« opisujem tudi, kako sem skušala načrtno iz svojih misli izbiti
vnaprejšnje sodbe o učinkih permisivne vzgoje oz. o vedenju otrok v razredu kot posledice
česar koli. Moje raziskovanje se je namreč vrtelo okoli obstoječega stanja o doživljanju
»OSW-a« in ne iskanja vzrokov zanj, vendar sem se ob zame težjih situacijah med otroki
pogosto in samodejno začela sklicevati na ozadje obstoječih okoliščin. Da bi pregnala te
misli, ki so ovirale prodor v bistvo »OSW-a«, sem morala o tem dodobra premisliti in pošteno
vpisati v reflektivni protokol: »Poskušam se izogibati razmišljanju o učinkih permisivne
vzgoje …« (U11/4)

Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Samodisciplina«:
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Zdi se mi, da sem skočila
iz govora, ki je bil
osredotočen na temo,
ven v ukazovanje in spet
nazaj. (U2/5)
(šepetaje) Ja, prav imate,
res je …
(odločno) Tone, odloži
blazino in …
(šepetaje) Torej, kako ...
(U2/5)

Kratka
začasna
sprememba v
načinu govora

SAMODISCIPLINA

Načrtno
izogibanje
iskanju
vzrokov

Poskušam se
izogibati razmišljanju
o učinkih permisivne
vzgoje … (U11/4)

Preglednica 22: Razširjen prikaz kategorije »Samodisciplina«

Simultana dejavnost v učnem odnosu
Kategorija »Simultana dejavnost v učnem odnosu« sloni na podatkih o mojem delovanju v
skupini otrok kot njihova učiteljica in hkrati kot (enakovredna) članica skupine.
Ko sem navidezno spontano našla naziv kategorije, sem bila v tistem hipu nad seboj nemalo
začudena, saj nisem načrtovala deduktivnega delovanja v poteku raziskave – zdaj pa sem
podatke navezala na točno določen terminus Bubrove teorije dialoga. Po razmisleku sem
spoznala, da védenja o raziskovani temi ne morem »zatajiti«; po večkratnem pregledu gradiva
sem zato vsebino kategorije raje temeljito obrazložila in nato povezala njen pomen s cilji
raziskave o »OSW-u«, predvsem z njegovimi dialoškimi razsežnostmi – z doživljanjem
distance in zaupnosti oz. simultane dejavnosti v učnem odnosu, ki je po Bubru značilnost
pedagoške drže učiteljev.
V začetnih učnih urah sem med poučevanjem pogosto razmišljala o tehnični izvedbi
raziskovanja in domnevno s tem vzdrževala distanco do otrok. Skrbeli so me postavitev
opreme v telovadnici, namestitev video kamere, predvsem pa (zame) presenetljivo vedenje
otrok, ki ga nisem zmogla takoj sprejeti. Tudi v trenutkih, ko sem se z njimi ujela v glasbenih
dejavnostih, mi je večkrat v misli šinil dvom o uspešnosti izpeljane učne ure ali o kasnejšem
analiziranju video posnetkov ipd. Težko sem se privadila, da raziskujem obstoječe stanje in ne
čim boljšega – ki bi si ga kot učiteljica nadvse želela: »Medtem ko nadaljujem z učno uro, se
še vedno slabo počutim zaradi zamude. Pogovarjam se z otroki in jih poslušam, istočasno
premišljujem, kako bomo izpeljali uro do konca. Na nek način sem dvoplastna.« (U2/3)
Vendar pa sem na video posnetkih uvidela mojo rutino poučevanja, saj sem navedla: »V
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nobenem elementu poučevanja se mi ne pozna, da istočasno, ko se pogovarjam z otroki o
obravnavani temi, razmišljam o stvareh, ki jih bom morala s posnetka razbrati po koncu
pouka. Kljub temu dajem vtis sproščenosti.« (U2/3)
Empatično čutenje ali zaupnost v učnem odnosu, ki je udeleženega otroka pritegnilo k
sodelovanju in omogočilo najino vzajemno uresničenje, opisujem iz primera v dvanajsti učni
uri. Takrat smo uprizarjali domišljijsko deželo, v katero so otroci na lastno iniciativo in po
svojem izboru »naseljevali« namišljene živali (vsaka izmed teh je imela svoj način izražanja,
lasten način premikanja in tudi njej lasten značaj). Otroci so se vživeli in doživeto
predstavljali namišljena bitja, deček Žan pa je poležaval na blazini. Do njega sem začutila
topel prijateljski odnos, zato sem se sklonila k njemu in se začela tiho pogovarjati:
»Žan. Kako se pa počutiš? (Ne, ne bom pokazal.)
Kako pa to, da si dvignil roko? (Saj je nism jst dvignu.)
(z nasmehom) Si, si, Žan, a ne, da si dvignil roko… (Kr tko neki sm mislu…)
Kaj pa misliš, Žan, kaj bi lahko bilo videti v naši domišljijski deželi kot tvoja iztegnjena roka?
(Ja ne vem, kr ena taka palca.)
Ooo, Žan, to je pa odlična ideja. Lahko bi bilo veliko takšnih palic tam. Misliš, da se kdaj
premikajo? (Ne, to pa ne … al pa tud mogoče kdaj.) Žan se počasi plazi po blazini naprej z
iztegnjeno roko.« (U12/11)
Domnevam, da je čutenje v pogovoru dečka pritegnilo h gibanju, torej k izhodiščni dejavnosti
v »OSW-u«, ki ga je pred tem odklanjal: »Ko se pogovarjam z Žanom (ki ne želi prikazovati
namišljene živali), do njega začutim posebno empatijo. Navezala sva stik in uspela sem
ovrednotiti en sam njegov gib, ki je doprinesel h kompleksnosti skupne glasbene slike.« Iz
video posnetka sem njegovo transformacijo razbrala tako: »Žan leži zvit na blazini. Počepnem
k njemu, se tiho z njim pogovarjam, medtem ko drugi otroci plešejo. Po pogovoru se Žan z
iztegnjeno roko počasi premika po blazini.« (U12/11)
Prikaz vira podatkov in kod z izbranimi odlomki iz gradiva, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Simultana dejavnost v učnem odnosu«:
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Pogovarjam se z otroki in jih
poslušam, istočasno premišljujem,
kako bomo izpeljali uro do konca. Na
nek način sem dvoplastna. (U2/3)

Poučevanje in
istočasno
razmišljanje o
analizi video
posnetkov

DISTANCA

V nobenem elementu se mi ne
pozna, da istočasno, ko se
pogovarjam z otroki // razmišljam o
stvareh, ki jih bom morala iz
posnetka razbrati po koncu
pouka // dajem vtis sproščenosti.
(U2/3)

Ko se pogovarjam z
Žanom // do njega
začutim posebno
empatijo. Navezala sva
stik // ... en sam njegov
gib // je doprinesel h
kompleksnosti skupne
glasbene slike. (U2/11)
SIMULTANA
DEJAVNOST V
UČNEM ODNOSU

ZAUPNOST

Občutenje
empatije kot
pedagoginja

Žan. Kako se pa počutiš? (Ne, ne bom pokazal)
Kako pa to, da si dvignil roko? (Saj je nism jst dvignu)
(z nasmehom) Si, si, Žan, a ne, da si dvignil roko … (Kr tko neki sm mislu …)
Kaj pa misliš, Žan, kaj bi bilo lahko videti v naši domišljijski deželi kot tvoja
iztegnjena roka? (Ja ne vem, kr ena taka palca)
Ooo, Žan,to je pa odlična ideja. Lahko bi bilo veliko takšnih palic tam. Misliš, da se
kdaj premikajo? (Ne, to pa ne … al pa tud mogoče kdaj - Žan se počasi plazi po
blazini naprej z iztegnjeno roko) (U12/11)

Preglednica 23: Razširjen prikaz kategorije »Simultana dejavnost v učnem odnosu«

Problem »vzgoje za človeka«
H kategoriji »Problem 'vzgoje za človeka'« sodijo vsi zapisi, v katerih poročam o svojem
doživljanju »OSW-a« kot viru tistih dejavnosti, ki omogočajo medsebojno sodelovanje ter
občutljivo zaznavanje vseh udeleženih v skupini in s tem služijo k vzgojnemu poslanstvu
»OSW-a«.
Terminus 'vzgoja za človeka' povzemam po Orffu, ki je na ta način razmišljal o glasbeni
vzgoji (gl. pogl. 3.3.4). K imenu kategorije sem dodala še besedo 'problem' – torej »Problem
'vzgoje za človeka'«, ker se je med analiziranjem izkazalo, da sem imela, predvsem v prvih
mesecih raziskovanja z doseganjem vzgojnih momentov preko glasbenih dejavnosti precej
težav. Prvenstveno sem se zapletala okoli manj pomembnih, a motečih momentov pouka, ki
sem jih med drugim reševala tako, da sem pri poučevanju veliko več kot običajno govorila.
Imela sem občutek, da kar naprej naročam: »Zdaj bomo vse to igrali kar naprej in naprej in še
naprej, vmes pa bo eden izmed vas imel možnost, da bo zaigral po svoje« (U27A/2),
spodbujam, prepovedujem … : »Ej, ej, ne dovolim, da se zdaj igraš s temi igračami, daj jo v
žep.« (U13/1) Rezultat preveč govorjenja ni bil dober: »Naveličana sem 'neorffovskega'
načina poučevanja.« (U14/7)
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Skozi čas in v manjših skupinah60 smo vendarle uspeli z elementarno glasbeno vzgojo, kot sta
si jo zamislila Orff in Keetmanova. Navajam primer iz sedemindvajsetega tedna raziskave, ko
smo z otroki pri oblikovanju ritmičnih ostinatnih motivov in glasbenodidaktične igre s temi
motivi izhajali iz igre z baloni.61 Vživela sem se: »Skupaj z otroki se podim za baloni // skupaj
z njimi se smejem njihovim glasovom // z otroki si delim veselo doživetje, pa še ritmične
motive izvajam z njimi skupaj. // V prejšnjih urah sem res pogrešala, da bi skupaj muzicirali.«
(U27A/6) V protokol sem zapisala še: »No, pa sem se Srečala z otroki! Veliko bolj pri balonih
kot pri pogovoru o balonih.« (U27A/9)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Problem 'vzgoje za človeka'«:

Zdaj bomo vse to
igrali kar naprej in
naprej in še naprej ...
(U27A/2)

Količina
besednega
izražanja

Komuniciranje z
glasbenim
jezikom

Skupaj z otroki se podim
za baloni // skupaj z njimi
se smejem njihovim
glasovom // z otroki si
delim veselo doživetje ...
(U27A/6)

PROBLEM 'VZGOJE
ZA ČLOVEKA'

Naveličana sem
'neorffovskega'
načina poučevanja.
(U14/7)

Učinek
besednega
izražanja

V prejšnjih urah sem
res pogrešala,da bi
skupaj muzicirali.
(U27A/6)

Sprejemanje
pogovora o
glasbenih
doživetjih

No, pa sem se
Srečala z otroki!
Veliko bolj pri
balonih kot pri
pogovoru o
balonih. (U27A/9)

Preglednica 24: Razširjen prikaz kategorije »Problem 'vzgoje za človeka'«

60

Po sedemnajsti učni uri sem raziskavo izvajala v dveh skupinah po devet otrok in ne več v eni številnejši
skupini.
61

Dejavnost sem oblikovala tudi kot tehnično pripravo za igro na orffova glasbila.

117

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

Kategorije, ki sem jih definirala na individualni in skupinski ravni:

Sodelovanje v skupini
V kategoriji »Sodelovanje v skupini« opisujem načine, na katere so bili povezani udeleženi
otroci v skupini. Opisi zajemajo pisano paleto oblik od načina vključenosti posameznika v
skupino, povezovanja v diadah in integriranosti članov celotne skupine.
Izkazalo se je, da je otroke, ki so bili sicer pri dejavnostih slabše vključeni, ob spoznavanju
novih predmetov premagala radovednost. Opisujem primer dečka Toneta, za katerega je bilo
videti, da se ni zanimal za dogajanje v uri in se je zamotil z udarjanjem z blazino po sošolcih.
Ti so se pritoževali: »Dej mi mir! Mir mi dej, nooo!« (U2/5), Tone pa se je obnašal, »kot da se
ne zaveda, kje je in kaj počne, na videz ne reagira na nič, ga ne moti, da so sošolci zaradi
njega v težavah.« (U2/5) Ko smo se začeli pogovarjati o kljunasti flavti, »v pogovoru ne
sodeluje. Razmišlja o vsebini kovčka …« (U2/5) Vendar pa se je Tone po zaključku pogovora
sam javil z vprašanji in delno sodeloval do konca učne ure: »Kaj pa je tole? Zakaj pa to
rabiš? Zakaj pa mora to sploh bit?« (U2/6) Otroke je še bolj kot nove stvari v skupno
doživljanje povezal stik z živo glasbo. Ko sem igrala na kljunasto flavto, so »občudujoče
gledali« (U2/7) in začeli s spontanim pripevanjem. »Vsi otroci, tudi Tone, zbrano poslušajo in
pripevajo.« (U2/8)
Otroci so med seboj drug na drugega precej vplivali, kar se je pokazalo pri delovanju celotne
skupine. Nekateri so želeli hitrejše menjavanje dejavnosti in več samostojnega dela: »Nina že
kar sama dela naprej in se ne zaveda, da moti druge,« (U9/7), še bolj moteč pa je bil, vsaj v
začetni fazi, način sodelovanja pri gibanju. Takrat so nekateri izmed otrok izgubili nadzor nad
svojim gibalnim izražanjem, ki naj bi bil glede na principe »OSW« vedno usmerjen v
nadaljnji razvoj ustvarjanja glasbe kot celovitega umetniškega izražanja. »Jošt večkrat
potegne Saro čez pas tako, da zgubi ravnotežje. Gaja Sanji popravlja frizuro. Goran tanca.«
(U9/7) Ob spoznavanju načina sodelovanja v tej skupini sem skušala načrtovati učne ure tako,
da bi udeleženi otroci lažje začutili utrip komuniciranja z glasbenim jezikom; zato je delo
potekalo tako, da so bili otroci povezani v manjše skupinice in diade: »Minca: Bolš je v paru,
če ne ti je dolgčas.« (U21A/8)
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Posebno opazen način sodelovanja v skupini se je pokazal pri deklici Rozi. Je izrazit lik
voditeljice. »Roza vedno govori z zbornim jezikom. Preden spregovori, dvigne roko in si
popravi krilo. Poroča o tem, kar se je naučila.« (U9/7) Izmed drugih otrok je s svojim
načinom vidno odstopala; bila je tudi edina izmed otrok, ki je redno izdelovala domače
naloge. Iz analize video posnetkov je videti, da se ob aktivnostih drugih otrok dolgočasi:
»Kadar so na vrsti drugi, Roza gleda v tla.« (U16/11) in »Ko Roza pove svojo zgodbo, prosi,
če lahko odide na stranišče« (U9/10), in s tem domnevno izraža dolgčas oz. nezanimanje za
delo svojih sošolcev. Zgodilo se je pa tudi obratno; po uri, ko je Roza poročala o svojem
delovanju, sem zapisala: »Otroci se dolgočasijo okoli Roze, ki pripoveduje. Nihče ji ne
posveča pozornosti, kadar 'dela red'.« (U9/7)
V vsaki učni uri je na video posnetkih opaziti ležerno obnašanje otrok. Zelo radi so se valjali
po blazinah drug čez drugega, pogosto več otrok zvitih v klobčič. »Goran dvigne roko in se
po tleh privalja do učiteljice.« (U2/6) ali pa: »Medtem ko nekateri otroci spontano povedo,
kaj so zaznali v glasbi, se drugi valjajo po tleh, Roza stopi prednje in zahteva red.« (U20/A)
Pogosto, tudi večkrat v posamezni učni uri, so uspeli otroci preseči opisani lagod način in so
se v pričakovanju (vsaj krajši čas) živo zanimali za dogajanje: »Otroci pozorno pričakujejo,
kaj se bo dogajalo … Zanima jih ...« (U2/2) Njihova krhka pozornost in koncentracija sta se
pogosto razbili ob zunanjih nepričakovanih vplivih, na katere nismo mogli vplivati: »Ko
otroci menjajo dejavnosti, se umirijo, a se hitro spet zaklepetajo. Pravzaprav se niti ne slišijo
več, ker so gradbeni stroji preglasni.« (U2/18)
Način sodelovanja otrok v skupini se je izrazil tudi v deveti učni uri, ko smo povezovali
različne umetniške izraze. Izhajali smo iz oživljanja slike I. Kobilce (Poletje) in dveh slik J.
Miroja (Birds encircling the Star of Hope in The Gold of Azur). Otroci so se po svojem
lastnem izboru odločili, katero sliko bodo izbrali za izhodišče gibalnega, glasovnega in
instrumentalnega ponazarjanja občutenja prizorov. Tako so bile ob slikah, položenih na tla,
zbrane manjše skupinice otrok, ki so oživljale svoje zgodbe. Gaja, članica skupine, zbrane ob
Mirojevi sliki The Gold of the Azur, je poročala: »To je moje sonce. Moje sonce sveti. Potuje
po nebu. Zemlja je svetla. Potem pa še pride repatica, jo moje sonce osveti.« (U9/10) Druga
skupina otrok, samo deklic, zbranih okoli slike I. Kobilce, je v tej isti uri izkazala precejšnjo
mero spoštovanja in veselja nad skupnim poročanjem: »Otroci se dogovarjajo tako, da
izmenično eden govori, drugi prikimavajo. Držijo se objeti čez ramena. Vid ne govori, a se
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zadovoljno smehlja.« (U9/12) Domiselno so se izkazali trije dečki (tudi ob Mirojevi sliki The
Gold of the Azur), ki so za uspeh svoje zgodbe pokazali posebno zavzetost: »Trije dečki mala
ritmična glasbila skrbno prestavljajo, aranžirajo jih tako, da tvorijo smiselno celoto s sliko.«
(U9/13) Z glasbenim jezikom (uporabili so različne načine rabe glasu – brundanje, tiho
žvižganje, mljaskanje ipd., gibanja s celim telesom, vključevanja improviziranih in orffovih
glasbil) so svojo zgodbo prikazali tako živo in verodostojno, da je Tino postalo strah: »Tina
pride k učiteljici v naročje zato, ker jo je postalo strah zaradi vživetosti v zgodbo.« (U9/13)
Prikaz vira podatkov in kod z izbranimi odlomki iz gradiva, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Sodelovanje v skupini«:
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Nina že kar sama dela vnaprej in se ne zaveda, da moti druge. Jošt
večkrat potegne Saro čez pas tako, da zgubi ravnotežje. Gaja Sanji
popravlja frizuro. Goran tanca. (U9/7)
Minca: Bolš je v paru, če ne ti je dolgčas. (U21A/8)
… Kaj pa
je tole?
Zakaj pa to
rabiš?
Zakaj pa to
mora sploh
bit? (U2/6)

… zbrano
poslušajo in
pripevajo …
(U2/8)
… pozorno
pričakujejo,
kaj se bo
dogajalo.
Zanima
jih …
(U2/2)
Ko otroci
menjajo
dejavnosti, se
umirijo, a se
hitro spet
zaklepetajo
(moti hrup
gradbenih
strojev.)
(U2/18)

Radovednost

Stik z živo
glasbo

Vpliv
posameznika
na skupino

Ležerno
obnašanje

Animiranje
vseh
udeleženih

SODELOVANJE
V SKUPINI

Zavzetost za
uspeh
zgodbe

Pričakovanje

Skupinsko
pripovedovanje

Krhka
pozornost in
koncentracija

Roza vedno govori z
zbornim jezikom. Preden
spregovori, dvigne roko in
si popravi krilo. (U9/7)
Kadar so na vrsti drugi,
Roza gleda v tla.
(U16/11)

Lastništvo
Lik
voditeljice

Goran se po tleh
privalja do
učiteljice. (U2/6)
Medtem ko
nekateri otroci
spontano povedo,
kaj so zaznali v
glasbi, se drugi
valjajo po tleh,
Roza stopi
prednje in zahteva
red. (U20A/9)
Tina pride k
učiteljici v naročje,
ker jo je postalo
strah zaradi
vživetosti v
zgodbo … (U9/13)
Trije dečki mala
ritmična glasbila
skrbno prestavljajo,
aranžirajo jih tako, da
tvorijo smiselno
celoto s sliko. (U9/13)

Otroci se dogovarjajo tako,
da izmenično eden govori,
drugi prikimavajo. // Držijo
se objeti čez ramena. Vid
ne govori, a se zadovoljno
smehlja. (U9/12)

Gaja: To je moje
sonce. Moje sonce
sveti. Potuje po nebu
… (U9/10)

Nihče ji ne posveča pozornosti, kadar »dela red«… (U9/7)

Preglednica 25: Razširjen prikaz kategorije »Sodelovanje v skupini«
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Gradnja skupne zgodbe
Kategorija »Gradnja skupne zgodbe« kaže na tiste elemente ustvarjanja, s katerimi so otroci
iz posameznih čutenj določenega stimulusa (npr. umetniške slike, pisanih trakov, položenih
na tla v naključni obliki, gibanja balonov ipd.) sestavili skupni glasbeni izdelek.
Za primer gradnje skupne zgodbe navajam dogajanje v deveti učni uri, v kateri so otroci
izkazali precejšnjo mero inventivnosti. Trije dečki so z glasbenimi parametri v različnih
načinih govora, z gibanjem in z vključevanjem malih ritmičnih glasbil občuteno predstavljali
svoja občutenja lebdenja in potovanja po vesolju. Nekateri izmed njihovih sošolcev se niso
vživeli v zgodbo; tekali so po prostoru prav blizu njih – izvajalcev in jih motili. Ko so dečki
po končani izvedbi poročali o svojih doživetjih med predstavitvijo, je Jan v zgodbo
inkorporiral tudi vloge otrok, ki niso sodelovali z njim: »… drgač je blo pa tko, da so pa vsi
drugi planeti se okrog vrtel, samo mi ne!« (U9/20) Tudi njegovi soigralci so izhajali iz
domišljije. Blaž je z veselim obrazom poročal: »Ee…, v vesolju sm doživu pustolovščine!
Pustolovščine!!« (U9/20) Analiza video posnetkov kaže, da so se vsi trije pripravili tako, da
so ob spodbudi Mirojeve slike The Gold of the Azur poglobljeno raziskovali svoje glasove in
si poleg tega živo predstavljali »neko napravico«, ki jih je vodila sem in tja po vesolju, na
temen planet, naprej na Mars in nazaj v svetlobo. »Trije dečki sedijo okoli slike na tleh. Rahlo
se zibajo in se med seboj pogovarjajo z nenavadnimi barvami glasov. Preizkušajo zvoke ʼiz
vesoljaʼ. Jošt pravi: »Mi smo v vesolju.« Jan si je želel čim prej prikazati domišljijsko
potovanje: »A lahko? Sm hotu povedat zdej to.« (U9/1) Po končani izvedbi so o svojem
doživljanju poročali: »Dobr je blo! // V redu je blo, ja! (navdušeno)« (U9/1)
V tej kategoriji opisujem tudi, kako so imele nekatere izmed deklic pri ustvarjanju glasbenih
zgodb težave. Skupina ob Mirojevi sliki Birds encircling the Star of Hope se ni mogla
zediniti. V svojem iskanju vsebine so bile deklice konkretne: »V drugi skupini Tina želi
povedati svojo zgodbo. Roza se jezno oddalji od ostalih. Ne morejo se zmeniti, ali je na sliki
jež ali sonce.« (U9/2) Ko smo želeli njihovo zgodbo slišati, jo je kratko predstavila Roza,
čeprav se je prej od skupin oddaljila: »Ježek lahko nese jabolko ali hruško.« (U9/2) Sošolke
niso bile zadovoljne: »Sanja skomigne z rameni, Sonja gleda naravnost v kamero in se
spakuje. Gaja nato 'popravi' Rozo in govori o svojem soncu.« (U9/2) Tretja skupina je
izhajala iz konkretne vsebine slike I. Kobilce Poletje. Ob njej so skupaj, tudi ob uporabi
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večjih gibov, otroci sestavili novo vsebino in jo nato glasbeno ozvočili. Navajam odlomek iz
gradiva, ki prikazuje njihov način dopolnjevanja:
»Minca: Rožce plete! Lej, kaj ma!
Anka: A grem zdej jst lahko na stranišče?
Tina: Ja, ena k rožce plete…// a ne, a ne, da je blo tko?
Sara: Potem je bil pa tle še en otroček …// Pa veter je rožco nesu, glej, tkoooole ...
Minca: Ja, mama je rožce pletla in je pršla še punčka, ne, več jih je blo …
Sara: Nee, ta je že tle bla …..« (U9/3)
V kategorijo »Gradnja skupnih zgodb« uvrščam več poročanj iz zadnjih učnih ur v raziskavi,
saj se je izkazalo, da so otroci iz ure v uro napredovali pri usvajanju načina združevanja
glasbenih idej. Postopno so pridobivali izkušnje s preizkušanjem različnih načinov
oblikovanja lastne glasbe, ki je izhajala iz občutenj zunanjih spodbud in trenutnih razpoloženj
ob njih, ter se učili, kako posredovati to glasbo drugim in tudi sprejemati druge z njihovo
glasbo. Primer iz dvaindvajsetega tedna raziskave pokaže, kako so otroci v določenem
trenutku doživeli svojo glasbo kot del skupne stvaritve oz. kako se ena izmed deklic ni mogla
vživeti v skupno čutenje; primer pokaže tudi že osvojen določen nabor besed, s katerimi so
otroci opisali doživljanje:
»Tina: Tko je blo, kt d bi on mene spremlou.
Ee, a če mi je blo všeč? Ja, če nas več igra! Pol je lepo!
Roza: Ko sta onidve igrali, je bilo lepo, ko pa je potem še Jan, pa sploh ni pasou zraven.
Jan: A veš, Roza, smo se zmenil, da bom igrou takrat, ko bo njima zmanjkal glasbe, pa sm pol
jst not uskoču!« (22A/11)
Končno za razlago kategorije »Gradnja skupne zgodbe« navajam še daljši odlomek opisa, ko
je skupina otrok samodejno ob igri z baloni ob živahnem gibanju izpeljala ritmični ostinatni
motiv v trodobnem taktovsekm načinu, nad katerim so v nadaljevanju ob ritmični izreki
izmišljenega non sense besedila zgradili gibalni rondo:
»Vid: Okrog, okrog, okrog, okrog, okrog je po zraku letu in potem me je kr glava bolela.
Sanja: Men se zdi pa to grozn, kt d bi ena pošast tle letala in bi bli v enih pošastnih prostorih.
Meri: Men je blo pa všeč, ker me je spominjal na trobentice na travniku.
Jan: Men je blo pa kt d bo konc sveta in d so kt eni vesoljci pršli.
Sara: Men se je pa tko zdel, d se je balon kr hihital, da je kr 'biuuuaiuu' delal.
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Goran: Vroč, vroč krompir, vroč krompir… (Se žoga z balonom.)
Vid: U, lej, moj balon se pa trese! (Učiteljica igra na kontrabasovski ksilofonski resonator.)
Vsi (drug čez drugega): Moj se tud, tud moj se trese!
Jan: Sm slišu, kako se je balon počutu, tko d se je kr mal tresu.
Sara: To je blo zato, k smo g mel tko zlo bliz in je notr zvok!
Vid: Zvok je to, kr zdele Jan dela.
Goran: Ja, sej, men je pa zdele balon povedu: ha-pa-to-pa-ti, ha-pa-to-pa-ti
(ritmično izgovarja).
Meri: Men je pa povedu č-aka-ča, č-aka-ča …
(Otroci nadaljujejo z izrekanjem ritmičnih ostinatnih motivov.)« (U27B/6)
Ob ustvarjanju so se pokazale tudi osebnostne značilnosti otrok, s katerimi so se morali
spopasti oz. se z njimi najprej sploh soočiti. Iz gradiva je tako zaslediti individualizem: »Tina:
A lahko vsak sam pove svojo zgodbico?« (U9/5), občasno jeza: »Roza je videti jezna in ima
roke pred seboj prekrižane čez prsi.« (U9/5) in celo nasilje: »(Ne morejo se zmeniti. Vsak
vztraja pri svojem.) Goran pljune Nini v obraz. Nina se skremži, vendar ne reagira nazaj.«
(U9/5)
Prikaz vira podatkov in kod z izbranimi odlomki iz gradiva, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Gradnja skupne zgodbe«:
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… Tina želi povedati svojo zgodbo. Roza se jezno oddalji od ostalih.
Ne morejo se zmeniti, ali je na sliki jež ali sonce.
Ko predstavljajo svoj prizor, vstane Roza: Ježek lahko nese jabolko ali
hruško.
Sanja skomigne z rameni, Sonja gleda naravnost v kamero in se
spakuje.
Gaja nato 'popravi' Rozo in govori o 'svojem' soncu. (U9/2)

Trije dečki sedijo okoli slike na tleh. Rahlo se zibajo in se
med seboj pogovarjajo z nenavadnimi barvami glasov..
Preizkušajo zvoke »iz vesolja«.
Jošt: Mi smo v vesolju.
Jan: A lahko? Sm hotu povedat zdej to. (U9/1)

Tina: // Ja, če nas več igra! Pol je lepo! //
Roza: Ko sta onidve igrali, je bilo lepo, ko pa
je potem še Jan, pa sploh ni pasou zraven.
Jan: A veš, Roza, smo se zmenil, da bom
igrou takrat, ko bo njima zmanjkal glasbe, pa
sm pol jst not uskoču! (U22A/11)

Jošt: Dobr je
blo! //
Jan: V redu je
blo, ja!
(navdušeno)
(U9/1)

(Vsak vztraja pri
svojem)
Goran pljune Nini v
obraz. Nina se
skremži, vendar ne
reagira nazaj.
(U9/5)
Roza je videti jezna
in ima roke pred
seboj prekrižane čez
prsi. (U9/5)

Tina: A lahko vsak
sam pove svojo
zgodbico? (U9/2)

Izbira načina
gradnje

Polna
vživetost

GRADNJA
SKUPNE
ZGODBE
Fizični
kontakt

Inkorporacija
motečih
elementov

Jeza

Individualizem

Domišljija

Blaž: Ee …, v vesolju sm doživu
pustolovščine! Pustolovščine!! (U9/20)

Preglednica 26: Razširjen prikaz kategorije »Gradnja skupne zgodbe«
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Vid: Okrog, okrog, okrog, okrog, okrog je po
zraku letu in potem me je kr glava bolela.
Sanja: Men se zdi pa to grozn, kt d bi ena
pošast tle letala in bi bli v enih pošastnih
prostorih.
Meri: Men je blo pa všeč, ker me je spominjal
na trobentice na travniku.
Jan: Men je blo pa kt d bo konc sveta in d so
kt eni vesoljci pršli.
Sara: Men se je pa tko zdel, d se je balon kr
hihital, da je kr 'biuuuaiuu' delal.
Goran: Vroč, vroč krompir, vroč krompir…
Vid: U, lej, moj balon se pa trese!
Vsi (drug čez drugega): Moj se tud, tud moj
se trese!
Jan: Sm slišu, kao se je balon počutu, tko d
se je kr mal tresu.
Sara: To je blo zato, k smo g mel tko zlo bliz
in je notr zvok!
Vid: Zvok je to, kr zdele Jan dela.
Goran: Ja, sej, men je pa zdele balon
povedu:
ha-pa-to-pa-ti, ha-pa-to-pa-ti (ritmično
izgovarja)
Meri: Men je pa povedu
č-aka-ča, č-aka-ča …
(otroci nadaljujejo z izrekanjem ritmičnih
ostinatnih motivov) (U27B/6)

(Več otrok leta okoli dečkov, ki
nastopajo)
Jan: … drgač je blo pa tko, da so pa
vsi drugi planeti se okrog vrtel, samo
mi ne! (U9/20)
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Glasbena znanja
Kategorija »Glasbena znanja« predstavlja tista področja znanj, ki so jih otroci izkazali v
učnih urah62. Zapisi v gradivu poročajo o visokem nivoju glasbenega znanja udeležencev.
Izkazali so ga že takoj v drugi učni uri, ko so naštevali veliko število pesmi63, ki jih poznajo in
tudi dejansko znajo zapeti: »(naslov) izbirajo glede na že poznane naslove pesmi.« (U2/9)
Naštevanja pesmi sicer od njih nisem niti zahtevala niti pričakovala, kajti moj namen je bil, da
bi si skupaj izmislili nov naslov za novo pesem – otrokom pa očitno ni bilo jasno, da bi to
lahko storili čisto sami.
Podobna situacija je nastopila tudi ob odkrivanju zvoka novega glasbila – kljunaste flavte.
Sprva sem si zamislila, da bi otroci domnevali o značilnosti zvoka glede na značaj pesmi, ki
bi jo predstavila, in bi potem v nadaljnjem razgovoru to domnevo ali potrdili ali ovrgli.
Vendar pa so otroci navdušeno našteli vsa glasbila, ki jih poznajo, in k svojemu znanju dodali
še informacije, ki so jih na novo izvedeli o kljunasti flavti. Zapisala sem: »Razmišljajo, katero
glasbilo bi lahko bilo, a brez povezave z dogajanjem v učni uri naštevajo glasbila, ki jih
poznajo …« (U2/3). Pri sprejemanju novih informacij so bili videti radovedni: »Otroci se
iskreno veselijo, ko spoznajo vsebino malega črnega kovčka.« (U2/5)
V kategoriji opisujem tudi izkazovanje znanja med igranjem na orffova glasbila. Čeprav so
bile z moje strani vse vnaprej pripravljene spremljave urejene tako, da ev. »napake« pri
igranju niso imele motečega zvočnega učinka, si je večina otrok skušala zapomniti način
igranja glede na neglasbene značilnosti glasbil (npr. velikost glasbila namesto višje oz. nižje
lege proizvedenih tonov): »Najprej morš tega velicga zaigrat, potem boš šele tega tamjhnga
(ksilofonski resonator).« (U25A/9)
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Kategorija »Glasbena znanja« glede na uporabljeno metodologijo ne predstavlja opisa glasbenih znanj na
splošno.
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Otroci so našteli enaindvajset otroških pesmi in jih v celoti ali delno tudi zapeli.
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Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Glasbena znanja«:

Otroci se iskreno
veselijo, ko spoznajo
vsebino malega
kovčka. (U2/5)

Razmišljajo
… // in
naštevajo
glasbila, ki
jih že
poznajo.
(U2/3)

Izkazovanje
znanja o
glasbilih

Želja po
glasbenem
znanju

GLASBENA ZNANJA

Najprej morš tega
velicga zaigrat,
potem boš pa šele
tega tamjhnga
(ksilofonski
resonator). (U25A/9)

Poznavanje
velikega
števila psemi

Naslov nove
pesmi
izbirajo
glede na že
poznane
naslove
pesmi.
(U2/9)

Preglednica 27: Razširjen prikaz kategorije »Glasbena znanja«

Glasbene sposobnosti in spretnosti
Vsi udeleženi otroci so izkazali veliko mero glasbenih sposobnosti in spretnosti. Zapise o tem
sem zbrala v kategorijo, ki sem jo poimenovala z istim pojmom – »Glasbene sposobnosti in
spretnosti« ; predstavlja stanje udeleženih otrok, kot so ga izkazovali v učnih urah64.
Najbolj so se glasbene sposobnosti izkazale v intonančno čistem petju in v obsegu glasu od
tonov c1 do e2 (g2). Otroci so se dobro znašli tudi v posameznih tonalitetah, v katerih so trdno
občutili tonalno središče: »Vsi otroci intonančno čisto pojejo; sami spontano ujamejo malo
terco navzdol v C-duru in D-duru.« (U15/3) Spretnosti so otroci dokazovali pri izvajanju
svojih lastnih terčnih motivov, ko so z rokami nakazovali vdih in z vzmahom usmerjali tudi
sošolce pri posnemanju: »Drug za drugim z rokami nakazujejo vzmah (vdihe), tako da lahko
sošolci za vsakim otrokom s petjem ponovijo njegovo izmišljarijo.« (U15/3) Prav tako niso
imeli težav s posnemanjem ritmičnih motivov ali na lastna glasbila ali kakorkoli drugače:
»Otroci hitro razumejo in sledijo ...« (U2/20) Pravilno in brez posebnega utrjevanja so
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Kategorija »Glasbene sposobnosti in spretnosti« glede na uporabljeno metodologijo ne predstavlja opisa
glasbenih sposobnosti in spretnosti na splošno.
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istočasno izvajali do tri različne ritmične ostinatne motive v kombinaciji dobe in prve
poddelitve (polovinke – četrtinke – osminke v štiridobnem taktovskem načinu).
Nekaj udeleženih otrok bi za svoje izvajanje potrebovalo ustreznejše okolje – predvsem
tišino, kar v skupini teh otrok pogosto ni bilo mogoče. Če k temu dodamo še (pre)močen
odmev v sami telovadnici, kjer smo izvajali učne ure, je bil vsak šum še toliko bolj moteč:
»Roza: … pojem eno pesmico … pa nisem mogla, ker sta onadva preveč ropotala!«
(U23A/10)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Glasbene sposobnosti in spretnosti«:

Otroci hitro razumejo
dejavnost in sledijo … (U2/20)
… otroci
intonančno
čisto
pojejo; vsi
sami
spontano
ujamejo
malo terco
navzdol v
C-duru in
D-duru.
(U15/3)

Intonančno
čisto petje

Natančno
imitiranje

Natančno
imitiranje

GLASBENE
SPOSOBNOSTI
IN
SPRETNOSTI

Drug za drugim z
rokami nakazujejo
vzmah (vdihe) // s
petjem ponovijo
njegovo ime. (U15/3)

Prepričanost
v lastne
sposobnosti

Preglednica 28: Razširjen prikaz kategorije »Glasbene sposobnosti in spretnosti«
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Roza: … pojem eno
pesmico // pa nisem
mogla, ker sta
onadva preveč
ropotala.
(U23A/10)
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Glasbeno gledališče
Eno izmed obsežnejših področij Orffovega delovanja je glasbeno gledališče. Ker je vključeno
tudi v delo po načelih »OSW«, sem med odprtim kodiranjem iskala pojme, ki se nanašajo na
to področje, in nato definirala kategorijo z istim imenom – »Glasbeno gledališče«65.
Kategorija, ki razlaga področje glasbenega gledališča, v vsebini delno nadgrajuje kategorijo
»Gradnja skupnih zgodb«. Pri gledališču je glede na oblikovanje skupnih zgodb vključenih
več umetnostnih področij; poleg govornega in vseh glasbenih ter gibalnih elementov običajno
še (preprosta) scena, kostumi, rekviziti … Pri vključevanju vseh teh področij so imeli otroci
težave: »Otroci izbirajo rekvizite glede na pisane barve, se prepirajo in želijo imeti 'vse'.«
(U2/15) Njihov govor ni bil slišati spoštljiv: »Jz bi, jz bi …// Ne, dej to men ... // Konstanca, to
bo moje, men dej … // Na, ti mej to, tega traka ne bom mela ...« (U2/15) Če si določenega
rekvizita niso več želeli, so se ga preprosto znebili: »Ga odvržejo na tla …« (U2/15). Čeprav
so se med seboj tudi fizično neprijazno vedli, pa nihče izmed otrok ni bil videti žalosten, ko
svojega želenega rekvizita ni dobil: »Otroci si med seboj tudi fizično izpulijo določene stvari,
a nihče ni videti užaljen ali pa preveč prizadet.« (U2/15)
Nerazumevanje koncepta glasbenega gledališča je prineslo na dan tudi osebnostne lastnosti
posameznih udeleženih predvsem pri potrebi po dogovarjanju: »Nina: Js bi mela zlo dobr
nastop …//, ampak če bi blo tko, kt si jst želim.« (U9/16) Toda v urah, ki smo jih preživeli
skupaj v raziskavi, se je doživljanje glasbenih izhodišč postopno spreminjalo. Dečki, ki so v
razredu veljali za navihance, so svojo zgodbo imenitno oživili in opremili z glasbo – s tem se
pa vendarle (še) niso srečali z izvorno idejo »OSW«. Njihova glasba je namreč imela tu
sekundarni pomen in je bila podrejena vsebini ustvarjene zgodbe, medtem ko sta v izvorni
ideji »OSW« glasba in z njo povezan gib izhodiščna:
»Trije dečki začnejo svojo zgodbo s tremi markantnimi udarci na boben. Jan pogleda Jošta in
mu namigne za začetek.
Dej!
Jošt začne vrteti ragljo, Jan z bobnom izvaja dvodobni ritmični motiv.
Z enakim motivom se pridruži Žan na metalofonski resonator.
Nenadoma Žan potrka za udarjalko po Janovi roki. Jan počepne ...« (U9/19)
65

Kategorija »Glasbeno gledališče« predstavlja področje s podatki, ki sem jih pridobila v raziskavi in zato ne
vsebuje vseh značilnosti glasbenega gledališča.
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Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Glasbeno gledališče«:
Trije dečki začnejo svojo zgodbo s tremi
markantnimi udarci na boben.
Jan pogleda Jošta in mu namigne za začetek.
Dej!
Jošt začne vrteti ragljo, Jan z bobnom izvaja
dvodobni ritmični motiv. Z enakim motivom se
pridruži Žan na metalofonski resonator.
Nenadoma Žan potrka za udarjalko po Janovi
roki. Jan počepne … (U9/19)

Fizična
bližina

Otroci si med seboj
tudi fizično izpulijo
določene stvari, a
nihče ni videti užaljen
ali pa preveč
prizadet. (U2/15)

Ozvočenje
zgodbe

Doseganje
dogovorov

GLASBENO
GLEDALIŠČE

Nina: Js bi mela zlo
dobr nastop … //,
ampak če bi blo tko
kt si jst želim. (U9/16)

Individualizem

...izbirajo
rekvizite
glede na
pisane barve,
se prepirajo
in želijo imeti
'vse'. //
Jz bi, jz bi …
Ne, dej to
men ...
Konstanca,
to bo moje,
men dej …
Na, ti mej to,
tega traka ne
bom mela …
(U2/15)

Preglednica 29: Razširjen prikaz kategorije »Glasbeno gledališče«

Zgodbena zvestoba
Kategorijo »Zgodbena zvestoba« sem poimenovala s pojmom, ki se dotika odzivanja med
pripovedovalcem in poslušalci. Z njim v narativni paradigmi označujemo dejstvo, da
poslušalce bolj zanima odnos samega naratorja (pripovedovalca) do njegove lastne zgodbe
kot pa njena vsebina in smisel.
V skupini udeleženih otrok se je večkrat pokazalo, da dejansko pomen zgodbe ni bil toliko
pomemben, da bi se nanj ozirali bolj kot na doživljanje otroka – pripovedovalca. Če je bil ta
močno povezan z zgodbo in bil živo vpleten v pripovedovanje, smo mu »verjeli« kljub temu,
da bi lahko v njegove trditve večkrat podvomili – in se ob tem zavedali, da verjamemo »kljub
temu, da …« Ko so otroci glasbene dejavnosti izvajali v parih, smo se pogovarjali, kako je
biti dejaven v paru. Roza je iz preteklih izkušenj poročala:
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»(... Roza, ti si že igrala v paru. Se mogoče spomniš, kako je bilo v paru? S kom si pa igrala?)
Roza malo pomisli: Se ne spomnim tega, je blo že dolg, kar je to bilo.
(… // se mogoče spomniš, kako si počutila, ko si igrala v paru?)
Roza: Ja, kar lepo. Ampak moj prijatelj, k sem se z njim – pa ne vem, kdo je bil – igrala, ne, je
veliko bolj razmetaval, je bolj tako (z roko udarja ob tla) ropotal ob kamen, aaa, se je bolj
stolkel.
(To ti ni bilo všeč?)
Roza: Ne (odkimava z glavo in še vedno stiska k sebi mapo z listi domačih nalog).
(Aha, praviš, da se nisi dobro počutila takrat.)« (U23A/2)
Ob poslušanju Roze smo se vsi zavedali, da njena zgodba morda sploh ni resnična, in
predvidevali, da se je z odgovori verjetno zapletla. Bolj pomembno od ev. zapletov je bilo, da
smo jo skupaj z zgodbo sprejeli kot članico skupine in se zavedali, da bo, tako kot vsi ostali,
igrala v paru in se na to pripravlja s svojo zgodbo.
V kategorijo »Zgodbena zvestoba« so dodani opisi trenutkov, ko nas je prav to verjetje
»rešilo« pred razpadom skupnih glasbenih doživljanj. V peti uri sem (kot učiteljica) začutila
prav ta moment »razpadanja« in se odločila, da prekinem trenutno dejavnost – kateri, kot sem
razbrala tudi iz video posnetkov, ni sledilo dovolj otrok. Začela sem pripovedovati izmišljeno
zgodbo, povezano s trenutno vsebino dejavnosti. Otroci so se doživljanju protagonistov v
zgodbi (balonom) »priključili« tako, da so moje pripovedovanje v veliki meri sami
dopolnjevali. V tem trenutku smo vsi vedeli, da se igramo, da zgodba ni resnična, da balon iz
pravljice ne more »živeti« ipd. V reflektivnem protokolu sem zapisala, da sem se takoj
počutila boljše kot ob zaznavanju »razpada« skupnih čutenj v začetku učne ure. Tudi otroci
ob dopolnjevanju pravljice »spontano gibalno s celim telesom nakažejo, kako je balon 'živel'
pri tleh in kako se je dvigal in gibal naprej.« (U5/6)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Zgodbena zvestoba«:
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(… Roza, ti si že igrala v paru. Se mogoče
spomniš, kako je bilo v paru? S kom si pa
igrala?)
Roza malo pomisli: Se ne spomnim tega, je
blo že dolg, kar je to bilo.
(… // se mogoče spomniš, kako si počutila,
ko si igrala v paru?)
Roza: Ja, kar lepo. Ampak moj prijatelj, k
sem se z njim – pa ne vem, kdo je bil – igrala,
ne, je veliko bolj razmetaval, je bolj tako (z
roko udarja ob tla) ropotal ob kamen,aaa, se
je bolj stolkel.
(To ti ni bilo všeč?)
Roza: Ne. (odkimava z glavo in še vedno k
sebi stiska mapo z listi domačih nalog)
(Aha, praviš, da se nisi dobro počutila takrat.)
(U23A/6)

ZGODBENA
ZVESTOBA

(domnevno)
izmišljeno
poročanje o
preteklih
dogodkih

Ob izmišljevanju otroci
spontano gibno s celim
telesom nalažejo, kako je
balon 'živel' pri tleh, kako se je
dvigal in gibal naprej. (U5/6)

Preglednica 30: Razširjen prikaz kategorije »Zgodbena zvestoba«

Izvorna raba orffovih glasbil
V kategorijo »Izvorna raba orffovih glasbil« sem iz gradiva zbrala ključne opise, ki zrcalijo
način, s katerim se udeleženi otroci lotevajo igre na orffova in improvizirana glasbila66.
Opis začenjam z odkrivanjem možnosti proizvajanja zvokov na orffova in improvizirana
glasbila, kjer so se otroci izkazali z mnogimi idejami: »Otroci, zbrani okoli blazine z glasbili,
sedijo na tleh in jih raziskujejo – gledajo, preprijemajo, preizkušajo zvoke, odložijo in
vzamejo drugo glasbilo.« (U16/1) Ker pa se je v več zaporednih urah izkazalo, da je
ustvarjanje »muzicirajočega« okolja za udeležene otroke zelo težko in da zanje (in tudi zame
kot učiteljico) to predstavlja precejšen napor ter predvsem dejstvo, da glasbila pri tem
predstavljajo moteč element za koncentracijo otrok, sem se odločila, da jim prinesem v razred
kamne različnih oblik in velikosti67. Otroci so bili ob vstopu v razred nemalo presenečeni in
so izkazali veliko zamisli, kako bi lahko kamne uporabili kot glasbilo. Med raziskovanjem
možnosti igranja na glasbila – predmete iz narave - so otroci izrazili pomemben element
glasbenega sobivanja; uvideli so, da je »oživljeno glasbilo« odvisno od njihove lastne volje:
66

Kategorija »Izvorna raba orffovih glasbil« glede na uporabljeno metodologijo opisuje, kako so udeleženi
otroci uporabljali glasbila in ne razlaga rabe glasbil na splošno.
67

Za kamne sem se delno odločila tudi zato, ker nekateri otroci s tovarniško izdelanimi glasbili niso lepo ravnali
in sem se bala poškodb.
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»(Kaj pa potrebujejo kamni, da postanejo glasbila?)
Anka dvigne roko: Par! (dvigne dva prsta)
(... kamni potrebujejo tudi človeka, da postanejo glasbilo?)
Vsi otroci se smejejo: Ja, ja ..!« (U23A/1)
Z glasbenim jezikom je svoje navdušenje izkazal tudi Goran. Med glasbenodidaktično igro je
z udarjalkami v zraku poskušal obdržati čim več balonov. V svoji domišljiji si je začel
predstavljati, da so vroči in prva asociacija, ki mu je prišla na misel, je bila vroč krompir. Ob
igri je tako sproščeno prepeval izmišljarijo: »... otroci nadaljujejo tako, da napihnjene in
zvezane balone vržejo v zrak in jih z udarjalkami v rokah poskušajo čim dlje zadržati v zraku.
Goran dobi asociacijo in prepeva (Vroč krompir, vroč krompir …« (U27B/8)
Poleg naravnih in improviziranih glasbil so se otroci izvirno izražali tudi z lastnimi glasbili.
Po nekaj uvodnih metodičnih vajah so bili v tem že dovolj vešči in samostojni, da so lahko
svoje zamisli tudi ubesedili: »Otroci pojejo pesem in jo spremljajo z lastnimi glasbili – vsak
na svoj izbrani način. Te načine znajo tudi ponoviti in predstaviti drugim:
Anka: Kaj pa, če bi tkole?
Žan: Lej, pa tkole bi tud lahko.« (U29B/6)
Kategorijo »Izvorna raba orffovih glasbil« najbolj ponazori dejavnost otrok pri ustvarjalnih
aktivnostih takrat, ko so spontano sestavljali glasbeno zgodbo. Ob pesmi s tematiko o sanjah
so v predzadnjem tednu raziskave ustvarili »sanjsko« potovanje po vesolju in ga ponazorili z
gibanjem po prostoru ob uporabi preprostih kostumov:
»Vid: Letim okrog sonca …
Nina: Letim okrog Lune …
Sara: Pa planeti so tud …« (U29B/20)
Ko so v nadaljevanju peli pesem in jo gibalno ter instrumentalno spremljali, so
samoiniciativno raziskali in tudi uporabili še drugačne načine igranja:
»Gaja: Jst bi pa kr tle igrala (tolče po okvirju resonatorja).
Jošt: Jst bi pa tud!
Nina: Zame je blo to kt en tak vesoljski plaz.
Otroci izmenično občuteno pojejo pesem (intonančno popolnoma čisto), med menjavo
improvizirajo vesoljski plaz.
Jošt vzame kazoo, da bi sodeloval v plazu, a zvok njegovega piskanja melodije pregrobo
vpade v glasbeno občutenje med otroki, zato sam od sebe preneha ...« (U29B/21)
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Ob tem Joštovem dejanju je postala razvidna povečana občutljivost otrok na zvočno barvo.
Ob drugi priliki v isti učni uri se je občutljivost izkazala tako, da so se otroci ob določenem
zvoku, ki je po svojih lastnostih odstopal od drugih predvsem v jakosti in po značaju ni
ustrezal vsebini glasbene igre, zmedli in reagirali z letanjem po razredu. Kljub temu pa je
prevladala želja, da bi še naprej skupaj doživljali glasbeno potovanje po vesolju:
»Sanja: Dejmo še enkrat in vsujmo vesoljski prah!
Tone: Dejmo, jst bom Jupiter, ker je največji! …« (U29B/24)
Najmanj končnih glasbenih izdelkov so udeleženi otroci izkazali pri imitiranju ritmičnih ali
ritmično-melodičnih motivov – čeprav so bili vsi dovolj spretni in sposobni posnemanja.
»Otroci izvajajo ritmični vzorec in sledijo učiteljici – a hitro odnehajo; med seboj se
opazujejo in se smejejo … (v razred slišimo gradbene stroje).« (U2/18)
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Izvorna raba orffovih glasbil«:

… balone vržejo v zrak // z udarjalkami v
rokah jih poskušajo čim dlje zadržati v
zraku. Goran dobi asociacijo in prepeva
(Vroč kropmpir, vroč krompir …) (U27B/8)

Otroci // ...
raziskujejo –
gledajo,
preprijemajo,
preizkušajo
zvoke, odložijo
in vzamejo
drugo glasbilo.
(U16/1)

Raziskovanje zvokov,
šumov,
tonov...

Otroci pojejo pesem in jo spremljajo z
lastnimi glasbili – vsak na svoj izbrani
način. Te načine znajo ponoviti in
predstaviti drugim.
Anka: Kaj pa, če bi tkole?
Žan: Lej, pa tkole bi tud lahko. (U29B/6)

Izmišljarije

IZVORNA RABA
ORFFOVIH
GLASBIL

Vid: Letim okrog sonca …
Nina: Letim okrog Lune …
Sara: Pa planeti so tud … (U29B/20)
Gaja: Jst bi pa kr tle igrala (tolče po okvirju resonatorja)
Jošt: Jst bi pa tud!
Nina: Zame je blo to kt en tak vesoljski plaz.
Otroci izmenično občuteno pojejo pesem (intonančno
popolnoma čisto), med menjavo improvizirajo vesoljski plaz.
Jošt vzame kazoo, da bi sodeloval v plazu, a zvok njegovega
piskanja pregrobo vpade v glasbeno občutenje med otroci, zato
sam od sebe preneha. (U29B/21)
Sanja: Dejmo še enkrat in vsujmo vesoljski prah!
Tone: Dejmo, jst bom Jupiter, ker je največji! (U29B/24)

Dojetje
potrebe po
skupinskem
izvajanju

Preglednica 31: Razširjen prikaz kategorije »Izvorna raba orffovih glasbil«
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Lastna
glasbila

Otroci izvajajo
ritmični vzorec in
sledijo učiteljici – a
hitro odnehajo; med
seboj se opazujejo in
se smejejo …
(v razred slišimo
gradbene stroje)
(U2/18)

(kaj pa potrebujejo kamni, da postanejo
glasbila?)
Anka dvigne roko: Par! (dvigne dva prsta)
… kamni potrebujejo tudi človeka, da
postanejo glasbilo?
Vsi otroci se smejejo: Ja, ja! (U23A/1)

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

Prilagajanje razmeram učenja in poučevanja
V kategorijo »Prilagajanje razmeram učenja in poučevanja« sem uvrstila opise vseh
dogodkov, ki so kakorkoli vplivali na potek učnih ur, ter opise odzivanj vseh udeleženih na te
dogodke.
Sama sem imela precej zadreg predvsem v začetnih učnih urah, ko me je precejšnje število
nepričakovanih dogodkov zmotilo pri izvajanju načrtovanega. Že drugo učno uro se je
zgodilo, da smo se morali z otroki in z vsemi glasbili vred tik pred začetkom pouka preseliti v
drugo oddaljeno učilnico. Pri tem so me prevzeli negativni občutki in precejšnja skrb glede
časovne izvedbe: »Razmišljam, če bomo imeli dovolj prostora za načrtovane dejavnosti in
koliko časa bomo porabili, da se ponovno pripravimo. // Zame je ta selitev popolna 'izguba'
časa …« (U2/1) Najbolj me je skrbelo pridobivanje podatkov in odgovornost, da ne bi ob
selitvi spregledala česa pomembnega in bi s tem nehote omejila polje raziskovanja: »Skrbi
me, kakšni bodo izpadli video posnetki.« (U2/1) Kasneje sem seveda doumela, da so bili opisi
mojih skrbi že sami po sebi dovolj tehtni podatki, da sem raziskovanje ne samo nadaljevala,
ampak celo poglobila uvid v moje lastno delovanje kot orffove pedagoginje.
V opis kategorije sem uvrstila tudi podatke, s katerimi opisujem reakcijo otrok na isti zgoraj
opisani dogodek v drugi učni uri. Izkazalo se je, da so otroci (za razliko od mene) z veseljem
in samoiniciativno poprijeli za delo: »Otroci sami začnejo premikati mize …// Dejmo te mize
na kup spravt! // Dodatno delo sprejmejo kot izziv.« (U2/1)
V nadaljevanje razlage kategorije o prilagajanju razmeram učenja in poučevanja sem uvrstila
podatke, ki ponazarjajo odzivanje otrok na moteče sošolce z ozirom na mene. Izkazalo se je,
da mi izkazujejo določeno mero solidarnosti in da želijo po svojih močeh pomagati: »Žan: Jaz
sem tud bolj živahen, veš!« (U2/5) ali »Anka: Js tud zlo rada norim.« (U15/8)
Največji del definiranja te kategorije gotovo predstavljajo distrakcije; menim, da še nikoli prej
nisem poučevala v okolju, v katerem bi se pojavljajo toliko zunanjih motenj kot tu, vse pa so
seveda vplivale na pojavnost notranjih distrakcij med samimi udeleženimi v skupini.
Pri zunanjih distrakcijah navajam izključno tiste motnje, ki opisujejo zvočne razmere v
razredu oz. v telovadnici, ki jih nismo mogli predvideti in tudi ne omejiti. Najbolj pogosto oz.
v večini opisov učnih ur navajam trkanje po zunanji strani vrat naše učilnice in glasen moški
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govor v bližnji garderobi telovadnice: »Preverjam tista grozna vrata, kdo trka, če ni mogoče
kdo v težavah ...« (U15/8), »Naprej! Zavpije Žan in otrokom popusti še tisti minimalni tok
pozornosti.« (U8/6), »... se zaslišijo glasni fantovski glasovi.« (U23A/7), »Zaradi govorjenja
v sosednjem prostoru otroci ne slišijo poteka glasbe // preslišijo mijavkanje v glasbi // Rossini
'pade v vodo'.« (U16/8) Poleg opisanih dogodkov, ki so se zgodilizaradi drugih učencev šole,
je bilo tu še npr. obvestilo: »Kar stresla sem se, ko je v naš pogovor vpadlo hreščeče obvestilo
po zvočniku. Mislila sem si, kakšna motnja lahko še pride …« (U23A/4). Medtem ko sem se
sama v sebi sprva razburila in šele po krajšem času sprejela otroški način reakcije, so otroci
takoj reagirali drugače: »Otroci se smejijo, se valjajo po tleh in ne poslušajo obvestila.«
(U23A/4) Ko nas je motilo ropotanje delovnih strojev, smo bili vsi manj osredotočeni na
učenje oz. poučevanje: »Ko zaslišim ropot, pogledam skozi okno, med razgovorom se
spomnim …« (U2/4) ter »Otroci želijo odgovarjati drug čez drugega.« (U2/4) Kmalu sem
ugotovila, da je sosednji prostor (do katerega sicer ni bilo mogoče priti z naše strani hodnika)
namenjen popoldanskemu učenju posameznih učencev, ki so občasno vadili glasbila.
Nekajkrat nas je zmotil zvok flavte: »Otroci sprva na zvoke ne reagirajo, postanejo pa
nemirni. Nato kot domine drug za drugim stečejo in se začnejo loviti. Nekateri padejo po tleh,
ker so se tik pred tem držali za roke in jih drugi otroci potegnejo za seboj.« (U15/8), enkrat pa
glasno bobnanje baterije: »Joj, nekdo je začel nabijati bobne. Res ne vem, kaj naj si mislim …
// Z otroki skušam ujeti metrum bobnov, saj kar gre. // Otrokom je krajši čas izredno zanimivo
igrati ob bateriji; potem se zgubijo v hrupu.« (U28A/3)
Med notranjimi distrakcijami me je na začetku izvajanja raziskave presenetilo nezavedanje
okolja, ki so ga izkazovali udeleženi otroci in sredi katerega sem se morala spoprijeti s
svojimi lastnimi reakcijami. »Začetek ure v kaotičnem stanju ... Ne vem, kam naj se obrnem
… //ne čutijo nobene potrebe po sodelovanju; zadovoljno počnejo, kar si želijo // Sm prnesu
tole pokazat iz l. 2003 // A grem lahko na stranišče? // Dej mi igračo nazaj, nazaj mi dej! Ne
bom! (smeh) // Tone se valja pod njegovimi nogami in ga vleče za hlače, Blaž se prizanesljivo
smehlja. Minca na klopi leži na hrbtu in maha z nogami po zraku, Žan in Jan v kotu igrata
karte, večina ostalih pleše po prostoru in se glasno smeji. // Meri zagleda na sredini sliko
metulja in pleše kot metulj. Učiteljica izkoristi to priliko in napelje še druge k oponašanju
metulja.« (U5/1-2) K podobni notranji distrakciji sodi tudi opis prekinitve doživljajske tišine
(po poslušanju) z neresnim sodelovanjem v obliki pretiranega aplavza dvema nastopajočima
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deklicama: »Moteče glasno ploskanje, ki je v bistvu hecanje in ne zares pohvala, prekine
doživljajsko tišino po nastopu dveh deklic.« (U22B/5)
Dvakrat se je med učnimi urami v deklici Tino in Sanjo naselil strah. Tina se je ustrašila
zaradi vživetosti v glasbeno zgodbo (zvočno potovanje po vesolju), ki so jo izvajali dečki (gl.
kategorijo »Sodelovanje v skupini«), Sanja pa je reagirala na vztrajno in glasno trkanje po
vratih z zunanje strani: »Sanja je zelo prestrašena in se namrščeno drži. Kar 'otrpne' in stopi
na sredo kroga, učiteljica jo prime za roko in postavi ob sebe. Ostali otroci še vedno
nadaljujejo … / /dobro sledijo drug drugemu ...« (U15/8)
Sama sem ob vseh teh motnjah najpogosteje reagirala tako, da sem prešla v frontalno
podajanje navodil, kar me je spravljalo v slabo voljo: »Tako lepo so si izmišljali … pride
flavta ... vsega konec … // spet nisem mogla povezati tako, kot sem si zamislila iz njihovega
ustvarjanja v spremljavo in sem se spet počutila prisiljeno podajati besedna navodila.«
Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Prilagajanje razmeram poučevanja in učenja«:
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Skrbi me, kako bodo izpadli video posnetki. (U2/1)

Razmišljam,
če bomo
imeli dovolj
prostora za
načrtovane
dejavnosti in
koliko časa
bomo
porabili, da
se ponovno
pripravimo.
(U2/1)

Skrb glede
časovne
izvedbe učne
ure

Odgovornost
za pridobivanje
podatkov

Občutki ob
pripravah na
učno uro
PRILAGAJANJE
RAZMERAM
POUČEVANJA IN
UČENJA

Zaradi govorjenja v
sosednjem prostoru otroci
ne slišijo poteka glasbe//
preslišijo mijavkanje//
»Rossini 'pade v vodo«.
(U16/8)

Otroci sprva na
zvoke ne
reagirajo,
postanejo pa
nemirni. Nato kot
domine drug za
drugim stečejo in
se začnejo loviti.
Nekateri padejo
po tleh ... (U15/8)

Zame je ta selitev popolna 'izguba' časa. (U2/1)
Tako lepo so si izmišljali
… pride flavta ...vsega
konec…//spet nisem
mogla povezati tako, kot
sem si zamislila sem se
počutila prisiljena
podajati besedna
navodila.
(U15/9)

Prehod v
frontalno
podajanje
navodil

Otroci sami začnejo
premikati ...
Dejmo te mize na kup
spravt!
Dodatno delo
sprejmejo
kot izziv. (U2/1)

Samoiniciativno
delo

Solidarnost
Zunanje
distrakcije
Preverjam tista
grozna vrata,
kdo trka, če ni
mogoče kdo v
težavah…//
...se zaslišijo
glasni
fantovski
glasovi. (U8/6)
Naprej! Zavpije
Žan in otrokom
popusti še tisti
minimalni tok
pozornosti.
(U8/6)

… nekdo je
začel nabijati
bobne. //
Otrokom je
krajši čas
izredno
zanimivo igrati
ob bateriji;
potem se
zgubijo v hrupu.
(U28A/3)

Kar stresla sem se, ko je v
naš pogovor vpadlo
hreščeče obvestilo po
zvočniku. Mislila sem si,
kakšna motnja lahko še
pride … (U23A/4)

Udeleženkin
strah

Neresno
sodelovanje

Anka: Js tud
zlo rada
norim!
(U15/8)
Žan: Jaz
sem tud bolj
živahen, veš!
(U2/5)

Sanja je zelo prestrašena in se
namrščeno drži. Kar 'otrpne' in
stopi na sredo kroga, učiteljica jo
prime za roko in postavi ob sebe.
(U15/8)

Moteče glasno ploskanje, ki je v bistvu
hecanje in ne zares pohvala, prekine
doživljajsko tišino po nastopu dveh
deklic. (U22B/5)

Začetek ure v kaotičnem stanju ...Ne vem, kam naj se obrnem …//
zadovoljno počnejo, kar si želijo//Sm prnesu tole pokazat iz l.2003; A
grem lahko na stranišče; Dej mo igračo nazaj, nazaj mi dej! Ne bom /
smeh) // Tone se valja po njegovimi nogami in ga vleče za hlače, Blaž
se prizanesljivo smehlja. Minca na klopi leži na hrbtu in maha z nogami
po zraku, Žan in Jan v kotu igrata karte, večina ostalih pleše po prostor
in se glasno smeji. // Meri zagleda na sredini sliko metulja in pleše kot
metulj. Učiteljica izkoristi to priliko in napelje še druge k oponašanju
metulja. (U5/1-2)

Nezavedanje
okolice

Preglednica 32: Razširjen prikaz kategorije »Prilagajanje razmeram poučevanja in učenja«
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Glasbeni jezik
V kategoriji »Glasbeni jezik« navajam opise, ki se dotikajo razvoja, zavedanja, učinka in
pomena uporabe glasbenega jezika pri udeleženih otrocih, prav tako pa tudi posamezne
sintaktične elemente, ki so jih uporabljali. Ker se je izkazalo, da je vse opisano zelo široko
področje, sem uvedla štiri podkategorije, ki s pridobljenimi podatki pregledno definirajo to
kategorijo68.
Delovanje glasbenega jezika
Na prvoosebni ravni raziskave podatki kažejo, da je učinkovanje glasbenega jezika povzročilo
miselni odklop od skrbi v trenutkih, ko me je skrbela analiza video posnetkov: »(ob igri na
glasbilo) neham misliti na posnetke. Resnično rada igram.« (U2/6) in »Ko začnem igrati
glasbilo, se pa res vživim ...« (U2/6)
Na individualni in skupinski ravni raziskave podatki povedo, kako vnaprejšnja lastna
predstava o glasbi oz. o njenih parametrih učinkuje na druge udeležene, npr.: »Minca izredno
jasno z gibom nakaže, kdaj naj prenehata dva ksilofona in postopno še vsi ostali. Posluša,
kako zveni njena izbira, in ostali razumejo.« (U8/4) V nebesedno sporočanje – nakazovanje
svojih glasbenih zamisli z gibanjem – se je popolnoma potopil Jošt, ki je še potem, ko mu
otroci niso več sledili, zbrano nakazoval in slišal svojo notranjo predstavo in ne obstoječega
stanja glasbe: »Joštova naloga je z roko nakazovati, kdaj plešejo 'mucki' z visokim oz. nizkim
glasom (vsi se gibajo in poslušajo glasbo). Otroci nadaljujejo po svoji presoji, Jošt pa še kar
nakazuje in je videti poglobljen.« (U16/4) V gradivu so poleg opisanih primerov s pozitivnim
zaznavanjem glasbenega jezika tudi podatki z negativno konotacijo: »Roza se obnaša, kot da
jo vsi otroci okoli nje motijo, in se trudi, da deluje samostojno in da 'čim bolj pravilno' igra.«
(U23A/10)
Kako so se otroci sploh uvajali v glasbeni jezik, je razvidno iz primera njihovega govora:
»Vid: Sem igrou, sam mi je blo mal nerodn!
Tone: Js sm mislu, d me je pršu motit in pol sm ga hotu pregnat, sm pa tkole z roko zamahnu:
Dej zgin! (Učiteljica vpraša, koliko časa je potreboval, da je ugotovil, da ga Vid ne želi
motiti.)
68

Kategorija »Glasbeni jezik« z vsemi štirimi podkategorijami glede na uporabljeno metodologijo razlaga
izključno glasbeni jezik, kot so ga uporabljali udeleženi otroci in se ne nanaša na glasbeni jezik v splošnem.
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Tone: Kr dolg sm rabu, ja, tud drgač dolg rabm.« (U23B/6)
V poteku raziskave se je ponovilo več primerov težavnega »prevajanja« glasbenega jezika v
besednega. Otroci so glasbene parametre v veliki večini opisovali s predmeti ali stanji iz
zunanjega sveta in so (šele) preko teh opisov postopno identificirali svoja lastna občutenja:
»(Učiteljica igra različno velike zvonce.)
Vid: Letni časi so! Več jih je, vsi letni časi. Različni toni, vsak je za en letni čas. To je zima,
tle me zebe. Jst sm v tem poletnem skrit.« (U28B/1) Ali: »Minca: Taka drevesa, taka, tako
grmovje, ki šumi v vetru ...« (U28B) in »Roza: Jaz pa sem si predstavljala, da jaz pojem eno
pesmico o eni žabi, pa poj na koncu je Anka, pa tudi on že toliko norela, da sem pol hotla rečt
'rega kvak'!« (U23A/10)
Vrednotenje glasbenega jezika
Vrednotenje glasbenega jezika ob (učiteljičinem – mojem) izvajanju žive glasbe iz mimike
otroških obrazov: »(Otroci 'občudujoče' gledajo učiteljico.) Obrazi se jim razsvetlijo … (ko
delno prepoznajo melodijo).« (U2/7) Udeleženi otroci so vrednotili tudi izvajano
instrumentalno igro med seboj; vedno so jo ocenili pošteno ali celo z duhovito primero:
»Goran: U, to si pa dobr naredu. Res je blo dobr.« (U9/16) in »Gaja: Ni bla nežna muzika.
Ne, ni bla nežna. Ta ježek je biu špičast ...« (U9/17)
Otroci so vrednotili glasbeni jezik tudi z drugimi umetnostnimi izražanji; ob izdelovanju
velike skupne slike pa se je zapletlo tako, da so, zbrani na tleh okoli velikega praznega lista,
zarisali mejo med posameznikovimi deli papirja, narisali vsak svoj prizor in se podenj tudi
podpisali. Bolj poenoteno je bilo videti gibalno izražanje ob spodbudi glasbenega jezika (gl.
podkategorijo Glasbena sintaksa).
Glasbena sintaksa
V podkategoriji Glasbena sintaksa razlagam poročanja o razumevanju in uporabi glasbenih
parametrov.
Najbolj evidentno pri udeleženih otrocih je bilo stanje razlikovanja višine tonov. Potem ko so
gibalno podoživeli in primerjali dvakrat zaigrano melodijo, od katerih je bila druga
transponirana kvinto višje, so poročali:
»Anka: Taprva mal niži, tadruga pa, aae, pa mal večji, tko (razširi roke)
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Blaž: Ne vem, kaj bi povedou …
Minca: Ena bl počas, druga pa bl hitr. Ne, ne, ni blo tko …
Jošt: Ena po mojem viši druga pa niži.« (U2/13)
Ob zaznavanju višine tonov so se zanesljivo gibalno izražali: »Otroci spontano gibalno s
celim telesom nakažejo, kako je balon 'živel' pri tleh in kako se je dvigal.« (U5/6)
Čeprav gornji izsek iz gradiva kaže, da vsi otroci še niso znali poimenovati posameznih
lastnosti tonov, so izkazali dobro izvajalsko prakso tako pri petju kot tudi pri ritmičnih
vsebinah: »Izkažejo odlično individualno izvajalsko prakso … // natančnost pri izvajanju
prvih in drugih poddelitev v štiridobnem taktovskem načinu z lastnimi glasbili … // za povrh
pri vsem tem brez napak vsi jasno izrekajo.« (U6/3) Natančno zaznavanje ritma kot
izhodiščnega glasbenega parametra v »OSW-u« se je izrazilo pri igri v dvojicah. Medtem ko
je Blaž izvajal izmišljeno melodijo v prostem metrumu s kazoojem, je Tone, ki je igral kamne
(v eni roki je držal večjega, ploščatega in v drugi roki manjšega, okroglega), v njegovi igri
subtilno zaznal ponavljajoč se ritmični motiv. Zapomnil si ga je s pomočjo deljenja besede
»kamni« v smislu ostinatnega motiva v »OSW-u«:
»Blaž (opisuje igro na kamne): No, on je povedu z besedami, kot so kam-ni, kam-ni.
Tone: Ja, tist kr je pač on reku noter v kazoo, sem pa potem jst s kamni tud povedal.«
(U23A/9)
Občutenje dinamike v glasbi razlagam s primerom, kako je deček z nebesednim
sporočanjem– z gibanjem celega telesa vodil skupino pri izvajanju na resonatorje: »(Vid
zanesljivo gibalno poroča o razlikovanju glasbenih parametrov): odločno nakazuje z obema
rokama navzgor, navzdol, počepne na tla.« (U16/14) O učinku tako doživetega izvajanja
najdem podatke tudi na prvoosebni ravni raziskave: »Uživam, ko Meri poje in ostali
pripevajo.« (U2/8)
Pripevanje kot osnovna metoda učenja novih pesmi v prvem triletju se je sprva pojavila
spontano ob mojem izvajanju na kljunasto flavto: »(Učiteljica igra.) Otroci spontano
pripevajo; intonacija sprva ni čista, v četrtem taktu se vsi ujamejo.« (U2/7)
Različne izvajalske prakse, ki izkazujejo občutenje glasbene sintakse, v tej podkategoriji
opisujem s poročanji o improvizaciji otrok. Pri metrumu sta se tako dve deklici znašli v
enakomernem štiridobnem taktovskem načinu: »Igrata v urejeni strukturi, ritmično, nič
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rubato.« (U23A/10), druga skupinica otrok pa je izvajala istočasno v popolnoma svobodnem
metričnem utripu: »Vsi štirje otroci izvajajo vsak v svojem metrumu, niso usklajeni.«, vendar
so kljub metrični neenotnosti zadovoljno izvedli skupno muziciranje do konca. Pri rabi
tonalitete podatki pravijo, da so otroci pri pevskih izmišljarijah manj tonalno stabilni; nihče
izmed otrok ni svoje izmišljene pesmi zapel v tonalnem območju dur–mol, so pa kljub temu s
svojim improviziranim petjem dosegli čutenja sošolcev, ki so z zanimanjem in pozorno
poslušali: »(Vid) Igra kazoo izven tonalne glasbe in doseže učinek ...« (U23B/10). Meri je s
kazoojem izvajala svojo improvizacijo v dorski tonaliteti (z enim samim odstopom, ko je
zvišala sedmo stopnjo), ki je, glede na poznavanje velikega števila otroških pesmi v durovi
tonaliteti, ni mogla predhodno ponotranjiti in je bila potemtakem trenutni izraz njenega
doživljanja. Deklica, ki je istočasno igrala na kamne, je z njo izvajala skupne vdihe, s čimer
sta obe izkazali enako občutenje glasbenih fraz: »Nadaljujeta s štiritaktnimi rubato frazami v
(približnem) dorskem modusu, po vsaki frazi izvedeta skupen vdih (tudi deklica s kamni).«
(U23A/8) Pri skupnem vdihu se je tudi pri drugih otrocih izkazalo največ razumevanja
glasbenga jezika. Iz gradiva je namreč mogoče jasno razbrati, da vedno vsi začenjajo s
skupnim vdihom, kar kaže na izrazito medsebojno razumevanje v glasbenem čutenju: »Pri
vseh // opazim popolnoma istočasne začetke igranja brez predhodnega dogovarjanja.
Improvizacije začenjajo s skupnim vdihom.« (23A/8), »Drug drugemu se nasmehneta, začneta
igrati.« (U23A/9), »Roza se skloni k Minci in ji hoče naročiti, kaj bosta delali, vendar je
Minca ne pogleda in ima odločno stisnjene ustnice.« (U23A/10) in »Drug za drugim z rokami
nakazujejo vdihe, tako da lahko sošolci za vsakim otrokom ponovijo …« (U15/3)
Glede opisovanja tonske barve so otroci izkazovali največ problemov. Na vprašanje o barvi
mačjih glasov, ki so »skriti« v Rossinijevem Duetto buffo di due gatti, so odgovarjali s
številkami oz. šteli, koliko jih je; Anka se je celo zoperstavila učiteljici:
»(V glasbi sta skriti dve različni tonski barvi mačjega mijavkanja.)
Sara: Deset jih je!
Anka: Ja ti si pa, Konstanca, prej rekla, da sta dva, al pa da so trije, al pa štirje.« (U16/15)
Glasbena semantika
V podkategorijo »Glasbena semantika« vključujem poročila o tem, kako so se udeleženi
otroci znašli pri izkazovanju doživetij ob glasbi, kakšne pomene so ji pripisovali in kako so to
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pripisovanje posredovali. Če so poskušali svoja doživljanja ubesediti, jim je bilo to največkrat
v zabavo, ne da bi pri tem zares karkoli opisali, in niso dosegli svojih namenov:
» (smeh, otroci drug čez drugega):
Ja, ja, drgač je blo, ja.
Ja, ne!
Ja, ne, ne, pa tko čudn, a ne?
Ja, kr tko je pa blo drgač …
Ja, ja, dobr je blo!« (U2/12)
Po poteku več učnih ur so otroci začeli povezovati svoja občutenja pretežno s pojavi v naravi;
kar pa se je spomnil eden, je za njim povzelo še več drugih otrok:
»Meri:... da ptički pojejo pesmico in da potok šumi …
Karmen: Jst sem pa … Da sem se na travniku igrala …
Tone in Blaž: Da prihaja pomlad!
Anka: Grmovje, a ne?« (U23A/8)
Iz podatkov je lepo razviden njihov otroški svet:
»Roza: O drevesih je!
Sanja: O morju je, pa krošnje so …
Roza: Jaz sem slišala enega tacga zajčka … bil je drugačen, kot sem ga naredila za domačo
nalogo.« (U16/9)
Iz podatkov v gradivu ugotavljam, da otroci na bolj individualen način izkazujejo svoja
doživetja pri gibalnem udejstvovanju kot ustnem izražanju. Čeprav so tudi pri tem ostajali na
konkretni ravni, so se med njimi pokazale večje razlike: »Odpleše okoli telovadnice v velikih
krogih in dela velike gibe z rokami, kot da bi imela krila. Ostali otroci ne izvajajo izrazitih
gibov.« (U16/8) In tudi: »Karmen, Minca, Vid in Goran ostanejo na tleh in se začnejo
premikati po vseh štirih. Žan s prsti na rokah 'praska' po tleh, kot da bi imel mačje tačke.
(več otrok): A lahko še enkrat? Konstanca, a boš dala še enkrat? Mucki so notr skriti. Več jih
je!« (U16/10)
Za zelo moteče – predvsem pri izražanju doživljanja – so se v teku šolskega leta izkazale vse
zunanje distrakcije. V petnajsti uri sem zapisala: »(po predhodni zunanji distrakciji) Otroci ne
najdejo povezave z glasbeno dejavnostjo in tekanjem po razredu in bolj opisujejo, kako so
prosto letali po telovadnici.« (U15/10)
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Prikaz vira podatkov z izbranimi odlomki iz gradiva in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo
»Glasbeni jezik«:

Sm igrou, sam mi je blo mal nerodn // sm mislu, da me je pršu motit, pol sm ga hotu pregnat; // Dej zgin! // Kr dolg sm rabu, ja, tud drgač dolg rabm. (U23A/6)

… neham misliti na
posnetke // Resnično rada
igram. /U2/6)

Uvajanje v
glasbeni jezik

Vživljanje v
glasbeni jezik
Uživam, ko Meri
poje in ostali
pripevajo. (U2/8)

Percepcija
izvajanja

Učinek rabe
glasbenega
jezika

U, to si pa dobr
naredu! Res je blo
dobr. // Ne, ni bla
nežna muzika. Ne, ni
bla nežna. Ta ježek
je biu špičas t…
(U9/17)

.. .izredno jasno z gibom nakaže, kdaj naj
prenehata …// ostali razumejo. (U8/4)

Prevajanje
glasbenega
jezika v
govornega

Tonaliteta v
improvizaciji
Prilagajanje
skupnemu
delu
Metrum v
improvizaciji

DELOVANJE
GLASBENEGA
JEZIKA
Vrednotenje
glasbenega
gledališča
VREDNOTENJE
GLASBENEGA
JEZIKA

GLASBENI
JEZIK

Vrednotenje
instrumentalne
igre

GLASBENA
SINTAKSA

Opisovanje
tonske barve

Gibalno
izražanje
konkretne
vsebine

Poročanje o
glasbenih
parametrih

Gibalno
izražanje
doživljanja
Skupen vdih
Ja, ja, drgač je blo, ja
…// Ja, ne, pa tko
čudne, a ne? // Ka, kr
tko je blo mal
drgač. // Ja, ja, dobr
je blo! (U2/12)

Fraze v približnem
dorskem modusu...
(U23A/8)
Intonacija sprva ni
čista. (U2/7)
Igrata v urejeni
strukturi
(U23A/10)
… izvajajo
vsak v svojem
metrumu.
(U23A/11)

(v glasbi //
dve tonski
barvi)
Sara: Deset
jih je!
(U16/15)

GLASBENA
SEMANTIKA
Zanesljivost
izvajanja

Odpleše v velikih
krogih in dela velike
gibe z rokami, kot da
bi imela krila. (U16/8)

Letni časi so! Več
jih je …// Različni
toni, vsak za en
letni čas. To je
zima, tle me
zebe. Jst sm v
tem poletnem
skrit. (U28B/1)

Otroški svet v
glasbi

Prevzemanje
zamisli drugih

Fraziranje

Poročanje o
doživljanju v
poslušanju
Po vsaki frazi
izvedeta skupen
vdih. (U23A/8)

Preglednica 33: Razširjen prikaz kategorije »Glasbeni jezik«

144

Imitiranje

Taprva
mal niži,
tadruga
pa, aae,
mal
večji, tko
…// Ena
bl
počas,
druga pa
bl hitr.
Ne, ne,
ni blo
tko … //
Ena po
mojem
viši
tarduga
pa niži.
(U2/13)

Pri vseh opazim
popolnoma istočasne
začetke igranja brez
predhodnega
dogovarjanja
(U23A/8)
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Srečanje
V kategoriji »Srečanje«, ki sem jo poimenovala s pojmom iz Bubrove teorije dialoga, sem
zbrala opise tistih trenutkov v učnih urah, za katere iz gradiva z gotovostjo razberem, da smo
udeleženi začutili drug drugega – da smo se torej »srečali« v skupnem muziciranju.
Pri sebi sem opazila zmožnost Srečanja pri najmanjših izrazih glasbenega jezika, kar sem
izkazala v drugi uri z govorico telesa: »Gib izraža naklonjenost deklici in cenjenje njenega
petja.« (U2/11) Podobno se je zgodilo ob polni vživetosti v uvodne dejavnosti glasbenega
pouka, ko nobeno izvajanje ni moglo biti »napačno«: »Skupaj z otroki se dobro zabavam ob
izvajanju dihalnih vaj in posnemanju posameznih glasov ...« (U5/6)
Pri otrocih sem zaznala čutenje drugih ob skupnih vdihih, ki so jih izvajali ob fraziranju pri
petju ali drugih dejavnostih in sem ga pri analizi uvrstila h kategoriji »Glasbeni jezik« kot
pomemben del komuniciranja. Pri zaključkih skupinskih improvizacij je bilo to čutenje manj
prepoznavno, ker so se otroci pogosto zaigrali s svojim načinom izvajanja, pa kljub temu je
prišlo tudi do tega: »Vsi otroci končajo z izvajanjem naenkrat, ne da bi se vnaprej zmenili.«
(U18A/11) Prepoznavanje čutenj je mogoče razbrati tudi iz gradiva »govor otrok« med
vrednotenjem izvajanja glasbe sošolcev: »Kako da si tko špičast igrala?« (U9/9)
Pri odsotnosti Srečanja sem doživljala občutke odtujenosti: »... se sama sebi zdim precej
'zgubljena' med otroki, ki jih zaznavam kot odtujeno 'množico'.« (U5/5)
Vpliv in moč okolja je v gradivu mogoče razpoznati iz spodaj navedenega pogovora. Mišljeno
je bilo, da bi otroci poročali o glasbenih doživetjih »v džungli« – tako smo pogovor tudi
začeli, obrnilo pa se je v poročanje, v katerem je Roza izkazovala svoj pogled na življenje:
»Roza (dvigne majčko in z roko kroži po trebuhu): Poglejte, taka opica sem bila.
Sara: Jst sm bla tud!
Jan: Če bi biu pa jst opica, bi se pa gor za luč obesu.
Roza: Če bi bila jaz zares opica, bi se rajši učila, če bi se mi v resnici zgodl, da se bom
spremenila v nekaj, da bom pol znala naredit.« (U18A/11)
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Prikaz vira podatkov in kod, iz katerih sem izpeljala kategorijo »Srečanje«:
Skupaj z otroki se
dobro zabavam ob
izvajanju … (U5/6)
Gib izraža
naklonjenost deklici
in cenjenje njenega
petja. (U2/11)
Kako
to, da
si tko
špičast
igrala?
(U9/9)

Prepoznavanje
čutenj

Roza: Poglejte, taka opica sem bila.
Sara: Jst sm bla tud!
Jan: Če bi biu hst opica, bi se pa gor za
luč obesu.
Roza: Če bi bila jaz zares opica, bi se
rajši učila, če bi se mi v resnici zgodl, da
se bom spremenila v nekaj, da bom pol
znala naredit. (U18A/11)

Vsi otroci končajo z
izvajanjem naenkrat,
ne da bi se vnaprej
zmenili. (U18A/11)

Srečanje v
izvajanju

SREČANJE

Vpliv in moč
okolja

Preglednica 34: Razširjen prikaz kategorije »Srečanje«
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Doživljanje
odtujenosti

… se sama sebi zdim
precej 'zgubljena'
med otroki, ki jih
zaznavam kot
odtujeno 'množico'.
(U5/5)
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6.6 ODNOSNO KODIRANJE PRVOOSEBNE RAVNI FENOMENOLOŠKE ŠTUDIJE

Z odnosnim kodiranjem prvoosebne ravni fenomenološke študije odgovarjam na izhodiščno
raziskovalno vprašanje in dosegam temeljni cilj, ki sprašuje po vplivu udeleženosti pri
idejnem konceptu »OSW« name kot učiteljico. Iz kategorij, ki sem jih v postopku analize
pridobila na prvoosebni ravni raziskave, se je kot jedro moje vpletenosti v »OSW« izluščilo
neprestano hotenje po enotnosti med vsemi udeleženci. Z besedo »hotenje« pojasnjujem več
kot le težnjo po edinosti; povedati želim, da sem v skupini naredila vse, kar sem v danih
trenutkih zmogla, da bi do enotnosti prišlo, saj sem zavestno hotela ustvariti pogoje za
medsebojno povezovanje v glasbi. Poleg omenjenega iz analize – v povezavi s hotenjem po
enotnosti – izhaja tudi uvid v moj odnos do fenomenološke študije, ki se je v času izvajanja
raziskave močno preoblikoval.
Ob analiziranju posameznih kategorij na prvoosebni ravni raziskave sem zaznala pojav, ki se
vleče od začetnih težav ob zapisovanju lastnega doživljanja do sproščenega zapisa po zadnji
učni uri dela z otroki. Na začetku sem pošteno zapisala, da o sebi raje sploh ne bi poročala,
kasneje, ko sem skozi več tednov postopno polno sprejemala ta način vpletenosti v raziskavo
in ko sem uspela (bolj ali manj) odmisliti izpostavljenost, so se opisi mojega doživljanja
razširili. V reflektivnem protokolu, iz katerega izhajajo kategorije na prvoosebni ravni
raziskave, je torej zaznati usmerjenost, ki se kaže v hotenju po enotnosti tudi z mojim lastnim
preoblikovanjem vpetosti v »OSW« v skupini otrok, s katero smo oblikovali učne ure. Prav tu
je bil vedno vir ali mojega veselja ali slabe volje. To enotnost sem, če sem jo začutila, vedno
našla v skupnem muziciranju ali gibanju v skupini, torej v empatičnem komuniciranju z
glasbenim jezikom in redkeje v pogovoru.
Z analizo kategorij, pridobljenih na prvoosebni ravni raziskave, se je izkazalo, da so z mojim
hotenjem po enotnosti povezane ali neposredno – v celoti ali pa posredno – le z nekaterimi
lastnostmi. Kategorije, ki so povezane neposredno, so v direktnem stiku ali z elementi teorije
dialoga in narativne paradigme, tiste, ki so povezane posredno, pa tvorijo kontekst, v katerem
je potekal »OSW« v dani skupni. Dve kategoriji sta ostali zunaj povezanosti, saj pojasnjujeta
(le) operativno delovanje v določenih situacijah pri delu z »OSW« in nista na noben način
vsebovani v dialoški ali narativni razsežnosti »OSW-a«.
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Neposredno se na moje hotenje po enotnosti med vsemi udeleženci vežejo:
-

kode, ki so povezane v kategoriji »Srečanje« s čustveno vpetostjo v medosebne odnose ob
glasbenem izvajanju v skupini;

-

kode, ki se v kategoriji »Glasbeni jezik« vežejo na prvoosebno raven raziskave z učinkom
rabe glasbenega jezika na mene samo;

-

kode, ki s kategorijo »Občutljivost na glasbene dražljaje« razlagajo moje občutenje in
razumevanje glasbenega jezika in pogovor o njem.

Ob opisovanju mojih zaznavanj zvočnih stimulansov pred vsemi drugimi se je pokazalo, da je
občutenje in razumevanje glasbenega jezika izraz empatičnega čutenja, saj sem poročala o
vživetosti v čutenja otrok ob njihovem raziskovanju zvokov ipd. (U2/10, U2/11, U23A/6,
U23A/8). Prav tako se pokazalo, da je prekinitev skupnega doživljanja skozi glasbeni jezik
hkrati prekinitev empatičnih čutenj – kar sem občutila kot nasilje in se seveda posledično
nisem dobro počutila (U2/17). Ker so bile takšne situacije v razredu zame sprva dokaj boleče
in relativno nove, se tudi koda o doživljanju skoraj neznanih občutkov med učno uro navezuje
na empatično držo, ki sem jo morala sama pri sebi »zapreti« (U2/17). Morala sem delovati po
drugih načinih poučevanja, ki pa se niso skladali z mojim ponotranjenim načinom (kategorija
»Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«) in ki tudi nimajo nič
skupnega z »OSW-om«, saj so predstavljali »le« drugo možnost izpeljave učne ure do konca.
Delovanje izven »OSW-a« je razvidno tudi v trenutkih avtoritativnih posegov v učno uro
(U2/16), nepovezane z njim so prav tako kode, ki kakorkoli opisujejo besedno sporočanje
(U2/18, U2/20, U23A/2). Prav vsi poskusi posredovanja navodil z besednim sporočanjem so
pokazali, da vodijo proč od skupnega doživljanja glasbenega jezika oz. skupnega ustvarjanja.
Res je, da so me (in tudi druge udeležence) od skupnih čutenj v veliki meri odvrnile
premnoge zunanje distrakcije med učnimi urami (U3/7, U23A/3), vendar sem rabila več
mesecev, da sem uvidela, kako preseči te motnje, se znebiti skrbi za analizo video posnetkov
in delovati naprej tako, da se ne bi med udeležene otroke in mene prikradla nemirnost
(U23A/4). Ta se je vedno izkazovala v govoru oz. v preveč govora glede na načela »OSW«.
Trud, ki sem ga vlagala v kontrolo lastnega govora ob trenutkih, ko je bilo treba opozoriti
otroka, ki se je (prav tako kot jaz zaradi motenj) odvrnil od skupnega glasbenega utripa (U2/5,
U11/4), se je za učinkovitega izkazal šele v trenutku, ko se mi je posvetilo, kako otroci v
večini primerov neobremenjeno sprejemajo motnje; ko je učno uro prekinilo hreščeče
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obvestilo po zvočniku, »sem se od otrok nalezla smeha« (U23A/4). Ta trenutek je deloval kot
»ključ« do mojega neprekinjenega občutka skupnosti – čeprav se je glasbeni jezik še vedno v
večini podobnih primerov izjalovil, sem lažje obnovila skupni kontakt in nadaljevala glasbeno
dejavnost, četudi z drugačno (vsebinsko) usmeritvijo kot prej. Poleg opisane spremembe pri
mojem lastnem dojemanju prilagoditev na izvajanje učnih ur so se v mesecih izvajanja
raziskave iz gradiva pokazale tudi spremembe v prepoznavanju hotenja po enotnosti. Tako
sem v reflektivni protokol v triindvajsetem tednu raziskave zapisala, da imam preveliko željo
po tem, da bi vsi otroci vedno sodelovali. Ko sem v tem istem tednu dečka z gibom glave
začasno odstranila iz kroga otrok in se je ta zadovoljno odplazil na oddaljeno blazino, nisem
imela »moralnega mačka« (U23/2) zaradi odstranitve otroka, ki se je v mojem stažu
poučevanja zgodila prvič, a sem le tako znala v tistem trenutku opisati moje slabo
razpoloženje. Ob koncu analize prvoosebne ravni fenomenološke študije torej spoznavam, da
name niso (pre)močno vplivali dogodki, podobni opisanemu, ampak odsotnost notranje
povezanosti med vsemi nami udeleženimi, odsotnost Srečanja.
Neposredni stik z mojim hotenjem po enotnosti vseh udeležencev se je izkazal tudi v
situacijah, ko sem samodejno delovala kot orffova pedagoginja (kategorija »Reakcije
orffovega pedagoga«). Veselila sem se razvoja glasbenega delovanja in se čudila vsaki še
tako majhni glasbeni zamisli, ne glede na končni (glasbeno-gibni) izdelek otrok (U2/5,
U17B/5, U23A/2, U23A/10). Vsa ta pozitivna čutenja sem izkazovala z empatičnimi čutenji,
brez katerih menim, da bi ne mogla tako iskreno čutiti z otroki. Z istim razlogom povezujem
tudi mojo težnjo po vključenosti vseh udeleženih in posledično slabo voljo in celo manjši
občutek praznine ob notranjih motnjah v učnih urah (U18A/16).
Iz kategorije, povzete po Bubrovem pojmu »Simultana dejavnost v učnem odnosu«, izhaja
neposredna povezava z empatičnim čutenjem – z zaupnostjo med vsemi udeleženci in hkrati
tudi distanca med nami. Kategorija se z jedrom »OSW-a«, kot sem ga odkrila na prvoosebni
ravni raziskave in ga predstavlja moje hotenje po enotnosti med udeleženci, povezuje le
posredno, saj dejansko nakazuje pomanjkljivost v skupnem čutenju, ko sem med
poučevanjem in skupnim delom razmišljala o analizi posnetkov oz. o vedenju otrok (U2/3).
Le posredno so s hotenjem po enotnosti med udeleženimi povezana tudi nekatera moja
delovanja kot orffove pedagoginje, npr. v primeru navajanja na razgovor o glasbenih
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predstavah (U24B/2) ali v primeru šepetajočega načina govora, s katerim sem spontano želela
ohraniti pozornost drugje kot na sebi (govoreči) učiteljici (U2/5, U23A/6).
Okoli glasbenega jezika se je v prvoosebno raven fenomenološke študije uvrstil del kod iz
podkategorije »Delovanje glasbenega jezika«. Kot sredstvo po doseganju enotnosti se je pri
meni kot most do čutenj drugih izkazalo vživljanje v glasbeni jezik in potrdilo odmik iz
učiteljske drže (U2/6, U2/8). Iz kategorije »Vnaprejšnja pričakovanja« je h glasbenemu
jeziku doprinesla tudi čustvena vpetost vanj (U4/9), medtem ko so reakcije na nepredvideno
vedenje otrok kot posledica pričakovanj dogajanja med učnimi urami predstavljala trd oreh za
podrejanje zakonitostim fenomenološkega raziskovanja (U2/9, U2/15, U2/19). Tudi
kategorija, ki se delno prekriva s pojmom Orffove razlage »OSW-a« »Problem 'vzgoje za
človeka'«, je povezana z glasbenim jezikom, in sicer v dveh skrajnostih: ali kot ovira ali kot
tipika »OSW-a«. Kot ovira se izkaže v (glede na »OSW«) preveliki količini verbalnega
izražanja (U27A/2) in učinkih le-tega (U14/7), s čimer sem izgubila stik z udeleženimi, kot
tipika »OSW-a« se kaže v doseganju sodelovanja (U27A/9) in kooperativnega dela (U27A/6)
– posledično vzgoje »za človeka«. Uspeh pri učenju glasbenega jezika se potemtakem izkaže
v razvijajočih se sposobnostih skupnega dogovarjanja in delovanja in tudi v polni vživetosti
vseh sodelujočih, tudi mene kot raziskovalke, udeleženke v skupini in učiteljice. »No, pa sem
se Srečala z otroki! Veliko bolj pri balonih kot pri pogovoru o balonih« (U27A/9) – iz česar
lahko sklepam na moč glasbenega jezika v primerjavi z govorjenim, kadar gre za čutenja.
Prvoosebnemu raziskovanju gre pripisati tudi izsledke glede mojega načina sporočanja
(U2/12, U2/14, U2/18, U2/20, U18A/16, U23A/2, U23A/10). Zavedla sem se moči, ki jo kot
pedagoginja – posrednica načel »OSW-a«, nosim v nebesednem sporočanju, in veljave
samega nebesednega sporočanja v »OSW-u« nasploh. V teoriji dialoga Buber (1995) še
posebej izpostavi pomen tišine oz. odsotnost jezika in vse kaže, da je »OSW« dober primer za
razumevanje tišine z njegovega stališča. Buber (ib.) pravi, da govor drugega – nasproti stoječo
osebo – izvrže iz odnosa »jaz-ti« na raven predmeta, in nasprotno, da nemo čakanje na odziv
drugega vzpostavi razmerje obojestranskosti, ki je (tudi) učiteljeva osnovna drža. Podobno
tudi Orff (2002b) na področju komuniciranja z glasbenim jezikom v »OSW-u« poroča o
praglasbi – nemi glasbi, ki izhaja iz pristnega notranjega doživljanja in se v prvi vrsti izkaže v
skupinski improvizaciji kot ozvočeni igri čutenj (Orff, 2002d). Takšen Orffov pogled na
muziciranje je bil v začetku raziskave v meni tako močno navzoč, da sem se ob stalnih
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prehodih v verbalno podajanje navodil, torej stran od tišine, počutila odmaknjeno iz procesa
»OSW«. Iz sistematičnega opisovanja teh odmikov v reflektivnem protokolu se je izvil pogled
na moje delovanje v odnosu obojestranskosti kot učiteljeve osnovne drže (Buber, 1995) kot
pogoj Srečanja, ki sem ga sama vedno doživljala v trenutkih tišine. Moja občutljivost na
glasbene dražljaje, ki sem jo izkazovala v učnih urah, se torej v osnovi poveže s pojmom
tišine, ki omogoča približevanje odnosu »jaz-ti« in razlaga moje hotenje po enotnosti med
udeleženci.
Kategorija »Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«, ki jo opisujem
že zgoraj, se uvršča izven povezave z mojim hotenjem po enotnosti. V njej opisujem svoje
osebno doživljanje čutenj ob navajanju na delovanje v skupini oz. na privajanje zunanjim
razmeram (U2/14, U2/20, U23A/2, U24B/2) in zatorej nima povezave z dialoškostjo v »OSWu«. Poleg omenjene kategorije se je izven povezanosti znašla tudi kategorija
»Samodisciplina«, v kateri razlagam moj napor ob vodenju učnih ur. Ob koncu odnosnega
kodiranja prvoosebne ravni raziskave in odgovarjanja na izhodiščno raziskovalno vprašanje
navajam dejstvo, da sem odkrila največ osebnih težav in čutila največ bremena med
izvajanjem raziskave prav na področjih, ki jih uvrščam v kategoriji »Samodisciplina« in
»Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in soustvarjanja«, ki se v postopkih analize
sploh nista povezali z jedrom »OSW-a«, kot sem ga orisala na prvoosebni ravni raziskovanja.
Z izsledki odnosnega kodiranja prvoosebne ravni raziskave sem zagotovila boljše
razumevanje jedra »OSW«. Razložila sem povezavo s stanjem mojega vključevanja v proces
»OSW« ter spreminjanjem mene kot orffovepedagoginje in raziskovalke. Na podlagi teh
izsledkov sem oblikovala vprašanja za anketni vprašalnik odprtega tipa, s katerim sem
raziskovala na multikulturni ravni z vključitvijo tujih orffovih pedagogov.
V spodnji preglednici je zajet pregled odnosnega kodiranja na prvoosebni ravni
fenomenološke študije. Razviden je razvoj od intuitivnih reakcij mene kot orffove
pedagoginje do spoznavanja drugačnih videnj istih učnih ur v časovnem razmiku in do
zavedanja drže učiteljice, v kateri se simultano prepletata zaupnost z udeleženci in tudi
distanca, ki omogoča vodenje pouka. Druga pot mojega razvoja prikazuje prehod od
prilagajanja razmeram poučevanja in učenja do ozaveščene vloge učiteljice, ki »vzgaja za
človeka«, in do spoznavanja lastnih vnaprejšnjih pričakovanj v učnih urah, kar je omogočalo,
da sem se jih postopno znebila. V preglednici so navedene tri kategorije, ki se na osrednji
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fenomen navezujejo v celoti (»Glasbeni jezik«, »Občutljivost na glasbene dražljaje« in
»Srečanje«). V spodnjem delu preglednice sta zaradi besednega sporočanja, ki ni element
»OSW-a«, in delovanja izven okvira »OSW-a« kategoriji, ki ostajata izven osrednjega
fenomena (»Samodisciplina«, »Neskladje s ponotranjenim načinom poučevanja in
soustvarjanja«).
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Občutljivost na
glasbene
dražljaje

Neposreden stik kategorij fenomenološke študije z
osrednjim fenomenom

Glasbeni
jezik

Učinek rabe
glasbenega
jezika

Prevzemanje
načina
reakcij

Težnja po
vključenosti
Osredotoče
nost na
osebna
doživljanja
udeleženih

Čustvena
vpetost

Empatičnost
v glasbenem
jeziku
Doživljanje
(ne)povezan
osti z
udeleženimi

Čudenje
nad
dejavnostjo
udeleženih

Srečanje

Srečanje v
izvajanju

Vživljanje v
glasbeni jezik

Doživljanje (skoraj)
neznanih občutkov
med učno uro

Pogovor o
doživetjih
v glasbi

Doživljanje
odtujenosti

Občutenje in
razumevanje
glasbenega
jezika

Pogovor o
glasbenih
doživetjih

Razkorak
v odnosu
do poteka
učne ure

Posreden stik kategorij
fenomenološke študije
z osrednjim fenomenom

Simultana
dejavnost
v učnem
odnosu

Način
uporabe
govora

Obremenjenost
s praktičnimi
izkušnjami

Refleksija
povezave
med govorom
in mišljenjem

HOTENJE PO
ENOTNOSTI
MED
UDELEŽENIMI

Vpliv
osebnega
doživljanja Orff
pedagoga na
potek učne ure

besedno
sporočanje

Operativno
delovanje v
situaciji

Prehod v
Količina
verbalnega frontalno
podajanje
izražanja
navodil

Reakcija na
nepredvideno
vedenje

Reakcije
Orff
pedagoga

Navajanje
na razgovor
o glasbenih
predstavah

Komuniciranje z
glasbenim
jezikom

Kratka
začasna
sprememba
v načinu
govora

Preskok
v načinu
govora

Samodisciplina

Posredovanje
navodil

Prilagajanje
razmeram
poučevanja
in učenja

Problem
'vzgoje za
človeka'

Vnaprejšnja
pričakovanja

Poučevanje
in istočasno
razmišljanje o
analizi video
posnetkov

Osebna
prizadetost
ob drugačni
izvedbi ure od
pričakovane

Učinek
verbalnega
izražanja

delovanje izven
»OSW«

Težavno
navajanje na
delo v skupini

Avtoritativni
poseg v
potek ure

Učinkovanje
na otroka

Neskladje s
ponotranjenim
načinom poučevanja
in soustvarjanja

Preglednica 35: Prikaz odnosnega kodiranja prvoosebne ravni fenomenološke študije primera
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pogovora o
glasbenih
dražljajih
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6.7 ODNOSNO

KODIRANJE PODATKOV INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE RAVNI

FENOMENOLOŠKE ŠTUDIJE PRIMERA

V zadnji stopnji obdelave zbranega gradiva na individualni in skupinski ravni raziskave sem
opravila odnosno kodiranje podatkov, s čimer sem prepoznala paradigmatski model odnosov
med kategorijami. Razlikovala sem med kodami ključnega pomena, ki se vežejo na dialoške
ali narativne razsežnosti »OSW-a« in kodami stranskega pomena, ki k razumevanju
raziskovanega področja v svojih vsebinah pripomorejo posredno (Strauss in Corbin, 1998). Iz
gradiva sem izločila specifične elemente in oblikovala besednjak pojmov, s katerim sem
oblikovala teoretično formulacijo in odgovorila na raziskovalna vprašanja RV1 do RV7.
V odnosnem kodiranju sem ob iskanju povezav med posameznimi kategorijami oblikovala
večje smiselne sklope, ki delujejo kot »zunanji opisovalec« raziskovanega področja. V njih se
pokaže stanje »OSW-a« skozi časovno obdobje raziskave kot kumulativna celota izsledkov v
predhodnih kodiranjih. Predvsem na skupinski ravni raziskave imajo položaj abstraktnih
pojmov, saj ne predstavljajo le posameznikovega načina vključenosti v »OSW«, ampak so
skupek značilnosti vseh obravnavanih načinov skupaj (Strauss in Corbin, 1998).
Ugotovitev odnosnega kodiranja je, da sklopi kategorij, ki so osrednji razlagalci raziskovanih
razsežnosti »OSW-a«, med seboj nimajo posledičnih odnosov oz. ne rezultirajo druga v
drugo. Pokazalo se je prav nasprotno. So krožno povezane, tako da preko določenih kod
prehajajo med seboj. Realizirajo se v povratnem procesu in v »OSW-u« ne delujejo kot sestav
posameznih delov, ampak so komponente nedeljive celote.
V nadaljevanju razlagam posamezne sklope kategorij v takšnem vrstnem redu, kot
odgovarjajo na raziskovalna vprašanja od prvega do sedmega, in glede na podatke iz gradiva
povezujem odnose med kodami. S prvimi tremi sklopi razlagam individualno raven raziskave,
s četrto, ki govori o izvorni rabi orffovih glasbil, povežem individualno in skupinsko raven, z
zadnjimi tremi sklopi opredelim skupinsko raven raziskave.
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Spoznavanje vsebine glasbenega jezika v »OSW-u«
Spoznavanje vsebine glasbenega jezika izkazuje pomembnost dejavnosti »OSW-a« na
področju vzgoje za občutenje pristnih umetniških izrazov. Preko njih udeleženi otroci
ozaveščajo posamezne glasbene parametre in ob tem usklajujejo medosebne odnose v skupini.
Izkaže se, kako individualne osebne značilnosti posameznikov vplivajo na umeščanje
glasbenih parametrov v glasbeni jezik.
Udeleženi otroci so pri spoznavanju glasbenih parametrov delovali tako, da so sprva dobro
izkazovali način doživljanja ob njihovi rabi, šele kasneje v teku raziskave so se jih naučili tudi
poimenovati (U2/8). Začetna doživljanja parametrov so pokazali z občutenim izvajanjem
predvsem z razlikami v dinamiki in razpoloženju (kar so izražali v kombinaciji z izrazno
mimiko), v hitrem razumevanju posameznih glasbenih elementov, v kombiniranju
posameznih elementov med seboj (v elementiranju) in v natančnem posnemanju. Spretni in
odločni so bili pri občutenju glasbenih fraz oz. pri njihovem nakazovanju. Način, po katerem
so drug drugega vodili pri ponovitvah lastnih izmišljarij, je bil prepričljiv. Sklepam, da so bili
pri dejavnosti imitiranja izmišljarij med seboj zelo povezani v čutenjih, in predvidevam, da so
se med seboj Srečali (U2/20, U15/3, U18/11).
Pri spoznavanju vsebine glasbenega jezika oz. posameznih parametrov glasbenega jezika so
se v odnosnem kodiranju izrazila tri področja, ki ga predstavljajo podkategorije »Glasbena
semantika«, »Glasbena sintaksa« in »Delovanje glasbenega jezika«. Razumevanje glasbene
semantike se je izkazalo povezano s sodelovanjem v skupini, in sicer v elementu gibalnega
izražanja na glasbeno spodbudo (U16/8). Otroci so z drugim umetnostnim jezikom bolje
izrazili pomen, ki so ga občutili v glasbi. Pri tem se, predvsem v končni fazi raziskave, niso
omejevali s pravilnim oz. napačnim gibanjem; vsak v svojem slogu, ki jim ga narekuje
njihova vživetost v gibanje in tudi lasten značaj, so izražali individualno pripisani pomen. V
večini primerov je bil ta konkreten in je pogosto izhajal iz živalskega sveta (U12/11), v
posameznih situacijah pa je prišlo do na videz brezglavega tekanja po telovadnici (U2/18). Ob
pogovoru po takšnih dogodkih ti otroci niso znali besedno poročati o svojem vedenju, so pa
zmogli z gibanjem rok ponoviti občutenje preteklega hitrega gibanja (s celim telesom) in na ta
način podoživeli ter tudi ustrezneje prikazali doživljanja v glasbi (U16/8).
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Značilen primer razmišljanja ob prepoznavanju glasbenih parametrov je tudi prikazovanje
gibalne partiture. V izbranem primeru so otroci z gibanjem ob poslušanju v glasbi
prepoznavali in nakazovali drugim otrokom dve različni tonski barvi mačjega mijavkanja.
Čeprav so bili pozvani k opisu dveh različno doživetih tonskih barv (ki so ju z gibalnim
prikazom dobro prepoznali) (U16/8), so odgovarjali z napačnimi števili (U16/15). Primer
kaže, da so otroci z drugačnim umetnostnim izrazom (z gibalno partituro) dobro rešili nalogo,
govorno pa je niso zmogli povezati z doživljanjem ob dveh različnih načinih gibanja. Ob
govornem poročanju so izkazali večjo zmožnost analitičnega poslušanja kot doživljajskega, iz
česar je mogoče sklepati, da so bili v času svojega (kratkega) izobraževanja podvrženi več
situacijam, v katerih je bila pozornost ob poslušanju usmerjena v govorno razčlenitev
glasbenega primera in ne v doživljanje umetniške spodbude.
Za značilen element glasbene sintakse ob izhodišču skupnega ustvarjanja glasbe so se
izkazale ritmične vsebine. Znotraj njih po Orffu (2002b) velja metrum za urejajoč dejavnik.
Vendar pa se je v izsledkih raziskave pokazalo, da so otroci, ki v improvizacije niso uvajali
enakomernega metruma kot povezovalnega elementa (U23A/8), bolj globoko doživljali
glasbeno komunikacijo od tistih otrok, ki so upoštevali enakomeren potek glasbe (U23A/10).
Prvi so izkazovali bolj izvirne in raznolike izpeljave glasbenega materiala, svoje doživljanje
so znali prikazati tudi z drugačnim umetnostim jezikom, v poteku raziskave so se naučili bolj
duhovito besedno poročati o čutenjih med izvajanjem. Prav tako so ti otroci v skupini veljali
za bolj navihane oz. manj »pridne«, kot so jih večkrat sami med seboj označili vrstniki.
Sklepam lahko, da so bili manj obremenjeni z informacijami o določenih postopkih in
teoretičnih zakonitostih v glasbi oz. da se zanje niso zanimali. V tem primeru se je »OSW«
izkazal kot oblika stvarnosti, v katero so vstopali otroci s svojimi predhodno pridobljenimi
socialnimi vzorci. Vključili so jih v skupno igro in izrazili v glasbenem jeziku in s tem z
novimi izkušnjami v umetnostnem izražanju in povezovanju v skupino povratno vplivali na
svoje socialne resničnosti. Ob tem se je za pomembno izkazalo delo ob vrstniških
interakcijah. Že Vallejo (2010) je poudaril pomen imitiranja kot avtodidaktično komponento
»OSW-a«, v raziskavi pa se je ponovno potrdila pomembnost »OSW-a« pri oblikovanju
situacijskih dejavnikov, ki ustvarjajo pogoje za razvoj udeleženih v conah proksimalnega
razvoja (Vigotsky, 2010). V skupini se otroci med seboj niso poučevali, a so vsi skupaj ob
improvizacijah – tudi tisti, ki so bili manj uspešni na področju ustvarjanja – oblikovali novo
glasbo, izkazali dobro poznavanje glasbenih parametrov in jih znali uspešno uporabiti. V

156

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

razgovorih po tako izpeljanih dejavnostih so otroci izražali zadovoljstvo nad skupinskim
delom, poročali o lastnih doprinosih h končnemu izdelku in vrednotili doprinose drugih
(U27/4-9, U27B/8, U29B/24).
Nerodnosti ob navajanju na glasbeni jezik in na spoznavanje njegove vsebine so se pokazale
ob dejstvu, da je bil način komuniciranja s tem jezikom za otroke nov. Čeprav so bili relativno
dobro glasbeno izobraženi ter glasbeno sposobni in spretni (U2/3, U2/5), so se pri samem
(zanje povsem novem) načinu izražanja pokazale zadrege. V določenih situacijah
prepoznavanja glasbenih parametrov se je potrdilo, da imajo dejavnosti »OSW-a« veliko
vlogo tudi pri razvoju splošnih zmožnosti vživljanja v sočloveka z nebesednim glasbenim
jezikom. V triindvajsetem tednu raziskave je tako deček, ki ni takoj doumel, da sošolec ob
njem prav tako kot on »dela« glasbo, reagiral neustrezno: »Dej zgin!« (U23A/6). V kratki
analizi rabe glasbenega jezila oz. njegovih parametrov je spoznal realno stanje in ga povezal s
svojim osebnim načinom sprejemanja okolice: »Tud drgač dolg rabm.« (U23A/6)
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis spoznavanja vsebine glasbenega jezika v »OSW«:
Sodelovanje
v skupini

Glasbena
semantika

gibno izražanje
konkretne vsebine

stik z živo glasbo
natančno imitiranje

uvajanje v glasbeni jezik

poročanje o
glasbenih parametrih

Delovanje
glasbenega
jezika

Glasbene
sposobnosti
in spretnosti

opisovanje tonske barve

Glasbena
sintaksa

Preglednica 36: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo spoznavanje vsebine glasbenega jezika v »OSW-u« na
individualni ravni raziskave
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Kategorije, ki se povezujejo v spoznavanje vsebine glasbenega jezika v »OSW-u«,
odgovarjajo na prvo raziskovalno vprašanje glede individualnih značilnosti posameznih
udeležencev pri formaciji glasbenega jezika v »OSW-u« z vidika umeščanja glasbenih
parametrov. Dotikajo se vseh trenutkov v času raziskave, v katerih so se udeleženi otroci
srečevali z glasbenimi parametri, jih spoznavali, uporabljali in z njimi komunicirali na njim
lasten način.

Spoznavanje lastnosti glasbenega jezika v »OSW-u«
V analizi področja o spoznavanju lastnosti glasbenega jezika sta izstopali dve skrajnosti
vedenja otrok z ozirom na način sodelovanja oz. nesodelovanja. Pri prvem so prevladovala
pričakovanja novih dejavnosti, radovednost ter želja po novih spoznanjih (U2/3, U2/5), pri
drugem je šlo za popolno ležernost (U2/6, U20A/7). Pri tem ni mogoče trditi, da je bil en
način lasten posameznemu otroku, saj so v določenih učnih urah otroci »preskakovali« iz
enega načina v drugega. S tem se je pokazalo, da glasbeni jezik v začetni fazi spoznavanja ni
imel tiste karakteristike govornega jezika, po kateri tako govorec kot poslušalec vesta ali
slutita, kdaj je pogovor zaključen; glasbeni jezik se je pri otrocih v začetnih urah izkazal za
prostega, nevezanega na določeno temo, zato pa toliko bolj združen s trenutnim čustvenim
stanjem otrok (U2/6).
Ležerno obnašanje se je v postopku analize pokazalo navezano na prilagajanje razmeram
učenja oz. z (ne)zavedanjem okolice in posredno neresnim sodelovanjem (U22B/5). Izkušnje
otrok (z dopuščanjem proste izbire vedenja) so v začetnih mesecih raziskave v več učnih urah
prekrile subtilno zaznavanje glasbenega jezika. Kot odrešilna bilka za glasbeni jezik se je v
teh momentih izkazala tista lastnost, ki je v »OSW-u« izhodiščna in poudarja povezavo z
gibnim izražanjem. V peti učni uri se je tako sredi otrok, ki niso bili povezani z vsebino učne
ure, našla deklica, ki je, v povezavi s temo, gibalno prikazovala metulja. S tem je druge otroke
(na učiteljičino spodbudo) potegnila za seboj v sodelovanje in še naprej v razvijanje
komuniciranja v glasbenem jeziku (U5/5).
Iz dogajanja, ki je v gradivu zajeto v kodi »Neresno sodelovanje«, izhaja koda »Solidarnost«,
ki prav tako pojasnjuje vpliv socialnega okolja pri spoznavanju lastnosti glasbenega jezika oz.
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pri ustvarjanju pogojev za njegovo spoznavanje. Dva otroka, ki sta v neresnem sodelovanju
sošolcev začutila prekinitev skupnega toka doživljanja, sta me - kot učiteljico – želela
»potolažiti«. Občutila sta, da sem presenečena ali celo žalostna (gl. analizo prvoosebne ravni
raziskave). Čeprav so se glasbene dejavnosti vrnile nazaj v tok »OSW-a«, sta otroka izražala
solidarnost z načinom tolažbe: »Jst sm tud bolj živahen, veš!« (U2/5) in »Jst tud zlo rada
norim!« (U15/8) Solidarnost se je najprej izkazala v okolju, ki nima spodbude v glasbi, a se
razvila v empatična čutenja skozi večmesečno sistematično delo, ko so se otroci dopolnjevali
v glasbi: »… ko (je) njima zmankal glasbe, sm pa pol js not uskoču!« (U22A/11)
Moteč dejavnik pri vživljanju v »OSW« je bila (tudi) prepričanost udeležene deklice v lastne
sposobnosti; realno stanje je prekrivala z ocenjevanjem sošolcev kot motečih. Zaradi tega si je
sama preprečevala vstop v doživljanje skupnih aktivnosti in se do konca šolskega leta ni
mogla vživeti v skupinsko delo po »OSW-u« (U23A/10). Hkrati pa je ista deklica sama s
svojim načinom vključenosti doprinesla k izvajanju zgodbene zvestobe, pojmu iz narativne
paradigme (U5/6). Ko je namreč poročala o (domnevno) izmišljenih dogodkih, so njeno
zgodbo sprejemali vsi otroci; manj so bili pozorni na vsebino kot na njen lik –lik naratorke –
in na namero, da v nadaljevanju vsi skupaj oživijo njeno zgodbo z glasbenimi parametri. Ob
tej izpeljavi (domnevno) izmišljene zgodbe se je v glasbi izkazal otroški svet, iz katerega so
udeleženi črpali svoje zamisli ter oblikovali svoje glasbene zgodbe in čutenja.
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis spoznavanja lastnosti glasbenega jezika v »OSW«:
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Sodelovanje
v skupini

Zgodbena
zvestoba

(domnevno izmišljeno)
poročanje o preteklih
dogodkih

nezavedanje okolice

Prilagajanje
razmeram
učenja in
poučevanja

radovednost
pričakovanje

prepričanost
v lastne
sposobnosti

ležerno obnašanje

otroški svet v glasbi

neresno sodelovanje

solidarnost

Glasbena
semantika

Glasbene
sposobnosti
in spretnosti

Preglednica 37: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo spoznavanje lastnosti glasbenega jezika v »OSW-u« na
individualni ravni raziskave

Povezava kategorij okoli spoznavanja lastnosti glasbenega jezika v »OSW-u« pojasnjuje
vprašanje glede specifičnih dejavnikov glasbenega jezika, ki izražajo doživljanje socialnih
resničnosti v osebnih zgodbah posameznikov, in odgovarja na drugo raziskovalno vprašanje.

Občutenje glasbenega jezika v »OSW-u«
Kako so udeleženi otroci občutili glasbeni jezik in na kakšne ovire so pri tem naleteli, opisuje
kategorija »Sodelovanje v skupini«. Zajema vse tiste dele učnih ur, v katerih so otroci pod
vplivom zunanjih distrakcij zgubili povezavo drug z drugim v čutenjih (U2/18, U8/6, U15/8,
U28A/3). Zaradi nemira, ki so ga povzročile mnoge motnje predvsem v obliki zvočne
obremenitve, so se med posamezniki pokazale osebnostne lastnosti, ki sicer v času vživetega
dela niso motile skupnega doživljanja. Primer je deklica, ki je postala tip voditeljice
(domnevno zaradi nevživetosti v skupno delo) in je na svojstven način odstopala od
govorjenja drugih (U9/7); govorila je v zbornem jeziku, kar je zmotilo spontan potek
dejavnosti drugih otrok (U9/7). Podobno posledico motenj je opaziti tudi v izkazovanju
lastništva, npr. prizora na sliki, katerega vzdušje naj bi otroci opisali z glasbenim in gibalnim
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izražanjem, a so ga namesto tega opisovali z besedami – torej z načinom, ki so ga bili bolj
navajeni in jim je bil posledično bližji (U9/10). Ob zvočnih motnjah so se ob ustvarjanju
skupnih zgodb pokazale tudi motnje čutenj z izražanjem individualizma, jeze in neustreznih
fizičnih kontaktov (U2/15, U9/2, U9/5, U9/7, U9/6).
V postopku analize zbrano gradivo, ki pojasnjuje občutenje glasbenega jezika v »OSW-u«,
poroča tudi o polni vživetosti ob gradnji skupne zgodbe in besednem poročanju, ki so ga
otroci uporabili za opis glasbenih improvizacij, polnih domišljije. Čeprav so bile glasbene
zgodbe dobro izvedene, otroci sprva niso našli dovolj velikega nabora besed za opis doživetij
ob izvajanju (U9/1). Na tem področju so se skozi mesece dela po »OSW-u« pokazale
spremembe, ki so skozi uspešno pri(na)vajanje skupnemu delu privedle do opisovanja lastnih
čutenj. S celostnim dojemanjem dejavnosti »OSW-a« so se izpostavile sposobnosti
doživljanja in vživljanja, saj so posamezni otroci spontano uporabljali primerjave iz narave in
se z določenimi predmeti ali pojmi identificirali; uporabili so torej besedne zveze »kot da
sem« (U9/12, U9/20, U23A/2, U27A/11, U27B/6). Ob tem so otroci delovali ustvarjalno
popolnoma spontano – a šele takrat, ko so uspeli za spontanost ustvariti ustrezne pogoje. Ti so
se izkazali v empatičnih čutenjih, do katerih smo se postopno (bolj ali manj) uspešno prebili
skozi čas raziskave, in manj v toleranci, ki so jo znali upoštevati že od prvega srečanja dalje.
Izkazovali so jo tako, da so mirno dopuščali moteče vedenje otrok in se ob tem niso
zavzemali za skupen rezultat dela.
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis občutenja glasbenega jezika v »OSW-u«:
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Glasbena
semantika

Sodelovanje
v skupini

gibno izražanje doživljanja
poročanje o doživljanju v poslušanju

lastništvo

prevajanje glasbenega jezika
v govornega

lik voditeljice
krhka pozornost in koncentracija

Delovanje
glasbenega
jezika

fizični kontakt
jeza
individualizem

prepoznavanje čutenj
prilagajanje skupinskemu delu

polna vživetost

Srečanje

domišljija

Gradnja
skupne
zgodbe

Preglednica 38: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo občutenje glasbenega jezika v »OSW-u« na individualni
ravni raziskave

Občutenje glasbenega jezika razlagajo kategorije, ki s tem hkrati opredelijo prehod iz
individualne v skupno zgodbo in odgovorijo na tretje raziskovalno vprašanje. Izmed vseh kod
in kategorij je prav te najtežje izvzeti iz procesa »OSW-a« in jih obravnavati ločeno od
drugih, ker so čutenja, ki jih obravnavajo, razpredena po vseh področjih dejavnega izvajanja
»OSW-a« – ali preprosto rečeno, ob vsem, kar delamo v »OSW-u«, nekaj doživljamo. Opisi v
gradivu pojasnjujejo stopnjo, do katere so napredovali otroci pri poročanju o občutenju
glasbenega jezika v primerjavi z začetno, ko je bilo mogoče doživljanje razbrati bolj iz
njihove obrazne mimike kot pa iz besed. Za opisovanje glasbenih Srečanj kot improvizacij na
abstraktni ravni, ki izhajajo iz čistih glasbenih spodbud, so otroci vedno uspešno uporabljali
druge umetnostne jezike, najpogosteje gibalnega.
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Dejavnosti z glasbili
V gradivu dejavnosti z glasbili delno razlaga kategorija »Glasbena znanja«, ki se je uvrstila v
analizo izključno s kodo »Želja po glasbenem znanju«. Opisuje, kako so se otroci v začetnih
urah raziskave ravnali bolj po videzu uglašenih orffovih glasbil kot po lastnostih zvokov in
tonov, ki jih proizvajajo (U2/3, U2/9, U25A/9); s tem so izkazali popolnoma napačno
razumevanje in rabo, ker niso izhajali iz zvočne predstave. Enako se je zgodilo, kadar so raje
»brskali« po svojem znanju o določeni temi, kot da bi se prepustili doživljanju in da bi pri
odkrivanju novega znanja izhajali iz lastnih izkušenj. Pri raziskovanju glasbil so se tako v
začetnih urah izkazali za pasivne, v postopnem sistematičnem delu so si po preteku več učnih
ur začeli dopuščati možnost raziskovanja (U9/19, U29B/24).
Ko so otroci delovali z improviziranimi glasbili, so se bolj približali izvorni rabi glasbil po
Orffovi zamisli kot ob uporabi orffovih glasbil (U16/1). Med igranjem z baloni se je v
improvizaciji po ideji »OSW« dobro razvil ritmični rondo, ki so ga otroci začeli z igro z
udarjalkami po balonih in z razgovorom o glasbenih parametrih, ki so jih proizvajali z njimi
(U27B/8). Spontano so prešli na balonova občutja, kar dokazuje, da so v nekaj mescih dela po
»OSW-u« že ponotranjili način dela z izhodišči v doživljanih. Iz postopka personifikacije so
izpeljali govorjene ritmične motive z izmišljenimi zlogi in potrdili način rabe jezika v »OSWu«, kot si ga je zamislil Orff. Po načelih »OSW-a« so vključili v rondo jezikovni del, v
katerem so ritmično, v tridobnem taktovskem načinu izrekali besedne izmišljarije.
Izčrpno na vprašanje o izvirni rabi orffovih glasbil odgovarja in se, tako kot zgornji primer,
dobro povezuje s konceptom »Dejavnosti z glasbili« tudi kategorija »Izvorna raba orffovih
glasbil«. Za pomemben doprinos k razlagi so se izkazale izmišljarije, v katere so otroci v
zvočni svet vključevali vse vrste predmetov in tudi lastna glasbila. V njem so raziskovali
zvoke, šume, tone in različne možne kombinacije med njimi (U27B/8, U29B/6, U29B/24).
Skozi dejavnosti raziskovanja so otroci dojeli pomemben element »OSW-a«, ki ga je
poudarjal Orff, in sicer muziciranje v skupini (U23A/1).
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis dejavnosti z glasbili:
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Glasbena
znanja

želja po glasbenem znanju

Gradnja
skupne
zgodbe

dojetje potrebe po skupnem izvajanju
izbira načina gradnje

raziskovanje zvokov, šumov, tonov

izmišljarije
lastna glasbila

Izvorna raba
orffovih
glasbil

Preglednica 39: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo dejavnosti z glasbili na individualni in skupinski ravni
raziskave

Dejavnosti z glasbili razlaga sklop kategorij, ki pojasnjujejo četrto raziskovalno vprašanje in
razlagajo način izvorne rabe orffovih glasbil med udeleženimi otroki. Izsledki poročajo, da so
dejavnosti z glasbili v »OSW-u« osnovane na notranjem slišanju glasbe, na komuniciranju z
glasbenim jezikom oz. na doživljanju le-tega in manj na rabi glasbil kot tehničnem
pripomočku za oživitev glasbe. Vrsta glasbil ne pogojuje uspešnosti v improvizaciji ali
skupnem muziciranju, saj se izkaže, da otroci ob preprostih predmetih – improviziranih
glasbilih – bolj poglobljeno doživljajo glasbene dejavnosti kot z melodčnimi glasbili. Ob tem
izkažejo pomembnost »OSW-a« za razvijanje fonološkega zavedanja, saj se jezik izkaže za
sestavni del igranja z glasbenimi parametri ob igri na improvizirana glasbila.

Muziciranje v »OSW-u«
Muziciranje v »OSW-u« se je v analizi izkazalo za področje, ki preveva vsa področja
dejavnosti. Najbolj evidentno se je to izrazilo pri načinu gradnje skupne glasbene zgodbe, pri
čemer so se elementi glasbene sintakse izkazali za izraze glasbenih čutenj, ki so jih otroci med
seboj usklajevali. Načini, po katerem so bili otroci pripravljeni sodelovati, so se med seboj
razlikovali: ali so bili poponoma nesodelujoči (U9/5) ali pa, obratno, so odlično izkazovali
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dojetje ustvarjalnega procesa. V primeru dobre ustvarjalne prakse po načelih »OSW-a« so
(med drugimi) uspešno delovali tisti dečki, ki so sicer veljali za navihance; zaradi tega statusa
v skupini so se socialni odnosi med otroki izkazali v tem, da njihovega prikaza improvizacije
sošolci niso pozorno poslušali. Čeprav so dečki o svoji izvedbi poročali tako, da so vanjo kot
vrteče se planete vpletli tudi tiste otroke, ki jih njihova zgodba ni zanimala, v njej niso
sodelovali in je tudi niso poslušali (U9/20). S tem so na duhovit način inkorporirali moteče
elemente iz okolja v svojo zgodbo, rešili nastalo situacijo in vplivali na sošolce tako, da so bili
v nadaljevanju ure z njimi bolj povezani.
Muziciranje, kot ga razlagajo kode podkategorije »Glasbena sintaksa«, podrobno opišejo,
katere parametre in na kakšen način so jih otroci uporabili pri skupnih improvizacijah. Da so
otroci posamezne elemente resnično občutili kot celoto, je videti iz podatkov, ki govorijo o
skupnih vdihih pred posameznimi frazami (15/3, U23A/8, U23A/9, U23A/10). Dosledno so
jih izvajali vsi od prve do zadnje učne ure tudi v primerih, ko samo fraziranje ni bilo
povezano z instrumentalno igro (otroku, ki je izvajal vdihe ob igri na kazoo, se je z enakimi
vdihi pred novo frazo priključil otrok, ki je igral na kamne) (U23A/9). Še predvsem se je
muziciranje v skupnih vdihih izrazilo ob začetkih pevskega ali instrumentalnega izvajanja, ko
so se vsi otroci pred začetkom kratko pogledali v oči in vdihnili.
Pri imitiranju so bili otroci bolj odvisni od trenutne koncentracije in so se bolje znašli pri
ritmičnih vsebinah kot pevskih; vendar pa glede na njihov dober melodični posluh in podatke
glede vedenja v gradivu sklepam, da jih morda sama metoda imitiranja ni dovolj pritegnila, da
bi bili natančni pri izvedbah in so raje »nastopali« s svojimi izmišljarijami (U17B/3).
Istočasno lahko iz podatkov razberem, da sem jih tudi sama bolj uvajala v njihovo lastno
glasbeno govorico kot pa v metode demonstracije in imitiranja glasbenih vsebin, kar bolj
ustreza konceptu »OSW-a«.
Glede metruma v improvizacijah so se med udeleženimi otroki pokazale največje razlike.
Čeprav so imeli o določeni obravnavani temi vsi enako izhodišče, so v lastnem glasbenem
izražanju uporabili kar se da različne pristope. Deklica, ki je sicer govorila v zbornem jeziku
in si vedno popravila krilo, preden je spregovorila, je igrala v izrazito enakomernem
štiridobnem metrumu (U23A/10); druga deklica, ki je improvizirala skupaj z njo, je
vzpostavila enako metrično strukturo, vendar podatki pravijo, da se vanjo ni vživela. Po drugi
strani je skupina otrok svoje delo izvedla v prostem rubato izvajanju (U23A/11). Za to
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skupino podatki poročajo, da so začeli s skupnim vdihom in končali z očesnim kontaktom v
tihi dinamiki. Iz podobnih primerov je videti, da so se improvizacije sprva izražale glede na
značaj otrok in na izkušnje, pridobljene iz okolja, in da so v poteku mesecev prešle v bolj
primarno obliko glasbenega izražanja in so izkazovale skupna občutenja glasbe (U29B/24).
V pevskih improvizacijah otroci niso izbirali durove tonalitete, kar bi bilo od njih pričakovati
zaradi velikega poznavanja otroških pesmi. Peli so ali besedne izmišljarije na že poznano
melodijo ali pa so izbrali popolnoma svobodno fraziranje izven tonalitete (U2/7), ena izmed
deklic je odpela svojo izmišljarijo v kazoo v dorskem modusu (z enim odstopom na zvišani
spodnji sedmi stopnji) (U23A/8). Vsi pevci so s svojim izvajanjem vedno dosegli čutenja
drugih, kar je še predvsem opazno iz gradiva, pridobljenega iz video posnetkov (U2/12,
U9/17).
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis muziciranja v »OSW-u«:
Gradnja
skupne
zgodbe

metrum v improvizaciji
fraziranje
imitiranje

skupen vdih

izbira načina gradnje
tonaliteta v improvizaciji

Srečanje

prepoznavanje
čutenj

inkorporacija motečih elementov

Glasbena
sintaksa

Preglednica 40: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo muziciranje v »OSW-u« na skupinski ravni raziskave

Specifične parametre za formacijo glasbenega jezika v skupinskem izražanju zgodb kot
odgovor na peto raziskovalno vprašanje pojasnjuje muziciranje v »OSW-u«. Zajema široko
prepleteno področje glasbenih dejavnosti in preko njih sega v samo jedro »OSW-a«. Zaradi te
prepletenosti ga težko analiziramo nepovezanega z drugimi kategorijami in kot tak predstavlja
izrazit hermenevtični značaj.
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Spoznavanje pomenov glasbenega jezika v »OSW-u« skozi interakcije udeleženih
Kako otroci ustvarijo in doživljajo pomen glasbenega jezika, se je v raziskavi najbolje
pokazalo pri pripravi na skupinsko improvizacijo, pri samem izvajanju in končno pri njenem
učinku na poslušalce. Otroci so s skrbnim načrtovanjem glasbenega jezika močno vplivali na
sošolce – poslušalce, vendar le v primeru, ko so izkazovali resnično željo po skupnem
muziciranju, zavzetost za skupno delo in ko so načrtno usmerjali pozornost na parametre
glasbenega jezika v povezavi z lastnimi zvočnimi predstavami (U9/13). Tudi kadar pomeni
glasbenih parametrov med izvajalci in poslušalci niso bili vnaprej dogovorjeni, so poslušalci
reagirali na predstavljeno izvedbo (U9/9, U9/13). Pomen, kot se je v čutenju odkrival
vsakemu posebej, so razlagali z gibnim sodelovanjem, likovnim izražanjem ali z govornim
poročanjem o doživljanju (U8/4, U14/2).
Razvoj improvizacije po skrbno premišljeni pripravi se je odvijal v učinkovito rabo
glasbenega jezika s kombinacijo različnih zvokov glasov, mljaskanja in zavijanja, lastnih
glasbil – predvsem stopal ob različnih načinih stopanja, korakanja ali teka in malih ritmičnih
glasbil (U16/4). Ko so npr. dečki predstavljali fantazijsko potovanje po vesolju in neverjetne
dogodke na posameznih postajah, so močno učinkovali na doživljanje poslušalcev. Izkazalo
se je učinkovito razumevanje pomena glasbenega jezika ali s fizičnimi reakcijami posameznih
udeleženih otrok (U9/13) ali pa z duhovitim besednim opisom, ki razlaga individualno
doživljanje slišane glasbe: »Kako, da si tko špičast igrala?« (U9/9). Ob koncu raziskave se je
v skupini izrazilo močno notranje slišanje glasbe, ki se je izkazalo v gibalnem nakazovanju,ko
so otroci sledili »dirigentu« (U18/2, U18/3). V določnih primerih so otroci dobro sledili,
zgodilo pa se je tudi, da je deček nakazoval po svoji globoki notranji predstavi slišane glasbe
še potem, ko mu nihče ni več sledil. Deček se okolice sploh ni zavedal, ker se je poglobil v
svet zvokov (U18/4).
Pomemben del v raziskavi so predstavljale dejavnosti glasbenega gledališča, v katerih so se še
dodatno izražale sposobnosti otrok pri medpredmetnem povezovanju. Umetniške spodbude so
izbirali predvsem na področju govora, dramatizacije in ustvarjalnega giba in vse povezali v
obliko obogatene glasbene improvizacije. Na začetku raziskave se je največ težav pojavljalo
prav na tem področju, predvidoma zaradi zapletene organizacije ob izbiri vlog, o uporabi
rekvizitov, o časovni dolžini nastopanja pred drugimi (»več« je »boljše«) in pri poročanjih o
izvedenih delih, ki so bila v primerjavi s poročanji o doživljanju drugih dejavnosti precej
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skromnejša (U2/15, U9/5, U9/6, U20A/7). Iz tega sklepam, da se v primerjavi z izključno
glasbenimi in gibalnimi improvizacijami otroci v glasbeno gledališče niso zmogli dobro
vživeti. To se je potrdilo tudi ob poskusih analize po končani izvedbi glasbenega gledališča,
ko so še prevladovali občutki nepovezanosti. Izkazalo se je, da glasba niti sama po sebi niti v
povezavi z drugimi umetnostnimi izrazi ni dovolj »močna«, da bi premagala (pre)velik
pomen, ki ga posamezniki pripisujejo svojim zamislim za izvajanje. Da otroci tudi sicer ne
čutijo potrebe po pripisovanju kakršnegakoli pomena glasbenemu jeziku, ki bi ga lahko
izrazili z besedami, se je pokazalo v primerih doživljanja absolutne glasbe. Takrat so se otroci
Srečali v smislu teorije dialoga, kar jim je bilo dovolj za ugodno počutje in glasbe niso želeli
ubesediti oz. so se le oklevajoče izražali ob opisovanju glasbenih zamisli drugih.
Na začetku raziskave je skupina otrok pogosto razpadala na individuume oz. po teoriji dialoga
v odnose 'jaz-ono'; skupno ustvarjanje je prevečkrat razpadlo zaradi potrebe otrok po
lastništvu, jeze, ležernosti, neustreznih fizičnih kontaktov (U9/2, U9/5, U9/10, U29A/9).
Očitno spremembo, ki sem jo med udeleženci opazila v načinu vključenosti v skupno delo
skozi čas raziskave, lahko pripišem intenzivnemu delovanju po načelih »OSW-a«, v katerem
so otroci doživljali in sprejemali pomen glasbenega jezika. Tak vpliv Orff (2002b, str. 174)
opiše kot »vzgojo za človeka« in se vsebinsko dobro ujema z Bubrovim (2002) konceptom
velikega značaja (U14/7, U27A/2, U27A/6. U27A/9). Prvi dejavnik poudarja vpliv pedagoga,
ki s svojim likom kot glasbenik pritegne udeležence v sodelovanje, drugi govori o celostnem
odzivanju na življenje izza danih, splošno sprejetih norm.
Odprte učne situacije v »OSW-u« so v učnih urah raziskave delovale tako, da so na prvo
mesto postavljale praktično delo v skupini, hkrati pa so podpirale tudi individualizacijo. Kot
izrazit dejavnik »OSW-a« se je pri tem izkazal element tišine, ki se je kot tak izrazil že v
analizah mojega nebesednega sporočanja. V poteku raziskave jo je bilo sicer redko zaznati, a
je imela v trenutkih, ko je prišla do veljave, toliko globlji pomen. Dosledno je do kratke in
intenzivne tišine prišlo v trenutkih, ko so otroci izvedli skupni vdih pred začetkom
skupinskega izvajanja (U23A/8), pogosto pa tudi po doživljajskem poslušanju improvizacij (v
obliki nastopov) udeleženih otrok (U9/1, U9/19, U25A/8). Kot element glasbenega jezika, v
katerem se kaže izrazito medsebojno razumevanje v glasbenem čutenju, se tišina poistoveti z
Bubrovim pomenom molka v teoriji dialoga. Po tej tišina oz. molk drugemu »pušča svobodo«
(Buber, 1995, str. 37) – v primeru delovanja v skupini je bila ta svoboda namenjena
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individualno porabljenemu času, ki ga je vsak posameznik potreboval, da je dosegel stanje
notranje pripravljenosti na glasbeno izvajanje – ali drugače: otroci so uskladili čutenja
glasbenih parametrov. Ko so se začutili v tišini skupnega vdiha ali dopustili, da je izvajanje
improvizacije sošolcev izzvenelo v tišini, so drug drugemu priznali obstoj sodoživljanja drug
ob drugem, čeprav ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati ne z njihove ne z moje strani. Ob
takšnih doživetjih so ob komuniciranju z glasbenim jezikom potrdili zavedanje skupnega
bivanja v skupini in posameznih medsebojnih odnosov, dejavno so sodelovali v
interpretiranju iste glasbe kot pevci, plesalci, instrumentalisti, dirigenti, pripovedovalci in
izmišljeni liki. V določenih situacijah poglobljenega sodelovanja so glasbeni izziv doživljali
tudi s stališča drugega otroka. V primeru (U29B/24), ko je deklica improvizacijo glede na
svoja doživljanja interpretirala kot vesoljski plaz, so otroci povzeli za njo: »Dejmo še enkrat
in vsujmo vesoljski plaz!«, »Dejmo, dejmo, jst bom Jupiter, ker je največji!«. S podobnimi
primeri se je ob koncu raziskave – čeprav ne vedno – izkazovalo dobro prepoznavanje čutenj
drugih udeleženih otrok in prepoznavanje le-teh kot cenjenih, uspešno doseganje dogovorov
in zavzetost pri skupnem delu. Pomeni, ki so jih otroci skozi medsebojne interakcije
pripisovali glasbenemu jeziku, so bili torej plod skupnega čutenja glasbenih elementov in v
večini primerov konkretne narave. S svojim načinom odzivanja so otroci skozi igro
predstavljali lastne interpretacije pomena glasbenega jezika in ga prikazovali kot jezik
prepoznavanja in sprejemanja različnih čutenj – kot jezik Srečanja, ki se izrazi v glasbi z
mnogovrstnim oblikovanjem njenih parametrov.
V spodnji preglednici so prikazane povezave med kodami in kategorije, iz katerih je izpeljan
opis učenja pomenov glasbenega jezika »OSW« skozi interakcije udeleženih:
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Sodelovanje
v skupini

animiranje vseh udeleženih
zavzetost za uspeh zgodbe
instrumentalne glasbe
prepoznavanje čutenj

vrednotenje
glasbenega gledališča

Srečanje

Vrednotenje
glasbenega
jezika

individualizem
fizična bližina

Glasbeno
gledališče

Preglednica 41: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo spoznavanje pomenov glasbenega jezika v»OSW-u«
skozi interakcije udeleženih na skupinski ravni raziskave

Kako udeleženi otroci iz individualnega doživljanja glasbe oblikujejo skupno zgodbo, kar je
tema šestega raziskovalnega vprašanja, razlaga način spoznavanja pomenov glasbenega jezika
v »OSW-u« skozi interakcijo udeležencev. S tem se izrazi odnos med glasbenim jezikom oz.
med slišanimi glasbenimi parametri in učinkom na poslušalca, ki dobi pomen v krepitvi
čustvenih reakcij, kot ga opisuje narativna paradigma.

'Razgovori' z glasbenim jezikom v »OSW-u«
Najbolj izrazito je karakteristike razgovora z glasbenim jezikom in prehoda v skupno zgodbo
zajela kategorija »Sodelovanje v skupini«, ki opisuje tako primere prehoda pri posameznikih
kot tudi skupinsko dinamiko pri glasbenih dejavnosti ob delu v diadah in malih skupinah. V tu
obravnavani sklop se je uvrstila koda »Skupinsko pripovedovanje«, ki kaže strategije, ki so jih
otroci uporabljali pri poročanju o izvedenih glasbenih dejavnostih. Pokazali so se trije izraziti
načini. Pri prvem se povezanost med njimi ne pokaže, saj niso izkazali nobenega interesa po
sodelovanju, drugi način kaže določeno mero tolerantnosti, tretji način prikazuje usklajenost
pri pripovedovanju. V zadnji skupini se je izkazalo, da je poročanje o skupnih doživetjih
zahtevno, da bi torej otroci potrebovali več urjenja, in predvsem, da sta vpliv in moč okolja v
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določenem primeru tako močna, da prekrijeta spomin na doživljanje ob skupnem muziciranju
(U9/7, U20A/7, U9/12). Moč okolja se je pokazala tudi pri neotroškem načinu vživljanja v
igro v primeru, ko je deklica, namesto da bi se (tako kot ostali otroci) vživela v »glasbeno
džunglo«, raje razmišljala o možnosti, da bi se nekoč v prihodnosti zares spremenila iz
deklice v kaj drugega. Primer kaže na popolno odsotnost Srečanja, v katerem bi prevladala
doživljanja ob skupnem čutenju glasbe in veselje ob skupnem raziskovanju zvokov, ki ga je
bilo v tistem trenutku mogoče zaznati pri vseh ostalih otrocih (U18A/11).
Izkušnje iz okolja so vplivale tudi na dogodke, ki jih opisuje kategorija »Prilagajanje na
razmere učenja in poučevanja«. Zaradi njih je bila v času raziskave pogosto otežena pot do
skupnega doživljanja pri prehodih iz individualne v skupinsko zgodbo; zunanje distrakcije, na
katere nismo imeli vpliva, so se odrazile v motnjah doživetega izvajanja glasbenih dejavnosti
v učnih urah oz. v izstopanju posameznikov iz ustvarjalnega procesa gradnje skupne zgodbe
(U2/1, U5/1, U5/2, U8/6, U1578, U16/8, U22B/5, U23A/4, U28A/3). Kot pomembna
dejavnika, ki vstopata v formacijo glasbenega jezika v »OSW-u«u, so se izkazali elementi
teorije dialoga, ki govorijo o načinu razgovorov z glasbenim jezikom v skupini (U8/4, U16/8,
U23A/8, U23B/10) in pripisovanju pomena tem razgovorom skozi interakcijo udeleženih
otrok (U2/12, U9/9, U18A/11, U28B/1). Oboje je vsebinsko zajeto v Bubrovem (1995) pojmu
Srečanje, ki ga skozi vso študijo navajam kot pojem, v katerem sprejemamo drugega (v
primeru te raziskave soudeleženega v »OSW-u«) neposredno, brez kakršnihkoli ovir. Brez
brezpogojnega pripoznavanja bi bili razgovori z glasbenim jezikom v »OSW-u« okrnjeni.
Podobno o neposrednosti trdi tudi Jungmairjeva (2003), ki o njej govori kot o pogoju za
uspešno muziciranje.
Še bolj se je zmožnost ali nezmožnost doseganja skupnih čutenj ob izvajanju glasbe in
skupnih zgodb izkazala pri dejavnosti glasbenega gledališča. Že v zgornjem odstavku
opisujem, kako so se nekateri otroci sporekli glede rabe rekvizitov in jih glasba sama po sebi
ni »vključila« v doživljanje, tu pa dodajam, kako so kasneje duhovito opremili zgodbe z
elementi glasbenega jezika. Pri tem so uporabljali elementarne glasbene prvine, kot si sledijo
v konceptu »OSW« – od različnih oblik rabe glasu in lastnih glasbil do instrumentalne igre ob
gibanju. Primeri tako ustvarjene glasbe kažejo na t. i. programsko glasbo, v kateri so otroci
glasbo podredili drugi vsebini in so svojo zgodbo (le) ozvočili (U9/19).
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Iz zapisanega je videti, da otroci (še) niso bili zmožni razgovora s čistim, abstraktnim
glasbenim jezikom, kar povezujem z njihovo starostjo oz. razvojem abstrakcije v naslednjem
razvojnem obdobju. Čeprav so bili še na poti do rabe glasbenega jezika, pa je bilo mogoče v
določenih trenutkih zaznati posamezne glasbene komunikacije, v katerih so posamezniki
navezali stik in povedli skupino proti skupno ustvarjeni glasbeni zgodbi.
Sodelovanje
v skupini

Srečanje

vpliv in moč okolja

skupinsko pripovedovanje
prevzemanje zamisli drugih

zunanje distrakcije
udeleženkin strah

doseganje dogovorov
ozvočenje zgodbe

Glasbeno
gledališče

Glasbena
semantika

Prilagajanje
razmeram
učenja in
poučevanja

Preglednica 42: Pregled kod in kategorij, ki pojasnjujejo razgovore z glasbenim jezikom v »OSW-u« na skupinski
ravni raziskave kot odgovor na sedmo raziskovalno vprašanje

O doživljanjih pri prehodih iz individualne v skupinsko zgodbo z vidika skupine oz. načina
sodelovanja med udeleženimi sprašuje sedmo raziskovalno vprašanje. Odgovor dajejo
kategorije, ki se med seboj povezujejo v različnih zvezah, medtem ko se posledičnost izkaže
le pri izrazito negativnem vplivu zunanjih distrakcij v učnih urah. Zaradi njih se prekine tok
doživljanja glasbenih dejavnosti in povzroči razpad skupine otrok kot celote. S tem se poudari
pomen mirnega okolja in občutka varnosti v skupini.
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6.8 ANALIZA MULTIKULTURNE FENOMENOLOŠKE ŠTUDIJE

Z odgovori na delno strukturiran vprašalnik sem želela preko tujih udeleženih orffovih
pedagoginj globlje uvideti tista področja »OSW-a«, ki so se razvila kot rezultati v predhodno
opravljenem kodiranju v fenomenološki študiji na prvoosebni, individualni ter skupinski ravni
in se hkrati navezujejo na raziskovalni vprašanji na multikulturni ravni raziskave (RV8 in
RV9). S tem sem želela doseči peti zastavljeni cilj (C5) celotne študije, s katerim sem skušala
čim bolje spoznati in opisati doživetja ob izražanju z glasbenim jezikom v »OSW-u« z ozirom
na dialoške razsežnosti brez vplivov določenega kulturnega okvira.
V vprašalnik sem uvrstila pet vprašanj z več podvprašanji. V prvem delu vprašalnika so
udeležene orffove pedagoginje opisale lasten položaj v skupini, v kateri delujejo, in navedle
svoja spoznanja o glasbenem jeziku. V nadaljevanju so opisovale delo pri skupinskih
improvizacijah z ozirom na:
-

rabo glasbenega jezika,

-

načela »OSW«,

-

razgovore po improvizacijah,

-

manj motivirane udeležene v skupini,

-

empatijo, ki jo – če jo – čutijo med delom pri sebi oz. med udeleženimi.

V zaključnem delu vprašalnika so udeležene orffove pedagoginje opisale vpliv »OSW-a« na
njihovo učiteljsko držo.
Grupiranje odgovorov je izvršeno tako, da vsaka skupina odgovorov predstavlja ločeno enoto.
V njej so tako s strani udeleženih orffovih pedagoginj opisani določeni vidiki »OSW-a«, ki so
si v vsebini podobni ali celo enaki69. Ob pregledovanju posameznih enot sem spoznavala,
kako dobljene skupine odgovorov pojasnjujejo medkulturno raven raziskave, in odgovorila na
osmo in deveto raziskovalno vprašanje.

69

Pričakovala sem, da se bodo v analizi odgovorov med različnimi strokovnjaki pojavila tudi nasprotna stališča,
mnenja ter pogledi na »OSW«, vendar se to ni zgodilo.
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6.8.1 GRUPIRANJE PODATKOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ODPRTEGA TIPA

Odgovore na vprašanja sem grupirala glede na podobnost oz. različnost v vsebini, s čimer sem
ustvarila pregled pojmov, s katerimi tuje udeležene orffove pedagoginje opisujejo, kako (če)
nanje kot učiteljice vpliva način dela po »OSW-u« in kako udeleženke v njihovih skupinah
doživljajo prehode iz individualnega izražanja z glasbenim jezikom k skupnemu oblikovanju
glasbenih zgodb. S tako dobljenimi podatki sem odgovorila na osmo in deveto raziskovalno
vprašanje.
Kadar v analizi delno strukturiranega vprašalnika citiram odlomke odgovorov iz
vprašalnikov, uporabljam številčno označevanje udeleženih orffovih pedagoginj. Za
zagotavljanje njihove anonimnosti sem namreč vse prejete vprašalnike v naključnem vrstnem
redu oštevilčila, z istimi številkami označujem tudi odgovore.
a. Na vprašanje, kako bi orffovi pedagogi opisali svoje mesto v skupini, v kateri delujejo, so
izmed štirih možnih odgovorov70 vse udeleženke izbrale odgovor 'prva med enakimi'. Ena
izmed udeleženk ga je preimenovala v drugačno formulacijo: 'pobudnica glasbenih
dejavnosti, ki v skupini vzpostavlja spoštovanje in empatijo' (14) (in se s tem nevede
dotaknila že tudi vsebine naslednjih vprašanj). Med razlagami odgovora sem našla
preprosto: »Zelo mi je všeč ta formulacija!« (3) in več širokih orisov: »Prvi med enakimi
je vrsta voditelja, ki nudi varno okolje in podporo udeleženim, po »OSW-u« sodeluje z
otroki in drugimi, prevzema pobudo, je prijazen … Tak učitelj je otrokom vzor, začutijo
naj, da so v skupini vsi enakovredni.« (7) in »… je včasih prijatelj, včasih voditelj in
včasih moderator iskrivih otroških zamisli.« (1) Ali pa: »Vedno skušam biti prijateljska.
Kadar pa pridejo težave, reagiram 'klasično' – če pa naše glasbene ideje spet prodrejo na
površje in če otroci ohranijo zdravo 'mejo' – gre lahko naprej zelo imenitno!« (9) Ena
udeleženka je razložila konkretne naloge, ki si jih zastavlja kot 'prva med enakimi': »... pri
improvizaciji vodim z odmerjanjem strukture in svobode, dajem prostor za raziskovanje
osebnega izraza glasbenega jezika; ko določam naloge, vedno vključujem vidik
empatičnih čutenj… // Opazujem posameznike in ostajam v kontaktu z njimi.« (13) Kot
70

Udeleženke so določale svoje mesto v skupini med štirimi možnimi odgovori, ki so bili: prijatelj, prvi med
enakimi, 'klasični' učitelj in drugo.
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odgovor, v katerem je kratko povzeta misel večine ostalih dogovorov, navajam
naslednjega: »Orffov pedagog mora razvijati otrokovo samopodobo in samozaupanje ter
hkrati imeti (prikrit) nadzor nad dogajanjem celotnega procesa.« (15)
b. Na vprašanje o glasbenem jeziku večina odgovorov poudarja njegov pomen kot način
komunikacije s karakteristično vsebino in specifičnimi dejavniki »OSW-a«. Odgovori so
grupirani v tri skupine, ker se je izkazalo, da so razlage tega vprašanja kompleksne narave.
V prvi skupini dogovorov, ki sporočajo, kakšno vsebino udeležene orffove pedagoginje
pripisujejo glasbenemu jeziku, se je izkazala izrazita svojskost in raznolikost mnenj.
Nekatere so opisale rabo glasbenih parametrov, ki po njihovem mnenju opredeljujejo
»OSW«: »Tonika, dominanta, crescendo, igra odmevov, glasbena vprašanja in dogovori«
(12), »… način komuniciranja vsepovsod… » (4), »… posnemanje, rondo, glasbena
vprašanja – odgovori, AB oblika …« (9) in »… lastna glasbila, gibanje.« (9). Druge so v
odgovorih podale svoje osebne opredelitve vsebine glasbenega jezika: »Moja lastna
uresničitev reda v melodiji, ritmu, tempu, izraznosti …« (11) in opisale glasbeni jezik kot
posamezniku

lasten

izraz:

»Osebne

značilnosti:

ustvarjalnost, biopsihosocialne

zmožnosti« (1) ali kratko navedle: »Vsa improvizacija je komunikacija čutenj.« (14)

Posnemanje, rondo, glasbena vprašanja – odgovori, AB oblika …
(15)
Tonika, dominanta,
crescendo, igra odmevov,
glasbena vprašanja in
odgovori (12)

Raba glasbenih
parametrov

VSEBINA GLASBENGA JEZIKA

Osebne značilnosti;
ustvarjalnost,
biopsihosocialne
zmožnosti (1)

Moja lastna
uresničitev reda v
melodiji, ritmu, tempu,
izraznosti … (11)

Osebne opredelitve
vsebine

Vsa improvizacija je komunikacija čutenj.
(14)

Poslušanje izkustva (7)

Preglednica 43: Izid grupiranja odgovorov o vsebini glasbenega jezika v »OSW-u«
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V drugi skupini odgovorov so se v postopku grupiranja zbrali odgovori, ki poročajo o
pripisovanju pomena glasbenemu jeziku v »OSW-u«. Znotraj te skupine se odgovori delijo
na dve področji. Prvo govori o njem kot o jeziku doživljanj: »Različni načini izražanja
čutenj in povezovanja z drugimi // Izrazim sebe, doživim in sprejmem druge.« (6), »Širok
jezik, bogat v oblikah, čustvih, barvah; omogoča izražanje najglobljih čutenj in stanj
uma.« (5), »Red in lepota sobivanja …« (11), »Obogatitev osebnih izkušenj.« (2),
»Izražanje čutenj z glasbenimi elementi.« (8), »Jezik čustev in občutij; veselje in žalost,
navdušenje, pozornost, drama, gibanje in nadzor vsega tega; harmonija vseh okoli nas
…« (1), »Je bolj občutljiv 'mehkejši'; osrečuje me, če razumem in prejemam različne
spodbude od drugih.« (3) Drugo področje, ki se je pokazalo v grupiranju odgovorov glede
pripisovanja pomenov glasbenemu jeziku, so osebne formulacije udeleženk: »Zmožnost
prenosa misli na oseben način izražanja.« (13), »Odlično sredstvo za komuniciranje z
osebami z motnjami govora, z osebami z motnjami avtističnega spektra ipd.« (7),
»Sredstvo za prenašanje idej in čustev, misli.« in »… // splošna pravila, če hočemo
spoznati glasbo v sobivanju kot socialna bitja.« (10), »… pomeni razumeti poslušanje in
muziciranje – splošna pravila, če hočemo spoznati glasbo v sobivanju kot socialna bitja.«
(5) ter zadnja definicija v bolj strukturirani obliki: »Nebesedni jezik: glas, zvok … / in vse,
kar proizvaja zvoke, šume, tudi telo … // socialni vidik: jaz – partner // abstraktni vidik:
glasbeni parametri // konkretni vidik: »slike, spomini, čutenja« (15).
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Različni načini izražanja čutenj in
povezovanja z drugimi//
Izrazim sebe, doživim in sprejmem
druge ... (6)

Širok jezik, bogat v
oblikah, čustvih, barvah.
Omogoča izražanje
najglobljih čutenj in stanj
uma. (5)

Obogatitev
osebnih
izkušenj. (2)

Izražanje čutenj z
glasbenimi
elementi. (8)

Jezik doživljanja

Red in lepota sobivanja. (11)

Jezik čustev in občutij:
veselje - žalost,
navdušenje, pozornost,
drama, gibanje in
nadzor tega; harmonija
vseh okoli nas … (1)
Je bolj občutljiv,
'mehkejši'; osrečuje me,
če razumem in
prejemam različne
spodbude od drugih. (3)

PRIPISOVANJE POMENA GLASBENEMU JEZIKU

Sredstvo za
prenašanje
idej in čustev,
misli. (10)
… pomeni
razumeti
poslušanje in
muziciranje splošna pravila,
če hočemo
spoznati glasbo
v sobivanju kot
socialna bitja.
(6)

Osebne
opredelitve
pomena

Nebesedni jezik: glas, zvok… in
vse, kar proizvaja zvoke, šume,
tudi telo … //
socialni vidik: jaz - partner //
abstraktni vidik: glasbeni
parametri //
konkretni vidik: slike, spomini,
čutenja. (15)

Zmožnost
prenosa misli na
oseben način
izražanja. (13)
Odlično
sredstvo za
komuniciranje
z osebami z
motnjami
govora, u
osebami z
motnjami
avtističnega
spektra ipd. (7)

Preglednica 44: Izid grupiranja odgovorov o pripisovanju pomena glasbenem jeziku v »OSW-u«

Preostali odgovori so se grupirali v večjo skupino, ki opisuje komuniciranje v glasbenem
jeziku. Dve udeleženiki sta za razliko od vseh drugih poročali samo o rezultatih
komuniciranja z glasbenim jezikom: »Prijeten prostor, kamor vstopiš in/da se počutiš
sprejet s svojim doživljanjem istega glasbenega dogajanja.« (8) in drugi odgovor v
povezavi z doživljanjem otrok: »Daje moč! Celo najmlajši razumejo! Ni razlike med
izvajalci!« (3). Prav tako dva odgovora komuniciranje navežeta na strukturo udeleženih v
njej: »… //radio – taksist, babica – vnučki …« (9) in »… //dom, šola, javne površine,
koncerti, multimedia …« (2).
Vseh preostalih enajst odgovorov poroča o glasbenem jeziku kot doživljanju. Lahko gre
za doživljanje abstraktnih pojmov – glasbenih parametrov: »Čutenje in razmišljanje z
glasbenimi parametri.« (1) in »Komunikacija v ritmu, z vokalom, melodijo, (tonsko)
barvo, dinamiko – vse to za izražanje čustev.« (4) ali poseben način sprejemanja okolja:
»(glasbeni jezik komunicira) čustva, a tudi dogodke iz življenja; naravo, družbo, pouk … v
177

Zalar, K. (2014). Narativne in dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«.

občutljivi izrazni obliki.« (10), »Razpoloženje, čustva, sanje, želje, celo namere po
dejanjih.« (12). Udeleženke so opisale komuniciranje v glasbenem jeziku tudi kot
izkazovanje osebnih čutenj: »Čustva, čutenja, razpoloženje …« (13), »Vsa čutenja in
misli.« (5) in »Fantazijo, razpoloženje.« (6)
Prijeten prostor, kamor
vstopiš in/da se počutiš
sprejet s svojim
doživljanjem istega
glasbenega dogajanja. (8)

Rezultati
komuniciranja

Daje moč! Celo
najmlajši začutijo!
Med izvajalci ni
razlik! (3)

Dirigent - orkester občinstvo // učitelj učenec // radio –
taksist // babica vnučki … (9)

Odvisno od
udeleženih

KOMUNICIRANJE V GLASBENEM JEZIKU

Komunikacija v
različnih okoljih:
dom, šola, javne
površine, koncerti,
multimedia … (2)

Doživljanje
Razpoloženje,
čustva, sanje, želje,
celo namere po
dejanjih. (12)

Čustva, a tudi
dogodke iz življenja;
narava, družba, pouk
… v občutljivi izrazni
obliki. (10)

okolja

glasbenih
parametrov

osebnih čutenj

Čustva, čutenja,
razpoloženje …
(13)

Vsa čutenja in misli (5)

Fantazijo, razpoloženje … (6)

Komunikacija v
ritmu, z vokalom,
melodijo, barvo,
dinamiko – vse to
za izražanje
čustev. (4)

Čutenje in
razmišljanje z
glasbenimi
parametri. (1)

Preglednica 45: Izid grupiranja odgovorov o komuniciranju z glasbenim jezikom v »OSW-u«
.

c. Nadaljnji odgovori v vprašalniku pojasnjujejo vprašanja v povezavi z improvizacijo kot
osnovno glasbeno dejavnostjo v »OSW-u« in z glasbenimi parametri, ki se pojavljajo v
njej. Prav tako poročajo o načinu pogovora o improvizaciji in načinu prenosa načel v
orffovo skupino.
Pri grupiranju odgovorov na vprašanje o glasbenih parametrih pri improvizaciji največjo
skupino predstavlja odgovor: ritem. Devet izmed petnajstih udeleženih orffovih
pedagoginj je poročalo, da je izhodišče njihovega dela pri improvizaciji v ritmu: »Ritem je
najmočnejši; lastna glasbila, petje, gib, ples …« (1), »predvsem ritmična improvizacija
…« (5), »Metrum / skupni utrip in nato tempo, rondo, solo – tutti, pentatonika …« (6),
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»Ritmični motivi in artikulacija, tempo, rondo« (7), »Ritem in gibanje …« (9), »Otroška
ritmizirana besedila …« (10), »Ritem in njegov tok, enakomeren utrip in menjave, hitrost
izvajanja, poudarki, zvoki, toni, šumi, dinamika, tonska barva predmetov, glasbil …//
različni ritmični vzorci …« (12), »Ritem, govor, gib, zvok - ton …« (14) in »Ritmični
motivi, tempo, dinamika …« (15) Ena udeleženka je za izhodišče navedla glasbeno obliko:
»AB rondo« (13), ena glasbene zgodbe, ki jih udeleženi gradijo skozi improvizacijo:
»Začnejo s pripovedovanjem zgodbic; oponašajo zvoke …// gibanje, slikanje, glasbila, vse
je naenkrat zraven.« (2) in ena nastope: »Uspeh se je pokazal z opazovanjem nastopov. 95
% vseh šestletnikov poje intonančno zanesljivo potem, ko smo v kurikulum uvedli
improviziranje po načelu ʼOSWʼ.« Ostale udeleženke so podale svoje mnenje kot npr.
»Toliko je možnosti! Moram biti zelo odprte glave, da vse pripravim.« (11)
Odgovori na vprašanje o glasbeni semantiki oz. o iskanju vsebine v improvizaciji povedo,
da večina orffovih pedagoginj – skupaj z udeleženci v njihovih skupinah – pomena sploh
ne iščejo in ravnajo z glasbenim jezikom kot samostojnim medijem komuniciranja brez
potrebe po »prevajanju« v govorjeni jezik. Največjo skupino odgovorov po grupiranju
torej predstavljajo odgovori: »Pomena v glasbi ne iščemo.« (2) (4) (5) (7) (9) (11) (12)
(15). Nekatere se pomena dotaknejo le obrobno: »Včasih zgradimo glasbeno zgodbo iz
tega doživljanja.« (8) in »Tu pa tam vsebina zraste iz improvizacije.«, (10) drugi so na to
vprašanje odgovarjale bolj kot iskanje možnosti za izražanje doživljanja: »Otroci se
izrazijo skozi ritem.« (3), »Po desetletjih študija klasične glasbe zdaj uživam (v glasbenem
izražanju) tu!« Dva odgovora povežeta vsebino z gibom, ki ga lahko fizično opazujemo:
»Z gibanjem, kot ga vidimo.« (14) in »Skozi gibanje in lastna glasbila, ples …« (1) Ena
orffova pedagoginja je podala delček svoje življenjske zgodbe: »Vsebino glasbenega
jezika sem spoznala intuitivno; sledila sem vzdušju ustvarjenega (pred mano in z menoj)
in počasi sprejemala majhne uvide v besede (in podobne ritmične vsebine), ki so me
uvedle v nadaljnjo improvizacijo.« (6). Ena udeleženka pri pomenu izhaja iz medosebnih
odnosov: »Zame je pomen glasbenega jezika način spoštovanja oz. izražanje spoštovanja;
npr. da igramo glasbeni gozd, se osredotočimo na zvok, obliko, prepletenost korenin,
debel, vej, listov, sončnih žarkov, ujetih v liste, roso, je gozd svetel, temen? In to
prikažemo spoštljivo drug v drugem z glasbeno komunikacijo.« (13)
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Odgovore na vprašanja o načinu posredovanja načel »OSW« v skupinsko improvizacijo
sem grupirala tako, da sem oblikovala šest skupin:
-

holistični pristop se izkazuje v odgovorih: »Zelo uspešno! Uporabljam ritem, gib, ples,
glasbila, čisto vse naenkrat.« (5), »Uspešno, ker je začetek ur z različnimi izraznimi
sredstvi in načini dela …« (10) in »Govor gre v gibanje, to v ritem … in obratno …
besede v akcijo in kompozicijo …« (13);

-

elementiranje se kaže v odgovorih: »Z uvajanjem začetnih oblik za 'nekaj', kar kasneje
otroci sami vstavijo v glasbo.« (4), »Z raziskovanjem, preizkušanjem, izkušanjem, z
nudenjem možnosti, da bi skozi duh sodelovanja vsak otrok odkril svoj glasbeni element.«
(9), »S sestavljanjem motivov lastnih glasbil, govora, tonskih vrst, kot je pentatonika ….«
(11);

-

raba giba se izraža v odgovorih: »V skupini začenjam z gibanjem in iskanjem možnosti
povezovanja gibanja z drugimi elementi …« (1), »Gibanje in lastna glasbila, besede, s
katerimi začnejo otroci izvajati ostinatne motive …« (3);

-

pomen igre izpostavlja le ena orffova pedagoginja: »V igri se začnejo otroci zavedati tega
koncepta …« (15);

-

poudarek na medosebnih odnosih se izkaže v odgovorih: »Spoštovanje je zelo pomembno;
ni napačnih odgovorov, so le različni.« in »Človeški vidik je začetna točka, obstoj
posameznika v skupini je podlaga delu …// izdelek je že proces improvizacije,

v

improvizaciji je oseba v posebnem položaju …« (14);
-

domišljija kot način uvajanja načel »OSW« je opisana tako: »Grem skozi domišljijo, da se
povežem v glasbenih vajah z navdihom iz 'drugega sveta'; integriram pesništvo, vizualne
umetnosti, ples; to vedno pomaga, da ne ostaneš preveč 'klasičen'. Ne morem biti ' OSW'
brez improvizacijskih elementov, tako da je lahko rezultat vedno od sile nepričakovan!«
(8).
Vprašanja, če udeleženi orffovi pedagogi vodijo po izvedeni improvizaciji kakršenkoli
pogovor, je bilo preprosto grupirati, ker so udeleženke odgovarjale z »Ne« (2), (9), (11),
(14), z »Da« (16) in »Z majhnimi otroki ne, s študenti (odraslimi, starejšimi) da.« (4), (5),
(10), (12), (13), (15). Ena udeleženka je zapisala odločitev, da bo vodila razgovore v
bodoče, ker je na podlagi tega vprašalnika začela globlje razmišljati o »OSW-u«. (3)
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Vse udeleženke so enotne v odgovorih, ki poročajo o vsebini pogovorov (če jih izvajajo)
po izvedenih improvizacijah – v vseh sem zasledila izrazit pozitivni naboj:
-

Srečo, veselje, presenečenje nad uspehom izražajo odgovori: »So srečni zaradi novih
izkušenj in možnosti, da pokažejo svoje drugim.« (1), »Veseli so, da pokažejo svoje ideje,
da imajo to možnost.« (3), »Se dobro počutijo, so presenečeni, kako veliko idej znajo
odkriti, vedno nekaj novega o sebi se naučijo, kaj lahko v prihodnost delajo boljše, o
svojih lastnih zmožnostih.« (4). »… // o njihovih doživljanjih spominih, domišljiji; pustim
jim pripovedovati zgodbe in reflektirati učne ure.« (6)

-

Zabavo izpostavljata naslednja odgovora: »Je zabava, 'fun' to je moje! To sem sam
ustvaril!« (13) in »Delajo okusne šale (ang. tastefull jokes) med seboj, radi delajo, kar je
'cool'. Pogosto v pogovor vključijo naivno preproste, čudovite stvari!« (8)

-

Zavedanje udeleženosti v improvizaciji je podala ena udeleženka: »… // vedo, kdaj so v
skupni improvizaciji in kdaj 'padejo' ven.« (9)

d. Odgovori v nadaljevanju razlagajo vprašanja o empatiji v »OSW-u«: koliko je čutijo same
udeležene orffove pedagoginje, koliko je začutijo med udeleženimi v skupinah in
nazadnje o pomembnosti empatije v »OSW-u« na splošno.
Prav vse udeležene orffovove pedagoginje so menile, da čutijo veliko empatije. Navajam
nekaj najbolj tipičnih odgovorov: »Vedno, kadar smo z otroki, predvsem v glasbeni
interakciji, diskusiji, komuniciranju in igri … // je spoštovanje otroka in med seboj.« (2),
»Sem primer empatije; se o tem pogovarjam s študenti.« (4), preprosto »Seveda!«, (7)
»Veliko, vendar o tem ne razmišljam, ker se običajno zabavamo.« (1), »Veliko, tudi oni do
mene; je vzajemno. Sicer bi bilo nemogoče delati in nemogoče poučevati; to je
neizogibalno, če želimo komunicirati z glasbili, petjem, brez empatije ni komuniciranja.«
(6) in nenazadnje: »Celo srce dam!« (11) Ena udeleženka ima namen še delati na
izboljšanju empatičnih čutenj pri sebi: »Vem, da moram delati na tem; včasih mislim, da
mi morajo slediti, da morajo izpolniti moja pričakovanja …, res moram izboljšati mojo
empatijo.« (8)
Pri vprašanju o empatiji med otroki so se odgovori grupirali v tri skupine, pri tem pa je en
odgovor ostal izven teh skupin, neuvrščen; je edini, ki poroča o negativnem stanju: »Ni je
ravno veliko.« (15)
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-

Dva odgovora sta pozitivna: »Se ne smejejo drugim, se ne borijo, pomagajo in
sodelujejo.« (8) in »Otroci se tudi podpirajo med seboj.« (10)

-

Prav tako dva odgovora poročata o izražanju empatije po potrebi: »Če je potrebno.« in
»Želela bi si več empatije; triletniki iz velikih družin so res dobri v tem.« (7)

-

Večina odgovorov se je zbrala v skupini, v kateri udeležene orffove pedagoginje poročajo,
da je izražanje empatije lahko tudi rezultat načrtnega dela med otroki npr: »Jih spodbujam
skozi poslušanje, koordinacijo dela in sodelovanje.« (2), »Nekateri veliko; ostali se
morajo še naučiti tega – trudim se z njimi.« (3), »Govorim jim: Ja,odprite um, ušesa in
srca! Najprej jih moram sama naučiti poslušati in spoštovati, da potem oni spoštujejo
druge.« (5), »Če jo jaz pokažem, jo imajo tudi oni.« (9) in še »Poskušam biti občutljiva na
nadarjenost, kakršnokoli že imajo in ki jo lahko dajo; izvleči želim 'vire' iz posameznikov;
jim dati zavest, da lahko dajejo drugim.« (12)
Vse udeleženke trdijo, da je empatija zelo pomemben element »OSW-a«, npr. »Absolutno!
To je kriterij za dobrega učitelja!!« (3), »Empatija je pomembna, seveda! Empatija je 50
% vsega »OSW-a«, – v medsebojnih odnosih je pomembno začutiti trenutek in situacijo, v
kateri se trenutno nahaja otrok.« (6), »Čutim jo kot izziv za mojo strokovnost; 'OSW ' je
interaktiven in primeren za adaptacijo v vseh časih in prostorih, empatija pa je vezivno
tkivo teh prilagoditev.« (7)
Na vprašanje o načinu, ki ga uporabijo, da se vzpostavi v skupini spoštovanje, niso
odgovorile vsi udeležene orffove pedagognje. Uvrstila sem dva odgovora pod 'klasični'
način: »Meni je jasno, kako se morajo spoštovati; iz igre in drugih dejavnosti so
izključeni, če ne spoštujejo drugih. Potem ko tiho sedijo drugje, se lahko vedno vključijo
nazaj; prej so sicer vedno opozorjeni.« (3) in »Naredim stroga pravila, kako uporabljati
glasbila; motenj ne toleriram, vsi se ustavimo z dejavnostjo.« (15) in dva odgovora pod
'osebni' način: »Trudim se vsakemu dopustiti osebni čustveni prostor in pokazati drugim,
kako pomembno ga je spoštovati.« (5) in »Vedno smo v enki poziciji, vsi se poslušamo
med seboj.« (1) Zadnji odgovor je bolj izražanje mnenja kot poročanje o načinu: »Glasbo
delamo vsi, pokvari jo pa lahko en sam …« (13)

e. Vse udeleženke poročajo, da so že delale z manj ali nezainteresiranimi udeleženimi, tako
da so na vprašanje o tem problemu vse odgovorile pritrdilno. Grupiranje se je izteklo v
treh skupinah:
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-

Postopno vključevanje manj ali nezainteresiranih: »Predvsem najstniki imajo težave, a se
sčasoma vključijo in se stopijo s skupino, zavzamejo svoje mesto in pokažejo svoje
najboljše zmožnosti.« (1), »Ja, poskušam jih vključiti korak za korakom: v glasbo s
spreminjanjem razpoloženj, iskanjem skupnih pojavov, delov, potez v značaju glasbe,
značilnosti …« (4), »Ja, s časom jih pritegnejo glasbila in začnejo interakcije in led se
stopi.« (6), »Starši jih silijo celo leto, drugo leto je že boljše; vključijo se in se prilagodijo
skupini.« (11)

-

Osebne izkušnje glede na vloženi trud: »Bilo je težko; porabila sem več energije; moram
biti potrpežljiva in z glasbenimi dejavnostmi prepričati.« (3), »Ja, veliko jih je najstnikov;
pa tudi odrasli s posebnimi potrebami. ' OSW ' je bil čudovit način skupaj z njimi poiskati
njihove skrite misli, čustva in odkrivanje mentalnih in čustvenih blokad.« (5), »Tako zelo
sem bila utrujena.« (12), »Ja, a je zelo težko; včasih sem demotivirana.« (10), »'OSW' je v
redu, ker je raznolik, ideje so dobre in ker se izraža na mnogo načinov; če eno ne gre,
kombiniramo z drugim. Recepta pa ni.« (15)

-

Osebne izkušnje glede delovanja v razredu: »Ustavila sem delo in smo nadaljevali na
'klasični' način – ampak sem vmes pozabila na to in sem spet vpadla v ' OSW ' – kjer se
znam odpreti in doživljati pouk.« (9), »… // sem vztrajala tiho in konstantno – včasih sem
bila zelo stroga! Bila sem tudi razočarana, a sem se potem naučila delati naprej na ta
način … Sem pa vesela, da imam možnost delati tudi s petletniki, in to je zame kot velika
nagrada. Mislim, da je 'OSW' vedno primeren in zelo pomemben.« (2), »Zelo težko je
včasih. Komaj sem začela … čez 10 minut je želel otrok kar oditi. 'A lahko grem?' je
vprašal. Dodelila sem ga k 'tehnični oskrbi' glasbil in počasi, počasi je začel preizkušati
zvoke.« (4), »Manj pomeni več, a je to tako trdo delo v razredu!« (8)

f.

Na vprašanje, če in kako »OSW« vpliva na pedagoško držo udeleženih orffovih
pedagoginj, so se vse udeleženke (razen dveh, ki nista odgovorili na vprašanje) razpisale o
svojem osebnem življenju oz. o vplivu »OSW-a« na njihovo osebno življenje. Iz tega bi
lahko sklepali, da udeleženke pri sebi ne ločujejo med likom orffovega pedagoga in likom
sebe, kot se pojavlja v zasebnem življenju – oz. da je drža orffovega pedagoga skrajno
povezana s splošnim načinom doživljanja življenja ne glede na okoliščine. Iz tega razloga
sem pri grupiranju odgovorov kot podnapis vprašanja navedla besedno zvezo »način
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življenja«, torej: »vpliv 'OSW' na orffove pedagoge – način življenja«. Skozi postopek
grupiranja se je oblikovalo šest skupin:
-

Zabava: »Razvil se je moj način holističnega poučevanja, se pa še bolj zabavam pri delu!
Že po naravi se 'na full' zabavam, tako da me 'OSW' niti ni preveč spremenil, haha ...«
(15)

-

Samozaupanje: »Ogromna sprememba! Našla sem sebe in svoje samozaupanje, identiteto
in svoje mesto na svetu! In najboljše prijatelje! 'OSW' je empatija, ustvarjalnost in
zmožnost biti klovn ali vodja ali slon – vse lahko narediš iz sebe!« (10)

-

Svoboda: »Moje življenje se je spremenilo, počutim se svobodno; povrhu vsega pa lahko
tudi sama izbiram načine poučevanja in – zame zelo pomembno, ker ne znam dobro tujih
jezikov – komuniciram z mnogimi ljudmi v glasbenem jeziku.« (13), »Bila sem pevka in
pianistka, 'OSW' pa mi je odprl nov svet improvizacije; celo klavir je postal drugačen!
Celo moje življenje je drugačno, odprla sem sebe in moje srce.« (11), »'OSW' ogreje moje
srce, dviguje moje misli, premika moje telo. Počutim se zelo živo, odkar delam z 'OSW'. //
Moje življenje z 'OSW'se je razprostrlo ...« (9) in »Počutim se, kot da se ne bi starala – saj
bi zaradi 'klasičnega' načina poučevanja že skoraj postala 'staro usnje'. Zdaj sem vesela,
moje življenje je izpolnjeno ...« (7)

-

Navzočnost: »Skušam napredovati in razviti samo sebe // vsak trenutek življenja skušam
narediti zares doživet in s tem prijeten – zato, ker sem odkrila tradicionalno kitajsko
medicino, katere koncept sem nemudoma povezala z 'OSW' – tam glede zdravja in tu v
navzočnosti (so)bivanja // vsak del mojega življenja bi moral biti en kos velike celote ...«
(5) in »(OSW) … je artikulacija mojega telesa v plesu … grem od vtisov do izražanja …
prakticiram biti navzoča in zavedajoča se v vsakem trenutku in živeti življenje kot
'umetniški' proces.« (14)

-

Medsebojni odnosi: »To je ljubeč in skrben pristop k drugim in k življenju nasploh; vedno
se veselim naučiti še več!« (3), »Je dobro zame kot celovito osebnost; pridobila sem nove
kvalitete in lepo gradim socialne odnose ...« (4), »Spoznala sem veliko prijateljev // sem
tako ponosna in zadovoljna, da sem ena izmed 'Orff people'.« (2) in »Sem bolj
potrpežljiva oseba, boljša poslušalka, šibkejša voditeljica; // veliko bolj ustvarjalna //
lahko razumem vsak poskus in ne vedno uspeha … zame je pomemben proces in ne
rezultat.« (1)
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-

Fleksibilnost: »(bila sem klasično izobražena pianistka) nisem bila fleksibilna // z ' 'OSW'
se učim unikatnosti na svoji poti ... // na kateri nisi nikoli dovolj pripravljen in ne dovolj
'pameten'.« (6)

Spodnja preglednica kaže rezultat grupiranja odgovorov na vprašanje o vplivu »OSW-a« na
udeležene orffove pedagoginje, v katerem se je formiralo šest skupin:

VPLIV »OSW« NA
ORFFOVE PEDAGOGE

NAČIN
ŽIVLJENJA

zabava

samozaupanje

svoboda

navzočnost

medsebojni
odnosi

fleksibilnost

Preglednica 46: Rezultat grupiranja odgovorov na vprašanje o vplivu »OSW-a« na udeležene orffove
pedagoginje
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6.9 SINTEZA IZSLEDKOV VSEH RAVNI RAZISKAVE IN
IZPELJAVA UTEMELJENE TEORIJE

V sklepnem delu raziskave povezujem izsledke o prvoosebnem doživljanju »OSW-a« s strani
orffovih pedagogov, o doživljanju »OSW-a« posameznih udeleženih otrok in v skupini. S tem
narativne in dialoške dejavnike, kot so se izkazali v času raziskave, razlagam na primeru moje
udeleženosti v delu po »OSW-u«, na opisu interakcij med udeleženimi otroki in poročanjih
tujih specialistk. S postopkom celostne obravnave vključenosti v »OSW« je bilo mogoče
spoznati elemente narativne paradigme in teorije dialoga v »OSW-u«, ki predstavljajo podlago
za izpeljavo utemeljene teorije71.
Izpeljavo utemeljene teorije pričenjam s pregledom odnosov med podatki celotne študije.
Pregled predstavlja sklope podatkov, ki po vsebini opisujejo elemente narativne paradigme in,
ločeno od njih, elemente teorije dialoga v »OSW-u«. Vanje so vključeni opisi prvoosebnega
doživljanja »OSW-a« vseh vključenih orffovih pedagoginj (tujih udeleženk in mene), opisi
individualnega doživljanja udeleženih otrok in doživljanja, kot ga je mogoče razbrati iz
gradiva v skupini, v kateri smo v raziskavi delovali po načelih »OSW«. Iz pregleda je
razvidno tudi, preko kakšnega delovanja v pedagoškem procesu »OSW« orffove pedagoginje
vplivajo na narativne in dialoške razsežnosti v »OSW-u«.

71

Poleg naziva »utemeljena teorija«, ki ga uporabljamo kot prevod pojma »grounded theory« Glaserja in
Straussa (1967; Strauss in Corbin, 1998), v literaturi zasledimo še termina »pritlehna« in »poskusna«. V svojem
delu sem se odločila slediti Mesecu (1996).
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INDIVIDUALNO DOŽIVLJANJE
»OSW-a«

DOŽIVLJANJE »OSW-a« V
SKUPINI

Spoznavanje
vsebine
glasbenega jezika
v »OSW-u«

Spoznavanje
lastnosti
glasbenega
jezika v
»OSW-u«

Razgovori z
glasbenim
jezikom v
»OSW-u«

Dejavnosti z glasbili

Pripisovanje
pomenov
glasbenemu
jeziku v »OSW-u«
skozi interakcije
udeleženih

Občutenje
glasbenega
jezika v
»OSW-u«

PEDAGOŠKI PROCES »OSW«

Vsebina glasbenega
jezika
Raba glasbenih
parametrov
Osebne opredelitve
vsebine

Hotenje po enotnosti
Občutljivost na glasbene dražljaje
Glasbeni jezik
Srečanje
Način posredovanja »OSW« načel
Poudarjanje medsebojnih odnosov
Holistični pristop
Elementiranje
Raba giba
Igra
Domišljija

Komuniciranje v
glasbenem jeziku
Doživljanje
- osebnih čutenj
- glasbenih
parametrov
- okolja

Inkluzija

PRVOOSEBNO DOŽIVLJANJE »OSW-a«
s strani orffovih pedagogov

Preglednica 47: Pregled odnosov med sklopi podatkov celotne študije
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Pripisovanje pomena
glasbenemu jeziku
Jezik doživljanja
Osebne opredelitve
pomena

»OSW« kot način
življenja
Samozaupanje
Svoboda
Navzočnost
Medsebojni odnosi
Fleksibilnost
Zabava

DIALOŠKE RAZSEŽNOSTI »OSW-a«

NARATIVNE RAZSEŽNOSTI »OSW-a«

Muziciranje v
»OSW-u«
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Na podlagi analize vseh ravni raziskave so se razkrili štirje vidiki rezultatov raziskave, ki
predstavljajo utemeljeno teorijo.

Povezanost občutenja glasbenega jezika in muziciranja
V raziskavi se razkrije, da se v procesu »OSW« med individualnim občutenjem glasbenega
jezika in muziciranjem v skupini neprestano prepletajo elementi narativnosti in dialoškosti
glasbenega jezika.
Občutenje glasbenega jezika in muziciranje delujeta kot dva pola udeleženosti v »OSW-u«.
Občutenje glasbenega jezika razlaga individualna doživetja ob izbiri ali rabi komunikacije z
glasbenim jezikom, muziciranje se navezuje na opise delovanja z glasbenim jezikom v
skupini. Oba pola pojasnjujeta način vključevanja glasbenega jezika udeležencev v proces
»OSW«, kot ga narekuje njihova socialna resničnost. Ker se socialna resničnost, ki si jo
razlagamo kot posameznikovo doživljanje socialnih odnosov in procesov (Repovš, 2000),
vključuje v občutenje glasbenega jezika kot posameznikova naracija in v muziciranje kot
način dialoškega delovanja, strogo ločevanje med obema poloma ni smiselno; to potrjujejo
tudi kategorije, pridobljene na individualni in skupinski ravni te raziskave.
Občutenje glasbenega jezika v »OSW-u« se je prvenstveno izkazalo na področju izvajanja
ritmičnih vsebin (U6/3, U23A/8, U23A/9, U23A/11). Za Orffa je to področje, iz katerega
izhajajo vse druge dejavnosti, saj je zanj ritem podlaga za razvoj elementarne glasbe. Večina
otrok ga je v improvizacije vpletala v svobodnem metrumu in uspešno, tako da so, vključujoč
tudi druge glasbene parametre, učinkovito vplivali na sošolce (U15/8). Čeprav so se otroci v
začetnih mesecih pogosto pričkali in so se na skupne improvizacije privajali počasi, so po
večmesečnem urjenju na način »OSW« izvajali svojo glasbo z veseljem in za to, z izjemo ene
same udeleženke, niso iskali nobenega priznanja. Ob tem so doživljali t. i. Srečanje v glasbi in
izkazovali odkrito zadovoljstvo. Ob izkazanih čutenjih se ne morem strinjati s trditvijo
Johnsona (2006), ki je improvizacijo povezal s potrebo po ugledu in spoštovanju v hierarhiji
potreb Maslowa.
Kot osnovni dejavnik za spoznavanje vsebine glasbenega jezika v »OSW-u« se je izkazalo
gibanje v izražanju osebnih čutenj, kar potrjuje Orffovo izhodiščno zamisel o gibanju kot
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neločljivo povezanem elementu s prvobitno glasbo (2002c). V mnogih trenutkih, ko so otroci
z glasbenimi naracijami predstavljali svoje identitete, ki so jih ustvarili v igri in oživili v
gibanju, so jih povezali z glasovnim izražanjem in igranjem na lastna in ritmična glasbila.
Preko teh dejavnosti so odkrivali glasbene parametre in jih po svoji predstavi tudi oblikovali.
»Kaj pa če bi tkole?« (U29B/6) so se spraševali potem, ko so znali posamezne glasbene fraze
za seboj že ponavljati, a še ne besedno formulirati. Enako se je potrdilo ob zaznavanju tonskih
višin, ki so jih brez izjeme odlično ponavljali, a niso našli besed za opis: »Ja, ja, drgač je blo
// pa tko čudn, a ne // ja, dobr je blo!« (U2/12) Pri tem so intenzivirali občutek pripadnosti
skupini in (postopno in ne v celoti) dosegli umevanje, da v »OSW-u« ni mogoče pravilno ali
napačno sodelovati in odgovarjati. Posledično je bilo mogoče opaziti premik v vzpostavljanju
zveze med doživljanjem posameznikov in doživljanjem drugih. Ta pomemben element
narativne paradigme se je izkazal v prepoznavanju in sprejemanju namenov drugih skozi
glasbeni jezik – tudi skozi radovednost (U9/12, U8/13, U25A/7). V več primerih je premagala
siceršnje ležerno vedenje otrok, celo neustrezno vedenje se je inkorporiralo v skupinsko
ustvarjene glasbene zgodbe (U9/20).
»OSW« se je izkazal kot ustvarjalno polje, v katerem udeleženci medsebojne odnose gradimo
na zgodbah z glasbeno-gibalnim jezikom v skladu z narativno paradigmo in si jih medsebojno
zaupamo v Srečanju, ki je osnovna misel teorije dialoga v odnosu 'jaz-ti'.
V spodnji preglednici so prikazane krožne povezave med kategorijami in kodami, ki se v
vsebini povezujejo z narativnimi in dialoškimi elementi »OSW-a« in se udejanjajo v glasbenih
dejavnostih:
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Prilagajanje
skupinskemu
delu

MUZICIRANJE

DELOVANJE
GLASBENEGA
JEZIKA

GLASBENA
SEMANTIKA
Fraziranje
Skupni vdih

GLASBENI
JEZIK
Gibno
izražanje
doživljanja

DIALOŠKE RAZSEŽNOSTI

NARATIVNE RAZSEŽNSOTI

Polna
vživetost

GLASBENA
SINTAKSA

Inkorporacija motečih elementov
v glasbeno zgodbo
SREČANJE

Prepoznavanje
čutenj
GRADNJA
SKUPNE
GLASBENE
ZGODBE

OBČUTENJE
GLASBENEGA
JEZIKA

Animiranje vseh udeležencev

SODELOVANJE
V SKUPINI

Preglednica 48: Prikaz povezanosti občutenja glasbenega jezika in muziciranja
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Ponovno učenje prvinske glasbe
V raziskavi se izkaže, da udeleženi otroci ne znajo izražati svojih glasbenih čutenj tako, kot jih
opisuje Orff s pojmom »praglasba« (v Jungmair, 2003, str. 75). Zanjo trdi, da se nahaja v
»naravno otroški glasbi« (Orff, 2002d) in predstavlja »izvajanje iz samega sebe.« (ib.) Otroci
se morajo šele učiti igre, ki se razvije v komunikacijo z glasbenim jezikom in še naprej v
skupno ustvarjanje. Kot karakteristika »OSW-a« takšna igra predstavlja obliko socialne
resničnosti kot del kognitivnega sistema in doživljanja, ki se izoblikuje v dialoških
interakcijah med udeleženci.
Iz analize izhaja, da se preobrat v pomembnosti konstruktivnega sodelovanja v skupini ob
uporabi glasbenega jezika (glasbene sintakse in glasbene semantike) v smislu »praglasbe« pri
otrocih dogaja obratno sorazmerno z mojim doživljanjem »OSW-a« v skupini. Bolj kot sama
skozi učne ure omejujem svoja vnaprejšnja pričakovanja (predvsem glede nebesednega
komuniciranja), bolj udeleženi otroci krepijo glasbeni jezik v smislu prvinske glasbe.
Podobno otroci skozi čas pod vplivom »OSW-a« – moje osredotočenosti na doživljanja drugih
in vztrajanja pri glasbenem (nebesednem) jeziku spreminjajo odnos do glasbenih sposobnosti
in spretnosti (svojih in drugih) in ustrezneje uporabljajo glasbena znanja.
Pomen narativnega načina komuniciranja, ki ga povezujem s prvinsko idejo (»praglasbo«) v
»OSW-u«, se je v času raziskave izkazoval kot tipika skupinskega muziciranja ob gradnji
skupnih glasbenih zgodb. V analizi študije se je izrazil kot notranji, osebni način oživljanja
glasbenega delovanja in njegovo pristno doživljanje, ki je lastno vsakemu posamezniku na
njegov osebni način (U9/3, U9/20, U27B/6). Njegova moč nima značilnosti, merljivih v
smislu napredka (npr. napredka na področju ritmičnega zaznavanja, napredka na področju
melodičnega posluha ipd.). Je najgloblje povezan z izvajalcem – ločitev med njima
pravzaprav ni mogoča, ker se najtesneje povezuje s holističnim doživljanjem esencialne
narave »OSW-a« in njegovih karakteristik brez kakršnihkoli primesi. Kot tak vsebuje
predvsem tiste značilnosti narativne paradigme, ki se nanašajo na povezovanje doživljanja ob
glasbenih dejavnostih s pomeni in smisli v življenju, osmišljanje izkušenj (U23A/10),
refleksivno oblikovanje in ne samo preslikavanje dogodkov iz življenja (U15/9, U23B/6).
Spočetka otroci v učnih urah raziskave niso pogosto komunicirali v smislu narativne
paradigme. Tako so delovali le posamezniki, ki pa niso zmogli prebiti očitno ponotranjenega
način komuniciranja pri večini ostalih otrok v smislu racionalnega utemeljevanja, »kako je
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treba« in »kako je prav« z (dolgim) razpravljanjem in utemeljevanjem (U9/2). Ker so bili
kljub temu z moje strani prepuščeni načinu dela »OSW-a«, ki ne zagovarja besednega
komuniciranja, se je v določenih trenutkih utegnilo zgoditi, da je stanje v skupini delovalo
precej kaotično. Besedi »Dej, zgin!« (U23B/6), izrečeni ob poskusu približevanja k sošolcu
med glasbenem izvajanju z namenom vstopiti v skupni prostor ustvarjanja, odlično
ponazarjata začetno stanje (ne)razumevanja glasbenega jezika. Spoznavanje lastnosti
glasbenega jezika in njegove semantične vsebine z vstopanjem v kakovostne odnose
komuniciranja se je izkazalo za dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko izpostavljanja
življenjskim situacijam, ki so sprva (za nekatere udeležene) videti ogrožujoče. V raziskavi se
je pokazalo, da je moč »OSW-a« prav v izpostavljanju udeležencev podobnim razmeram in v
reševanju ev. nastalih konfliktnih razmer. Deček, ki je z zgoraj citiranimi besedami pregnal
sošolca iz skupnega udejstvovanja, je ob več poskusih ozaveščanja neverbalnega glasbenega
jezika dosegel stopnjo preobrata, v kateri je deloval refleksivno in ponovno definiral svoje
dejanje. Povezal ga je s splošnim odnosom do sveta okoli sebe: »Sm mislu, d me je pršu
motit.« (U23B/6) in o času spoznanja svoje zmote: »Kr dolg sm rabu, sej tud drgač dolg
rabm.« (ib.) Menim, da podobne primere lahko vstavimo v Orffova pojma »začetne
zbeganosti« (v Jungmair, 2003, str. 193) in prehoda v »notranjo gotovost« (ib.) kot posledico
doživljanja sprejetosti in varnosti s strani skupine.
Udeleženi otroci so pri izvajanju v poteku raziskave izkazali zelo dobre glasbene sposobnosti
in spretnosti na vseh področjih razvoja. Kar se je pod vplivom načel »OSW« v pedagoškem
procesu v skupini spremenilo, je odnos do vrednotenja sposobnosti in spretnosti pri sebi in
drugih. Fizično obračunavanje (U2/15) ob besednem dogovarjanju pri oblikovanju glasbene
zgodbe je pri večini udeležencev postopno prešlo v (bolj ali manj) subtilno zaznavanje
soudeleženega v komuniciranju (U23A/9) ob tem, ko sem sama kot učiteljica oz. orffova
pedagoginja dosledno vztrajala pri vrednotenju vseh glasbenih zamisli, ki so vzniknile s strani
udeležencev, in v največji možni meri izkazovala način nebesednega sporočanja.
Glasbena znanja, ki so jih imeli otroci veliko, so, predvsem v začetnih urah, ovirala
ustvarjalne glasbene dejavnosti. Otroci so potrebovali čas, da so se naučili znanja pravilno
umeščati in s pridom uporabljati. Sprva so kazali vajenost analitičnega razmišljanja in niso
zmogli odgovarjati v drugačnih umetnostnih jezikih npr. z gibanjem ali risanjem, in so vedno
skrenili v besedno sporočanje (U2/3). Prav tako skupina otrok v celoti ni dojela naloge, da bi
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novi pesmici glede na doživljanje ob njej izbrali naslov (U2/9), ali pa prikazala različni tonski
barvi drugače kot s štetjem ponavljanj izbranih glasbenih tem ob poslušanju (U16/15). V
zadnjih učnih urah, v katerih se je odvijala raziskava, so otroci pod vplivom izkušenj
osnovnega načela »OSW« – skupinskega muziciranja in nebesednega komuniciranja –
delovali bistveno drugače. Opustili so pojmovanje »pravilno – napačno« in uporabljali bolj
osebne opise svojih doživljanj, vse v smislu čutenj Orffove prvinske glasbe: »Sem igrou, sam
mi je blo mal nerodn.« (U23A/6), »Minca izredno jasno nakaže, kdaj naj prenehata dva
ksilofona in postopno še vsi ostali. Posluša, kako zveni njena izbira in ostali razumejo.«
(U8/4)
Česar udeleženih otrok ni bilo treba učiti, so bili skupni vdihi ob začetkih glasbenega
izvajanja in fraziranje. S tem so, v primerjavi z drugimi elementi glasbene komunikacije,
izkazali boljšo zvezo med doživljanjem sebe in doživljanjem drugih kot eno izmed
karakteristik narativnega diskurza. »OSW« je v osemmesečnem sistematičnem delu omogočil
takšne okoliščine, da so otroci, tudi preko obvladovanja skupnih vdihov in fraziranja, razvili
afektivno dimenzijo glasbenega jezika do te mere, da so polno doživljali glasbena čutenja
drugih. Socialni razvoj se je izkazal tudi v opisovanju lastnega glasbenega delovanja: »… smo
se zmenil, da bom igrou takrat, ko bo njima zmanjkal glasbe, pa sm pol jst not uskoču.«
(U22A/11) Igra, ki se je razvila v improvizacijo ob tem, ko je otrok »vskočil« v glasbo sošolk,
je predstavljala izhodišče in nato tudi kontekst »OSW-a«. Razvila se je v stanju Srečanja, v
katerem so otroci drug drugega sprejemali skozi ozvočeni domišljijski svet. V določenih
primerih je ta svet vseboval čutno raziskovanje improviziranih glasbil, kar Sangiorgio (2007)
povezuje s senzomotorično stopnjo igre. Ob zaznavanju glasbenih parametrov, npr. ko je
deček »vskočil« v glasbo (U22A/11), je šlo za sprejemanje in nadaljevanje glasbenih misli oz.
za osvojen način komuniciranja v glasbenem jeziku. Kadar se je ta dejavnost nadaljevala v
povezovanje z besednimi izmišjarijami, je nastopila simbolna stopnja igre (ib.), ki je v razvoju
sodelovanja predstavljala domišljijsko povezovanje z besednimi igrarijami in pomembnim
napredkom na področju fonološkega zavedanja: »Sm slišu, kako se je balon počutu, tko d se je
kr mal tresu.« (U27B/6) »… d se je balon kr hihital, da je kr 'biuuuaiuu' delal.« (U27B/6).
Glede na izhodišče igre menim, da se je skozi Srečanje oz. skozi pojav odnosov 'jaz-ti' razvilo
muziciranje, ki je omogočalo zavedanje svojih in tujih dejanj v glasbenem jeziku: »Zvok je to,
kr zdele Jan dela.« (U27B/6) Ob tem se je potrdilo, da je izhodišče glasbene vzgoje igra, v
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kateri je otrok sproščen in tudi zbran, kar vodi v razvoj elementarnega muziciranja (Orff,
2002b).

»OSW« kot potreba orffovih pedagogov po izražanju v glasbenem jeziku
Izsledek multikulturne kvalitativne študije je, da udeležene tuje orffove pedagoginje svoje drže
kot učiteljice ne ločujejo od siceršnje v zasebnem življenju. To dognanje me je privedlo do
ponovnega preverjanja podatkov o mojem prvoosebnem doživljanju. Odkrila sem, da je
hotenje po enotnosti med udeleženci, ki se je izkazalo kot bistvo mojega delovanja v »OSWu«, moja potreba; iz nje so izhajali moji občutki stiske, kadar glasbeni jezik v medosebnih
čutenjih v skupini ni zaživel in obratno tudi moje veselje ob Srečanju v glasbenem jeziku.
Izkaže se, da različnost kulturnih okolij ne vpliva na držo orffovih pedagogov kot učiteljev, ne
povzroča razlik v njihovem (našem) delovanju, povsod pa v veliki meri poudarja empatični
odnos do udeležencev v procesu »OSW«.
V raziskavo udeleženi otroci niso izkazoval nobene potrebe po komuniciranju v glasbenem
jeziku. Vendar se je odnos do njegove rabe v sistematičnem osemmesečnem delu pod vplivom
delovanja »OSW-a« spremenil tako, da so doživeli njegov pomen v skupnem muziciranju.
Poročali so o pozitivnih izkušnjah in so se vsake naslednje učne ure veselili. Večina jih je
prihajala s pričakovanji in konstruktivnimi zamislimi za glasbeno izvajanje.
Tuje orffove pedagoginje potrjujejo zaključke prvoosebenga raziskovanja glede statusa
učitelja v skupini glede delovanja glasbenega jezika v »OSW-u« in glede stopnje empatije pri
njih samih in med udeleženci. Izkaže se, da »OSW« predstavlja epistemološko držo, ki
preveva njihovo celotno bit. Zaradi dela po »OSW-u« se bolj zavedajo medsebojnih odnosov
in navzočnosti drugega oz. sebe v svetu (5, 14), čutijo več svobode (7, 9, 11, 13),
samozaupanja (10), fleksibilnosti (6) in so se sposobni iskreno zabavati (15). Kot take
spodbujajo in nudijo spoštovanje in empatijo (14), varno okolje in podporo (7), prijateljstvo
(1, 9), odmerjajo svobodno in strukturirano delovanje med učnim procesom (13), ustvarjajo
prostor za raziskovanje osebnega izraza glasbenega jezika (13), so v kontaktu z udeleženimi
(13), se zavedajo, da so vzor drugim (7), so prijateljice ter voditeljice hkrati (1) ter
sooblikovalke razvoja otrokove samopodobe in samozaupanja (15). Ob tem izvajajo (prikrit)
nadzor nad celotnim procesom »OSW-a«

(15) ali pa ob težavah postanejo »klasične«

učiteljice (9). Izsledki na področju doživljajskih procesov pri gradnji skupnih glasbenih zgodb
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poročajo o vsebini glasbenega jezika in ne dodajo novih elementov k izsledkom raziskave v
slovenskem prostoru (v »OSW-u« se kot izhodišče vedno pojavijo ritmične vsebine).
Uporabljajo osebne opredelitve kot: »Vsa improvizacija je komunikacija čutenj.« (14), »Moja
lastna uresničitev reda …« (11), »Poslušanje izkustva.« (7)
Vsa poročanja tujih orffovih pedagoginj potrjujejo spremembe, ki se nanašajo na postopno
trdnejše povezovanje članov v skupini, kljub učitelju, ki ne prehaja v prijateljski odnos. V
pedagoškem procesu »OSW« se namreč izkaže, da prijateljstvo kot edini odnos učitelja do
udeleženih v dialoškem odnosu ni mogoče. Ob vsem zaupanju in iskrenosti, ki sem ju sama
izkazovala v hotenju po enotnosti med udeleženci in ki ju navajajo tudi tuje orffove
pedagoginje, je tu še vedno distanca v drži učitelja kot voditelja, čeprav prikritega. Orffovi
pedagogi so torej »mojstri« simultane dejavnosti in v večini primerov edini, ki v polnosti
zavestno doživljajo drugost udeleženih. Izsledki raziskave s tem razložijo, da je v skupini
šest- do osemletnikov inkluzija v »OSW-u« enostranska s strani učitelja, saj za uspešno
delovanje skupine preprečuje prehod v (popoln) prijateljski odnos med udeleženimi.
Tisto, kar s strani orffovih pedagogov v pedagoškem procesu vpliva na udeležence, je raba
glasbenega (nebesednega) komuniciranja. Sama sem ga doživljala kot Srečanje v smislu
teorije dialoga. Tudi tuje udeležene orffovove pedagoginje mu pripisujejo zelo osebno noto.
Izpostavijo ga kot jezik doživljanja: »Vsa improvizacija je komunikacija čutenj.« (14) – tudi
svojega doživljanja v skupini: »Moja lastna uresničitev …« (11), »Poslušanje izkustva.« (7),
»Izrazim sebe, doživim in spoznam druge …« (6), »Omogoča izražanje najglobljih čutenj ...«
(5), »… lepota sobivanja …« (11), »Jezik čustev in občutij …« (1), ipd. Pri opisovanju
komuniciranja samega po sebi poudarjajo pomen doživljanja okolja (10, 12), glasbenih
parametrov (1,4) in osebnih čutenj (5, 6, 13). Pri oblikovanju skupnih glasbenih zgodb v
skupino vnašajo glasbeni jezik s celostnim pristopom, spodbujajo delovanje elementiranja kot
načina »sestavljanja« glasbe in vključujejo gibalno izražanje, izpostavljajo pomen igre ob
glasbenem jeziku, poudarjajo medosebne odnose in uvajajo domišljijske momente kot navdih
za oblikovanje novih učnih ur. Z zapisanim udeleženke potrjujejo glavne usmeritve orffovih
pedagogov, kot so se izkazale tudi v našem kulturnem okolju, vključno z empatičnim
nabojem (1, 2, 4, 6, 7, 8, 11). Vse zatrjujejo, da kljub vzdrževanju distance v učnem procesu
kot pedagoginje čutijo zelo veliko. »Celo srce dam,« (11) je zapisala ena izmed udeleženk.
Ostale empatijo navajajo kot »kriterij za dobrega učitelja« (3), celo kot »izziv za strokovnost«
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(7) in kot »vezivno tkivo« (7) pri adaptiranju »OSW-a« v različne kulturne prostore, k
različnim skupinam udeleženih in v raznih časovnih obdobjih.
Za udeležene otroke orffove pedagoginje navajajo drugačno sliko; empatija pri otrocih ni
navzoča že ob vključitvi v skupino, ampak je v večini primerov rezultat načrtnega dela: »…
ostali se morajo še naučiti – trudim se z njimi.« (3) Ti primeri potrjujejo izsledke na
individualni in skupinski ravni raziskave, v katerih opisujem situacije v učnih urah od
začetkov, ko so se otroci »borili« za rekvizite (U2/3), do zaključnih ur, ko so skupaj ustvarili
veliko dobrih primerov glasbe na račun empatičnega delovanja v muziciranju (U23A/7).
Opisani pedagoški proces »OSW«, v katerem se izkaže vpliv osebne drže pedagogov na
udeležence, vključuje tako narativne kot dialoške razsežnosti »OSW-a«. Izsledki, ki jih
prinaša multikulturna raven raziskovanja, podajajo vpogled v doživljajske procese tujih
orffovih pedagoginj in dopolnjuje izsledke prvoosebne ravni raziskave. Izkaže se, da v načinu
delovanja »OSW-a« v različnih kulturnih okoljih ni velikih odstopanj. Dejstvo, da smo si v
glasbenih aktivnostih ne glede na naše osebne karakteristike in izrazito drugačna okolja
presenetljivo podobne, utegne razložiti pomen »OSW-a« kot »praglasbe« (Jungmair, 2003,
str.

75), ki smo jo posedovali kot otroci (ib.), in glasbo, katere »življenjska moč«

(Sangiorgio, 2010, str. 145) je v spremembah in prilagajanjih »antropološkim koreninam
človekove muzikalnosti.« (ib.)

Raba orffovih glasbil
Izvorna raba orffovih glasbil (in tudi drugih vrst glasbil) se v postopkih analize izkaže za
dejavnost, ki je povezana izključno z občutenjem glasbenega jezika. V celotni študiji delo z
glasbili zaradi tega deluje kot področje, za katero se zdi edino mogoča realizacija v skladu z
Orffovo predstavo, v kateri je oseba z glasbilom poistovetena z enim samim muzicirajočim
telesom (v Jungmair, 2003) in ne more delovati izven okvira doživljanja glasbenega jezika.
Ob uporabi lastnih in improviziranih glasbil – predmetov iz narave – udeleženi otroci
dojamejo osnovno načelo »OSW-a« – muziciranje v skupini.
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Zmožnost vsakega človeka za doživljanje in izvajanje elementarne glasbe je Orff poimenoval
otroško slo po igri (2002a). V raziskavo vključeni otroci so jo začeli zadovoljevati z
gibanjem, ki so mu v igri dodajali posamezne glasove in zloge kot intenzivirajoče elemente
določenega giba (U27B/8). Takšno kombiniranje se je med izvajanjem spontano razvilo v
rabo lastnih glasbil. Ker so to izrazito ritmična glasbila, so že v samem navajanju na delo po
»OSW-u« nastajali določeni ritmični vzorci, ki so jih otroci sami oblikovali, posnemali in
razvrščali v določena zaporedja. Začeli so s postopkom elementiranja – sestavljanja
posameznih elementov v večje sestavljene oblike (U16/1). Postopno se je pokazala potreba po
stopnjevanju zvokov z ritmičnimi glasbili, ki so jih pritrdili na telo ali pa držali v roki; s tem
so se »spojili« z glasbilom in postali (zgoraj opisano) »muzicirajoče telo« (Jungmair, 2003).
Za takšno delovanje so morali otroci razviti tudi socialne spretnosti, saj predvsem v začetni
fazi raziskave pogosto niso bili uspešni pri postopku elementiranja; v teh primerih so se
izgubili v prostem tekanju po telovadnici (U2/15). Iz primerjave z glasbenimi izdelki v
zaključnih urah lahko sklepam, da so otroci potrebovali veliko časa, da so se sploh zavedli
glasbenega jezika kot jezika, s katerim komuniciramo, in so ga nehali povezovati izključno z
vodenimi dejavnostmi s strani predpostavljenega.
Pri delu z glasbili se je v času raziskave pokazalo, da si posamezne stopnje »OSW-a« ne
sledijo po takšnem vnaprej določenem sosledju, kot jih je Johnson (2006) povzel po vzoru
hierarhije potreb Maslowa. Vsaj prve tri, opazovanje, posnemanje in raziskovanje, so se
izkazale za med seboj prepletene in so potekale pri vsakem udeleženem otroku s svojim
tempom, a vendar pri vseh simultano (U16/1). Johnson (ib.) prav tako trdi, da brez ustrezne
čustvene vpletenosti ni mogoče napredovati k sledeči stopnji; med otroki v študiji se je
potrdilo, da je samo doživljanje glasbenega jezika pogoj za vključitev v »OSW« in v nobenem
primeru ne funkcionira v smislu napredovanja k višjim stopnjam. Glede opazovanja, ki naj bi
predstavljalo prvo stopnjo dela v »OSW-u« in s tem tudi opazovanje dela z glasbili, se je v
skupini dogajalo, da je občasno vsak izmed otrok samo opazoval dejavnosti, najpogosteje
med ležernim poležavanjem po blazinah v telovadnici. Pri tem ne morem trditi, da je bil (le)
pasivno udeležen, saj je ob tem doživljal zvočne signale in jih sprejemal na svoj lastni način.
To je izkazal pri izvajanju, h kateremu se je pridružil z določeno vizijo o svojem doprinosu h
glasbi; lahko da je imel otrok glasbeno misel že vnaprej izoblikovano: »… tist kr je pač on
reku notr v kazoo, sem pa potem jst s kamni tud povedal.« (U23A/9), lahko pa da je želel svoj
doprinos šele oblikovati v smislu raziskovanja določenih zvokov, njihovih kombinacij ali
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načinov izvajanja. Glasbila so imela pri tem vlogo uresničevalca zvočnih zamisli, s tem pa
tudi prenašalca doživljanja posameznikove glasbe drugim udeleženim v glasbenem
komuniciranju. V ustvarjalno rabo so otroke veliko bolj navdihnili predmeti iz narave, ki so
jih duhovito spreminjali v glasbila. Enako dobro so se otroci naučili prepoznavati zvočne
barve in poiskati primere za opisovanje: »Letni časi so! Različni toni, vsak je za en letni čas.
To je zima, tle me zebe. Jst sm v tem poletnem skrit ...« (U28B/1)
Pri dejavnostih z glasbili se je v času raziskave začelo potrjevati, da pri udeleženih otrocih – v
primeru uspešno izpeljanih dejavnosti »OSW« v smislu dialoškega komuniciranja z glasbenim
jezikom – potek igre vedno vodi notranja želja po sooblikovanju glasbe z določenim zvokom,
tonom, šumom. Ko so otroci v roke sprejeli določeno glasbilo in potem, ko so uspeli
premagati željo po posedovanju predmetov na splošno, so se dejansko z glasbilom
»spoprijateljili« in skupaj z njim doprinašali k oblikovanju skupnih zgodb. V določenih
primerih so jih vključili v zgodbo v enaki meri kot zvočilo, kot rekvizit ali celo del scene
(U9/1, U9/2, U9/3, U9/20, U27B/6). Po uvodnih spoznavanjih glasbil so otroci prepoznavali
njihove zvočne značilnosti in so se nehali ravnati po njihovem videzu. Začeli so jih
uporabljati načrtno v improvizirani glasbi, ki so jo želeli izvajati v diadah ali manjših
skupinah v obliki nastopov (U16/2). To me je presenetilo, saj sem domnevala, da bi bili na
nastopih pred sošolci manj sproščeni in bi ponovno začeli iskati pravilen oz. napačen način
izvajanja, kar ne bi bilo v skladu z načeli »OSW-a«. Zaradi njihove želje sem seveda dopustila
izbrani način predstavitev in skušala postopno preiti v skupinsko igro celotne skupine (do
devet otrok), prav tako pa tudi v bolj spontan način izvajanja. Ta proces se tudi ob koncu
raziskave še ni zaključil, čeprav se je več improvizacij razvilo v uspešno skupno muziciranje.
Ob izidih uspešnega glasbenega delovanja otrok lahko trdim, da so izražali individualne
glasbene zamisli in sprejemali zamisli drugih. Te so tudi vrednotili in postopno oblikovali
boljši nabor besed za opis; v deveti učni uri so tako po poslušanju glasbo imenovali
»špičasto« (U9/9).
Ob opisovanju vloge glasbil v »OSW-u« je potrebno poudariti veliko splošno glasbeno znanje
udeleženih otrok, ki se je v času raziskave izkazalo za moteče na področju ustvarjanja. Že v
začetnih učnih urah je npr. naštevanje znanih glasbil prevladalo nad željo po prepoznavanju
nove zvočne barve (U2/3), naštevanje že znanih naslovov pesmi je prekrilo iskanje naslova
nove pesmi glede na njen značaj (U2/9). Odnos do znanja, ki se je vedno znova pokazal v
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dihotomnosti odgovorov »pravilno – napačno«, je v začetku zmotil percepcijo glasbenih
parametrov, a so otroci skupaj z navajanjem na delo po načelih »OSW-a« postopno osvojili
tudi drugačen način izkazovanja znanja. V odnosu do glasbil je bil osnovan na doživljanju ob
eksploraciji teles (npr. balonov) kot zvočnih objektov preko igre. »Zvok je to, kar zdele Jan
dela!« (U27B/6) so npr. ugotovili otroci v postopku izkustvenega učenja ob živem izkušanju
vibracij v balonu.
Pomemben uvid v glasbeni jezik in delovanje v skupini v »OSW-u« se je izkazal tudi v
trenutku, ko so igrali na kamne in dojeli, da kamni sami po sebi niso niti igrača niti glasbilo,
da torej potrebujejo »nekoga«, da jih oživi v glasbilo. Ena izmed udeleženih deklic je na
vprašanje, kaj potrebujejo kamni, da postanejo glasbilo, odgovorila: »Par!« (U23A/1) in s
tem skoraj dobesedno potrdila izjavo druge deklice, udeležene v preliminarni študiji: »Če
hočeš bit' cel, rabiš par!« (Zalar, 2008, str. 67)
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6.10 OCENA FENOMENOLOŠKE ŠTUDIJE PRIMERA IN KVALITATIVNE
MULTIKULTURNE ŠTUDIJE

Pri oceni fenomenološke študije primera in kvalitativne multikulturne študije sem se
prvenstveno ravnala po kriterijih, ki so uveljavljeni za presojanje kvalitativnih raziskovalnih
procesov. Z njimi je mogoče ocenjevati študije o ljudeh, njihovem vedenju in načinih
povezovanja v naravnem okolju. Merila so naravnana v natančen opis postopka raziskave, ki
vsebuje opis izbire udeleženih oseb in pridobivanja podatkov, način kodiranja in oblikovanja
kategorij, osrednjih fenomenov oz. konceptov ter njihove teoretične utemeljitve, in končno na
razlago odnosov med pridobljenimi kategorijami (Strauss in Corbin, 1998).
Glede zagotavljanja zanesljivosti sem se najprej spraševala o prvoosebnem raziskovanju – o
mojem lastnem doživljanju procesa »OSW«. Zavedala sem se, da pot do opisovanja le-tega ne
obstaja v oddaljevanju od sebe z namenom, da bi opazovala svoja doživljanja, ampak prav
nasprotno v krajšanju distance in približevanju72 (sebi). Zaradi tega sem lahko pozornost
razširila čez široko polje doživljanja in v opisih postala občutljivejša tudi na rahle spremembe
občutenj glasbenega jezika v »OSW-u« (Overgaard, Gallagher in Zoëga Ramsøy, 2008).
Preden sem v polnosti dojela način približevanja sebi, sem se pogosto spraševala, kako bi se
ustrezno »razdelila na dva dela«; s prvim bi bila aktivna v dejavnostih med otroki in z drugim
raziskovalka procesa »OSW-a« med njimi. V začetnih mesecih raziskave nisem našla
ravnovesja med tema dvema poloma, kasneje pa sem problem predelala tudi s pomočjo
reflektivnega protokola. V njem sem z opisovanjem svojih lastnih doživljanj, osebnih
pogledov na dogajanje v skupini, z definiranjem preteklih izkušenj, znanja o raziskovani temi
in načrtov za prihodnje delo v skupini, z opisovanjem nastalih težav in njihovih razrešitev
dosegla, da sem se primerno oddaljila od edninskega značaja protokola in v zapisih postopno
dosegala večjo stopnjo objektivnosti glede mojega vpliva na skupino in skupine otrok name.
Z istim namenom sem v reflektivni protokol vpisovala tudi sam pojav pisanja protokola, kajti
že to je samo po sebi ustvarjalo v meni nov doživljaj; ta je bil ob zapisovanju v bistvu edini
72

Overgaard, Gallagher in Zoëga Ramsøy (2008) kot primer navedejo ravnanje z ročno svetilko, ki jo z veliko
mero potrpežljivosti in občutka uporabimo za počasno in postopno raziskovanje temne sobe. Če bi, nasprotno,
snop svetlobe nenadoma usmerili v neko točko, bi preostali prostor še vedno ostal v temi in se ga ne bi zavedali
na poglobljen način, kot bi se to zgodilo pri počasnem in postopnem raziskovanju sobe.
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realen, vsi ostali so se nanašali na spomin o doživljanju. V pisno (in tudi besedno) poročanje
in analiziranje doživljanja po spominu posegata tudi Petitmenginova in Bitbol (2009), ko
opisujeta zanesljivost oz. nezanesljivost tega početja. Razložita bistveno prvino, ki mora biti
ponotranjena v prvoosebnem raziskovalcu; to je zavedanje doživljanja opisovanja o lastnem
doživljanju in ne opisovanju le-tega samega po sebi. Ali drugače rečeno, opis naj ne bi
ustrezal samemu doživetju, pač pa raziskovalčevemu doživljanju tega doživetja. Po tej razlagi
v reflektivnem protokolu nisem razlagala raziskovanega pojava o vplivu »OSW-a« name,
ampak o mojem – raziskovalkinem – doživljanju. Pojasnjevala sem odgovor na vprašanje:
»Kako sem udeležena v procesu ʼOSWʼ s to skupino otrok?« s prepoznavanjem svojega
doživljanja, ki sem ga imela edinega »pri roki«.
Pri pisnem poročanju o doživljanju sem zanesljivost reflektivnega protokola skušala doseči
tudi z zavedanjem, da bi z izbranim naborom besed utegnila zgrešiti bistvo zapisov. Ob
pisanju sem se predvsem v začetnih mesecih soočila z lastnim pomanjkanjem besednih
konceptov, ki bi omogočili govoriti o, se spominjati na in konstruktivno razmišljati o
kompleksnosti doživljanja. Petitmenginova in Bitbol (2009) glede tega problema navajata še
več pomanjkljivosti, in sicer med nje uvrščata besede in metafore, ki prinašajo s seboj močna
vnaprejšnja mnenja in implicitne teorije. Te doprinesejo k popačenju introspekcijskega učinka
s tem, da se infiltrirajo v opise doživljanj in jim spremenijo pomen. Sama sem spoznala, da
lahko tudi napor za verbalno opisovanje nekega določenega doživljanja prekrije bistvo opisa,
tako da ga »zasenči« z besedami. Če bi nekoliko hudomušno povzela besedno poročanje o
doživljanjih, bi lahko na tem mestu dopustila Bubrovo (1999, str. 108) misel: »Dostikrat
mislimo, da nimamo kaj slišati, in vendar smo si sami že bog ve kdaj z voskom zamašili ušesa
…«
Z ustrezno izbranimi izrazi o procesu samozavedanja in opisovanja doživljanja sem skušala
doseči tudi kolikor mogoče visoko stopnjo veljavnosti prvoosebne ravni fenomenološke
študije primera. Zaradi transparentnosti reflektivnega protokola sem se skozi ves proces
raziskave lahko vračala nazaj v zapiske in skušala iz analize izvzeti tiste dele, ki bi morebiti
lahko vplivali na izid raziskave zaradi mojih teoretičnih predznanj in praktičnih izkušenj z
delom po »OSW-u« ter posledično pričakovanj. Hkrati sem v opisih iskala tiste dimenzije, ki
se niso ujemale z omenjenimi predznanji, izkušnjami in pričakovanji in bi jih zaradi tega
utegnila spregledati. Posebno skrb sem namenjala tudi težji preverljivosti kvalitativnih
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podatkov, ki so zaradi osebnega značaja in posebne narave komuniciranja z glasbenim
jezikom v »OSW-u« težko prenosljivi v besedni opis. Vendar tudi za to področje
Petitmenginova in Bitbol (2009) menita, da ga je mogoče zagotoviti tako, da v rezultate
raziskovanja vključimo tudi opis procesa o nastajanju lastnega opazovanja. Tako sem se z
vsemi načini raziskovanja in analiziranja izogibala, da bi moje (pred)znanje o raziskovani
temi nadomestilo opise doživljanj in prekinilo vpogled v intrinzični pomen »OSW-a« oz. v
njegove dialoške in narativne razsežnosti.
Pri zagotavljanju zanesljivosti in veljavnosti vseh ravni raziskovanja v fenomenološki študiji
primera sem se soočala z vprašanjem, kdaj je določena kategorija dovolj saturirana, da
pomembno doprinese k spoznanju »OSW-a«. Problem sem reševala z multikulturno
kvalitativno študijo, s katero sem zbrala dopolnilne podatke. Odgovori tujih udeleženih
specialistk na anketni vprašalnik so še dodatno razširili teorijo o narativnih in dialoških
razsežnostih »OSW-a« ne glede na kulturno okolje, v katerem se pojavlja. Podali so poglede z
drugačnih zornih kotov, izhajajoč iz osebnih značilnosti orffovih pedagoginj in njihovih
bogatih izkušenj z delom po »OSW-u«, in s tem doprinesli tudi k objektivnosti analize
podatkov, pridobljenih v našem kulturnem področju. Sama sem sicer zagotavljala
objektivnost z relativno velikim številom73 učnih ur, ki sem jih preživela z otroki v
dejavnostih »OSW-a«. Želela sem, da bi s svojo navzočnostjo in posledično z navajenostjo
otrok name čim bolj izničila svoj vpliv (kot raziskovalke) na ravnanje otrok, da bi med nami
vzpostavila zaupanje in sproščeno držo ob komuniciranju z glasbenim jezikom. Z dolgotrajno
vključenostjo v skupino otrok pa sem hkrati z moje strani dosegla celovit vpogled v
preučevana področja narativnih in dialoških razsežnosti v »OSW-u«; čas, preživet v skupini,
mi je omogočil spoznati in opisati tiste karakteristike raziskovanega polja, ki so najbolj
relevantne za odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja in za razlago ciljev.

73

Raziskavo sem izvajala štiriinštirideset učnih ur.
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6.11 PRIMERJAVA Z OBSTOJEČIM NABOROM ZNANJA

Raziskava dopolnjuje izsledke predhodnih raziskav s podrobno razlago občutenj glasbenega
jezika v »OSW-u« in muziciranja kot izražanja teh čutenj v skupinskih dejavnostih z vidika
teorije dialoga in narativne paradigme. Poudarja velik pomen odnosov med udeleženimi, ki v
primeru, da so uravnani spoštljivo, omogočajo razvoj glasbenega udejstvovanja z izhodiščem
v skupinskih improvizacijah. Takšno muziciranje zahteva neprestano odločanje za
»medsebojnost dejanja«, kot teorija dialoga imenuje kakovosten odnos v doživljanju Srečanja
in ga je raziskava potrdila tudi v glasbenem jeziku. V njem se križajo in prepletajo
epistemološke drže posameznikov ter parametri glasbenega jezika, ki so odraz trenutnih
doživljajskih stanj (udeleženih) v skupinskih dejavnostih. Glede tega področja so ugotovitve
individualne in skupinske ravni raziskave pokazale, da ima v »OSW-u« časovna komponenta
vlogo le pri navajanju na način dela z izhodiščem v elementarni glasbi, ki je trdno povezana z
doživetim izražanjem glasbenih parametrov. To pomeni, da so se v trenutkih, ko so se
udeleženi otroci uspeli vživeti v »OSW«, ravnali po svojem trenutnem doživljanju glasbenega
jezika in sprejemanju le-tega pri drugih udeleženih. To dejstvo se razlikuje od izsledkov
raziskave Umemota (1997), ki trdi, da se otroci čustveno vpletejo v glasbeno izražanje (šele)
okoli desetega leta starosti, ko začnejo pozitivnejša čustva izkazovati s hitrejšim tempom
izvajanja in obratno. V isti raziskavi Umemoto meni, da otroci izražajo ritmične vsebine
najprej na rubato način, nato preko dvodobnega taktovskega načina preidejo v tridobnega
okoli desetega leta starosti. Na rubato način so svoje prve improvizacije izvajali tudi otroci,
udeleženi v tej raziskavi, in sicer veliko bolj ustvarjalno kot tisti, ki so zavzeli enakomeren
metrum. Vendar pa je ena prvih uspešnih skupinskih ritmično-gibalnih improvizacij izšla iz
igre z baloni v tridobnem taktovskem načinu, kar oporeka zgornji Umemotovi trditvi in potrdi
sposobnost občutenja in improviziranja šest- in sedemletnikov v tridobnih taktovskih načinih.
Res je, da so otroci izhajali iz konkretnih predstav (največkrat iz narave ali iz personifikacije
predmetov), kar se sklada z ugotovitvijo, da otroci v improvizaciji delujejo abstraktno po
desetem letu starosti (Kiehn, 2003) in kar lahko povežemo s splošnim psihološkim razvojem v
tem starostnem obdobju.
Iz izsledkov raziskave lahko potrdim tudi, da na improvizacijo pri otrocih vpliva učiteljeva
drža (Beegle, 2001). Največ težav, o katerih sem poročala na prvoosebni ravni raziskave, je
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izhajalo prav iz moje želje – usklajene z načeli »OSW-a«, da bi v skupini delovali drugače,
kot so bili otroci navajeni. Vztrajanje pri izbranem (nebesednem) načinu, ki sem ga doživljala
kot težko delo v razredu, je v času raziskave prineslo določene spremembe v percepciji
glasbenega jezika pri otrocih. Postopno so se zavedli, da napak, kot so jih sprejemali izven
»OSW-a«, tu ne more biti; ta proces je opisoval že Vallejo (2010), ko je imel t. i. napake za
sestavni del glasbenega jezika. Podobno učiteljevo držo v smislu občutka svobode,
samozaupanja, fleksibilnosti in zabavnosti so prav tako opisovale tuje udeležene orffove
pedagoginje in trdile, da vpliva na percepcijo »OSW-a« pri udeležencih v skupinah in jih
navaja na sproščeno skupno muziciranje. Ob tem so vsi udeleženi poročali, da za prenos
lastnega sproščenega doživljanja »OSW-a« v skupini trdo delajo in se načrtno trudijo, s čimer
se je potrdilo empatično delovanje ob močnem zavedanju simultane dejavnosti (po teoriji
dialoga) v učnem procesu. Raziskave, ki bi predhodno kakorkoli poročala o tej problematiki,
v meni dosegljivi literaturi nisem zasledila.
Odnos med učiteljem in učencem oz. med vsemi vpletenimi v »OSW-u« v skupini poudarjajo
pozitivne interakcije in medsebojno zaupanje (Wang in Sogin, 2004; Boras, 1988). Sama
glede na podatke na prvoosebni ravni raziskave težko potrdim stalno medsebojno čutenje vseh
udeleženih v »OSW-u«, ker se je predvsem na začetku raziskave pogosto dogodilo, da sem se
počutila prisiljeno odstopati od mojega ponotranjenega načina poučevanja. To se je
izkazovalo predvsem v količini besednega sporočanja, ki je preseglo običajno mero v »OSWu« in spodkopavalo (moja) doživljanja ob muziciranju v skupini. Značilno nebesedno
sporočanje v »OSW-u« (Chandler Trotman Womack, 2008) pa ni manjkalo udeleženim
otrokom, saj so se venomer izkazovali kot zadovoljni – celo v trenutkih, ko so se drug do
drugega vedli neustrezno. Tak odnos med otroki je v času nesodelovanja v skupinskih
dejavnostih izkazoval bolj nepoznavanje dela po načinu, kot je začrtan v »OSW-u« in manj
njihovo nepripravljenost za delo. Po nekaj mesecih vključenosti v »OSW« se je zato pri
otrocih lahko na trenutke prepoznalo nebesedno sporočanje in s tem povezano pozorno
zaznavanje tišine v glasbenem jeziku. Tišine, kot se je v raziskavi izkazala za pomemben
element »OSW-a«, ne opisuje nobena meni dosegljiva literatura, dobro pa jo opiše Buber v
teoriji dialoga. Trdi, da dopušča svobodo, brez katere ni mogoče ustvariti zbranega in mirnega
okolja. Če to povežemo z »OSW-om«, v njem svoboda pomeni empatično doživljanje
glasbenega jezika med udeleženimi in odločitev za skupno muziciranje. Praktično se je v
skupini otrok izkazala tik pred začetki skupnega izvajanja, ko so vsi otroci brez izjem izvajali
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skupni vdih, in tudi med potekom improvizacij, ko se enako občutili fraziranje. Trditev, da na
fraziranje vpliva pogostnost slišanja glasbe v celoti (Beigman, Klebanov in Spiro, 2007), se s
tem v raziskavi ni potrdila, saj so otroci skupaj frazirali v improvizacijah, torej ob glasbi, ki je
še nikoli prej niso mogli slišati. S tem so priznali vpliv dela po »OSW-u« na skupna glasbena
doživljanja in moč glasbenega jezika v komuniciranju doživetij.
Izsledki glede rabe glasbil so se v raziskavi izkazali za drugačne od tistih, ki so bili opravljeni
med odraslimi udeleženimi (Wolf, 1984). Odrasli so na prvo mesto v »OSW-u« postavili delo
z glasbili, medtem ko se je med otroki pokazalo, da je delo z glasbili dejavnost, ki se povezuje
(le) z osebnimi čutenji glasbenega jezika in za samo dialoškost v »OSW-u« ni odločilna.
Mogoče je, da so odrasli opazovali (le) zunanji izraz dejavnosti v »OSW-u«, ki so jih izvajali,
v raziskavi z otroki pa sem se sama osredotočila na izvor elementarne glasbe, kot jo je
opisoval Orff ob razmišljanjih o praglasbi. Glasbila so se tu izkazala kot sredstva, ki
pripomorejo najprej k uresničitvi notranjih glasbenih predstav in nato k učenju glasbenega
jezika in komuniciranja v smislu narativne paradigme.
Fenomen doživljanja glasbe, kot se je izkazal v skupini udeleženih otrok, opisujejo tudi drugi
orffovi pedagogi (Goodkin, 2002, 2010; Günther, 2002; Haselbach, 2010; Jungmair, 2000;
Kugler, 2005; Nykrin, 2002; Regner, 2002b; Sangiorgio, 2007). V splošnem pedagoškem
procesu ga podobno opisuje Gogalov koncept, ki povezuje pedagoške pojme, kot so
pedagoški kontakt, avtoriteta, pedagoški eros in, kar se zdi še posebej navzoče tudi v »OSWu«, osebno prisvajanje moralnih vrednot in oblikovanje osebnega duha posameznika (Gogala,
2005).
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6.12 POGLED NA FENOMENOLOŠKO ŠTUDIJO PRIMERA IN MULTIKULTURNO
KVALITATIVNO ŠTUDIJO

Ob kritični presoji raziskave ugotavljam, kako pomembno je okolje, v katerem izvajamo
»OSW«. Otroci, ki so bili vključeni v proces raziskave, so se namreč občutljivo odzivali tako
na zunanje kot na notranje distrakcije ter s tem potrjevali, da je skupinsko izvajanje glasbe
socialni dosežek, ki v vsakem trenutku posebej definira pomen glasbenega jezika. V
medsebojni interakciji v spodbudnem, mirnem in varnem okolju so otroci dosegli visoko
stopnjo komuniciranja z glasbenim jezikom, ki pa ni bila trdno postavljena, saj se je ob
najrahlejši motnji komunikacija razdrla in prešla v verbalno sporočanje ali sprožila pretirane
gibalne reakcije otrok.
Izsledki raziskave kažejo na to, da bi dosegla več relevantnih podatkov, ki bi se neposredno
nanašali na dialoške in narativne razsežnosti »OSW«, če bi – poleg manj zvočno
obremenjenega okolja – bolj intenzivno vključila tudi starše udeleženih otrok. Ti, razen ob
uvodnem sestanku, v katerem so se seznanili z načinom dela, s pričakovanimi dosežki in
praktičnimi napotki, niso aktivno sodelovali. Celo nasprotno: ko sem jih namreč povabila, da
bi se pogovorili o spremenjenem načinu dela v dveh skupinah (namesto v eni), so dovolili
otrokom v času sestanka prosto tekati po prostoru in glasno vpiti. Večina jih je menila, da je
to pravica otrok v popoldanskem času. Prav tako so v večini zavrnili izdelovanje domačih
nalog v obliki risbice, ki bi prikazovala občutenje glasbe v posamezni učni uri74. S tem smo z
otroki izgubili precejšen del izhodišč za skupno doživljanje, ki bi v vsaki naslednji uri služila
kot »odskočna deska« za vzpostavljanje stikov med nami in seveda tudi za vrednotenje
posameznikovih doživetij. Posamezni starši so celo pričakovali, da bom otroku po končani
učni uri podpisala poseben listič, na katerega bi sam napisal, ali je bil »priden« ali ne. Ob
takšnem odnosu, ki so ga otroci prenašali s seboj v učne ure, se je še posebej izpostavila vloga
učitelja kot tistega, ki s svojim zgledom privabi učenca v interakcijo ob izkazovanju
empatičnega odnosa in sočasnem zagotavljanju varnosti z razumnimi omejitvami. To vlogo,
ki sem jo izvajala sama, sem lahko v polnosti sprejela šele potem, ko sem jo v reflektivnem
protokolu podrobno opisala in doumela, da je zame (domnevno) enako naporno sprejemati
74

Moj predlog domače naloge je bil v izdelavi risbe, ki bi z likovnim izrazom ponazorila doživljanje glasbe v
posamezni učni uri, kot npr. zelena črta, rdeča lisa, lomljene, krive, sklenjene črte ipd.
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otroke skupaj z njihovim socialnim okoljem, kot je njim naporno sprejemati neverbalni način
komuniciranja v glasbenem jeziku, ki sem jim ga predstavljala uro za uro.
Ob vsem navedenem je vstop v polje raziskovanja narativnih in dialoških razsežnosti »OSWa« zame kot raziskovalko predstavljal začetek transformacije vseh, v letih prakse pridobljenih
izkušenj. Raziskovalna vprašanja, ki sem jih začrtala vnaprej, so dobila drugačno veljavo, saj
so vsa temeljila na izhodiščnem vprašanju – to pa je bilo povezano izključno z mojim
doživljanjem »OSW-a« kot raziskovanim fenomenom. Moje doživljanje je služilo tudi za
oblikovanje odprtih vprašanj na multikulturni ravni raziskave; odgovori, ki sem jih prejela in
analizirala, so potrdili moj napor ob vživljanju v skupino otrok, saj vsi tuji orffovi pedagogi
poročajo o podobnih prizadevanjih v njihovih skupinah. Takšnega izida nisem pričakovala,
saj nikoli prej v pogovorih s kolegi nismo obravnavali problematike socialnih okolij kot tako
moteče, kot se je v času raziskave razkrila meni. Vse kaže na to, da »OSW« s svojo težnjo po
(dialoškem) Srečanju in narativnim načinom komuniciranja izpostavlja vsak še tako droben
poskus navezovanja stikov skozi glasbeni jezik in kot tak v doživljanjih orffovih pedagogov
(po Bubru, 1995, v simultani dejavnosti v učnem odnosu) bolj izpostavlja vzajemno
uresničevanje v glasbenem jeziku kot enostransko inkluzijo z vzdrževanjem distance.
Preprosto je ta proces izrazila tuja orffova pedagoginja, ki je v opisu osebnih izkušenj
delovanja po »OSW-u« ob motečih trenutkih poročala o prekinitvi in nadaljevanju dela:
»Potem pa sem pozabila na to in spet vpadla v ʼOSWʼ – kjer se znam odpreti in doživljati
pouk.« (9)
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6.13 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Ob zaključku raziskave spoznavam pomembnost socialnih premikov znotraj skupine, ki
deluje po »OSW-u«. Z dejavnostmi v njem udeleženci razvijejo svoj glasbeni jezik, s katerim
vstopajo v varno okolje komuniciranja in izražanja na nebesednem nivoju v muziciranju. Pri
vsem tem niso toliko pomembna glasbila kot vidni, »otipljivi« posredniki med notranjo slušno
predstavo in drugimi udeleženci, ampak v veliko večji meri pripravljenost sodelujočih na
Srečanje.
Znanstveni doprinos raziskave izpostavlja način kvalitativnega raziskovanja z udeležbo, ki
omogoča poglobljen vpogled v pedagoški proces. Zavedanje, da se odnos med učiteljem in
učencem tako v »OSW-u« kot tudi v vseh drugih šolskih momentih vzpostavlja vedno znova
in da potemtakem nobena situacija v učnem procesu ni ponovljiva, močno vpliva na potek
preučevanja. Tako ob spoznanju lastnega vpliva na izide raziskovanja v učnem okolju s
svojim delom postavljam merila, kako bi lahko v bodoče izboljšali raziskovanje pedagoških
procesov in omogočili prenos uporabnih izsledkov v prakso.
Rezultati raziskave razkrivajo, kako se otroci navajajo izražati se s prvinsko glasbo. Dejstvo,
da se morajo tega izražanja šele učiti, je v nasprotju z Orffovo trditvijo (2002b) o prvinski
glasbi kot človekovi naravni danosti in potrjuje močen vpliv zvočne obremenjenosti iz okolja
že v zgodnjem otroštvu. V raziskavi se skozi koncept »OSW« pri iskanju poti do prvinske
glasbe pokažejo tudi spremembe v posameznikovih doživljanjih lastnega (glasbenega)
izražanja, v sprejemanju (glasbenega) izražanja drugih udeležencev in prav tako spremembe v
socialnih odnosih v skupinskem delovanju. S tem doktorsko delo nakaže smernice, s katerimi
lahko v praksi skozi dialoški pristop v konceptu »OSW-u« poleg učenja glasbe dosegamo še
razvoj na tistih področjih, ki so začrtane v Uradnem listu EU (2008) in v skladu s priporočili
Evropskega parlamenta in Sveta poudarjajo razvoj kompetenc kritičnega mišljenja, socialnih
odnosov, samoiniciativnosti, zmožnosti reševanja problemov in prevzemanja odgovornosti.
Kot pomemben rezultat celotne raziskave prav tako izpostavljam spoznanje o vplivu
učiteljevih pričakovanj na učence. Ko sem sama kot učiteljica postopno opuščala vnaprejšnja
pričakovanja glede glasbenih dosežkov v posameznih učnih urah in ko sem skušala tudi med
otroki samimi utrditi koncept »OSW« kot tisti način glasbenega izražanja, v katerem napake
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niso mogoče, sem opažala bolj neobremenjeno držo učencev in posledično več komuniciranja
v glasbenem jeziku med njimi. Ta spoznanja skupaj z izsledki multikulturne kvalitativne
študije prikažejo »OSW« kot način poučevanja, ki zagotavlja uspešno sodelovanje
udeležencev v razmerah, v katerih učenci ne čutijo vnaprejšnjih pričakovanj glede glasbenih
dosežkov s strani njihovega učitelja75. Na ta način učenci pridobijo osebne izkušnje
skupinskega ustvarjanja, ki rezultirajo v glasbenem delu kot uspehu celotne skupine in ki ga
kot takega tudi vrednotijo. To spoznanje prinaša v pouk glasbene umetnosti smernice, v
katerih učitelj zavzema (le) vlogo usmerjevalca glasbenih dejavnosti in učencem dopušča
celovito doživljati glasbeni jezik z aktivnim udejstvovanjem.
V poteku raziskave sem imela možnost uvideti odtenke doživljanj glasbenega komuniciranja
med vsemi udeleženci v situacijah, ki jih vzpostavljajo dejavnosti po načelih »OSW-a«. Da bi
lahko še dodatno ovrednotili in razširili pomen teh dejavnosti, bi veljalo izpeljati
longitudinalno raziskavo z otroki, s katerimi sem delala sama in spremljati razvoj glasbenega
jezika pri vsakem udeleženem posamezniku in tudi v skupini kot celoti posameznih glasbenih
izrazov. Iz lastne izkušnje z delom v tej skupini bi v bodoče zagotovo želela v raziskavo zajeti
tudi starše in raziskati, kako njihovo doživljanje vključenosti otroka v orffovo skupino vpliva
na način dela in medsebojnega sodelovanja.
Za popoln vpogled v dialoške in narativne razsežnosti »OSW-a« bi bilo potrebno opraviti
metaraziskavo, v katero bi zajeli izsledke tistih študij, ki se ukvarjajo z »OSW-om« na
področjih glasbene terapije in socialne pedagogike. S povezovanjem rezultatov iz različnih
delovnih okolij »OSW-a« bi zmanjšali vpliv posameznih udeležencev na delovanje v skupini
in bi se lahko še bolj približali osrednjemu pomenu »OSW-a«.
V prihodnje bi bilo mogoče načrtovati tudi raziskavo z vključenostjo orffovih pedagogov iz
tujih kulturnih območij tako, da podatki ne bi le dopolnjevali oz. razširili uvida v posamezen
primer analize (kot sem sama v svojem delu načrtovala multikulturno raven raziskovanja).
Tako pridobljeni podatki bi trdneje prestopili posamezen kulturni okvir in razlagali, kako se
»OSW« kot fenomen glasbenega poučevanja razvija, spreminja in prilagaja izvorom
človekovega muziciranja (Sangiorgio, 2010) neodvisno od kulturnega okolja.

75

Na tehničnem področju izobraževanja je podobno ugotovil Chang (2011).
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7

ZAKLJUČEK

V »OSW-u« vlogo besed prevzame glasbeni jezik. Značilnost njegovih parametrov je, da ne
nosijo splošno sprejetega pomena, kot ga imajo besede, ampak se pomeni tvorijo neposredno
med izvajanjem glasbenega dialoga med udeleženci, brez »prevajanja« doživetij v besedni
jezik. V primeru, da so ti pomeni ozaveščeni, udeležencem prenašajo sporočilo na enkraten,
neponovljiv, a njim razumljiv način – in tudi obratno: udeleženci lahko preko
hermenevtičnega vpliva tvorijo pomen glasbenega jezika, kar je visoko cenjena kompetenca
sodelujočih in tudi cilj vzgojnega procesa oz. »vzgoje za človeka«, kot je Orff (2002b, str.
174) sam poimenoval »OSW«.
Orff (2002b) je »OSW« označil kot elementarno glasbo, katere vir je v vsakem človeku
vrojeni »praglasbi«. Ob opisovanju dela v skupini otrok, s katero sem izvajala raziskavo, sem
uvidela, da je bilo potrebno šest- in sedemletnike glasbenega jezika šele učiti; jih šele uvajati
v simbolno igro, ki jo Orff imenuje prvobitno in iz katere izhajajo domišljijsko oblikovani
glasbeni izrazi. Porodilo se je vprašanje, kam je v času med Orffovim delovanjem in našo
dobo poniknil prvobitni glasbeni izraz; izraz, v katerem se komunicira z občutljivim
zaznavanjem drugega kot tistega, ki doživlja in s katerim v dialoškem odnosu (po Bubru,
1995) vstopamo v razmerje 'jaz-ti'. Prav tako se je pojavilo vprašanje o smislu truda,
vloženega v doživljanje glasbenega jezika kot občutka za skupnost, in sočasnem spodbujanju
k spremembi odnosa do naučenih postopkov v glasbi, ki veljajo za pravilne ali napačne.
Buber (2002) v teoriji dialoga svari pred pedagogiko, katere edini cilj je spodbujanje
ustvarjalnosti, saj lahko privede do boleče osamitve otroka. Po njegovem učenje z umetnostjo
v izolaciji ne spodbudi osnovne posameznikove eksistence, ki ga predstavlja odnos sam po
sebi; otrokov osnovni gon je torej (po Bubru, 2002) gon po skupnosti in ne po umetniškem
izražanju. V skupini otrok, vključenih v raziskavo, se je izkazovalo prav obratno; nekateri
otroci so želeli ustvarjati sami in so zavračali skupno delovanje. Postopno, skozi
osemmesečno delo, se je »OSW« izkazal za medij, skozi katerega se je spreminjal odnos do
skupinskega delovanja in ustvarjanja v bolj konstruktivnega. Tako se je poleg že vseh v
literaturi (Frazee, 1987; Goodkin, 2002; Haselbach, 2004; Jungmair, 2003; Keetman, 1974;
Sangiorgio, 2007) opisanih ciljev, kot so razvijanje umetniške občutljivosti in estetskega
vrednotenja glasbe, razvijanje dejavne glasbene inteligence, spodbujanje prepoznavanja in
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izražanja doživetij z glasbenim parametri, razvijanje glasbene identitete posameznika, potrdilo
tudi spodbujanje nebesedne komunikacije, socializacije in sodelovanja med člani skupine.
Vse dejavnosti so se postopno začele združevati v izraz glasbenega jezika na poti k Srečanju
(Buber, 1995), v katerem se vzpostavi odnos 'jaz-ti' in v katerem drugega sprejmemo brez
pogojevanja – takšnega, kot se nam v »OSW-u« predstavlja v neposrednem, občutljivem
glasbenem jeziku.
Čeprav lahko glede na izsledke raziskave »OSW« interpretiram kot pomemben za glasbeni
napredek posameznikov, pa so tu prvenstvene socialne interakcije. Razvile so se v interakciji
med dvema ali več udeleženci najprej v dejavnostih imitiranja kot zrcaljenju glasbenogibalnih izmišljarij, ki so poleg razvijanja psihomotoričnih in kognitivnih sposobnosti hkrati
pomenile tudi potrjevanje posameznika s strani skupine. Vanj je vstopal vpliv učiteljice, ki
ima v »OSW-u« vlogo tistega, ki z enostransko inkluzijo empatično vodi pedagoški proces in
vanj vnaša svoje lastne potrebe po glasbenem komuniciranju. Učenje se s tem ni zgodilo
znotraj skupine, ampak skozi skupino prav zaradi izvajanja načel »OSW-a«, ki so spodbudila
procese pridobivanja psiho-socialnih spretnosti in pozitivne integracije posameznih članov v
skupino. Zgodil se je t. i. stik, ki je eden izmed vidikov dialoškega pristopa in se naslanja na
Bubrovo misel o medsebojnem odnosu. V takšnem stiku je omogočeno doživljanje
navzočnosti, vključenosti in predanosti dialogu (Kotnik, 2003).
Na multikulturni ravni raziskave so tuje udeležene orffove pedagoginje potrdile izsledek, ki
sem ga izpostavila ob analizi prvoosebne ravni raziskave in je prav tako poudarjen v strokovni
literaturi (Orff, G., 1990; Orff, C. 2002b; Jungmair, 2003; Haselbach, 2010) glede načina
posredovanja lastnega doživljanja glasbenega jezika drugim udeleženim. Izkazalo se je, da je
»OSW« svojevrstno empatično Srečanje, kjer v dialogu čutenj spoznamo najprej svoje lastne
odzive v zavedanju samega sebe in sprejemamo čustvena stanja drugih.
S tem doktorsko delo izpolnjuje vrzel v obstoječi literaturi o pedagoški vlogi »OSW-a« s
podrobnim opisom izkustvenega poučevanja in učenja, na katerem se oblikujejo smernice za
dialoško učenje glasbe.
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9.1 PRILOGA 1 – LISTA INFORMACIJ
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konstanca.zalar@pef.uni-lj.si
RAZISKOVALNI PROJEKT »NARATIVNE IN DIALOŠKE RAZSEŽNOSTI
»ORFF-SCHULWERKA«
»Orff-Schulwerk« predstavlja koncept glasbene vzgoje, za katerega je sam C. Orff dejal, da
gre v bistvu za »vzgojo za življenje«. Temeljna ideja v njem je povezovanje giba - plesa,
govora - petja ter igranja na lastna, improvizirana in orffova glasbila v neločljivo enoto.
Predstavlja izrazito ustvarjalno delo, ki nudi udeleženim največjo možno mero prostosti za
igranje in improvizacijo.
Na Pedagoški fakulteti UL pripravljam doktorsko disertacijo z naslovom »Narativne in
dialoške razsežnosti »Orff-Schulwerka«. Preučiti želim nastajanje glasbenega jezika in
poglobljeno opisati, kako posameznik prispeva k njegovemu nastanku znotraj skupine pri
oblikovanju glasbenih zgodb. Da bi lahko preučila vse omenjeno, sem na OŠ // prosila za delo
s skupino otrok, s katerimi bomo oblikovali učne ure, h katerim so povabljeni tudi Vaši otroci.
Cilje v posameznih učnih urah bomo oblikovali tako, da jih bomo v čim večji meri dosegali
na pobudo otrok, in tako, da bodo udeleženi otroci o svojih izkušnjah in doživljanjih v skupini
veliko pripovedovali – kolikor mogoče na glasbeni, nebesedni način. Pričakujem, da bomo z
dialoškim učenjem glasbe razvijali ustvarjalnost, samoiniciativnost, prevzemanje
odgovornosti in tudi upravljanja s čustvi.
Učne ure želim posneti z video kamero z namenom, da bi čim bolj ustrezno preučila
dogajanje v skupini. Posnetke bom uporabila izključno v študijske namene in za prikaz
doseženega dela v strokovnih krogih. Za pogovore, ki jih bom vodila z otroki med učnimi
urami, zagotavljam popolno anonimnost. Če bom navajala dele pogovorov z otroki, bom
uporabila izmišljena imena.
Vesela bom, če se boste o poteku učnih ur in doživljanjih med uro tudi Vi pogovarjali s
svojimi otroki. Menim, da bi na ta način lahko še poglobili njihovo pristno doživljanje glasbe.
Vesela bom tudi, če bi mi lahko kadarkoli posredovali tudi Vaša mnenja pisno ali ustno po
končanih učnih urah.
S spoštovanjem,

Konstanca Zalar
V Ljubljani, 16. september 2009
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9.2 PRILOGA 2 - OBRAZEC PRIVOLITVE

PRIVOLITEV ZA SNEMANJE

Podpisani __________________________________________________________
dovoljujem, da mojega otroka _________________________________________
učenca/-ko _____________ razreda OŠ //
v šolskem letu 2009/10 vključite v video snemanje pri izbirni dejavnosti
»Delavnice z orffovimi glasbili« za namen fenomenološke študije
»Narativne in dialoške razsežnosti Orff-Schulwerka«.

V _______________, dne ________ Podpis staršev: ______________________________
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9.3 PRILOGA 3 - ANKETNI VPRAŠALNIK ODPRTEGA TIPA
INTERCULTURAL PART OF RESEARCH ABOUT DIALOGICAL AND NARRATIVE
DIMENSIONS IN »ORFF-SCHULWERK«
Hello! I'm asking you to help me with your experiences in »Orff-Schulwerk«… - if you are
prepared to dedicate some time for this questionnaire, I would be very greatful!
I'm an »Orff-fan« and due to my dissertation about »Orff-Schulwerk« I decided to look into
intrinsic meaning of »Orff-Sfhulwerk«. I'm researching dialogical and narrative dimensions of
»Orff-Schulwerk« and I would like to spread - with your help – my findings at an interculutral
level.
I've started my analysis with first-person research and on the basis of these results the
questions for you are built up.
Your name (your name will NOT be mentioned in my work): ________________________________
Years of work in »OSW« approach:______________________________________________________________
The population you ever worked with:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Institutions you ever worked in: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Your e-mail: ____________________________________________________________________________________
1. How would you describe yourself in a group you work with in »OSW« approach?
- as a friend
- as the first among equal (friendly teacher)
- as a »classical«
- anything else?___________________________________________
Why? Write an example.
2. In »OSW« approach we communicate in musical language.
a. What does musical language mean to you personally?
b. What is possible in your opinion to communicate in musical language?
3. Think about an hour of group improvisation with your students and describe it briefly.
a. Which musical parameters were used to communicate in musical language?
b. Did you / How did you find the meaning to musical language?
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c. In which way do you transmit the »OSW« principles in a group?
d. Do you and your students usually discuss about the improvistion you experienced
together?
e. What do students usually report about their group improvisation?
f. How much empathy do you feel for your students in a group?
How much empathy do you notice among students in a group?
Do you find empathy important for communicating in musical language?
g. In which way do you make your students respect each other?
h. Have you ever worked with less (or not) motivated students in »OSW« activities?.
If yes, how did you feel?
Do you find »OSW« approach appropriate way of music lessons in this case? Why?
4. Reflect (your life style) and think over possible effect of »OSW« approach on
yourself? Describe it!
5. Would you like to share more of your experiences about my research goals?

Thank you!
Konstanca
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9.4 PRILOGA 4 - RAZLAGA BARVNE SHEME VIRA PODATKOV IN RAVNI
RAZISKAVE

Vse kode, ki pripadajo kategorijam fenomenološke študije, so označene s krogom. Če je krog
temno rumen, kaže na podatke iz učiteljičinega (mojega) govora (por-g), če je zelen, kaže na
podatke iz reflektivnega protokola (por-rp), temnejši rdeč pa kaže na podatke iz transkriptov
video posnetkov v časovnem odmiku (por-vp).
Primer:
Prvoosebna raven raziskave:
porg

porrp

porvp

govor učiteljice:
, reflektivni protokol:
, transkripti video posnetkov:
Legenda: por-g: prvoosebna raven – govor učiteljice, por-rp: prvoosebna raven – reflektivni
protokol,
por-vp: prvoosebna raven – video posnetki (transkript)
Kode, ki pripadajo individualni in skupinski ravni raziskave, sem označila s kvadratom.
Rumen kvadrat prikazuje govor udeleženih otrok (isr-g), moder gradivo iz opisa dogodkov
med učnimi urami (isr-od) in rdeč transkripte video posnetkov v časovnem odmiku (isr-vp).
Primer:
Individualna in skupinska raven raziskave:
isr-g

isr-od

isr-vp

govor otrok:
, opis dogodkov v učni uri:
, transkripti video posnetkov:
Legenda: isr-g: individualna in skupinska raven – govor otrok, isr-od: individualna in
skupinska raven – opis dogodkov, isr-vp: individualna in skupinska raven – video posnetki
(transkript)
Ali drugače:
Govor je vedno označen z rumeno barvo;
moj (učiteljičin) govor s temnejšo rumeno in govor udeleženih otrok s svetlejšo rumeno:
porg

isr-g

in

Video posnetki so vedno označeni z rdečo; tisti, ki se nanašajo na fenomenološko študijo, so
temneje rdeči in tisti, ki se nanašajo na deskriptivni protokol, so svetleje rdeči:
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porvp

isr-vp

in
Zapisi si delijo zeleno in modro barvo:
fenomenološki zapisi v reflektivnem protokolu so zeleni:

porrp

in opisi dogajanja med učno

isr-od

uro so modri:

V primeru, da podatki, iz katerih sem določila kode in izpeljala določeno kategorijo, izhajajo
z različnih ravni, sem sestavila oba lika skupaj in z barvami označila njihov vir.
porvp

Primer: Koda, ki pripada vsem ravnem raziskave:

isr-od

in predstavlja

transkript video posnetka iz prvoosebne ravni in opis dogodka v učni uri.
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