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POVZETEK 

Učitelji se pri svojem delu srečujejo z različnimi učenci; med njimi so tudi nadarjeni učenci in 

učenci s posebnimi potrebami. Zaradi razlik v sposobnostih, željah in potrebah posameznih 

učencev je pomembno upoštevanje učne diferenciacije in individualizacije. Gre za 

prilagajanje pouka določeni skupini (učna diferenciacija) oziroma posamezniku (učna 

individualizacija). Učencem lahko prilagodimo različne didaktične segmente: od učnih 

pripomočkov, učnega gradiva, časa, prostora do načina poučevanja (metod, oblik) in učne 

vsebine. V diplomskem delu me zanima, ali in kako pogosto učitelji 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, kako in v kolikšni meri pouk 

glasbene umetnosti prilagajajo glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev 

s posebnimi potrebami. 

V teoretičnem delu bom opredelila pojem učne diferenciacije in učne individualizacije, 

opisala njune oblike ter glasbene dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Opredelila 

bom učno diferenciacijo in individualizacijo, kot sta predstavljeni v Učnem načrtu za 

glasbeno vzgojo (2011). V nadaljevanju bom predstavila pojem nadarjenosti in glasbene 

talentiranosti ter opisala delo z glasbeno nadarjenimi učenci. V nadaljevanju bom opredelila 

učence s posebnimi potrebami in predstavila njihove skupine v splošni opredelitvi in z vidika 

poučevanja glasbene umetnosti. 

V empiričnem delu bom predstavila raziskavo, ali in na kakšen način učitelji 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, ali glasbeno talentiranim učencem in 

različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami prilagajajo različne glasbene dejavnosti, 

ali se med učitelji glede na dolžino delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo pojavljajo 

razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti. Zanima me tudi, kako spodbujajo 

glasbeno talentirane učence in kakšna je njihova zaznava glede lastne strokovne 

kompetentnosti s tega področja. 

Empirično raziskavo sem izvedla na vzorcu 59 učiteljev razrednega pouka, ki so za namen 

diplomskega dela izpolnili anketni vprašalnik. 

Rezultati kažejo, da večina anketiranih učiteljev diferencira/individualizira pouk glasbene 

umetnosti. Učitelji pogosto uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v okviru 

homogenih in heterogenih učnih skupin, pri oblikovanju le-teh pa najpogosteje upoštevajo 

glasbene sposobnosti učencev. Glede na posamezne etape pouka učitelji najpogosteje 



 
 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti pri utrjevanju znanja, nato pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja in nazadnje v etapi podajanja in obravnavanja nove učne 

snovi. Najpogosteje ju uresničujejo pri glasbeni dejavnosti izvajanja, najredkeje pa pri 

glasbeni dejavnosti poslušanja. Pogosteje kot učno vsebino prilagajajo način dela. Glasbeno 

talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami večinoma 

prilagajajo enake glasbene dejavnosti, vendar znotraj teh glasbenih dejavnosti prihaja do 

razlik v razporeditvi glede na pogostost prilagajanja. Razlike med učitelji glede na dolžino 

delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo večinoma niso statistično pomembne. Dobri dve 

tretjini učiteljev od glasbeno talentiranih učencev pričakuje dodatno znanje, skoraj vsi učitelji 

pa tem učencem predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih. Največ učiteljev 

meni, da so za delo z glasbeno talentiranimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami le delno 

usposobljeni. 

KLJUČNE BESEDE: učna diferenciacija, učna individualizacija, glasbeno talentirani 

učenci, učenci s posebnimi potrebami, glasbena umetnost, glasbene dejavnosti  



 
 

ABSTRACT 

Teachers meet various students during the course of their work, such as talented students and 

special-needs students. Due to different abilities, desires and needs of individual students, it is 

important to implement differentiation and individualization in the education process. This 

means adapting the lesson to a particular group (differentiation) or individual 

(individualization). Various didactic segments can be adapted to students, from teaching aids, 

teaching materials, time and location to teaching methods (methods, formats) and contents. 

This thesis tries to determine if and how often do teachers utilize 

differentiation/individualization of music classes, and how and to what extent do they adapt 

music lessons to the needs of musically talented students and to various groups of special-

needs students. 

The theoretical part defines the concept of differentiation and individualization, describes 

their formats as well as musical activities, such as performing, creating and listening. The 

differentiation and individualization are defined according to the Music Education Curriculum 

(2011). This is followed by the definition of talent and musical talent and a description of 

work with musically talented students. Then comes the definition of special-needs students 

and a break down of special-needs student groups in general and from the viewpoint of music 

education. 

The empirical part tries to discover if and how do teachers utilize differentiation and 

individualization of music classes, whether they adapt musical activities to musically talented 

students and various groups of students with special needs, and whether the frequency of 

music education adaptation depends on the number of years they have been teaching and 

additional music education they have received. It also tries to find out how do they encourage 

musically talented students and how do they perceive their own professional ability in this 

regard. 

The empirical research was conducted on a sample of 59 elementary school teachers who 

filled out a questionnaire designed specifically for this thesis. 

The results show that most teachers utilize differentiation/individualization of music classes. 

Teachers often utilize differentiation/individualization in homogeneous and heterogeneous 

student groups whose formation is most often related to the students' musical abilities. 

Depending on the individual stages of the course, music education 



 
 

differentiation/individualization is most often used when strengthening knowledge, assessing 

and evaluating knowledge and finally when teaching and discussing new material. In terms of 

musical activities, they are most often used for performing and the least often for listening. 

The methods of work are adapted more often than the content itself. The musical activities 

that are being adapted to musically talented students and to various groups of special-needs 

students are generally the same, but there differences within these musical activities in terms 

of arrangement depending on the frequency of adaptation. The differences between teachers 

in terms of how long have they been teaching and additional music education they have 

received have not proven to be statistically relevant. A good two thirds of the teachers expect 

more from their musically talented students, and almost all of them encourage these students 

to take part in musical extracurricular activities. The majority of the teachers believe that they 

are only partially qualified to work with musically talented students and special-needs 

students. 

KEYWORDS: differentiation of teaching, individualization of teaching, musically talented 

students, special-needs students, music education, musical activities  
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TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

Zaradi čedalje večje heterogenosti osnovnošolske populacije je potreba po učni diferenciaciji 

in individualizaciji iz leta v leto večja. Razlike med učenci so tiste, ki narekujejo učiteljevo  

delo pri posameznih učnih predmetih. Ker se v času študija s problemom učne diferenciacije 

in individualizacije nisem veliko srečevala, pri praktičnem izobraževanju pa sem opazila, da 

ju učitelji upoštevajo le pri zahtevnejših učnih predmetih, me je v diplomski nalogi zanimala 

pogostost njunega uresničevanja pri pouku glasbene umetnosti. 

V času šolanja sem dobila občutek, da je glasbena umetnost poleg likovne umetnosti in športa 

eden izmed manj pomembnih učnih predmetov, od katerega tako učitelji kot učenci 

pričakujejo predvsem zabavo oziroma sprostitev. Podobnega odnosa sem bila deležna tudi v 

osnovni šoli, predvsem v drugem in tretjem triletju, ki je v pretežni meri vključevalo le 

poslušanje klasične glasbe. 

Na podlagi navedene problematike se v diplomskem delu poglabljam v raziskovanje učne 

diferenciacije in individualizacije pri pouku glasbene umetnosti. Raziskava naj bi pripomogla 

k boljšemu ozaveščanju učiteljev glede pomembnosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti 

različnim učencem in prispevala k organizaciji stalnega strokovnega izpopolnjevanja na tem 

področju.   
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2 OPREDELITEV POJMOV UČNA DIFERENCIACIJA IN 

INDIVIDUALIZACIJA 

2.1 Diferenciacija 

Beseda diferenciacija izhaja iz latinske besede differentia, kar pomeni razliko. 

O diferenciaciji obstaja več opredelitev: 

1. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je diferenciacija opredeljena kot nastajanje 

razlik v čem (npr. nastala, poglabljala se je diferenciacija v stranki) (Bajec idr., 

2000). 

2. V Slovarju tujk je definirana kot razločevanje, razlikovanje, nastajanje razlik, 

razčlenjevanje enotnega na razno in različno, razslojevanje (Verbinc, 1982). 

3. Po Strmčniku (1987: 12) je diferenciacija »pretežno organizacijski ukrep, s katerim 

demokratično usmerjamo učence po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne 

homogene in heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi 

cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in 

individualne vzgojno-izobraževalne namene.« 

Ko gre za kratkotrajno in demokratično ločevanje učencev z različnimi zmožnostmi, 

zanimanji in potrebami, z namenom, da bi se skupaj z individualizacijo laže spodbudil 

optimalni razvoj vsakega posameznika, je diferenciacija human ukrep, mimo katerega ne 

more nobena zares napredna in učinkovita šola (Strmčnik, 1987). 

2.2 Individualizacija 

Beseda individualizacija izhaja iz latinske besede individere, kar pomeni, da se ne da deliti. 

Poznamo različne opredelitve individualizacije: 

1. Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga individualizacijo kot glagolnik od 

individualizirati, kar pomeni skupinsko, kompleksno obravnavanje česa spremeniti v 

individualno; s poudarjanjem lastnosti, značilnosti orisati človeka kot posameznika, 

vnesti v kaj osebne značilnosti, posebnosti; družbeno, kolektivno, zlasti proizvajalna 

sredstva, spremeniti v privatno (npr. pedagoško individualizirati pouk – prilagoditi 

pouk sposobnostim, posebnostim ali interesom posameznih učencev) (Bajec idr., 

2000). 
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2. Slovar tujk individualizacijo opredeli kot oblikovanje individualnih značilnosti; 

ločevanje po individualnih značilnostih; upoštevanje teh značilnosti (individualen – 

posamezen) (Verbinc, 1982). 

3. Učna individualizacija je »didaktično načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da 

odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da 

skušata sicer skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, 

se pravi prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam 

in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno učno 

delo« (Strmčnik, 1987: 13). 

4. Galeša (1995: 85) definira individualizacijo kot »manj ali dalj časa trajajoči proces 

prilagajanja manjšega ali večjega števila raznoterih sestavin vzgoje in izobraževanja 

inter in intraindividualnim razlikam učenca s ciljem, da se ta optimalno razvija in 

živi.« Interindividualne razlike so razlike med učenci v isti lastnosti, intraindividualne 

razlike pa so razlike znotraj enega učenca samega v različnih lastnostih. Prilagajamo 

lahko samo način (pristope, načela, metode, tehnike, pripomočke, odnose, 

organizacijo, tempo …) ali pa način in vsebino (programe, snov, učne načrte, cilje, 

kjer širimo ali pa krčimo snov). 

Didaktično načelo individualizacije izhaja iz razumevanja demokratične in humane osnovne 

šole, da morata potekati poučevanje in učenje sicer v socialnem okviru, vendar čim bolj 

naravnano na učenca (Strmčnik, 2001). Bistvo načela individualizacije je torej v prilagajanju 

učnega procesa učenčevim individualnostim s ciljem doseganja čim boljših rezultatov. 

2.3 Odnos med učno diferenciacijo in individualizacijo 

Učna diferenciacija in individualizacija nista eno in isto, čeprav se običajno razumeta v 

sinonimnem pomenu. 

»Diferenciacija je groba individualizacija, saj zajema učne in druge razlike učencev v okviru 

manjše učne skupine. Vsi učenci določene skupine so izpostavljeni relativno enaki učni 

zahtevnosti in postopkom. Individualizacija pa mora upoštevati in zadovoljevati individualne 

učne in druge razlike ne le skupine, marveč posameznika. Diferenciacijo tako radi 

označujemo tudi kot organizacijski ukrep za lažje izvajanje individualizacije kot didaktičnega 

načela« (Strmčnik, 2001: 377). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

4 
 

Diferenciacija bolj površno zajema več učencev, individualizacija pa ne zmore upoštevati 

večine, vendar se posameznikom bolj prilagodi (Strmčnik, 1993). »Individualizacija običajno 

vključuje diferenciacijo, kajti brez nje je pouk težko poosebiti, diferenciacija pa 

individualizacijo rada zanemarja. Upošteva jo le tedaj, kadar seže diferenciacija do vsakega 

učenca posebej« (Strmčnik, 1987: 14). 

Galeša (1995: 104) navaja, da izhaja diferenciacija »iz razlik med učenci, oziroma iz 

različnega obravnavanja različnih otrok, individualizacija pa iz posameznika oziroma iz razlik 

v otroku.« Obe se ukvarjata s prilagajanjem različnih komponent vzgojno-izobraževalnega 

procesa razvojnim potrebam otrok. Posamezne komponente prilagajata v taki meri, da 

omogočita otroku čim večjo uspešnost in ustrezen razvoj. Bistvena razlika med diferenciacijo 

in individualizacijo je po mnenju Galeše (1995: 105) ta, »da se diferenciacija vedno konča z 

določeno selekcijo, individualizacija pa z novo prilagojeno obliko pomoči brez selekcije. 

Diferenciacija zajema ožje oblike pomoči, individualizacija pa vključuje celovitejšo pomoč.« 
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3 OBLIKE UČNE DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

3.1 Zunanja (storilnostna) učna diferenciacija in individualizacija 

Strmčnik (2001: 384) pravi, da gre pri zunanji diferenciaciji za »tako šolsko ali učno 

organizacijo, pri kateri so učenci običajno po storilnostnih merilih, se pravi po učnih 

sposobnostih in tempu napredovanja, bolj ali manj administrativno razdeljeni v relativno 

homogene, prostorsko trajno ločene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in 

vsebinami, z običajno ločenimi učiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter z neenakimi 

nadaljnjimi izobraževalnimi možnostmi.« 

Zunanja diferenciacija teži k čim večji homogenosti učnih skupin oziroma k diferenciaciji 

učencev glede na določene lastnosti. Glede na to, da so učenci razdeljeni v homogene 

skupine, se predvideva, da med njimi ni več razlik. Zato je za »zunanje diferencirano učno 

okolje značilna minimalna variacija učnih možnosti, ozko področje izbirnih možnosti ter 

nizka vsebinska in didaktična prilagojenost učnega procesa« (Strmčnik, 1987: 158). 

Ločimo primerne in potrebne modele zunanje diferenciacije ter neprimerne in nepotrebne 

modele zunanje diferenciacije (povzeto po Strmčnik, 1987). 

1. Primerni in potrebni modeli zunanje diferenciacije so: 

 Lokalna diferenciacija učencev 

Otrok mora imeti šolo čim bliže svojega bivališča. Šola mora biti za otroka t. i. podaljšani 

dom z ozračjem domačnosti. Zato so nastajale podružnične šole, običajno s kombiniranim 

poukom, ki so znanje otrok še bolj utrdile in razvijale lastnosti, kot so učna samostojnost, 

miselna fleksibilnost, odnos do dela, medsebojna pomoč itd. 

 Diferenciacija učencev glede na velikost šole 

Gosto naseljeno stanovanjsko področje potrebuje eno veliko ali več manjših šol. Tako ena kot 

druga rešitev ima svoje prednosti in slabosti. Velike šole lahko učencem ponudijo raznolike in 

kakovostne učne možnosti, vendar so bolj brezosebne, s šibkimi stiki med učenci in učitelji. 

Obratno velja za manjše šole. 
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 Diferenciacija glede na starost učencev 

Enako stari učenci so razvrščeni po starostnih razredih in napredujejo po letnih, za vse učence 

obveznih učnih načrtih. Učence bi se moralo bolj kot po starosti diferencirati na podlagi 

njihovih resničnih razvojnih zmožnosti. Zlasti vprašljiva je neenotna starost otrok ob vstopu v 

šolo in različno trajanje šolske obveznosti. To poraja neenakopravne vzgojno-izobraževalne 

možnosti predšolskih otrok in osnovnošolskih začetnikov. 

 Diferenciacija močneje motenih učencev 

Učence, katerih motnje niso tako problematične, da bi zahtevale poseben vzgojno-

izobraževalni režim in nego, je treba integrirati v razred z ostalimi učenci. Neutemeljeno 

ločevanje učencev od vrstnikov lahko njihove težave še poveča. Ločeno delo mora potekati le 

pri predmetu kjer ima učenec težave. Za laže motene učence pogosto zadostuje že povečana 

učna skrb učitelja in drugih strokovnjakov.  

2. Neprimerni in nepotrebni modeli zunanje diferenciacije pa so: 

 Rasna ali narodnostna učna diferenciacija 

S to vrsto diferenciacije naj bi različne rasne skupine zavarovale svojo identiteto. V resnici pa 

gre za to, da hoče po tej poti večinska rasna skupnost uveljaviti svoje privilegije tudi na 

šolskem področju. Prav tako nedemokratično je ločevanje učencev po verski pripadnosti.  

 Spolna učna diferenciacija 

Razlikovanje učencev po spolu je, razen pri kakem specifičnem učnem področju, npr. pri 

telesni vzgoji, neutemeljeno. Pri spolni učni diferenciaciji gre po navadi za prikrito 

izobraževalno podcenjevanje ženskega spola. 

 Državne in privatne šole 

Ta oblika diferenciacije temelji na socialnoekonomski in učnostorilnostni podlagi. 

Diskriminativnost delitve šol se kaže v tem, »da so običajno privatne šole mnogo bolje 

opremljene, z boljšim učnim kadrom, kar jim zagotavlja tudi višjo kvaliteto in ugled« 

(Strmčnik, 1987: 167). 
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 Storilnostna učna diferenciacija 

Poznamo več modelov storilnostne učne diferenciacije. Sem spadata tudi medšolska in 

znotrajšolska (popolna in delna) zunanja diferenciacija. 

Za medšolsko diferenciacijo je značilno, da učenci prve štiri razrede osnovne šole obiskujejo 

skupaj, nato pa se odločijo za različne smeri nadaljnjega šolanja. »Vsaka šolska smer ima svoj 

učni načrt, predmetnik in režim šolanja ter ločene in zaprte možnosti za nadaljnje 

izobraževanje. Gre za ločevanje učencev, v ozadju katerega je močna socialnoekonomska 

diskriminacija in interesi industrijske družbe po zgodnjem poklicnem usmerjanju večine 

učencev« (Strmčnik, 1987: 167). 

Za znotrajšolsko diferenciacijo pa je značilno, da so ločitve učencev izpeljane pod skupno 

šolsko streho. Učenci so lahko ločeni pri vseh ali le pri nekaterih učnih predmetih. 

Za t.i. »streaming« sistem oziroma popolno znotrajšolsko zunanjo diferenciacijo je značilno, 

da so učenci razdeljeni na stalne učne skupine ali paralelke pri vseh učnih predmetih. 

Razdeljeni so na podlagi učnega uspeha, rezultatov inteligenčnih testov, učne usmerjenosti, 

želje učencev in staršev (prav tam) itd. 

Pri »setting« sistemu, to je pri delni znotrajšolski zunanji diferenciaciji, so učenci »pri večini 

učnih predmetov pod enotnim vsebinskim in didaktično organizacijskim učnim režimom. Po 

sposobnostih so ločeni le pri nekaterih učnih predmetih, največkrat pri matematiki, tujem 

jeziku in materinščini« (Strmčnik, 1987: 168, 169). V ta sistem sodijo tudi predmeti, pri 

katerih je premaknjeno tematsko težišče, in pa fakultativne učne dejavnosti. 

Pri nas se delna zunanja diferenciacija izvaja na treh zahtevnostnih ravneh v 8. in 9. razredu 

osnovne šole, in sicer pri matematiki, materinščini in tujem jeziku. Pri uvrščanju učencev na 

posamezne ravni zahtevnosti se upošteva odločitev učencev in njihovih staršev, pri svetovanju 

pa šola upošteva njihove ocene, sodelovanje ter dosežke na različnih tekmovanjih, pri 

interesnih dejavnostih in rezultate nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja (Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni 

šoli, 2006). Učenec lahko ob zaključku ocenjevalnega obdobja raven zahtevnosti tudi 

spremeni. Ocenjevanje pri teh predmetih poteka po 10-stopenjski lestvici in je s tem tudi 

diferencirano (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 
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Prednost zunanje diferenciacije je v tem, da je organizacijsko enostavna in poceni. Slabosti 

zunanje diferenciacije pa so naslednje: 

 poglablja socialne razlike, 

 ne izravnava učnih razlik, 

 ne pospešuje učenja, 

 kvari osebnostni razvoj (Strmčnik, 1987 in 2001). 

3.2 Notranja (didaktična) učna diferenciacija in individualizacija 

Za notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo je značilno, da ohranja mešane, naravne 

heterogene učne skupine. Individualne zmožnosti, želje in potrebe učencev pa skuša 

upoštevati znotraj oddelkov, v okviru frontalnega, skupinskega in individualnega učnega dela, 

s pomočjo prilagajanja učnih ciljev in vsebin, socialnih učnih oblik, učnih metod, učne 

tehnologije in z vključevanjem individualizirane učne pomoči ter drugih specialnih 

korektivnih in kompenzatornih učnih ukrepov (Strmčnik, 1987 in 2001). 

Galeša (1995) navaja, da se notranja diferenciacija izvaja znotraj heterogenih učnih skupin pri 

vseh oblikah dela s pomočjo individualizirane vzgojno-izobraževalne pomoči. Sem spadajo 

prilagojene in kombinirane metode, tehnike, pripomočki in izobraževalna tehnologija; izbrani 

vzgojno-izobraževalni cilji glede na otrokove potrebe in predpisan učni načrt ter pomoč 

strokovnih delavcev znotraj ali zunaj razreda. 

Grupiranje učencev je spontano, prostovoljno, poteka na podlagi zanimanj, medosebnih 

odnosov in pomoči. Ločevanje učencev v homogene skupine ni izrazito, poteka krajši čas, 

posebna skrb pa je namenjena zmožnejšim in šibkejšim učencem. Poudarjene so socialno-

moralna vzgoja, solidarnost, spoštovanje, medsebojna pomoč in še zlasti samoupravnost, 

samovodenje in samoocenjevanje učencev (Strmčnik, 1987). 

Naloga notranje učne diferenciacije in individualizacije je »spodbujati kognitivni razvoj 

vsakega učenca, razvijati različne osebnostne lastnosti, pospeševati samostojnost in bogatiti 

kooperativne sposobnosti učencev« (Strmčnik, 1987: 176). Za doseganje teh ciljev lahko 

učitelj uporabi različne modele individualizacije. Pri preferenčnem modelu gre za 

»premagovanje učnih deficitov z učencu primernejšimi in uspešnejšimi metodičnimi postopki 

ter drugimi pristopi in z zagotavljanjem potrebnega učnega časa«, pri kompenzatornem 

modelu »se določeni učni deficiti ublažijo z razvijanjem drugih obetavnejših sposobnosti, 
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remedialni model pa se spoprijema z odstranjevanjem vzrokov učnih deficitov in z 

oblikovanjem posebno spodbudnega in ugodnega učnega okolja doma in v šoli« (Strmčnik, 

2001: 378). 

Velik poudarek je na učencih, na poznavanju njihovih razlik in na prilagajanju pouka njim. 

Učencem morajo biti dane enake možnosti razvoja, kljub velikim razlikam v predznanju. Pri 

notranji diferenciaciji gre za to, da se mora vsem učencem utirati enakopravna pot do znanja 

skozi primerne didaktične načine. 

Notranja učna diferenciacija in individualizacija je zaradi raznolikosti in zapletenosti izjemno 

zahtevna. Za njeno realizacijo je potrebna dobra strokovna usposobljenost kadra, zadostno 

število kakovostnih in pestrih didaktičnih pripomočkov in gradiv ter številčno manjši razredi 

(Lesar, Peček, Čuk, 2005). Upoštevati mora vse segmente učnega procesa, od razredne 

strukture, socialne situacije do telesno-zdravstvene in duševne kondicije razreda (Strmčnik, 

2001). 

Kot edina diferenciacijska oblika se izvaja v prvem triletju osnovne šole, kasneje pa se ji 

pridružita še delna zunanja in fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija (prav tam). 

V okviru notranje učne diferenciacije in individualizacije govorimo o dveh diferenciacijskih 

modelih: 

 didaktično-metodičnem in 

 vsebinsko-tematskem. 

Didaktično-metodična učna diferenciacija in individualizacija 

Znano je, da se učenci med seboj »razlikujejo tudi glede didaktično-metodične dojemljivosti. 

Ni vsak učni vir, medij ali metoda za vsakega učenca enako sprejemljiv, zanimiv in uspešen« 

(Strmčnik, 2001: 379). Da bi čim več učencev doseglo optimalni razvoj, mora učitelj 

upoštevati njihovo drugačnost tako pri sprejemanju, procesiranju, razumevanju kot pri 

predstavljanju učne vsebine. To najlažje naredi s spremembo učnega pristopa pa tudi z 

uporabo različnih učnih pripomočkov ter s prilagajanjem učnega tempa. Na vseh učnih 

stopnjah mora biti zato upoštevano razmerje med konkretnim, razlagalnim in pojmovnim 

posredovanjem učnih vsebin (Strmčnik, 1987). 

Pri didaktično-metodični diferenciaciji je pomembno, da učitelj učence dobro pozna in da je 

didaktično-metodično visoko usposobljen (Kalin, 2006). 
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Temeljne možnosti didaktično-metodične učne diferenciacije in individualizacije so 

(Strmčnik, 1987): 

 modificiranje učnih metod, 

 kombiniranje učnih metod, 

 kombiniranje socialnih učnih oblik. 

Pri modificiranju učnih metod gre za uporabo posamezne učne metode na različne načine. 

Tako lahko pri metodi ustnega razlaganja uporabimo naslednje izvedbene oblike dane 

metode: razlaganje, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, predavanje. Temeljni namen 

takšnega načina dela je dinamičen, zanimiv, za učence bolj motivacijski pouk, ki ustreza 

različnim učnim stilom in značilnostim posameznih učencev (Kalin, 2006). 

Da bi se še bolj približali učenčevim potrebam in individualnim značilnostim, je pomembno 

ustrezno kombiniranje učnih metod. »Ne moremo govoriti o »dobrih in slabih« učnih 

metodah, saj so vse enako sprejemljive in za učence enako pomembne. Katera bo bolj 

učinkovita, je odvisno od učne vsebine in ciljev, ki jih želimo doseči, in od značilnosti 

posameznega učenca in skupine oz. oddelka v celoti. Samo s kombiniranjem učnih metod 

prispevamo k preseganju slabosti posamezne učne metode« (Kalin, 2006: 83). 

Med socialne učne oblike štejemo frontalno, skupinsko, parno in individualno učno delo. S 

kombiniranjem socialnih učnih oblik govorimo o njihovem medsebojnem povezovanju. 

Učitelj ima več možnosti za diferencirano in individualizirano delo pri skupinski, parni in 

individualni učni obliki. Pri frontalni učni obliki je teh možnosti manj, zato je tu potrebno 

kombiniranje in modificiranje učnih metod (prav tam). 

Če z didaktično-metodično učno diferenciacijo ne moremo doseči ustreznih ciljev, uporabimo 

še vsebinsko-tematsko učno diferenciacijo. 

Vsebinsko-tematska učna diferenciacija in individualizacija 

»Pouk je v veliki meri določen z učno vsebino in odvisen od vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki 

jih želimo doseči« (Kalin, 2006: 80). Strmčnik (1987) poudarja, da bi moral vsak učitelj za 

svoj predmet pregledati učne vsebine, in določiti, kaj je pri posamezni učni vsebini 

elementarnega (podatki, brez katerih o neki vsebini ne moremo razmišljati), fundamentalnega 

(osnovne posplošitve – definicije, zakoni, pravila, formule, povzetki), strukturalnega (kako je 
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učna vsebina strukturirana, organizirana, medsebojno povezana) ter katere nevralgične točke 

(točke, kjer lahko nastanejo težave v razumevanju učne snovi) se pri dani vsebini pojavljajo. 

Učitelj se na podlagi takšne analize lažje odloči, katero diferenciacijo učne snovi bo uporabil 

v nadaljevanju. Poznamo kvantitativno in kvalitativno vsebinsko diferenciacijo. 

Kvantitativna diferenciacija govori o obsegu učne vsebine, kvalitativna pa o njeni globini. 

Nerealno je pričakovati, da bi pri vseh učencih dosegli razumevanje učne snovi na enaki ravni 

in v enakem obsegu, saj so učenci različno nadarjeni, imajo različne talente in zanimanja. 

Globino in obseg učne snovi je zato treba vedno znova prilagajati individualnim 

sposobnostim učencev (Kalin, 2006). 

Oblike notranje diferenciacije in individualizacije lahko razdelimo tudi glede na faze pouka. 

Ločimo: 

 diferencirano in individualizirano obravnavanje novih učnih vsebin in razvijanje 

sposobnosti, 

 diferencirano in individualizirano utrjevanje znanja in sposobnosti, 

 diferencirano in individualizirano preverjanje in ocenjevanje (Strmčnik, 1987). 

Pri obravnavanju nove učne vsebine mora učitelj ugotoviti, kako je le-ta sestavljena, in 

določiti, kako pomembni so njeni vsebinski deli. Na podlagi takšne analize se nato odloči 

glede obsega in globine obravnavane vsebine. Lahko jo razširi na dele, ki niso bistveni, 

utegnejo pa zanimati nekatere učence. Tem mora biti dana možnost, da se kakšnemu 

vsebinskemu delu bolj oz. manj posvetijo. Pomembno je, da učitelj organizira pouk na več 

težavnostnih ravneh, saj lahko le tako upošteva učne razlike med učenci. Ti morajo imeti 

pravico, da se svobodno vključijo v njim primerno učno raven (prav tam). 

Pri utrjevanju znanja in sposobnosti so razlike med učenci zaradi njihovega samostojnega 

dela še bolj izražene. Učitelj se mora odločiti, katero znanje bo utrjeval pri vseh učencih, 

katero pa bo diferenciral in individualiziral. Oceniti mora, ali je dovolj, če učenec z nižjimi 

kognitivnimi sposobnostmi snov samo prepozna ali znanje tudi prehaja v njegovo aktivno 

zavest. Izbrati mora ustrezna učna gradiva ter učencem prilagoditi šolske in domače naloge, 

saj so le-te za utrjevanje znanja zelo pomembne (prav tam). 

Pri individualiziranem ocenjevanju so enaka merila za vse učence nesprejemljiva. Zanj je 

značilno opisno ocenjevanje, ki bolj upošteva individualne razlike med učenci in ugotavlja, v 
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kolikšni meri so učenci dosegli učne cilje. Tako lažje ugotovimo, kje so vzroki za morebitne 

neuspehe, kdo potrebuje intenzivnejšo pomoč in kaj moramo storiti, da bi bilo učenje še bolj 

učinkovito. Pri številčnem ocenjevanju pa imajo učitelji različno točkovno normiranje 

ocenjevalnih nalog. Če gre za enako zahtevna ocenjevalna vprašanja, morajo učno 

sposobnejši za neko oceno zbrati več točk kot učno šibkejši. Če pa so vprašanja diferencirana, 

morajo dobiti tako eni kot drugi za enako število točk enako oceno, vendar imajo te ocene 

različno vrednost (prav tam). 

3.3 Fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija 

Galeša (1995: 82) opredeli fleksibilno diferenciacijo kot »kombinacijo pretežno notranje in 

blažjih oblik zunanje diferenciacije.« Gre za večjo fleksibilnost vzgojno-izobraževalnih 

»ciljev, vsebin, heterogenih in homogenih, manjših in večjih skupin učencev, temeljnega in 

nivojskega pouka, prostorskega in časovnega ločevanja, ki zahteva bolj usklajeno sodelovanje 

vseh akterjev (učiteljev, učencev in staršev) v vzgojno-izobraževalnem procesu pri diagnostiki 

stanja, načrtovanju, izvajanju in evalvaciji« (prav tam). 

S pojmom fleksibilna diferenciacija označujemo »vse diferenciacijske in individualizacijske 

modele, ki obstajajo med zunanjo storilnostno in notranjo didaktično diferenciacijo. Zanje je 

značilno prepletanje heterogenih in homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in 

nivojskega pouka, delna organizacijska, prostorska in časovna ločenost učnih skupin, bolj 

usklajeno načrtovanje in večja delitev dela, bolj vzajemno razpravljanje o učnih težavah in 

uspehih, pri čemer so bolj upoštevanje tudi pripombe učencev in njihovih staršev ter javnosti 

sploh« (Strmčnik, 1987: 233). 

»Večji del pouka poteka v heterogenih učnih skupinah, kjer so deležni vsi učenci določenega 

razreda temeljnega znanja in sposobnosti, drugi del pouka pa poteka v bolj homogenih, 

težavnostno različno zahtevnih skupinah, v katere se vključujejo učenci po svojih zmožnostih 

in zanimanjih« (prav tam). 

Pri fleksibilni diferenciaciji se učitelji soočajo z bolj homogenimi skupinami učencev, pa 

vendar tudi med učenci znotraj teh skupin obstajajo razlike, ki niso pogojene samo z učnimi 

zmožnostmi. Zato se od učiteljev, ki poučujejo v posameznih bolj ali manj homogenih učnih 

skupinah, pričakuje, da pripravijo posebne učne načrte, ki se razlikujejo v poglobljenosti in 

širini zahtevanega znanja kot tudi v metodah in oblikah poučevanja, uporabljenih učnih 

pripomočkih idr. 
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Fleksibilna diferenciacija skuša primerno omejevati čas ločevanja učencev. Manj časa so 

učenci ločeni, manjša je nevarnost za izolacijo ter izgubo učnih in socialnih stikov. 

Strmčnik (1987) navaja tako prednosti kot slabosti fleksibilne diferenciacije.  

Prednosti fleksibilne diferenciacije so: 

 temeljne učne zahtevnosti so deležni vsi učenci, 

 homogene učne skupine so kratkotrajnejše, 

 kriteriji grupiranja učencev so širši, 

 med skupinami je večja prehodnost, 

 manj možnosti za pigmalionov efekt, 

 bolj načrtno spodbujanje šibkejših učencev, 

 zagotovljena je večja učna uspešnost. 

Slabosti fleksibilne diferenciacije pa so: 

 ne more povsem preprečiti stabiliziranja nivojskih učnih skupin, 

 težko usklajuje temeljno in dodatno učno zahtevnost, 

 vezana je na zahteve in pogoje, ki le delno ustrezajo individualnim zmožnostim in 

položajem učencev, 

 organizacijsko je zelo zapletena, 

 za učitelje je bolj obremenjujoča – težko se prilagajajo različno zahtevnim učnim 

skupinam, 

 kriteriji ločevanja so nezanesljivi, 

 nezaželeni stranski učinki hromijo vzgojne cilje, 

 nediferencirani učni predmeti so v očeh učencev, učiteljev in staršev manjvredni,  

 socialne integracije učencev so bolj parcialne, 

 učenci višjih socialnih slojev se uvrščajo v višje skupine kakor učenci nižjih slojev. 

Modeli fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije 

Sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega učnega dela – nivojski pouk 

Za ta model je značilno, da je pri težjih učnih predmetih učna vsebina razdeljena na temeljni 

in na nivojski del. Pouk poteka izmenično, v heterogenih in v homogenih učnih skupinah. V 

heterogenih skupinah si vsi učenci pridobivajo temeljno znanje določene učne vsebine. Nato 
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učitelj učence razdeli v več homogenih nivojskih učnih skupin. Pri tem upošteva učenčeve 

sposobnosti, tempo dojemanja, želje in interese. Šibkejši učenci ostanejo pri dopolnilnem 

dojemanju in utrjevanju temeljnih učnih ciljev, ostali učenci pa se uvrstijo v nivojske skupine, 

kjer temeljno učno vsebino razširjajo in poglabljajo (Strmčnik, 1987). 

Diferenciacija ANKER 

Izhodišče modela je velika učna skupina (do 150 učencev), na čelu katere je razrednik. Učni 

predmeti so razdeljeni v štiri strokovne skupine, ki jim je dodan še dodatni učni predmet. 

Znotraj vsake strokovne skupine je oblikovanih pet učnih ravni, s prav toliko učnih skupin po 

približno 30 učencev. Učenci se vključujejo v sebi primerne učne ravni glede na učne 

sposobnosti, interese, motiviranost idr. V vsaki izmed štirih strokovnih skupin se učenec 

odloči za eno izmed petih učnih ravni. Vsak učenec ima tako na voljo 20 različnih svobodno 

izbranih učnih ravni (prav tam). 

Individualno načrtovani pouk 

Učni model je prilagojen učencem za njihovo samostojno učno delo. Značilnost takšnega 

pouka je, da poteka brez predhodne skupne učne stopnje s temeljnim poukom. Učenci delajo 

vsak zase, čim bolj samostojno, po svojem zahtevnostnem programu, v lastnem tempu. 

Prilagojeni so jim učni cilji, vsebina, gradivo, pripomočki (prav tam) idr. 

Projektno učno delo 

Posameznik, dva ali več učencev si izberejo učno temo, ki jih najbolj zanima. Temo nato v 

krajšem ali daljšem času v šoli ali zunaj nje čim bolj samostojno obdelajo. Temeljni namen 

takšnega pouka je preseganje predmetnosti z interdisciplinarnostjo, pridobivanje samostojnih 

delovnih in učnih navad ter smisla za medsebojno sodelovanje (prav tam). 

Programirani in računalniški pouk 

Računalniška tehnologija omogoča več učnih poti in s tem tudi več možnosti za bolj 

prilagodljivo in individualizirano učenje. Z različnimi tehnikami programiranja učne vsebine, 

z operacionaliziranjem učnih ciljev, razčlenjevanjem gradiva, vgrajenimi povratnimi 

informacijami učencem omogoča individualno delo, prilagajanje učnega tempa in stila, delno 

pa tudi učne vsebine in njene težavnosti (prav tam). 
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Timski pouk 

Za timski pouk je značilno, da dva ali več učiteljev, ki so usposobljeni za eno ali več učnih 

področji, s svojimi sodelavci na različne načine skupaj načrtujejo, izvajajo in vrednotijo učno 

delo pri enem ali več učnih predmetih, v enem razredu s paralelkami ali v več razredih (prav 

tam). 

Šole brez razredov 

Za takšno »šolo« je pomembno, da načrtovanje učnih vsebin upošteva raznovrstnost učencev. 

Vsebovati mora logično zaokrožene enote, na različnih ravneh, da bi jih mogli učenci v 

lastnem ritmu obvladovati in temu primerno napredovati, pri enem predmetu hitreje, pri 

drugem počasneje (prav tam). 

Izbirna učna diferenciacija in individualizacija 

Ta model upošteva dejstvo, da imajo učenci različna učna zanimanja in potrebe, ki jim mora 

šola čim bolj dosledno slediti, saj so pomembne za učenčev učno-storilnostni in osebnostni 

razvoj. Ločimo med obveznim in svobodnim izbiranjem vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 

(prav tam). 

Interesne vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

Interesne dejavnosti so prostovoljne dejavnosti, ki so blizu zanimanjem in željam učencev.  

Organizirane so ob sodelovanju učencev, učiteljev in tudi staršev, upoštevajoč še lokalne 

možnosti, razmere in potrebe. Po navadi potekajo zunaj regularnega učnega časa, vendar od 

pouka ne bi smele biti toliko ločene, da bi bila zabrisana z njimi vsa stičišča (prav tam). 

Dopolnilni pouk 

Temeljni namen dopolnilnega pouka je v tem, da lahko šibkejši učenci tiste učne cilje, ki jih 

med rednim skupnim poukom niso obvladali, ob posebni učni pomoči nadomestijo ter utrdijo. 

Namenjen je dopolnilnemu razumevanju težje učne vsebine, torej učencem, ki pri rednem 

pouku ne morejo dovolj slediti zaradi težjega dojemanja, zaradi slabe koncentracije, 

opazovanja, zaznavanja, mišljenja, zaradi prepočasnega učnega tempa, prešibke 

samostojnosti, zaradi krajše učne odsotnosti, trenutnega slabega počutja (prav tam) itd. 
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Dodatni pouk 

Namenjen je učencem z nadpovprečnimi splošnimi in posebnimi intelektualnimi in drugimi 

ustvarjalnimi zmožnostmi. Pomaga jim, da spoznajo sami sebe in svojo nadarjenost. Redne 

učne vsebine se pri dodatnem pouku še poglabljajo, problematizirajo in operacionalizirajo 

(prav tam). 

Šolska akceleracija 

Šolska ali didaktična akceleracija je pospešeno napredovanje, ki ni vezano na letno in na 

zaporedno prehajanje iz razreda v razred v skladu z učenčevo kronološko starostjo, marveč 

dovoljuje hitreje napredujočim učencem razred delno ali v celoti preskočiti. Pri akceleraciji je 

treba poleg učenčeve intelektualne zmožnosti upoštevati tudi njegovo socialno in telesno 

razvitost, oziroma telesni in duševni razvoj učenca (prav tam). 
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4 UČNI NAČRT ZA GLASBENO UMETNOST 

4.1 Glasbene dejavnosti 

Dandanes se vse bolj poudarja pomen celostne glasbene umetnosti. Takšen pouk omogoča 

doseganje glasbenih ciljev na afektivnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju razvoja, 

ki jih uresničujemo v kompleksno zasnovani glasbeni dejavnosti. Ta vključuje dejavnosti 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja. Tudi v aktualnem učnem načrtu so operativni cilji in 

vsebine navedeni na teh treh področjih (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Glasbena dejavnost izvajanja 

Vključuje petje, ritmično izreko in igranje na otroška glasbila. Cilj glasbenega izvajanja je 

doživljanje in estetska izvedba glasbenih vsebin (Sicherl-Kafol, 2001, 2009, 2010). 

Petje kot elementarna glasbena dejavnost zajema enoglasno in večglasno petje, petje ob 

igranju glasbil ter petje ob gibanju in plesu (prav tam). Izbiramo pesmi, ki so po svoji vsebini 

blizu učenčevemu doživljanju in sprejemanju. Takšne so na primer ljudske in umetne skladbe 

različnih glasbenih ustvarjalcev, posamezne starejše, novejše, domače in tuje pesmi. »Poleg 

besednih vsebin so za izbor pesmi odločilne tudi glasbeno oblikovne sestavine. Te naj bodo 

skladne z glasovnim razvojem in pevsko zmogljivostjo učencev« (Oblak, 2003: 10). 

Upoštevamo obseg (ambitus) pesmi, njeno ritmično in melodično strukturo, tempo itd. 

Učence lahko nove pesmi naučimo prek metode pripevanja, posnemanja ali branja notnega 

zapisa. Posamezne metode lahko med seboj tudi kombiniramo (prav tam). Skozi petje učenci 

razvijajo osnovne glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh) in izvajalske spretnosti 

(oblikovanje pevskega glasu, pevskega dihanja in širjenje glasovnega obsega) (Sicherl-Kafol, 

2001, 2009, 2010). 

K ritmični izreki prištevamo ritmični govor, ritmični govor ob gibanju in igranju na glasbila 

in ritmizacijo besedil. Učenci z ritmično izreko poglabljajo ritmični posluh, občutek za 

sozvočja, estetsko oblikovanje in kakovost izreke (prav tam). Ob enakomerni meri izrekajo 

besedilo izštevanke, uganke, reka ali druge ustrezne pesmi. Izreko lahko popestrimo z novimi 

ritmičnimi vsebinami, z gibanjem in igranjem na otroška glasbila ali jo prevedemo v ritem 

posameznih nepomenskih oz. pomenskih zlogov (onomatopoij). S tem stopnjujemo učenčevo 

predstavo o zvočnem ritmu in njegovih trajanjih (Oblak, 2003). 
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Igranje na otroška glasbila vključuje igranje na lastna, improvizirana in Orffova glasbila 

(Sicherl-Kafol, 2001, 2009, 2010). Oblakova navaja, da se »posamezne skupine glasbil med 

seboj dopolnjujejo in omogočajo učencem različne izkušnje. Tako lahko na primer s pomočjo 

lastnih glasbil najprej utrdimo izvajalsko motoriko in ritme, ki jih nato prenesemo na 

predvidene Orffove inštrumente. Te med učenci večkrat zamenjamo, saj na ta način vsakega 

izmed njih neposredno doživijo in spoznajo. Orffov inštrumentarij občasno nadomestimo z 

improviziranimi glasbili, katera odkrivajo nova spoznanja in spodbujajo lastno ustvarjanje 

glasbil in zvočil« (Oblak, 2003: 21). Z igranjem učenci razvijajo različne glasbene 

sposobnosti (ritmični, melodični, harmonski posluh in sposobnost estetskega oblikovanja) in 

motorične spretnosti (koordinacija, veliki in drobni gibi, orientacija v prostoru) (Sicherl-

Kafol, 2001, 2009, 2010). 

Učenci ob glasbenih dejavnostih izvajanja poglabljajo zavedanje glasbenih elementov in 

načinov glasbenega oblikovanja (prav tam). 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

»Učinkovit način uvajanja v glasbeno umetnost je otrokova lastna ustvarjalnost« (Oblak, 

2003: 23). Ta se pojavi že v predšolskem obdobju, in sicer v obliki spontanega, preprostega 

izmišljanja, v osnovni šoli pa predstavlja aktivno metodo učenja, ki je načrtovana z 

operativnimi cilji in raznolikimi dejavnostmi. V njih ima glasba dvojno vlogo: lahko je 

ustvarjalni dosežek ali spodbuda za ustvarjanje v drugih izraznih medijih (prav tam). 

Ločimo ustvarjanje v glasbi (poustvarjanje, izmišljanje in oblikovanje lastnih glasbenih 

vsebin) in ustvarjanje ob glasbi (gibalno-plesno, likovno, besedno) (Sicherl-Kafol, 2001, 

2009, 2010). 

Pri poustvarjanju gre za višjo kakovostno raven izvajanja, ki daje izbrani glasbeni vsebini 

globlji pomen in estetsko razsežnost. Učenci na primer skladno z glasbeno vsebino določijo 

njen izraz, hitrost in glasnost izvajanja njenih delov, kar kasneje izvajalsko uresničijo (Oblak, 

2002, 2003). 

Učenci se ustvarjalno izražajo tudi z izmišljanjem in oblikovanjem glasbenih vsebin. Te 

med drugim zajemajo (prav tam): 

 pevsko izmišljanje, 

 dopolnjevanje glasbenih vsebin, 
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 oblikovanje glasbenih vprašanj in odgovorov, 

 oblikovanje vokalnih ali instrumentalnih spremljav itd. 

»Raziskave kažejo, da so otroci v predšolskem obdobju in na začetni stopnji šolanja najbolj 

dovzetni za gibalno-plesno izražanje ob glasbi« (Oblak, 2003: 25). Obstajajo številne gibalne 

in rajalne igre ter plesi, ki jih poznamo iz otroške ljudske dediščine in katerih izrazni elementi 

(koraki, poskoki, kretnje) spodbujajo učence k ustvarjanju novih gibalnih in plesnih vsebin. 

»Gibalno-plesne dejavnosti: 

 stopnjujejo pozorno glasbeno zaznavo, 

 vizualizirajo doživetja glasbenih vsebin ter predstave o izraznih in oblikovnih prvinah, 

 poglabljajo občutek za metrum in ritem, 

 razvijajo potrebno motoriko za igro posameznih glasbil, 

 učence vsestransko – telesno in psihično – sproščajo« (Oblak, 2003: 26). 

Učence spodbujamo, da poleg glasbenih vsebin in razpoloženj, likovno poustvarjajo tudi 

svoje predstave o glasbeno-izraznih in oblikovnih prvinah (tonskih višinah, dinamiki, zvočnih 

barvah, melodiji, ritmu, trajanju, oblikovnih delih itd.). Na ta način poglabljajo zbrano in 

pozorno poslušanje, doživetja in predstave izražajo v poenostavljenem likovnem jeziku in se 

pripravljajo na glasbeno opismenjevanje (Oblak, 2002, 2003). 

V okviru besednega ustvarjanja učenci svoje vtise o glasbi sproščeno upovedujejo. Poznamo 

doživljajsko in stvarno poročanje. Doživljajsko se nanaša na otrokovo subjektivno zaznavo 

(npr. besede za opis glasbene dinamike – glasna, tiha; tempa – hitra, počasna; značaja – 

vesela, žalostna), stvarno pa na objektivne značilnosti, ki so obravnavane v posameznem 

razredu (npr. strokovni izrazi za poimenovanje glasbenih dejavnosti, izvajalcev, glasbil). 

Pomembno je tudi učenčevo lastno pesnikovanje ali ustvarjalno iskanje glasov, zlogov, besed 

in besedil za dane ritmične oz. melodične vsebine. Pri tem gre za odkrivanje povezanosti in 

skladnosti med besednimi in glasbenimi vsebinami, med posameznimi zlogi in toni (prav 

tam). 

Učenci z ustvarjanjem razvijajo elementarne glasbene sposobnosti (ritmični in melodični 

posluh), sposobnosti višjega reda (harmonski posluh in estetsko oblikovanje), pozornost in 

glasbeni spomin. Z ustvarjalnim dosežkom izražajo lastno doživljanje in preoblikovanje 

zvočnega gradiva. Tako razvijajo glasbeno mišljenje in ustvarjalen odnos do glasbe (Sicherl-

Kafol, 2001, 2009, 2010). 
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Glasbena dejavnost poslušanja 

Zajema doživljajsko in analitično poslušanje ter poslušanje v povezavi z izvajanjem in 

ustvarjanjem (prav tam). 

Poslušanje glasbe je pogojeno z zbranostjo in pozornostjo, ki učenca usmerjata k poteku 

glasbenega dela. Če imajo učenci s poslušanjem pozitivne izkušnje, so lažje vodljivi, njihova 

zbranost in pozornost se stopnjujeta. »Sposobnost poslušanja glasbe pa ni odvisna le od 

izkušenj pri glasbenem pouku, temveč tudi od širšega okolja, ki je z značilno zvočno 

zasičenostjo, slušnimi kulisami in glasbeno modo bolj ali manj naklonjeno vzgoji pozornega 

in kritičnega poslušalca« (Oblak, 2002: 26). Glede na to moramo poslušanje glasbe v šoli še 

posebej odgovorno in domiselno načrtovati ter uresničevati (prav tam). 

Pri izbiri skladb za doživljajsko poslušanje upoštevamo skladbe s programskimi in 

absolutnimi vsebinami. Ene in druge spodbujajo določena razpoloženja in čustvene reakcije, 

ki jih učenci ustvarjalno izražajo v obliki gibalno-plesne, likovne in besedne komunikacije. 

Programske skladbe so za učence še posebej lahko sprejemljive in tako omogočajo pestre ter 

raznolike predstavitve. Še vedno pa je temeljna njihova glasbena vsebina, ki s svojim zvočnim 

jezikom neposredno spodbudi določena razpoloženja. Učenci ta razpoloženja izrazijo in tako 

ugotovijo skladnost z zunajglasbenim programom (naslov in besedilo skladbe) (Oblak, 2002, 

2003). 

Dejavnost poslušanja je voden proces, ki poleg primarnega doživljanja vključuje tudi 

analitično obravnavo. Gre za analizo zaznanih izraznih in oblikovnih značilnosti. Učenci 

prepoznavajo in opredeljujejo (analizirajo) pevsko ali instrumentalno izvedbo, posamezne 

glasove, inštrumente, sestave, hitrost, glasnost, melodijo, ponavljanje oblikovnih delov itd. 

(prav tam). 

Učenci s poslušanjem razvijajo elementarne sposobnosti (ritmični in melodični posluh), 

sposobnosti višjega reda (harmonski posluh in estetsko oblikovanje), pozornost in občutljivost 

za zvočno okolje, glasbeni spomin ter sposobnost ustvarjalne komunikacije z glasbenim 

delom. Cilj poslušanja je doživljanje, prepoznavanje in vrednotenje izraznih in izvajalskih 

sredstev ter načinov glasbenega oblikovanja (Sicherl-Kafol, 2001, 2009, 2010). 

Glasbene dejavnosti so podrobneje predstavljene v didaktičnih priporočilih, kjer so 

izpostavljeni razvojno primerni pristopi k učenju in poučevanju glasbe v posameznih 
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vzgojno-izobraževalnih obdobjih in učenčeve zmožnosti v povezavi z izbiro ustreznih metod, 

oblik in vsebin dela (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

4.2 Učna diferenciacija in individualizacija 

Pri glasbeni vzgoji moramo poskrbeti, da vsak učenec čim bolj optimalno razvije svoje 

individualne glasbene zmožnosti. Da bi jim kot učitelji pri tem čim bolje pomagali, moramo 

poznati njihove individualne potrebe. V skladu z njimi jim ponudimo ustrezne učne spodbude, 

obsežen in raznolik glasbeni program, različne glasbene dejavnosti, oblike in metode učenja 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Pouk glasbene umetnosti prilagajamo (notranje diferenciramo) vsem učencem glede na 

njihove zmožnosti in druge posebnosti, v vseh fazah učnega procesa. Pri tem smo še posebej 

pozorni na specifične skupine in posameznike (na tujce, na nadarjene učence in na učence s 

posebnimi potrebami) (prav tam). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo sta učna diferenciacija in individualizacija že predvideni. 

Zasledimo ju v učnih ciljih in vsebinah, ki se ločijo na obvezne in izbirne. »Obvezni cilji in 

vsebine so potrebni za splošno izobrazbo ob koncu osnovne šole in so namenjeni vsem 

učencem. Izbirni cilji in vsebine pa opredeljujejo dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj 

obravnava po svoji presoji glede na zmožnosti in interese učencev«. Namenjeni so učencem, 

ki imajo bolj razvite glasbene sposobnosti, in tistim, ki imajo večje zanimanje za glasbo. 

Izbirni cilji in vsebine so v učnem načrtu zapisani poševno (npr. Učenci poznajo in obiščejo 

glasbene ustanove v bližnji okolici.) (prav tam). 

V diplomskem delu se bom posvetila nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami 

ter opisala, kako za ti dve skupini otrok prilagajamo (diferenciramo in individualiziramo) 

učno delo pri glasbeni umetnosti. 
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5 NADARJENOST 

5.1 Nadarjenost 

Zanimanje za nadarjene otroke je zelo staro. Prva znanstvena študija o izvoru in razvoju 

genialnosti je bila objavljena leta 1869. Objavil jo je Francis Galton. In vendar se strokovnjaki 

še do danes niso uspeli poenotiti glede definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni 

niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. 

»Tradicionalna definicija nadarjenosti je bila zasnovana na splošni inteligentnosti, ki jo 

merimo s testi inteligentnosti. Za nadarjene otroke se je imelo tiste, ki so na testu 

inteligentnosti presegli določeno število točk« (Žagar, 2012: 157). 

»Danes se nadarjenost pojmuje kot mnogo bolj kompleksen pojav, kakor se je recimo še pred 

tridesetimi leti« (prav tam: 158). Med različnimi teoretičnimi modeli nadarjenosti je pogosto 

zaslediti Renzullijev trikrožni model nadarjenosti (Renzulli, 1981, po Žagar, 2012). Po 

Renzulliju je nadarjenost stičišče treh komponent: nadpovprečnih sposobnosti, ustvarjalnosti 

in motivacije oz. zavzetosti za reševanje nalog. Renzullijev trikrožni model nadarjenosti je 

leta 1985 dopolnil Mönks, ki je vanj zajel še socialne dejavnike: družino, šolo in vrstnike 

(Mönks, 1985, prav tam). »Razvoj nadarjenosti je torej pogojen tako s posameznikovo 

osebnostjo kot tudi z vplivi okolja« (prav tam: 159). 

Ena najbolj znanih definicij je Marlandova definicija nadarjenosti, ki je zapisana tudi v 

ameriškem zakonu o izobraževanju nadarjenih. »Po tej definiciji so nadarjeni in talentirani 

tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli 

pokazali visoke dosežke ali skrite potenciale na intelektualnem področju, na področju 

ustvarjalnosti, na specifičnih akademskih področjih, v vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih 

umetnostih in ki poleg rednega učnega programa potrebujejo tudi posebej prilagojene 

programe in aktivnosti« (Marland, 1988, prav tam: 160). Iz te definicije je izhajala tudi 

delovna skupina pri izdelavi koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli (1999). 

Ta definicija poudarja, da med nadarjene oziroma talentirane štejemo učence z dejanskimi 

visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na 

naslednjih področjih (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 

šoli, 1999): 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

23 
 

 splošna intelektualna sposobnost, 

 specifična akademska (šolska) zmožnost, 

 kreativno ali produktivno mišljenje, 

 sposobnost vodenja, 

 sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti. 

Zgornja definicija zajema splošne in specifične sposobnosti. Za visoko splošno sposobnost , ki 

omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz 

»nadarjenost«, za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih 

pa se uporablja izraz »talentiranost« (Jurečič, 2002). 

Eden izmed prvih psihologov, ki je začel oba pojma razlikovati, je bil Gagne (2005, po 

Blažič, Črčinovič Rozman, Kovačič, 2009). Nadarjenost je opredelil kot »posedovanje in 

uporabo izrazitih prirojenih sposobnosti na najmanj enem področju sposobnosti, znotraj 

najboljših 10 % vrstnikov enake starosti« (prav tam: 4). Talentiranost pa kot »izrazito 

obvladovanje sistematično razvitih sposobnosti in znanja na najmanj enem področju 

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

področju aktivni« (prav tam). 

V Sloveniji smo v skladu z mednarodnimi trendi sprejeli zakonodajno odločitev o  opredelitvi 

nadarjenih učencev. Te po tretjem členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osnovni šoli (ZOsn-H) z dne 19. oktobra 2011 niso več obravnavani kot ena od skupin 

učencev s posebnimi potrebami, ki v šoli potrebujejo predvsem pomoč, temveč kot 

samostojna skupina učencev, ki za svoj razvoj v šoli potrebuje spodbude oziroma podporo v 

sociokulturnem smislu. 

Po omenjenem zakonu so nadarjeni učenci opredeljeni kot »učenci, ki izkazujejo visoko 

nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v 

umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje 

tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni 

pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela« (prav tam). 

5.2 Vrste nadarjenosti 

Nadarjenost se lahko pokaže na intelektualnem, umetniškem, psihomotoričnem in socialnem 

področju (Žagar, 2012). 
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Poznamo: 

 intelektualno nadarjenost (kaže se v sposobnostih ali dosežkih na različnih 

akademskih področjih, npr. v naravoslovju, matematiki, pri jezikih), 

 umetniško nadarjenost (npr. likovna, glasbena, dramska), 

 psihomotorično nadarjenost (kaže se na vseh področjih, kjer gre za telesno spretnost, 

npr. v športu, plesu, finomehaniki), 

 socialno nadarjenost (vključuje posameznikovo sposobnost v odnosu do drugih ljudi, 

empatičnost in ustrezno odzivanje na odzive drugih). 

5.3 Značilnosti nadarjenih učencev 

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

pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite« (Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999: 5). Le-te se nanašajo na različna področja: 

miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno. Nadarjeni učenci 

izstopajo zlasti v naslednjih značilnostih (prav tam): 

Miselno-spoznavno področje 

 razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

 razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), 

 presenetljiva domišljija, 

 natančnost opazovanja, 

 dober spomin, 

 smisel za humor. 

Učno-storilnostno področje 

 široka razgledanost, 

 visoka učna uspešnost, 

 bogato besedišče, 

 hitro branje, 

 spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), 

 motorična spretnost in vzdržljivost. 
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Motivacija 

 visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 

 radovednost, 

 raznoliki in močno izraženi interesi, 

 vztrajnost pri reševanju nalog, 

 visoka storilnostna motivacija, 

 uživanje v dosežkih. 

Socialno-čustveno področje 

 nekonformizem, 

 močno razvit občutek za pravičnost, 

 neodvisnost in samostojnost, 

 sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 

 izrazit smisel za organizacijo, 

 empatičnost. 

Čim več navedenih značilnosti se pri nekem otroku pojavlja, tem bolj verjetno je, da je 

nadarjen na določenem področju. 

»Nadarjeni učenci se od drugih učencev razlikujejo tudi v kognitivnem delovanju: 

kognitivnem razvoju, kognitivnem stilu in kognitivnih strategijah« (Rogers, 1986, po Žagar 

2012: 167). 

Kognitivni razvoj 

»Nadarjeni otroci in mladostniki hitreje prehajajo skozi Piagetove faze kognitivnega razvoja 

kot njihovi vrstniki. Vsi gredo skozi iste faze, vendar nadarjeni v posamezne faze vstopajo 

bolj zgodaj kot ostali in jih tudi prej zaključijo« (Žagar, 2012: 168). 

Kognitivni stil 

Značilnosti nadarjenih so (prav tam): 

 raje se učijo individualno kot skupinsko, kar velja za izjemno nadarjene z IQ 160 in 

več, 
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 sposobnost dvojnega procesiranja informacij (značilno za izjemno nadarjene z IQ 160 

in več), 

 bolje učinkujejo v učnih okoljih, kjer se kombinira tako slušno kot kinestetično učenje,  

 so bolj notranje kot zunanje motivirani, 

 orientirani so v načine, kako bi nalogo rešili, manj pa na oceno ali akademski uspeh, 

 ne marajo biti odgovorni za učni uspeh sošolcev. 

Izbor kognitivnih strategij 

Nadarjeni naj bi v večji meri uporabljali naslednje (predvsem metakognitivne) strategije (prav 

tam): 

 hitra in spontana generalizacija serij korakov, ki vodijo do rešitve nekega problema, 

 postavljanje prioritet, 

 sistematično spremljanje napredka in rešitev (sposobni so metakognicije svojega 

napredka, ga spremljati in uravnavati), 

 večja premišljenost (pred reševanjem problema dalj časa razmišljajo), 

 pogostejše reprezentacije informacij skozi strukture, ki jih uporabljajo eksperti na 

nekem področju. 

Robinson in Clinkenheard (2008, po Žagar, 2012: 168) »navajata, da se na kognitivnem 

področju nadarjeni otroci od nenadarjenih razlikujejo predvsem v stopnji, in ne v vrsti 

kognitivnih procesov: hitreje procesirajo in sprejemajo informacije; prej, hitreje in bolje 

rešujejo probleme, imajo obsežnejši spomin in boljše pomnjenje, uporabljajo več 

kompleksnih miselnih strategij, več vidno-prostorskih predstav in so bolj selektivni pri 

procesiranju informacij. Hitreje tudi usvojijo raven abstraktnega mišljenja, bolje povezujejo 

znanje z različnih področij in imajo prefinjen smisel za humor.« Nadarjeni otroci so »na 

splošno dobro socialno prilagojeni, imajo visoko samopodobo (zlasti akademsko) in visoko 

notranjo učno motivacijo« (prav tam). 

Nadarjeni učenci pa so lahko tudi učno neuspešni. Za takšne učence je značilno, da 

»oblikujejo lastnosti in vedenja, ki jih ovirajo pri šolskem delu, tako da ne morejo optimalno 

uveljaviti svojih potencialov« (prav tam: 169). 
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Pogoste težave teh učencev so (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli, 1999): 

 nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, 

 strah pred spraševanjem, 

 nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, 

 nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, 

 učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, 

nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.), 

 slaba pozornost, 

 hiperaktivnost, 

 čustvena in socialna nezrelost. 

Učitelj mora biti pozoren tako na pozitivne kot tudi na negativne lastnosti, ki spremljajo 

nadarjenost. Slednje nas ne bi smele omejevati pri odkrivanju nadarjenih učencev in tako 

preprečiti razvoj potenciala. 

Ker nadarjeni učenci niso homogena skupina, nimajo vsi istih vedenjskih značilnosti. Neihart 

in Betts (2010) sta nadarjene učence razdelila v šest temeljnih profilov (po Žagar, 2012): 

 uspešni nadarjeni, 

 kreativni nadarjeni, 

 neuspešni nadarjeni (ki delajo pod svojimi sposobnostmi), 

 pripravljeni tvegati, 

 dvojno/večkratno izjemni (izstopajoči), 

 avtonomni nadarjeni. 

5.4 Prepoznavanje (odkrivanje) nadarjenih učencev 

V svetu ni enotne metodologije odkrivanja nadarjenih učencev. Že v okviru ene države se 

uporabljajo različne metode identifikacije, med posameznimi državami pa so razlike še večje 

(Žagar, 2012). 

Pri nas naj bi odkrivanje nadarjenih učencev potekalo po modelu, ki so ga oblikovali avtorji 

že omenjenega koncepta. Model navaja tri stopnje odkrivanja nadarjenih učencev (povzeto po 

Konceptu: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999): 
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1. Evidentiranje 

Evidentiranje pomeni širšo izbiro tistih učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Poteka na osnovi 

različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani 

kriteriji so: 

 učni uspeh – učenec dosledno izkazuje odličen učni uspeh (v prvem triletju se 

upošteva opisna ocena), 

 dosežki – izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih 

dejavnostih, 

 učiteljevo mnenje – le-tega si je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim 

procesom (posebno pozornost naj bi posvetil tistim učencem, ki kažejo znake 

nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja, 

drugačnega kulturnega okolja ali imajo specifične učne ali vedenjske težave), 

 tekmovanja – udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih, 

 hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega 

nadpovprečne rezultate, 

 mnenje šolske svetovalne službe – oblikovano na osnovi obstoječe evidence o učencu, 

v sodelovanju z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem 

ter mentorji interesnih in drugih dejavnosti. 

V skupino evidentiranih so izbrani tisti učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih 

kriterijev. Evidenco teh učencev vodi šolska svetovalna služba. 

2. Identifikacija 

Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 

merila: 

 ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo 

posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel naslednja področja: razumevanje 

in pomnjenje snovi, sposobnost sklepanja, ustvarjalnost, motivacijo in interese, 

vodstvene sposobnosti, telesno-gibalne sposobnosti, izjemne dosežke na različnih 

področjih, 

 test sposobnosti – individualni ali skupinski (priporoča se individualni test 

inteligentnosti, npr. WISC), 
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 test ustvarjalnosti – npr. Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja ali Jellen-Urbanov 

TCT-DP. 

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli 

nadpovprečen rezultat. Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega 

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

z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec. 

3. Seznanitev in pridobitev mnenja staršev 

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom 

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

otroku. 

V prvem triletju se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka, v drugi pa se izvede tudi 

druga stopnja postopka ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje. Za učence, ki 

so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oz. spregledani, se celoten 

postopek izvede v drugem ali tretjem triletju. 

5.5 Delo z nadarjenimi učenci 

»V svetu sta se uveljavila dva različna organizacijska pristopa k izobraževanju nadarjenih 

učencev« (Žagar, 2012: 175): 

 izločanje nadarjenih učencev v posebne oddelke ali šole, kjer se izobražujejo po 

posebnih programih in jih poučujejo posebej usposobljeni učitelji, 

 skupno šolanje nadarjenih z drugimi učenci, ob nekaterih dodatnih oblikah dela z 

njimi. 

Oba pristopa poudarjata prilagajanje pouka nadarjenim učencem, ne glede na to, ali bodo 

izločeni v posebne skupine ali ne. 

Tudi v že omenjeni Marlandovi definiciji nadarjenosti je poudarjeno, da nadarjeni učenci 

poleg rednega programa potrebujejo tudi posebne programe in aktivnosti. Wienert (1987, prav 

tam) meni, da morajo posebni programi za nadarjene upoštevati: 

 viri za učenje morajo biti kakovostni in lahko dostopni, 
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 program mora omogočiti različne možnosti učenja (npr. delavnice, tečaje, poletne 

šole, sobotne in nedeljske šole, tekmovanja), 

 vsebine morajo biti dovolj zahtevne, privlačne in vznemirljive, 

 sodelovanje v programu mora omogočiti doživljanje uspešnosti, 

 učenci morajo biti za svoje delo primerno nagrajeni in pohvaljeni, 

 učenci morajo v programih razvijati občutek lastne identitete in vrednosti,  

 sodelovanje v programu mora biti brezplačno in prostovoljno, 

 programi morajo poleg razvijanja znanih talentov odkrivati tudi nove. 

V konceptu (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 

1999) so zapisana naslednja temeljna načela za delo z nadarjenimi učenci: 

 širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

 hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

 razvijanje ustvarjalnosti, 

 uporaba višjih oblik učenja, 

 uporaba sodelovalnih oblik učenja, 

 upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

 upoštevanje individualnosti, 

 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

 skrb za celostni osebnostni razvoj, 

 raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem, 

 uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa, 

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

sprejeti, 

 ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in 

interese. 

Pri načrtovanju dela z nadarjenimi učenci v naši devetletni osnovni šoli izhajamo iz Zakona o 

osnovni šoli, ki pravi, da v prvem triletju učitelj pri pouku diferencira delo z učenci v oblikah 

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

diferenciacije, v 8. in 9. razredu pa v oblikah delne zunanje diferenciacije (Žagar, 1999). 
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Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci v prvem triletju (prav tam): 

 individualne zadolžitve, 

 individualiziran pouk, 

 kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 

 posebne domače zadolžitve, 

 dnevi dejavnosti, 

 interesne dejavnosti, 

 hitrejše napredovanje, 

 dodatni pouk. 

Pri nekaterih oblikah dela (npr. pri dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih) je 

priporočljivo občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda. 

V drugem triletju se delo z nadarjenimi učenci razširi na nekatere dodatne oblike dela: 

 individualizirani programi za nadarjene, 

 vzporedni programi (pull-out), 

 obogatitveni programi (sobotne šole itd.), 

 športne in kulturne sekcije, 

 kreativne delavnice, 

 raziskovalni tabori, 

 priprave za udeležbo na tekmovanjih, 

 programi za razvijanje socialnih spretnosti, 

 programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske 

delavnice), 

 osebno svetovanje učencem in staršem. 
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Dodatne oblike dela v tretjem triletju pa so: 

 delna zunanja diferenciacija (8. in 9. razred), 

 izbirni predmeti, 

 seminarske naloge, 

 raziskovalne naloge, 

 svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica (prav tam). 

Za sodelovanje je priporočljivo pridobiti tudi starše in zunanje ustvarjalce ter tako učence 

spodbujati k vključevanju v zunanje institucije, kjer lahko uveljavijo svojo nadarjenost. 
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6 GLASBENA TALENTIRANOST 

6.1 Glasbena talentiranost 

»Natančne, enotne in splošno sprejete definicije glasbene talentiranosti ni, zato tudi ne 

moremo od nikogar pričakovati popolnega odgovora na vprašanje, kakšen je glasbeno 

talentiran učenec (Galbraith, 1992, po Kovačič, 2007).« 

Da bi se izognili pojmovni zmedi za vse izraze, ki jih avtorji in prevajalci uporabljajo kot 

sinonime glasbeni talentiranosti, uporabljamo termin »talentiranost« in ne »nadarjenost«, 

»muzikalnost« ali »glasbene sposobnosti« (prav tam). V delu uporabljam navedeno 

opredelitev. 

Za Revesza je glasbena talentiranost »eden najbolj spornih pojmov v glasbeni psihologiji«, 

zato jo avtorji opisujejo »z razčlenjevanjem lastnosti, značilnih za glasbeno obnašanje, in z 

analiziranjem glasbenih parametrov« (Črčinovič Rozman, 1994: 155). 

Strokovnjaki še vedno niso prepričani, ali je glasbena talentiranost »ena sama splošna 

glasbena sposobnost, sestavljena iz različnih med seboj enakovrednih in povezanih glasbenih 

sposobnosti, ali govorimo o več vrstah glasbenih sposobnosti, ki pa pri posamezniku niso 

nujno enakovredno zastopane in med seboj povezane« (Jurečič, 2002: 405). 

Obstaja več definicij glasbene talentiranosti. 

Najširše jo je definiral Teplov (1966), ki pravi, da je glasbena talentiranost »kvalitativno 

originalna kombinacija vseh sposobnosti, od katere je odvisna možnost uspešnega ukvarjanja 

z glasbeno aktivnostjo« (po Črčinovič Rozman, 1994: 156).  

Michel (1967) je glasbeno talentiranost opredelil kot povezavo več sposobnosti. Razdelil jo je 

na reproduktivno-interpretativno (talent za petje, igranje na inštrument, dirigiranje) in na 

produktivno (komponiranje) talentiranost (po Kovačič, 2007). 

Seashore (1967) določa za kriterije glasbene talentiranosti »večje zmožnosti, pomembne za 

poslušanje, doživljanje, razumevanje in neko obliko izraznosti glasbe ter ustrezen odnos do 

nje« (po Črčinovič Rozman, 1994: 155). 

Bentley (1968) opredeljuje glasbeno talentiranost kot tisto karakteristiko, ki ločuje 

»muzikalne« osebe od »nemuzikalnih«. Po njegovem mnenju so »muzikalni« vsi tisti, ki so 

aktivni na glasbenem področju – skladatelji, izvajalci, poslušalci (po Gembris, 2003). 
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Revesz (1972) meni, da glasbeno talentiran človek »razume glasbene forme in njihovo 

gradnjo ter ima pretanjen smisel za stil in strogi red poteka glasbenih idej. Sposoben je slediti 

idejam skladatelja in se vživljati v glasbena dela« (po Črčinovič Rozman, 1994: 155). Pod 

pojmom »glasbena talentiranost« razume izredno visoke sposobnosti na specifičnem področju 

človekove aktivnosti, pri čemer razlikuje dva tipa talenta, kreativni ali ustvarjalni in 

reproduktivno-interpretativni talent (po Mirković Radoš, 1983). 

Gordon (1986) h glasbeni talentiranosti prišteva koncept avdiacije; to je t. i. notranji sluh, pri 

katerem toni fizikalno pravzaprav niso prisotni. Talentiranost deli na prirojeno »učno 

potenco« (ta se lahko prek intenzivne in kvalitetne podpore razvije do določene ravni 

dosežkov) in na »glasbeni dosežek« (pri čemer spretnost dobrega igranja na inštrument ne 

vidi kot glasbeni dosežek) (po Kovačič, 2007). 

Leksikon Cankarjeve založbe (1987) pojasnjuje glasbeno talentiranost kot »prirojen čut, 

smisel za glasbo«, v ožjem pomenu pa kot »posebno sposobnost za izvajanje glasbe, za 

reproduciranje glasbenega poteka ali za estetsko vrednotenje glasbe« (po Črčinovič Rozman, 

1994: 156). 

Bastian (1989) meni, da je glasbeni talent sestavljen iz: telesnih predispozicij za inštrument, 

nadpovprečne slušne senzibilnosti, izrednega glasbenega spomina, smisla za oblikovne 

kvalitete glasbe (melodične-harmonske-ritmične strukture), sposobnosti abstrakcije glasbene 

sintakse (skladnje), občutka ali intuicije za svobodnost k osebni individualni uporabi 

(uživanju) in umetniškega razvoja (po Kovačič, 2007). 

Črčinovič Rozman in Kovačič (2010) sta glasbeni talent opredelila kot ugodno kombinacijo 

učenčevih (visoko nadpovprečno izraženih) značilnosti na nekaterih področjih značilnosti, kot 

so glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbena izvedba, glasbeno znanje, glasbene 

aktivnosti in nekatere druge osebnostne značilnosti in lastnosti. 

V dolgotrajnih prizadevanjih določanja bistva glasbene talentiranosti so se izoblikovala tri 

različna stališča. 

Prvo stališče predstavlja aditivne poskuse za določitev bistva glasbene talentiranosti. Ta se 

pojavlja kot splet relativno neodvisnih posameznih sposobnosti (sposobnost razločevanja 

tonov po višini, glasnosti, trajanju, barvi zvoka in pomnjenja tonov), ki jih lahko merimo 

neodvisno drugo od druge (Seashore, 1960, po Denac, 1994). 
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Drugo stališče govori o glasbeni talentiranosti kot o celostnem modelu. Ne pojmuje je kot 

vsote posameznih sposobnosti, ampak kot medsebojno, dialektično učinkovanje celote 

specifičnih glasbenih sposobnosti (Michel, 1960, prav tam). Takšno pojmovanje glasbene 

talentiranosti lahko vidimo tudi v testih glasbene talentiranosti za otroke E. Gordona (Musical 

Aptitude Profile), ki merijo izključno višje spoznavne sposobnosti in dosegajo estetske sodbe 

oz. kjer je ob sposobnostih tonskih predstav velik poudarek tudi na glasbeni senzitivnosti, 

estetskem izrazu, doživljanju in sposobnosti interpretacije (Gordon, 1965, prav tam). 

Tretje stališče pa pojmuje talentiranost kot proces doseganja talentiranosti: zbujati, 

ustvarjati, oblikovati talentiranost (Roth, 1980, prav tam). Omenjeni t. i. dinamični model 

talentiranosti postavlja v ospredje proces doseganja talentiranosti, ki ga spodbuja učenje 

(Abel-Struth, 1985, prav tam). 

Glasbene talentiranosti ne moremo natančno opredeliti. Vsi poskusi in opredelitve izhajajo iz 

problema, kako pri otroku določiti stopnjo razvitosti posameznih glasbenih sposobnosti, 

hkrati pa rezultate primerjati s povprečno razvitimi glasbenimi sposobnostmi otroka. Razlike 

v talentiranosti so pomembne na vseh področjih človekove dejavnosti, pri glasbi pa so še 

toliko bolj poudarjene. Ljudje se ne razlikujejo po tem, ali imajo določeno kvaliteto ali ne, 

temveč so razlike stopenjske. Izredno redki so primeri, da neka lastnost preprosto obstaja ali 

pa je ni (prav tam). 

6.2 Značilnosti glasbeno talentiranih učencev 

Glasbeni talent se lahko pri otrocih pojavi že zelo zgodaj. Obstajajo številne oblike vedenja, 

ki jih poleg splošnih značilnosti nadarjenih opazimo samo pri glasbeno talentiranih učencih.  

Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič (2009) so oblikovali nekaj splošnih značilnosti 

glasbeno talentiranih učencev, ki sta jih avtorja Črčinovič Rozman in Kovačič (2010) v 

raziskavi tudi potrdila. Te značilnosti so: 

 glasbeno talentirani učenci so zgodaj opaženi, 

 živijo v spodbudnem socialnem okolju (družina, šola, učitelji), 

 imajo dobro razvite glasbene sposobnosti, 

 so glasbeno ustvarjalni, 

 so (zelo) uspešni pri glasbeni izvedbi, 

 imajo navadno veliko glasbenoteoretičnega znanja, 
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 so vključeni v številne različne glasbene aktivnosti in veliko vadijo, 

 izražajo nekatere druge pozitivne lastnosti in značilnosti. 

»Navedene značilnosti so oblikovane zelo splošno in predstavljajo le splošen oris značilnosti 

populacije glasbeno talentiranih učencev. Značilnosti posameznega učenca pa so lahko zelo 

specifične in celo nasprotne od zgoraj navedenih, zaradi česar je lahko talent hitro spregledan 

ali napačno ocenjen« (Blažič, Črčinovič Rozman in Kovačič, 2009: 5, 6). 

Gembris (2003) v Spodbujanju glasbene talentiranosti, priročniku za starše, vzgojitelje in 

učitelje navaja še nekatere značilnosti glasbeno talentiranih učencev: 

 velik interes za glasbo in zvoke, 

 veliko željo po glasbeni predstavitvi, 

 notranjo motivacijo za glasbeno udejstvovanje, 

 samosvoj, glede na starost, neobičajen glasbeni okus, 

 velik in nenavaden glasbeni repertoar že od zgodnjih otroških let, 

 dober glasbeni spomin, 

 dobro razvite sposobnosti poslušanja (ritem, ton, melodija, harmonija), 

 sposobnost izmišljanja ritmov, melodij in pesmi, 

 zmožnost glasbenega ustvarjanja in improviziranja, 

 dobro razvite psihomotorične spretnosti, ki pripomorejo k lažjemu učenju 

inštrumentov, 

 visoke tehnične in muzikalične zmogljivosti pri instrumentalnem izvajanju že v 

predšolskem obdobju, 

 radovednost in potreba po glasbenih informacijah, 

 zmožnost hitrega učenja glasbe že v predšolskem obdobju, 

 zgoden pristop k težjim, kompleksnejšim glasbenim delom, 

 pripravljenost na večje napore pri glasbenem učenju in vadbi, 

 vztrajnost pri delu na glasbenem področju, 

 velika mera pozornosti in koncentracije pri glasbenem udejstvovanju, 

 visoka stopnja sposobnosti vživljanja in razumevanja glasbenih vsebin, 

 samostojnost, neodvisnost delovanja na glasbenem področju, 

 velika angažiranost za glasbene cilje, 

 strmenje k perfekcionizmu pri muziciranju, 
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 kritično vrednotenje lastnih glasbenih stvaritev. 

6.3 Prepoznavanje (odkrivanje) glasbeno talentiranih učencev 

Raziskovanje in odkrivanje glasbeno talentiranih učencev je strokovno zelo zahtevna in 

odgovorna naloga. Obstajajo različni načini ugotavljanja glasbene talentiranosti in številni 

kriteriji za lažje prepoznavanje glasbeno talentiranih otrok. 

1. Z ocenjevalno lestvico 

Identifikacija glasbeno talentiranih učencev poteka s pomočjo Ocenjevalnih lestvic 

nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 2007 (OLNAD07). Lestvice zajemajo devet 

področij nadarjenosti, med njimi tudi glasbeno področje. 

Področja Ocenjevalnih lestvic nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 2007 (OLNAD07): 

 učno področje, 

 voditeljsko področje, 

 telesno-gibalno področje, 

 tehnično področje, 

 glasbeno področje, 

 likovno področje, 

 literarno področje, 

 dramsko področje, 

 filmsko področje. 

Za vsako področje obstaja svoja ocenjevalna lestvica, ki je sestavljena iz osmih trditev. 

Trditve opisujejo nadarjeno vedenje učenca na določenem področju nadarjenosti. 

Ocenjevalna lestvica za glasbeno talentirane učence zajema naslednje trditve oz. kriterije 

(povzeto po Vse lestvice OLNAD07 – izpopolnjena oblika, 2011): 

 Učenec se zanima za glasbo, rad jo posluša. 

 Učenec rad igra na inštrument, poje idr. 

 Učenec zna po posluhu reproducirati glasbo. 

 Zlahka si zapomni in izvaja melodične, ritmične vzorce. 

 Ima občutek za ritem in melodijo. 
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 Glasbo čuti in se nanjo odziva (s telesnimi gibi, s spremembo razpoloženja idr.). 

 Izmišlja si izvirne melodije. 

 Rad nastopa na glasbenih prireditvah.  

Lestvica je sedem-stopenjska, od ocene ena (opisano vedenje za učenca ne velja) do ocene 

sedem (opisano vedenje za učenca popolnoma velja). Učenca ocenjujeta najmanj dva učitelja, 

ki ga poznata vsaj tri mesece. Meja za identifikacijo na posamezni lestvici je 90 percentil in 

več. Učenec je prepoznan za glasbeno talentiranega, če je izračunana povprečna vrednost na 

glasbenem področju dosežena z najmanj 49 točkami. Takšno ocenjevanje velja tudi na ostalih 

področjih (povzeto po Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 2007 

(OLNAD07), 2008 in 2009). 

2. Z opazovanjem 

Najprimernejša metoda za ugotavljanje glasbene talentiranosti učencev je opazovanje le-teh 

pri različnih glasbenih dejavnostih. Identifikacija naj bi potekala v naravnih okoliščinah, v 

obliki igre, tako da otrok nima občutka preverjanja oz. prisile. Osnovni pokazatelj glasbene 

talentiranosti pri šolskem otroku je sposobnost prepoznavanja glasbenih vsebin, doživljanje in 

emocionalno reagiranje na glasbo. Za določanje stopnje glasbene talentiranosti učenca so zelo 

pomembni štirje elementi (reproduciranje ritmičnih motivov, reproduciranje melodičnih 

motivov, prepoznavanje melodije, prepoznavanje značaja glasbe), kjer lahko z opazovanjem 

različnih glasbenih aktivnosti otrok ugotavljamo občutek za ritem, sposobnost glasbenega 

pomnjenja in reproduciranja, sposobnost prepoznavanja melodije in reagiranje na glasbene 

dražljaje. Na osnovi teh elementov lahko ugotovimo razvitost glasbenih sposobnosti otrok, od 

tistih, ki so glasbeno netalentirani, do tistih z izrazitim glasbenim talentom (Denac, 1994). 

3. S testi 

Psihologi, ki so preučevali glasbeno talentiranost, so skušali ugotoviti, ali obstaja splošni 

faktor za glasbeno talentiranost ali gre pri njej za več faktorjev. V skladu s svojim 

prepričanjem so oblikovali teste za merjenje glasbene talentiranosti (Rojko, 1981). 

Primeri testov (prav tam): 

 Seashore – Mere glasbenega talenta (Measures of musical talents) – prvi 

standardizirani test za merjenje glasbene talentiranosti, 
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 Wing – Standardizirani testi glasbene inteligence (Standardized tests of musical 

inteligence), 

 Gordon – Profil glasbene sposobnosti (Musical aptitude profile), 

 Bentley – Mere glasbene zmožnosti (Measures of musical ability). 

Rojko (prav tam) je analiziral številne glasbene teste in ugotovil, da nihče izmed omenjenih 

avtorjev ni zanemaril ugotavljanja ritmične sposobnosti, sposobnosti razlikovanja tonske 

višine in glasbenega spomina. To kaže na velik pomen omenjenih glasbenih komponent pri 

presoji glasbene talentiranosti (Črčinovič Rozman, 1994). 

6.4 Delo z glasbeno talentiranimi učenci 

Z vstopom v osnovno šolo se za večino otrok začenja sistematična splošna glasbena vzgoja. 

Ta je za celotno populacijo učencev načrtovana v predmetniku, njeni cilji pa v učnih načrtih 

za glasbeno vzgojo v splošno-izobraževalnih šolah. »Splošna glasbena vzgoja na razredni 

stopnji osnovne šole temelji na treh vzgojno-izobraževalnih področjih: izvajanje, poslušanje 

in ustvarjanje. Na vsakem področju si učenci razvijajo ter poglabljajo glasbene sposobnosti in 

spretnosti ter temeljna glasbena znanja« (Jurečič, 2002: 406). 

Pojem glasbene talentiranosti ima v šolah, ki posredujejo le splošno, vsakomur dostopno 

znanje, podrejen pomen. Učni programi dajejo splošno glasbeno izobrazbo in ne vključujejo 

možnosti razvoja posebnih glasbenih sposobnosti (Denac, 1994). Učiteljeva dolžnost je, da v 

razredu in pri pouku ustvari take pogoje, ki bodo omogočali maksimalni razvoj učenčevih 

individualnih sposobnosti na vseh področjih, obenem pa mora spodbujati učence, da se 

aktivno vključujejo v zunajšolske dejavnosti, za katere kažejo posebne sposobnosti in 

nagnjenja. Za posameznike, ki imajo globlji glasbeni interes in sposobnosti so izven 

razširjenega šolskega programa na voljo še druge glasbene ali z glasbo povezane dejavnosti: 

pevski zbori, vokalne ali instrumentalne skupine, plesne skupine in podobno (Jurečič, 2002). 

Možnosti za delo z glasbeno talentiranimi učenci je treba iskati tudi v glasbenih šolah, 

glasbenih delavnicah, koncertih, raznih prireditvah, zasebnem poučevanju glasbenikov ipd. 

(Kovačič, 2007). 

Učitelj mora poznati glasbene sposobnosti svojih učencev, saj lahko le tako vzgojno-

izobraževalno delo prilagodi njihovim zmožnostim. Če učitelj pri posameznem otroku 

ugotovi stopnjo glasbene talentiranosti, mora vzgojno-izobraževalni proces prilagoditi tudi 

glasbeno talentiranemu otroku. Poiskati mora ustrezne vsebine, metode in oblike dela, ki bodo 
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spodbudile razvoj njegovega glasbenega potenciala. Vsebine našega učnega načrta glasbene 

umetnosti ne nudijo zadostnega izziva, ki bi tem otrokom omogočal možnost razvijanja višjih 

glasbenih sposobnosti in spodbujal muzikalnost otrok (Denac, 1994). 

Pri delu z glasbeno talentiranimi učenci je pomembna tudi kvaliteta pouka. Kvaliteten pouk je 

tisti, ki aktivira vse učence, kjer so upoštevane individualne posebnosti in daje učencem 

široke možnosti za ustvarjalno delo, pri katerem prevladujejo pozitivni socialni odnosi. Tak 

pouk je tudi pomembno sredstvo za pospeševanje razvoja nadarjenih in talentiranih učencev 

(Blažič, 1994, po Kovačič, 2007). 

Napotki za delo z glasbeno talentiranimi učenci: 

Učitelj mora, če je le možno, glasbeno talentiranega učenca usmeriti v glasbeno šolo. Pri tem 

je nujen pogovor s starši, v katerem jim mora predstaviti izjemne glasbene sposobnosti 

njihovega otroka (Jurečič, 2002). 

Pogovori naj se s šolskim glasbenim strokovnjakom, ki bo otroka povabil k sodelovanju v 

pevskem zboru, instrumentalni skupini ali k drugim glasbenim dejavnostim, ki so povezane z 

glasbo in potekajo na šoli v okviru interesnih dejavnosti (prav tam). 

Otroka naj spodbuja, da aktivno sodeluje v glasbenih dejavnostih ali v dejavnostih povezanih 

z glasbo, ki potekajo zunaj šole v šolskem okolišu ali v bližnjem kraju (prav tam). 

V razredu lahko s pomočjo učencev, ki kažejo posebno zanimanje za glasbo, pripravi 

»glasbeni kotiček«, v katerem naj bodo razstavljeni ljudski in drugi inštrumenti, plakati, ki 

vabijo na koncerte, koncertni listi, slike z nastopov učencev ali z druge glasbene ali z glasbo 

povezane glasbene prireditve, glasbila, ki jih izdelajo učenci, slike glasbenikov, načrt 

glasbenega projekta, zgoščenke ali zvočne kasete (prav tam) itd. 

Pri glasbenem pouku naj uvaja notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo; učencu naj 

da posebne naloge in zadolžitve, ki so v skladu z njegovimi glasbenimi možnostmi in 

spodbujajo njegov razvoj na vseh glasbenih področjih (prav tam): 

 učenec naj sam zapoje pesem, 

 izbere naj inštrumente za spremljavo pesmi in jo oblikuje, 

 izmišlja naj si melodije na dano besedilo ali besedilo na dano melodijo ali oboje, 

 prevzame naj vlogo »dirigenta« pri petju ali igranju na otroška glasbila, 
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 pove naj svoje mnenje ali vodi razgovore o poslušani glasbi (izvajanje sošolcev, 

zvočni posnetek, izvajanje drugih – koncert), pri tem naj ga učitelj opozarja na 

posamezne elemente glasbenega izraza (melodija, ritem, dinamika, tempo, agogika, 

artikulacija, glasbena oblika, kvaliteta izvedbe – vokalna tehnika, spretnost igranja, 

interpretacija itd.), 

 poišče naj ustrezno glasbo za razredne prireditve (nastopi za starše, sodelovanje 

razreda pri proslavah itd.), 

 glasbene vsebine naj preoblikuje v druga umetniška izrazna področja (likovno, plesno-

gibno, literarno, pantomimo itd.), 

 sodeluje naj pri vseh drugih aktivnostih v razredu, ki mu omogočajo hitrejši glasbeni 

razvoj. 

Pri projektnem učnem delu naj ga zadolži za vsebine, ki so povezane z glasbo (zbiranje 

ljudskih glasbil, starih pesmi, slik z glasbeno vsebino, ljudskih običajev in navad, v katerih je 

sestavni del glasba itd.) (prav tam). 

Spodbuja naj ga, da sodeluje pri kulturnih dnevih in pri drugih šolskih projektih, ki so 

povezani z glasbenimi dejavnostmi (prav tam). 

Največ bo lahko za glasbeno talentiranega otroka naredil »tisti učitelj, ki je ustrezno glasbeno 

strokovno usposobljen. Tak učitelj bo znal poiskati ustrezne vsebine, metode in oblike dela, ki 

bodo intenzivirale razvoj učenčevega glasbenega potenciala« (prav tam: 413). 

Učitelj mora na otrokovo izjemno nadarjenost opozoriti strokovnjake, ki so na šoli, in starše, 

da tudi ti po svojih močeh in znanju prispevajo k hitrejšemu razvoju teh sposobnosti (prav 

tam). To lahko storijo z naslednjimi dejavnostmi (Gembris, 2003): 

 skupinsko družinsko petje ob raznih priložnostih, 

 pomoč pri učenju nove pesmi, 

 pomoč pri izbiri igranega inštrumenta, 

 družinsko obiskovanje glasbenih prireditev (koncertov, oper, nastopov pevskih 

zborov, folklornih skupin itd.), 

 redno sodelovanje staršev otroka in učitelja glasbene umetnosti, 

 spodbujanje in izrekanje pohval ob vidnem napredku otroka, 

 ustvariti ustrezno in primerno učno okolje, 

 prisotnost in podpora staršev pri učenju (predvsem začetnikov), 
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 potrpežljivost, podpora in vzpodbujanje otroka ob neuspehih in porazih, 

 skupinsko načrtovanje družinskih aktivnosti in skupna organizacija manjših nastopov 

otroka, 

 preprečitev prevelikih ambicij staršev in otrok, saj preobremenitve otroka vodijo v 

neuspeh in zmanjšanje storilnosti. 

Kovačič (2007: 100) navaja »nekaj predlogov za pozitiven premik na področju glasbene 

talentiranosti v Sloveniji.« Med predlogi je tudi nekaj takšnih za delo z glasbeno talentiranimi 

učenci: 

 pri delu in skrbi za glasbeno talentirane učence se moramo opirati na Zakon o osnovni 

šoli, ki (ob doslednem branju) ponuja kar nekaj možnosti, 

 znotraj področja glasbene talentiranosti moramo posebno pozornost nameniti področju  

ustvarjalnosti in različne teoretske modele ter spoznanja prenašati v pedagoško prakso, 

 učitelje razrednega pouka moramo bolje usposobiti za delo z glasbeno talentiranimi 

učenci in ob tem predvideti ustrezne oblike dodatnega izobraževanja, 

 v praksi moramo težiti k temu, da z glasbeno talentiranimi učenci dela čim več 

glasbeno talentiranih in ustrezno usposobljenih učiteljev, 

 v prakso bi morali kot vodilo učiteljem aplicirati vzorne priprave za delo z glasbeno 

talentiranimi učenci, 

 glasbeno talentirani učenci morajo biti pri pouku deležni ustrezne pozornosti, 

 zagotoviti jim moramo optimalen razvoj (glasbenih) sposobnosti in jim nuditi dovolj 

priložnosti za ustvarjalno glasbeno izražanje, 

 prilagajati jim moramo tudi metode in oblike dela, 

 posebno pozornost je treba nameniti motivaciji glasbeno talentiranih učencev. 

V Sloveniji bi morali razmisliti o oblikovanju posebnega programa za glasbeno talentirane 

učence. Program bi se moral razlikovati od rednega šolskega programa v kvaliteti vzgojno-

izobraževalnih vsebin in dela. Pogosto se namreč dogaja, da glasbeno talentiranim učencem 

naložimo samo še več dela kot njihovim sovrstnikom. Cilj programa bi moral biti v dodatnem 

spodbujanju razvoja glasbeno talentiranih učencev in v stopnjevanju posebnih glasbenih 

sposobnosti (Denac, 1994). 
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Vzgojno-izobraževalni proces glasbene umetnosti ni povezan z obstoječo ali neobstoječo 

glasbeno talentiranostjo, ampak s stopenjsko razliko v razvitosti glasbenih sposobnosti, ki se 

pod vplivom sistematičnega vzgojno-izobraževalnega dela spreminjajo in razvijajo (prav 

tam). 
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7 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

7.1 Opredelitev učencev s posebnimi potrebami 

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H, 2011) so učenci s 

posebnimi potrebami tisti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program 

vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 

motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (prav tam, 4. 

člen). 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtističnimi 

motnjami, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1), 2011, 2. člen). 

7.2 Opis učencev s posebnimi potrebami 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 

Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikuje: 

 otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

 otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

 otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju, 

 otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (prav tam). 
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Izobraževalni programi za učence z motnjami v duševnem razvoju se razlikujejo glede na 

stopnjo motenosti. Čim manjša je motenost, večji je poudarek na usvajanju znanja in 

spretnosti; in čim večja je motenost, večji je poudarek na samopomoči, komunikaciji in 

govornih spretnostih (Žagar, 2012). 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju obiskujejo prilagojen izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom. Takšen program je manj zahteven kot program redne OŠ, 

hkrati pa ima tudi nekatere dodatne vsebine, ki so bolj povezane z življenjem. Ti učenci se 

lahko vključujejo tudi v del programa z enakovrednim izobrazbenim standardom – v tako 

imenovani »razširjeni program«, ki zajema podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne 

dejavnosti itd. To je eden od načinov spodbujanja vključenosti otrok z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju med vrstnike v rednih OŠ (Zveza Sožitje). 

Ostali otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pa obiskujejo posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju so izjemoma 

vključeni tudi v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, kadar 

zmorejo doseči minimalne cilje tega programa pri vseh predmetih. Vključevanje v program z 

nižjim izobrazbenim standardom je omogočeno tudi ostalim otrokom, ki obiskujejo posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Te se lahko vključijo v razširjeni program prilagojenega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom (prav tam). 

Žagar (2012) ugotavlja, da takšnim otrokom, ki so zmožni šolanja, v šoli največ težav 

povzročajo tisti predmeti oziroma aktivnosti, ki zahtevajo simbolno mišljenje, npr. branje in 

pisanje ter matematika. 

Težave se pojavljajo tudi na govornem in jezikovnem področju. Čim višja je stopnja 

motenosti, več težav imajo (prav tam). 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju se v našem sistemu vzgoje in izobraževanja ne morejo 

vključiti v program redne OŠ. Če je otrok ocenjen kot otrok z lažjo, zmerno, težjo ali težko 

motnjo v duševnem razvoju, to pomeni, da ne more biti usmerjen v program redne OŠ niti ne 

v program redne OŠ z dodatno strokovno pomočjo (Zveza Sožitje). 

Zaradi napačnega razumevanja integracije/inkluzije je nekaj otrok z motnjami v duševnem 

razvoju še vedno vključenih v programe redne OŠ. To so otroci, ki niso bili ustrezno odkriti, 

in otroci, katerih starši so se pritožili na drugostopenjsko komisijo za usmerjanje otrok s 
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posebnimi potrebami. Ti otroci zato niso deležni ustrezne strokovne pomoči ali pa imajo te 

pomoči premalo, hkrati pa se učijo po programu, ki zanje ni ustrezen (prav tam). 

Slepi in slabovidni otroci (otroci z okvaro vidne funkcije) 

Slepi ali slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 

Slaboviden otrok ima ostrino vida od 0,30 do 0,10 oziroma ostrino vida manj od 0,10 do 

0,05 ali zožitev vidnega polja na 20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na 

ostrino vida (prav tam). 

Glede na slabovidnost se razlikuje: 

 zmerno slabovidne otroke (10 % - 30 % vida), 

 težko slabovidne otroke (5 % - 9,9 % vida) (prav tam). 

Slepi otrok ima ostrino vida manj od 0,05 do 0,02 ali zoženost vidnega polja okrog 

fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj ne glede na ostrino vida oziroma ostrino vida manj od 

0,02 do zaznavanja svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne 

glede na ostrino vida oziroma ostrino vida 0 (amaurosis) (prav tam). 

Glede na slepoto se razlikuje: 

 slepe otroke z ostankom vida (2 % - 4,9 % vida), 

 slepe otroke z minimalnim ostankom vida (projekcija svetlobe do 1,9 % vida), 

 popolnoma slepe otroke (amaurosis) (prav tam). 

Slepi in slabovidni otroci potrebujejo predvsem naslednje prilagoditve (Žagar, 2012): uporaba 

Brajeve pisave, spodbujanje uporabe preostanka vida, razvijanje spretnosti poslušanja, trening 

v orientaciji in mobilnosti. 

Slepi in slabovidni otroci pri pouku glasbene umetnosti 

Tako kot pri vseh ostalih učnih predmetih tudi pri pouku glasbene umetnosti izhajamo iz 

značilnosti in sposobnosti posameznega učenca, kar pri učencu z okvaro vidne funkcije 

pomeni upoštevanje njegovih zaznavnih in komunikacijskih sposobnosti (Prilagojen učni 

načrt za slepe in slabovidne učence, glasbena vzgoja, 2003). 
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Učitelj mora pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami upoštevati prilagoditve, ki so za 

vsako posamezno skupino teh otrok zapisane v Navodilih za izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003). 

Da bi lahko slaboviden učenec enako hitro sledil pouku kot njegovi videči sošolci, mora imeti 

poleg ustreznih prostorskih (ustrezen sedež v učilnici, primerna osvetlitev delovnega prostora) 

in časovnih (več časa za branje, pisanje) prilagoditev na voljo tudi primerno prilagojene 

didaktične pripomočke (povečalo – lupa/elektronsko povečalo, pisalo z debelejšo sledjo – 

flomastri, računalnik) in gradivo (povečan tisk, posneto gradivo na avdio kasete) (prav tam). 

V tako prilagojenih učnih pogojih lahko slaboviden učenec informacije sprejema po vidni 

poti. Dodatnih prilagoditev pri pouku glasbene umetnosti ne potrebuje. 

Poučevanje slepega učenca temelji na uporabi vseh preostalih čutil, predvsem tipa in sluha 

(Opara, 2005). Učencu se prilagodi način poučevanja (verbalizacija – nadomeščanje vidne 

zaznave z besedno razlago, poslušanje že posnetega gradiva), učno gradivo (učbeniki in ostalo 

pisno gradivo, napisano v Brajevi pisavi – brajici), didaktična sredstva (reliefne skice, tipne 

slike, modeli, predmeti) in pripomočke (računalnik s prilagojeno programsko opremo, Brajev 

pisalni stroj, folija za pozitivno risanje, diktafon za beleženje pomembnih podatkov) 

(Prilagojen učni načrt za slepe in slabovidne učence, glasbena vzgoja, 2003). Vse naštete 

prilagoditve moramo upoštevati tudi pri pouku glasbene umetnosti. 

Ko govorimo o slepih, pogosto naletimo na povezavo med njihovimi zmanjšanimi fizičnimi 

zmožnostmi in razvojem izjemnih glasbenih sposobnosti. Študije so pokazale, da gre pri tem 

za tako imenovani pojav kompenzacije (Opara, 2005) (učenje določenih funkcij, procesov in 

nalog, ki jih morajo posamezni učenci zaradi določenih ovir in motenj nadomeščati z drugimi 

organi, specializiranimi pripomočki, tehnikami in metodami). Na ta način mnogi slepi zelo 

izpopolnijo svoj sluh in taktilne občutke in si s tem povečajo možnost za razvoj izjemnih 

glasbenih sposobnosti (prav tam). 

Glasbena dejavnost izvajanja 

Učencem prilagodimo način poučevanja igranja na otroška glasbila. Pri tem je pomembno, da 

vsako obravnavano glasbilo najprej izčrpno opisno predstavimo (opis mora vsebovati čim več 

podatkov – o obliki, velikosti, barvi, uporabi itd.), učenci pa ga otipajo (občutijo, se z njim 

seznanijo in si pridobijo pravilno predstavo). Pravilne drže glasbila jih naučimo prek različnih 
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vaj za koordinacijo, pravilnega igranja pa s pomočjo natančnega besednega opisovanja 

(Prilagojen učni načrt za slepe in slabovidne učence, glasbena vzgoja, 2003). 

Likovne simbole v slikovnih glasbenih zapisih nadomestimo s tipnimi. Pri tem smo pozorni 

na učenčev tipni prag – tipna informacija ne sme biti manjša od Brajeve točke. Ko začnejo 

učenci (v drugem triletju osnovne šole) spoznavati in uporabljati notni zapis, se slepi učenci 

seznanijo s temeljnimi značilnostmi Brajeve notacije (prav tam). Brajeva notacija je tako kot 

Brajeva pisava sestavljena iz celic z različnimi kombinacijami šestih izbočenih pik, ki jih 

slepi učenci »berejo« z dotikom. Tako je tudi njim omogočeno, da se naučijo brati in igrati 

»po notah« (http://en.wikipedia.org/wiki/Braille_music). 

Slepi učenci so zaradi dobro razvite spretnosti tipnega in slušnega zaznavanja pri igranju 

glasbil pogosto zelo uspešni. Igranja se po večini naučijo kar sami, »po posluhu«. 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

»Ustvarjalno izražanje ob glasbi se poraja z glasbeno zaznavo, izkazuje pa v drugih oblikah 

komunikacije« (Prilagojen učni načrt za slepe in slabovidne učence, glasbena vzgoja, 2003). 

Učenci glasbena doživetja in zaznane zvočne značilnosti izrazijo gibalno, likovno ali besedno. 

Slepim učencem največ težav povzroča gibalno izražanje, saj zaradi pomanjkljivih prostorskih 

predstav dobijo mnogo manj spodbud neposredno iz zunanjega okolja. Ker so nagnjeni k 

pasivnosti in mirovanju, jih moramo h gibanju še bolj spodbujati (prav tam). 

»Izhajamo iz gibanja, ki jim je najbližje, jih postopoma učimo dojemanja prostora in počasi 

razvijamo tudi ustvarjalno gibanje« (prav tam). Z diskretnim dotikom oz. prek telesnega stika 

jih naučimo novih gibov in jim pokažemo, kako naj uporabljajo posamezne dele telesa. Pri 

tem je ključnega pomena, da gibanje ubesedimo in jim ga natančno opišemo (prav tam). 

Gibalno-plesno izražanje ob glasbi je za slepe učence zelo pomembno. S pomočjo gibanja 

spoznavajo svoje občutke, se socializirajo, krepijo si samozavest in si pridobijo občutek lastne 

zmogljivosti. 

Glasbena dejavnost poslušanja 

Učenci na tem področju ne potrebujejo posebnih prilagoditev.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

49 
 

Gluhi in naglušni otroci 

Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 

povezane z njim. Gluha je oseba, ki ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, naglušna pa 

jih sprejema le delno (Žagar, 2012). 

Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercev (Hz) 

manj kot 91 decibelov (dB) in ima resne težave pri poslušanju govora in pri govorni 

komunikaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s 

pomočjo govora (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 

Glede na naglušnost se razlikuje: 

 otroke z lažjo izgubo sluha (26 – 40 dB), 

 otroke z zmerno izgubo sluha (41 – 55 dB), 

 otroke s težjo izgubo sluha (56 – 70 dB), 

 otroke s težko izgubo sluha (71 – 90 dB) (prav tam). 

Gluhi otrok ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačanje zvoka ne koristi. Povprečna izguba 

sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 hercev (Hz) je 91 decibelov (dB) in več (prav tam). 

Glede na gluhoto se razlikuje: 

 otroke z najtežjo izgubo sluha (91 dB in več), 

 otroke s popolno izgubo sluha (prav tam). 

Pri izobraževanju gluhih in naglušnih otrok je največja težava komunikacija. Poznamo 

različne komunikacijske pristope (Žagar, 2012): 

 oralna komunikacija, 

 manualna komunikacija, 

 totalna komunikacija, 

 dvojezičnost oziroma bilingvizem. 

Za izobraževanje teh otrok je pomemben zlasti bilingvizem, ki gluhim otrokom izvorni 

znakovni jezik priznava kot prvi jezik, kot drugi jezik pa nacionalni jezik s poudarkom na 

pisani besedi (prav tam). 
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Gluhi in naglušni otroci pri pouku glasbene umetnosti 

Polžev vsadek
1
 naglušnemu oz. gluhemu učencu omogoča enakovreden vstop v slišeči svet 

njegovih vrstnikov (Vizjak, 2006). Ob upoštevanju splošnih prilagoditev v organizaciji in 

izvajanju pouka (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003), takšen učenec pouku bolj ali manj 

uspešno sledi. Popolnoma gluhih otrok je danes na srečo zelo malo, njihova integracija pa je 

vprašljiva (Podboj, 2013). 

Glasbena dejavnost izvajanja 

Gluhega učenca k petju ne silimo. Medtem ko sošolci pojejo, takšen učenec sodeluje z 

ritmično spremljavo (Levec, Ribnikar-Kastelic, 1994). 

Ritmična izreka je pri glasbeni umetnosti gluhega učenca bistvena. Uporabljamo jo za 

rehabilitacijo govora in jezika oseb z motnjo sluha. Za olajšanje produkcije glasov 

uporabljamo govorne strukture, ki so zasnovane na ritmu izštevank in telesnem ritmu  

(glasbeno-govorne stimulacije). Izštevanke so izraz otroškega ritma in hkrati vaja za 

razvijanje nepopolno razvitega govornega aparata. Ritmična vzgoja se izvaja v skupini otrok 

in izhaja iz otrokove potrebe po gibanju (gibalno-govorne stimulacije). Pri tem poleg 

motoričnih in gibalnih sposobnosti spodbujamo tudi otrokov čustveni, intelektualni in socialni 

razvoj. Telo predstavlja naraven inštrument za pridobivanje in izražanje govora. Elementi 

(ritem, intonacija, napetost, gibi, pavza, mimika in različni položaji telesa) so pri tem izredno 

pomembni (Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za 

gluhe in naglušne, glasbena vzgoja, 2003). 

Učenec lahko igra na vsa otroška glasbila, pri čemer pa igranje na melodična glasbila 

(posnemanje in učenje igranja na pamet) nima smisla (Podboj, 2013). 

  

                                                             
1 Polžev vsadek ali s tujko kohlearni implant je naprava, ki omogoča gluhim ljudem, da slišijo. Razlika med 

vsadkom in klasičnim slušnim aparatom je, da aparat samo ojača zvoke iz okolice (kakor zvočnik oziroma 

slušalke) in ga zato lahko uporabljajo le naglušni, medtem ko je vsadek primeren tudi za popolnoma gluhe ljudi, 

saj zvok iz okolice pretvarja v električne impulze, ki jih možgani nato razumejo kot zvok (Vizjak, 2006). 
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Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Za gluhega učenca je primerno ritmično ustvarjanje glasbenih vsebin. Učenec lahko z ritmom 

improvizira, ustvari ritmično zgodbo glede na dano besedilo pesmi, skladbo ritmično dopolni 

itd. (prav tam). 

Ob glasbi najraje in najbolje ustvarja z gibom oz. s plesom. Takšen način ustvarjanja mu je 

blizu ravno zato, ker glasbo zaznava kot ritem. Tudi likovno izražanje ob glasbi mu ni tuje 

(prav tam). 

Glasbena dejavnost poslušanja 

Poslušanje glasbe poteka prek zvočnih vibracij, ki jih gluh učenec zaznava v različnih delih 

svojega telesa. Na ta način dostopa do glasbenega ritma, s pomočjo katerega pridobi podatke 

o predvajani skladbi. Razloči lahko med glasno, tiho, hitro, počasno, enakomerno in 

neenakomerno glasbo. Da bi učenec vibracije lažje občutil in posledično »bolje slišal«, mu 

pomagamo s polaganjem rok oz. različnih delov telesa na neposreden izvor zvoka (zvočnik, 

inštrument) oz. v njegovo bližino (na mizo, polico, omaro, na katero je zvočnik postavljen) 

(prav tam). 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter 

govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 

Govorne motnje so povezane s težavami pri fizični reprodukciji govora, jezikovne motnje pa 

vključujejo težave pri razumevanju in/ali uporabi govora in/ali drugega simbolnega sistema 

(po Hallahan in Kauffman, 1991, po Žagar, 2012). Govor se oblikuje z razumljivim 

enkodiranjem vokalnih sporočil, jezik pa z oblikovanjem in interpretacijo pomena (prav tam). 

Motnje se kažejo v razumevanju govora in govorno-jezikovnem izražanju, od blagega 

zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje na področju razumevanja, strukturiranja, 

procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na 

področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti. Funkcionalno znanje branja in pisanja je 

lahko prizadeto v razponu od blagega zaostajanja do funkcionalne nepismenosti (Opara, 

2005). 
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Glede na govorno-jezikovne motnje se razlikuje: 

 otroke z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, 

 otroke z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami, 

 otroke s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami, 

 otroke s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (prav tam). 

Žagar (2012) navede, da lahko učitelj tem učencem pomaga z zagotavljanjem primernih 

govornih in jezikovnih modelov za imitacijo in s spodbujanjem ustrezne uporabe njihovih 

komunikacijskih spretnosti. Poučevanje jezika mora potekati pretežno kot reševanje 

problemov, kar bo učencem pomagalo, da bo postal njihov jezik razumljiv in da bodo 

občutljivi za govor drugih. 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami pri pouku glasbene umetnosti 

Ker se učenci z govorno-jezikovnimi motnjami med seboj razlikujejo, se moramo pri 

vključitvi takšnega učenca v vzgojno-izobraževalni program seznaniti s specifičnostjo 

njegovih težav. Le tako bomo pouk glasbene umetnosti ustrezno prilagodili individualnim 

sposobnostim posameznika. 

Pri seznanjanju učencev z glasbeno teorijo (glasbeni pojmi, zakonitosti) upoštevamo splošna 

navodila za poučevanje in učenje otrok z govorno-jezikovnimi motnjami (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003). Ta predlagajo uporabo različnih didaktičnih pripomočkov in 

učil ter ustreznega pisnega gradiva, kar pripomore k večji nazornosti pouka. Učenci morajo 

imeti dovolj časa za sprejem in predelavo novih informacij, le-te pa morajo biti jasne, kratke 

in enoznačne. 

Glasbena dejavnost izvajanja 

… »Urijo se v pevskem dihanju in jasni izreki. 

Oblikujejo pevski glas, poglabljajo zanesljivost petja in izreke. 

Širijo glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja in intonacijo. 

Razvijajo nadzor glasu, stopnjujejo in izboljšujejo tehniko pevskega dihanja, izgovor in 

izreko.« … (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011) 
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Zgoraj našteti cilji nam povedo, kako pomembna je pravilna vokalna tehnika, ki med drugim 

zajema tudi jasno pevsko izreko (Lešnik, 2009). Ker pa imajo učenci z artikulacijskimi 

motnjami – teh je med govorno-jezikovnimi motnjami največ (Odstopanje v govorno-

jezikovni komunikaciji, 2009) težave ravno na tem področju, jim je potrebno učenje petja 

prilagoditi. Pomembno je vključevanje večjega števila dihalnih vaj in vaj za oblikovanje 

glasov (Sicherl-Kafol, 2012). Z dihalnimi vajami poskrbimo za sprostitev mišic, ki sodelujejo 

pri petju, z vajami za oblikovanje glasov pa pripomoremo k boljši izgovorjavi. 

Primer dihalne vaje: Balon pušča! (Grögl, Tetičkovič, 2011) 

 Namen vaje: otroci razvijajo pljučno kapaciteto in funkcijo trebušne prepone. 

 Sredstva: baloni 

 Naloga: Spremenimo se v balone, ki začnejo puščati. S staccatom S-S-S-S-S, nato s 

povezanim izdihom SSSSSSS, balon pade na tla. Izdih glasu povežemo z gibanjem.  

Vaje za oblikovanje glasov lahko izvajamo pred petjem ali ob njem (Sicherl-Kafol, 2012). 

Primer vaje za oblikovanje glasov, ki jo izvajamo pred petjem: tik-tak, cik-cak/bi-ba, bu-ba, 

ba-ja 

Primer vaje za oblikovanje glasov, ki jo izvajamo ob petju: pesem Pomladne piščali – fiju, 

fiju, fijuju/tutu, tutu, tuturu 

Petje učencem z artikulacijskimi motnjami predstavlja sproščen in zabaven način urjenja 

govornih sposobnosti, zato ga pri pouku glasbene umetnosti pogosteje izvajamo (Mizener, 

2008). To velja tudi za učence z motnjami govornega ritma (jecljanje, brbotanje), saj njihove 

težave pri petju izzvenijo (Glover idr., 1996). Takšnega učenca pri petju večkrat izpostavimo 

in s tem izboljšamo njegovo samozavest. 

Učenci, ki imajo težave s sprejemanjem, razumevanjem in procesiranjem, potrebujejo več 

časa za usvojitev besedila obravnavane pesmi. Zagotoviti jim je potrebno predhodno učenje 

besedila, pri čemer jim lahko pomaga strokovni delavec, ki je zadolžen za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči (logoped) (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). 

Učenci z govornimi motnjami pa imajo težave tudi pri ritmični izreki. Zato je pomembno, da 

izbiramo krajša in glasovno zanimiva besedila, ki že sama po sebi spodbujajo k pravilni 

artikulaciji (Oblak, 2003). Takšne so na primer številne otroške izštevanke (An bam, An ban 
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benus). Učenci se lahko v ritmični izreki urijo tudi s pomočjo nekaterih glasbeno-didaktičnih 

iger (npr. Kje si). 

Primer glasbeno-didaktične igre: Kje si (Sicherl-Kafol, 2009) 

 Potek igre: Vodja zamiži in prosi otroke, ki sedijo v krogu, da se presedejo. Zatem z 

jasno ritmično izreko (izrazitim naglaševanjem poudarjenih in nepoudarjenih zlogov) 

vpraša po imenih posameznih otrok. Otroci odgovorijo z odmevi, v katerih izrekajo 

ritme svojih imen. Primer: 

Slika 1: Kje si, Barbara? Tu sem, Barbara. 

                           

Če ugotovimo, da učenec z določeno govorno motnjo (npr. jecljanje) ritmične izreke ne 

zmore, ga z njo ne obremenjujemo. To velja predvsem pri ritmični izreki daljših oz. težjih 

besedil (ritmizacija). V takšnem primeru lahko učenec ritmično izreko sošolcev spremlja z 

igranjem na otroška glasbila, izvajanjem glasbene mere itd. 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Za učence z govorno-jezikovnimi motnjami je smiselno in zaželeno ustvarjanje ob glasbi, ki 

je lahko likovno, gibalno, redkeje besedno. Pomembno je, da se zavedamo omejenosti takšnih 

učencev in pozornost usmerimo k alternativnim izraznim sredstvom (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo, 2003), kakršna sta gibalno-plesno (pripovedovanje zgodbe z gibi, 

kretnjami, mimiko) in likovno (risanje, slikanje) izražanje. S takšnim načinom poučevanja 

omogočimo učencem z govorno-jezikovnimi motnjami lažje izražanje ustvarjalnih idej in s 

tem nadomestimo njihov besedni primanjkljaj. Učenci se namreč lahko na ta način bolje in 

učinkoviteje izrazijo in tako več »povedo«. 

Glasbena dejavnost poslušanja 

Učenci na tem področju ne potrebujejo posebnih prilagoditev. 
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Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 

gibalnih motenj (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 

Glede na gibalno oviranost se razlikuje: 

 lažje gibalno ovirane otroke, 

 zmerno gibalno ovirane otroke, 

 težje gibalno ovirane otroke, 

 težko gibalno ovirane otroke (prav tam). 

Za to skupino otrok se prilagoditve kažejo predvsem pri prihajanju v šolo, v prilagoditvah 

prostora, rabi pripomočkov ter vseh komunikacijskih poti in sanitarij. Prilagoditi je treba 

pripomočke za sedenje, pisanje, hranjenje in vse dejavnosti, ki so povezane z gibanjem. 

Otroci s težjo in težko gibalno oviranostjo imajo pravico do spremljevalca. Le-ta otroku 

pomaga pri opravljanju vseh nalog, ki se v šoli izvajajo (Navodila za izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003). 

Gibalno ovirani otroci pri pouku glasbene umetnosti 

Tako kot vsem ostalim moramo tudi gibalno oviranim učencem zagotoviti čim bolj optimalen 

glasbeni razvoj na za njih šibkem, psihomotoričnem področju. Ta vključuje razvoj gibalne 

sproščenosti, zavedanja telesa, orientacije v prostoru, gibalnih spretnosti, gibalne 

komunikacije, koordinacije, gibalno-estetske izraznosti in občutljivosti, grobe in fine 

motorike, govornih spretnosti, dihanja (Sicherl-Kafol, 2012) idr. 

Pri pouku glasbene umetnosti delo ustrezno prilagodimo obliki in stopnji gibalne oviranosti 

posameznika, tako da lahko učenec še vedno sodeluje pri vseh glasbenih dejavnostih 

(Dodatek k učnemu načrtu glasbene vzgoje za gibalno ovirane učence, 2003). 

Glasbena dejavnost izvajanja 

Učenec, ki ima zaradi gibalne oviranosti težave pri verbalnem izražanju, težje poje, ritmizira 

besedilo, artikulira, frazira, oblikuje pevski glas, pravilno pevsko diha itd. Takšnemu učencu 
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je potrebno skrajšati obseg in zahtevnost pesmi ter mu zagotoviti ustrezen čas, da se glasbeno 

izrazi (prav tam). 

Takšen učenec ima težave tudi pri gibnem nakazovanju melodične linije oz. tonske višine in z 

orientacijo na melodičnih glasbilih. Pri tem jim pomagamo z uporabo prirejene lestvice 

nakazovanja tonske višine (narisan pomanjšan zgornji del telesa v vertikalni postavitvi, 

učenec kaže s prstom ali s pomagalom) in z uporabo barvne lestvice (barvanje not v notnem 

črtovju in barvna uskladitev na glasbilih) (prav tam). 

Gibalno oviran učenec z okrnjeno uporabo prstov rok (drobni koordinirani gibi oz. fina 

motorika) in s težavami pri koordinaciji (oko-roka, uho-roka) težko igra na otroška glasbila, 

probleme pa ima tudi z zapisom v notno črtovje. Takšnemu učencu moramo prilagoditi 

delovni prostor (višina mize, nedrseča podlaga, stojala za glasbila itd.) in način igranja (tolče, 

drgne, praska, brenka, piha itd.), poskrbeti pa moramo tudi za pravilno držo telesa in držanje 

glasbila na način, ki bo učencu pri igranju povzročal čim manj težav. Ustrezno prilagodimo – 

povečamo tudi notno črtovje (prav tam). 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Učenec, ki ima težave pri gibanju rok in/ali nog (veliki telesni gibi oz. groba motorika), se pri 

glasbenem pouku ne more klasično gibalno izražati s ploskanjem, korakanjem v ritmu, 

plesom itd. Takšnemu učencu moramo še vedno, v skladu z njegovo gibalno oviranostjo 

omogočiti izražanje z gibom (npr. plazenje, kotaljenje, božanje, dotikanje, ples na vozičku 

itd.) (prav tam). 

Glasbena dejavnost poslušanja 

Učenci na tem področju ne potrebujejo posebnih prilagoditev. 

Dolgotrajno bolni otroci 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami in 

boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka, ki se ne zaključi 

v treh mesecih (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, v Opara, 2005). 
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Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, 

revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, 

psihiatrične in nevrološke bolezni, avtoimune motnje in motnje prehranjevanja (prav tam). 

Kronično bolni otroci so zaradi kronične bolezni lahko različno omejeni v svojih aktivnostih. 

Zaradi omejenih aktivnosti imajo lahko šibko psihofizično kondicijo, pogosto pa so zaradi 

zdravljenja oziroma poslabšanja stanja daljši ali krajši čas odsotni od pouka. V procesu vzgoje 

in izobraževanja so posebne potrebe teh otrok v časovni prilagoditvi in pravilnem odmerjanju 

naporov. Drugih prilagoditev skoraj ne potrebujejo, če niso hkrati prisotne še druge motnje, 

težave in ovire (prav tam). 

Dolgotrajno bolni otroci pri pouku glasbene umetnosti 

Pri pouku glasbene umetnosti se prilagajamo naravi posameznikove bolezni oz. motnje in 

težavam, ki jih le-ta povzroča. Vsako izmed bolezni obravnavamo individualno in se ji tako 

tudi prilagajamo. 

Če na primer, želimo učencu z astmo izboljšati pljučno funkcijo in posledično tudi 

vzdržljivost pri petju, moramo okrepiti njegove dihalne mišice. To dosežemo z večjim 

številom dihalnih vaj, ki jih pri glasbeni umetnosti izvajamo pred petjem. Pri tem je 

pomembno, da učenca naučimo pravilnega pevskega dihanja, to je dihanja s trebušno 

prepono. 

Primer dihalne vaje: Velik potres (Grögl, Tetičkovič, 2011) 

 Namen vaje: otroci razvijajo funkcijo trebušne prepone in izvajajo vajo pravilnega 

vdiha in izdiha. 

 Sredstva: plišaste igrače 

 Naloga: Otroci ležijo na tleh. Na trebuhe jim damo plišasto igračo. Dihati morajo 

tako, da s premikanjem trebušne prepone dvigujejo igračo gor in dol ali pa jo vržejo na 

tla. Paziti morajo, da ne premikajo drugih delov telesa. 

Učenca z juvenilnim artritisom, ki se zaradi bolezni ne more gibalno izražati, vključimo v 

skupino, ki gibalno izražanje sošolcev spremlja s petjem. 

Pri učencih z onkološkimi obolenji pa ima glasbena umetnost bolj terapevtsko vlogo. Učitelj 

naj za poslušanje izbira takšno glasbo, ki na učence deluje pomirjujoče in sprostitveno. V ta 
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namen so bolnim otrokom običajno bolj všeč počasnejše, bolj umirjene skladbe, pogosto 

samo zvoki narave ali instrumentalna glasba (Habe, 2012). 

Otroci z avtističnimi motnjami 

Med avtistične motnje štejemo: avtizem, Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom, sindrom 

lomljivega kromosoma X, otroško dezintegrativno motnjo in nespecifično razvojno motnjo 

(Siegel, 1996, po Žagar, 2012). Vse te motnje spadajo v skupino pervazivnih razvojnih 

motenj. 

Težave, ki so skupne vsem otrokom z avtističnimi motnjami (zloženka Motnje avtističnega 

spektra, 2009): 

 težave s socialno komunikacijo (težave z verbalno in neverbalno komunikacijo, npr. 

nepopolno ali neustrezno razumevanje določenih gest, obrazne mimike, višine glasu 

itd.), 

 težave s socialno interakcijo (težave na področju socialnih odnosov, npr. vzpostavitev 

ustrezne distance do drugih ljudi, težave pri razumevanju neformalnih družbenih 

pravil itd.), 

 težave na področju fleksibilnosti mišljenja (soočanje z novostmi, težave pri 

razumevanju in predvidevanju vedenja drugih ljudi, npr. težave pri vključevanju v igro 

z drugimi otroki itd.). 

Čeprav imajo vsi otroci z avtističnimi motnjami težave na teh področjih, se le-te pri vsakem 

posamezniku izražajo drugače in njihovo stanje na njih vpliva različno. Medtem ko so 

nekateri sposobni živeti relativno "vsakdanje" življenje, potrebujejo drugi celo življenje 

strokovno pomoč (http://www.avtizem-skoljke.si/avtizem.htm). 

Otroci z avtističnimi motnjami pri pouku glasbene umetnosti 

»Veliko otrok z avtističnimi motnjami ima izjemen posluh za glasbo, saj je le-ta sistematično 

strukturirana po določenih ponavljajočih se vzorcih. Ravno ponavljanje pa je tisto, kar 

avtističen um, ki je usmerjen v iskanje vzorcev, išče. Predvsem pa je glasba močno 

socializacijsko orodje, s pomočjo katerega takšni otroci komunicirajo, saj nadomesti besede in 

zajame čustva« (Ockelford, 2010). 
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Glasbena dejavnost izvajanja 

Prilagoditve so odvisne od števila in izraženosti učenčevih težav. 

Primer: Učenec ima lahko težave pri igranju na Orffova glasbila – pozornost usmerja na 

točno določen inštrument (npr. ksilofon) oz. na njegov del (npr. eno ploščico) (posebni 

interesi, http://www.avtizem-skoljke.si/avtizem.htm). Takšnega učenca učitelj obravnava 

individualno, z vzpodbujanjem k pravilni uporabi inštrumenta. 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Otroci z avtističnimi motnjami težko ustvarijo nekaj novega, saj sta jim ljubša predvidljivost 

in stalnost dogodkov (odvisnost od rutine, prav tam). Torej tudi pri tej glasbeni dejavnosti od 

njih ne moremo pričakovati samoiniciativnega ustvarjanja. 

Učenci ne zmorejo estetskega oblikovanja glasbenih vsebin (poustvarjalno petje in igranje 

instrumentalnih vsebin), saj imajo težave s prepoznavanjem in izražanjem čustev (težave s 

socialno interakcijo, prav tam). Večina takšnih učencev se ne zna igrati z melodijo oz. 

ritmom, zato jih k temu ne silimo. Sodelujejo lahko s ponavljanjem melodij, ki jih ustvarijo 

sošolci (težave na področju fleksibilnosti mišljenja, prav tam). 

Pri ustvarjanju ob glasbi dovolimo, da si učenec izbere tisti način dela, ki ga najbolje obvlada 

in se v njem najlažje izrazi. 

Glasbena dejavnost poslušanja 

Pozorni smo na učenčev odziv, saj so nekateri otroci z avtističnimi motnjami preobčutljivi na 

določene zvoke, zlasti na hrup (zvok zaznavajo kot bolečino) (senzorna občutljivost, prav 

tam). V takem primeru zmanjšamo glasnost predvajane glasbe ali pa jo zamenjamo oziroma 

nadomestimo z ustreznejšo. 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

»Kakor ne obstaja otrok nasploh, tudi vedenjsko izstopajoč otrok nasploh ne obstaja. 

Pričakovanja, norme, pravila in kultura so elementi, ki zarisujejo meje med tem, kar v nekem 

trenutku, določenem socialnem in družbenem okolju razumemo kot izstopajoče, moteče, 

težavno in moteno« (Kobolt). 
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Do danes je bilo v rabi veliko izrazov za označevanje čustvenih in vedenjskih motenj pri 

otrocih, in sicer: vedenjske motnje, emocionalne motnje, socialna neprilagojenost, resne 

čustvene težave, izzivalno vedenje.  

Do leta 1992 je v ZDA na zvezni ravni veljala definicija, ki je te otroke imenovala kot resno 

emocionalno motene. Kasneje je to poimenovanje zamenjal nov izraz, in sicer čustvena in 

vedenjska motnja. Ta izraz nakazuje, da ima lahko omenjena motnja notranje pogojeno 

čustveno ali zunanje pogojeno vedenjsko obliko. Notranje pogojena čustvena oblika se kaže 

kot depresija in občutja manjvrednosti, vidne in slušne halucinacije, nenaden jok, 

samomorilne misli, telesne ali verbalne zlorabe. Zunanje pogojena vedenja pa se kažejo kot 

stalno prepiranje, prisilno podrejanje drugih s fizično ali verbalno zlorabo, stalno ponavljajoča 

se jeza, stalno ponavljajoča dejanja kraj, laži in prevar, pomanjkanje lastne kontrole (Kobolt, 

2011). 

Evans in sodelavci (po Kobolt in Rapuš, 2009, po Žagar, 2012) čustvene in vedenjske motnje 

opredeljujejo kot širok spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do nenormalnih čustvenih 

odzivov, so mnogovrstne ter se pojavljajo v različnih oblikah in težavnostnih stopnjah. 

Izražajo se bodisi kot pasivno (umaknjeno) ali pa kot agresivno (impulzivno) vedenje. Te 

težave so praviloma nastajale dolgo časa ali pa so posledica nenavadnih hudih izgub in 

pritiskov. V mnogih primerih se izražajo skupaj z učnimi težavami. 

 Po Quayju (1983, po Žagar, 2012) poznamo šest glavnih dimenzij vedenja, ki so značilne za 

večino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami: 

 konduktivne motnje (vzbujanje pozornosti, bahanje, izzivanje), 

 socializirana agresivnost (sodelovanje pri skupinskih tatvinah, lojalnost delinkventnim 

»prijateljem«, »špricanje«, neustrezen moralni razvoj, kršenje pravnih norm in 

zakonov),   

 težave s pozornostjo/nezrelostjo (kratkotrajna pozornost, nezmožnost koncentracije, 

impulzivnost, počasno in utrujeno odzivanje), 

 anksioznost/umik vase (preobčutljivost, močan občutek strahu, pogosto žalostno 

razpoloženje), 

 psihotično vedenje (blodnje, halucinacije, perseveracija govora in vedenja), 

 motorične motnje (hiperaktivnost, nezmožnost sedenja pri miru, prekomerno 

govorjenje, nezmožnost sprostitve). 
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Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pri pouku glasbene umetnosti 

Čustvene in vedenjske motnje vodijo do socialno-integracijskih težav (Kobolt, 2011). Učenci 

imajo težave z medosebnimi odnosi in komunikacijo. Zaradi motečega in neprilagojenega 

vedenja težje navežejo stik in pridobijo prijatelje (Lewis, 1987, prav tam). Med sošolci so 

pogosto nepriljubljeni. Posledica je socialni umik, nezaupanje vase in v druge, občutek 

manjvrednosti, negativna samopodoba itd. (Vahid in Harwood, 1998, prav tam) V razredu 

moramo poskrbeti za ugoden socialen položaj učenca in za razvoj njegove samozavesti. To 

lahko dosežemo s/z (http://www.see-educoop.net/): 

 strpnim odnosom do učenca, 

 ugodno razredno in socialno klimo, 

 navajanjem učenca na delo v parih, manjših skupinah ter na individualno delo, 

 pohvalo, 

 pogostimi samostojnimi nalogami, 

 odgovornimi nalogami, ki so za razred pomembne, 

 razvojem učenčevih močnih področij, 

 vključitvijo v dejavnosti, ki učenca zanimajo, veselijo, v katerih je lahko uspešen idr. 

Glasbeni razvoj na prevladujočem afektivno-socialnem področju, kamor sodijo tudi zgoraj 

omenjene težave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, spodbujamo s pomočjo 

različnih glasbeno-didaktičnih iger. Ena izmed takšnih je igra Jaz sem – ti si (glasbeni 

pozdrav), s katero razvijamo učenčevo zmožnost komunikacije (Sicherl-Kafol, 2012). 

Primer glasbeno-didaktične igre: Jaz sem – ti si (Sicherl-Kafol, 2011) 

 Potek igre: Otroci stojijo v krogu. Svojemu sosedu na levi strani se predstavijo z 

ritmično izreko svojega imena, ki ga tudi zaploskajo oz. zaigrajo na različna lastna 

glasbila. Vsako predstavitev drugi otroci ritmično (in gibalno) odmevajo. V 

nadaljevanju lahko igro popestrimo tako, da spreminjamo smer pozdravljanja, saj se 

lahko otrok pri predstavitvi obrne proti levemu ali desnemu sosedu. Po predstavitvi 

sledi zamenjava prostorov. Vodja spremlja vse predstavitve z izvajanjem »glasbene 

ure« oz. mere na lastna glasbila (npr. s tihim korakanjem itd.). 

Izvajamo več skupinskih dejavnosti in dejavnosti v paru. S tem razvijamo učenčeve socialne 

spretnosti (komunikacija, medosebni odnosi) in poskrbimo za pozitivne življenjske izkušnje z 

http://www.see-educoop.net/
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vrstniki (druženje, prijateljevanje). Primer takšne dejavnosti so zvočna in/ali gibalna zrcala 

(Sicherl-Kafol, 2012). Pri tem učenci ponavljajo, »zrcalijo« zvok in/ali gibe sošolca v skupini 

oz. paru (npr. glasbeno-didaktične igre Zrcala, Zvočna zrcala, Pari v Sicherl-Kafol, 2009). 

Primer glasbeno-didaktične igre: Pari 

 Potek igre: Otroci se v parih gibljejo po prostoru. Eden si izmišlja različna gibanja 

(lahko na vsebinsko spodbudo živali, vremena in podobno) drugi pa gibni izraz 

prenese v zvok lastnih ali izbranih Orffovih glasbil. Vlogi lahko zamenjata, tako da 

zvočno izmišljanje vodi gibalno zrcaljenje. Namesto zrcaljenja lahko uvedemo 

zvočno ali gibalno nasprotovanje z namenom razvijanja različnih izraznih kvalitet (ob 

npr. kratkih in ostrih zvokih je gibanje vezano in mehko in podobno). 

S hiperaktivnimi učenci in z učenci s pomanjkljivo pozornostjo izvajamo različne gibalne 

vaje. Učenci upoštevajo tempo, število korakov, smer in strukturo (geometrijski liki) gibanja. 

Da bi se pravilno gibali, morajo ostati zbrani in osredotočeni. Podobne so tudi nekatere 

glasbeno-gibalne igre, na primer sence, formacija skupin (»se prilepimo«), diamant itd. 

(Sicherl-Kafol, 2012). 

Glasbena dejavnost izvajanja 

Pri poučevanju hiperaktivnega učenca upoštevamo različne načine glasbenega izvajanja (npr. 

petje in igranje ob menjavi dinamike, tempa) (prav tam). 

Skupinsko izvajanje (npr. izvajanje skupnega ritma, ritmično nadaljevanje) pripomore k 

razvoju učenčevih socialnih spretnosti, lahko pa vpliva tudi na njegovo zmožnost pozornosti 

in koncentracije (prav tam). Takšna je na primer glasbeno-didaktična igra Nadaljevanka 

(Sicherl-Kafol, 2009). 

Primer glasbeno-didaktične igre: Nadaljevanka 

 Potek igre: Otroci sedijo v krogu. Prostovoljec zaigra na lastna glasbila (ploska, 

tleska, topota itd.) ritmični vzorec, ki ga sosed v neprekinjenem zaporedju ponovi in 

odgovori s svojo ritmično izmišljijo. Naslednji otrok ponovi odgovor predhodnega 

soseda in doda svojo izmišljijo. Igra se nadaljuje v opisanem zaporedju. 
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Za učence, ki imajo težave s samozavestjo izbiramo pesmi, ki spodbujajo zavedanje lastnega 

telesa (npr. poimenovanje in dotikanje posameznih delov telesa ob petju pesmi Head and 

shoulders) (Sicherl-Kafol, 2012). 

Glasbena dejavnost ustvarjanja 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so pogosto manj uspešni, kot bi glede na svoje 

sposobnosti lahko bili. Večina takšnih učencev je praviloma zelo kreativnih in velikokrat celo 

neprepoznano nadarjenih (Poulou in Norwich, 2000, po Kobolt, 2011). Da bi iz učenca s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami potegnili čim več, moramo graditi na njegovi pozitivni 

samopodobi. Omogočiti mu moramo, da se izkaže na področjih, na katerih je uspešen (t.i. 

močna področja). Pomembno je, da učitelj napredek učenca opazi, ga pohvali in spodbuja. 

Učenec se bo v takem okolju dobro počutil, lažje bo sodeloval in tako razvijal svojo 

ustvarjalnost (http://www.simos.si/pdf/5082-1235.htm). 

Učencem ponudimo čim bolj pestre dejavnosti. Za učence z motnjami pozornosti in 

koncentracije so primerne ustvarjalne dejavnosti v obliki zvočnega dialoga (npr. 

ritmično/melodično dopolnjevanje, ritmična/melodična vprašanja in odgovori, 

ritmična/melodična improvizacija). Omenjene dejavnosti najpogosteje izvajamo v paru ali v 

skupini. Učenec mora biti pri dopolnjevanju in odgovarjanju pozoren na sošolca/-e, ki 

ustvarja/-jo pred njim (Sicherl-Kafol, 2012). 

Za učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se priporoča ustvarjanje v skupini – 

skupinska improvizacija (zvočni in/ali gibalni dialog) (prav tam). Improvizirajo lahko na 

različne spodbude (npr. likovne, besedne), ki so včasih povezane tudi z njihovimi težavami 

(npr. čustva, prijateljstvo). Poleg glasbenega ustvarjanja tako pridobijo drugačen pogled na 

obravnavan problem, kar jim pomaga pri zmanjševanju njihovih težav. Za hiperaktivne 

učence se priporoča skupinska improvizacija v obliki postopnega priključevanja, lastnih 

predlogov in dialoga (prav tam). 

Razlike med učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se kažejo tudi na področju 

ustvarjanja ob glasbi. Nekaterim učencem bolj ustreza gibalno, drugim likovno, tretjim 

besedno ustvarjanje. Učenca podpiramo na tistem področju in pri tisti dejavnosti, za katero 

kaže največji interes in pri kateri je uspešen. Kljub temu pa naj bi hiperaktivni, impulzivni in 

agresivni učenci ustvarjali predvsem gibalno, saj na ta način porabijo »odvečno energijo« in 

so pri nadaljevanju pouka bolj umirjeni (Kroflič, 1999, po Geršak, 2009). 
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Glasbena dejavnost poslušanja 

Ker imajo učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami težave s pozornostjo, jih moramo za 

poslušanje še dodatno motivirati. Na ta način pritegnemo njihovo pozornost in jo usmerimo k 

obravnavanemu glasbenemu delu. To lahko storimo (Oblak, 2003): 

 prek raznih didaktični iger (npr. pozorno poslušanje in prepoznavanje smeri zvoka), 

 s predhodno predstavitvijo melodije ali značilnih ritmičnih motivov, ki jih učenci med 

poslušanjem skladbe prepoznavajo, 

 s kratkimi pogovori in pripovedmi o glasbi, 

 z občasno predstavitvijo posameznih programskih vsebin, 

 z doživeto deklamacijo pesmi, 

 z likovnim gradivom itd. 

Z učenci s kratkotrajno pozornostjo in motnjami koncentracije poslušamo kratke skladbe 

oziroma njihove dele, tj. odlomke. Če za posamezno enoto določimo dva ali več zvočnih 

primerov, jih ne predstavimo strnjeno, ampak po premorih, v katerih učence učinkovito 

motiviramo za naslednje zbrano poslušanje. Stopnja otrokove zbranosti in pozornosti pa ni 

odvisna le od trajanja poslušanja, temveč tudi od kakovosti motivacije, interesa za različne 

vsebine, sproščenosti in dobrega počutja ter celotnega poslušalskega okolja, ki ga ne smejo 

motiti drugi zvočni dražljaji (prav tam). 

Če ugotovimo, da do neprimernega vedenja prihaja zaradi premajhne motiviranosti in 

zaposlenosti (pogosto pri hiperaktivnih učencih), učencu zastavimo nalogo, katere rešitev je 

odvisna od zbranega in pozornega poslušanja (naloga zahteva podatke o značaju skladbe, 

izvajalskih sredstvih, zvočnih značilnostih itd.). S takšno nalogo učence s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami zaposlimo in umirimo ter spodbudimo njihovo pozornost in 

koncentracijo (Sicherl-Kafol, 2012). 

Pri hiperaktivnih učencih poslušanje združimo z vzporednimi aktivnostmi in s tem omilimo 

njihovo nemirno naravo. Učenci lahko spremljajo (prav tam): 

 skladbo ali njene posamezne dele z ritmičnimi glasbili, 

 poslušanje z dirigiranjem, gibanjem ali plesnim izražanjem, 

 potek skladbe z vzporednim risanjem ali prstnim slikanjem enostavnih simbolov, ki 

izražajo utrip – metrum in se jih spontano izmišljajo (črte, pike, vijuge, prstni odtisi), 
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 značilne (prepoznane) dele skladbe po lastni zamisli z barvami ali liki itd. 

Pomembno je, da se zavedamo vpliva glasbe tako na fiziološko stanje organizma, na počutje 

kot tudi na čustva oziroma razpoloženje (Habe, 2012). Ta je lahko pozitiven ali negativen. V 

primeru, da je učenčevo vedenje pasivno in umaknjeno (preobčutljivost, strah, žalost), 

skušamo učenca razvedriti z izbiro skladb s hitrejšim tempom, z dinamičnimi ritmičnimi 

vzorci, z razgibano melodiko, ki jih lahko predvajamo glasneje. Če pa je učenčevo vedenje 

agresivno, impulzivno (vzbujanje pozornosti, bahanje, izzivanje) mu predvajamo počasnejše 

skladbe, ki učenca umirijo in sprostijo. 

Učencem s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se prilagajamo tudi pri doživljajskem 

poslušanju, saj se zaradi čustvene in socialne nezrelosti (slabša samozavest, težave z 

medosebnimi odnosi in komunikacijo) v skladbo težje vživijo. Takšni učenci naj glasbo 

poslušajo miže, saj na ta način odmislijo svoje skrbi in svet okoli sebe, se v skladbo bolje 

poglobijo in posledično lažje izrazijo svoja doživetja oziroma predstave (prav tam). 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi 

znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v 

razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z 

razvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo 

izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami, v Opara, 2005). 

Med otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spada del otrok z zmernimi, v 

glavnem pa otroci s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav (Magajna idr., 

2008). 

Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v 

primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče 

odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk 

in v druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki mu jih je šola nudila, tako da otrok 

kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel minimalnega 

standarda znanja (Opara, 2005). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

66 
 

»Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se med šolanjem kažejo na različne načine in 

prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja (šolanje ali delo, življenjski ritem in 

odnose v družinskem in širšem socialnem okolju). Nekateri učenci imajo več primanjkljajev, 

ki se med sabo prekrivajo, pri drugih pa so primanjkljaji izrazito izolirani in le malo vplivajo 

na druga področja njihovega življenja. Primanjkljaji pri učencu pogosto povzročajo 

doživljanje frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnostim, ki 

zahtevajo rabo otrokovih šibkih področij« (Košir idr., 2008: 13). 

Primanjkljaji primarno niso pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjo v 

duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar pa 

lahko nastopajo skupaj z njimi (Opara, 2005). 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri pouku glasbene umetnosti 

Prilagoditve za učence s kratkotrajno pozornostjo, težavami pri koordinaciji, komunikaciji,  

čustvovanju, socialni integraciji itd. so v diplomski nalogi že opisane (glej opis prejšnjih 

skupin otrok s posebnimi potrebami pri pouku glasbene umetnosti). 

Učencem, ki imajo težave z branjem, pisanjem ali pravopisom, delo pri pouku glasbene 

umetnosti prilagodimo tako kot pri ostalih učnih predmetih, in sicer z zagotovitvijo 

podaljšanega časa, individualne razlage (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003) in drugim. 

Z glasbo lahko spodbujamo učenčev razvoj tudi na njegovem šibkem področju. Tako lahko na 

primer učencu z diskalkulijo ritmično gibanje ob glasbi in igranje na različne ritmične 

inštrumente pomaga pri usvajanju številskih predstav, pri seštevanju, odštevanju, učenju 

poštevanke. Podobne rešitve najdemo tudi za učence z disleksijo, dispraksijo itd. 

7.3 Šolanje otrok s posebnimi potrebami 

Naša osnovna šola temelji na načelu inkluzije oziroma socialne vključenosti. Naloga 

inkluzivne šole je prepoznavanje in odgovarjanje na različne potrebe učencev, s prilagajanjem 

različnih učnih stilov in obsega učenja ter z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja z 

ustreznim kurikulom, organizacijsko razporeditvijo, učnimi strategijami, uporabljenimi viri 

(Opara, 2005) itd. 
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Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izhaja iz načela inkluzije. 

Uresničevanje inkluzije kot mednarodno prepoznane politike pri izobraževanju otrok s 

posebnimi izobraževalnimi potrebami pomeni zagotavljanje in uresničevanje pravice do 

izobraževanja vseh otrok v isti šoli, ob kontinuumu različnih pomoči in programov. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je poudarjeno načelo 

enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok s posebnimi potrebami. To načelo 

pravi, da je treba vzgojno-izobraževalno delo organizirati tako, da bodo možnosti za 

optimalen razvoj imeli vsi učenci. Pri tem je treba nameniti posebno pozornost otrokom s 

posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, in otrokom, ki so nadarjeni na različnih 

področjih. Zaradi individualnih razlik med učenci je treba zagotoviti pestro ponudbo 

dejavnosti in uporabo različnih učnih pristopov. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami zajema tiste otroke s posebnimi potrebami, 

ki potrebujejo v procesu učenja več prilagoditev in pomoči, kot jo more dati redna osnovna 

šola v okviru splošnih standardov in normativov. Osnovna šola naj bi sprejemala čim več 

otrok s posebnimi potrebami, in sicer vse tiste, ki bi ob največji možni strokovni pomoči in 

prilagoditvah zmogli vsaj minimalni program redne osnovne šole (Otroci s posebnimi 

potrebami, Educa, 2004). Namen usmerjanja je pomagati otrokom s posebnimi potrebami in 

jim ponuditi zanje primerne načine vzgoje in izobraževanja, pri tem pa jim zagotoviti 

prilagoditve in pomoč (Opara, 2005). 

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kot ga določa Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, je temeljno procesno določilo na področju vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Od kakovosti diagnosticiranja primanjkljajev, ovir ali motenj ter 

ocene sposobnosti in funkcioniranja v procesu usmerjanja je med drugim odvisno, ali bo otrok 

usmerjen v primeren vzgojno-izobraževalni program in ali bo imel ustrezne prilagoditve ter 

dodatno strokovno pomoč (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 

2011). 

Na osnovnošolski ravni se programi izvajajo na treh izobrazbenih ravneh (prav tam): 

 programi z enakovrednim izobrazbenim standardom: program redne osnovne šole, 

program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni 

programi z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

 prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, 
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 poseben program vzgoje in izobraževanja. 

V rednem šolskem programu je po postopku usmerjanja mogoče prilagojeno izvajanje 

izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. Učenci morajo doseči vsaj 

minimalne standarde znanja, ki jih določa izobraževalni program. Prilagodi se organizacija, 

način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Poleg 

prilagoditev pa je treba tem učencem zagotoviti dodatno strokovno pomoč. Obseg, vrsto ter 

način izvajanja dodatne strokovne pomoči določa odločba o usmeritvi otroka s posebnimi 

potrebami (Opara, 2005). 

Prilagojeni izobraževalni programi so namenjeni otrokom, ki zaradi zahtevnosti primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje potrebujejo več pomoči in prilagoditev. Te programe izvajajo 

specializirane šole, oddelki oziroma zavodi. Učencem prilagodimo predmetnik, organizacijo, 

trajanje, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovno razporeditev 

pouka. Predmetnik je lahko prilagojen tudi tako, da zagotavlja nižji izobrazbeni standard 

(prav tam). 

Skupine otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko obiskujejo posebne programe, pri 

katerih je težišče na praktičnih vsebinah. Za otroke s težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju, ki se ne morejo vključiti v izobraževanje, še vedno pa so se sposobni učiti osnovnih 

življenjskih veščin (skrb za samega sebe, razvijanje komunikacije, razvijanje socialnih veščin, 

razvijanje delovnih sposobnosti in navad), so organizirani posebni programi s poudarkom na 

varstvu in urjenju praktičnih veščin v oddelkih specializiranih ustanov (Žerovnik, 2004). 

Otroci, ki so usmerjeni imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in 

izobraževanja. V individualiziranem programu je zapisano, kako učenca s posebnimi 

potrebami obravnavati kot »unikum«. Z njim imajo šola in starši potrjen vzgojno-

izobraževalni program. Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s 

posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo 

individualiziranih programov (Opara, 2005). 
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EMPIRIČNI DEL 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 

RAZISKAVE 

8.1 Raziskovalni problem in namen raziskave 

Diplomsko delo obravnava učno diferenciacijo in individualizacijo pri glasbeni umetnosti. 

Problem raziskave izhaja iz čedalje večje potrebe po prilagajanju učnih ciljev, vsebin in 

postopkov poučevanja določeni skupini (diferenciacija) ali posameznemu učencu 

(individualizacija). Upoštevanje učne diferenciacije in individualizacije je enako pomembno 

pri vseh učnih predmetih, vendar pa se postavlja vprašanje, kako ju učitelji uresničujejo pri 

glasbeni umetnosti, likovni umetnosti in športu. 

Pri pouku glasbene umetnosti morajo učitelji vzgojno-izobraževalno delo organizirati tako, da 

bodo možnosti za optimalen razvoj imeli vsi učenci. Poznati morajo glasbene sposobnosti 

svojih učencev, saj jim lahko le tako ponudijo ustrezne učne spodbude, obsežen in raznolik 

glasbeni program, različne glasbene dejavnosti, oblike in metode učenja itd. Posebno 

pozornost morajo nameniti predvsem nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011). 

Če učitelj pri posameznem otroku ugotovi stopnjo glasbene talentiranosti, mora vzgojno-

izobraževalni proces prilagoditi tudi glasbeno talentiranemu otroku. Poiskati mora ustrezne 

vsebine, metode in oblike dela, ki bodo spodbudile razvoj njegovega glasbenega potenciala 

(Denac, 1994). Tudi pri poučevanju učenca s posebnimi potrebami mora poskrbeti, da bo 

takšen učenec kljub težavam in omejitvam, ki mu jih njegovo stanje povzroča, pri pouku 

glasbene umetnosti čim bolj enakovredno sodeloval. Glede na to, da poznamo več različnih 

skupin učencev s posebnimi potrebami, do razlik pa prihaja tudi med učenci znotraj 

posamezne skupine, se mora učitelj pri vključitvi takšnega učenca v vzgojno-izobraževalni 

program seznaniti s specifičnostjo njegovih težav. 

Namen raziskave je: 

 Ugotoviti, ali in kako pogosto učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene 

umetnosti. 
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 Ugotoviti, kako in v kolikšni meri učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk 

glasbene umetnosti za glasbeno talentirane učence. 

 Ugotoviti, kako in v kolikšni meri učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk 

glasbene umetnosti za učence s posebnimi potrebami. 

8.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali anketirani učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti? 

2. Na kakšen način učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti? 

3. Kako učitelji spodbujajo glasbeno talentirane učence? 

4. Ali učitelji glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi 

potrebami prilagajajo različne glasbene dejavnosti? 

5. Ali se med učitelji glede na dolžino delovne dobe oz. glede na dodatno glasbeno 

izobrazbo pojavljajo razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti 

glasbeno talentiranim učencem in učencem s posebnimi potrebami? 

6. Kakšna je zaznava učiteljev o lastni strokovni kompetentnosti s področja prilagajanja 

pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem in učencem s posebnimi 

potrebami?  
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9 RAZISKOVALNA METODA 

Pri empiričnem raziskovanju sem uporabila opisno neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

9.1 Vzorec 

V raziskavo je bil vključen neslučajnostni vzorec. Predstavlja ga 59 učiteljic in učiteljev 

razrednega pouka iz trinajstih osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji in v jugovzhodni 

Sloveniji. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f % 

Ženski 56 94,9 

Moški 3 5,1 

Skupaj 59 100 

 

V raziskavi je sodelovalo 56 (94,9 %) učiteljic in 3 (5,1 %) učitelji. 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na dolžino delovne dobe 

Dolžina delovne 

dobe 

f % 

do 5 let 11 18,6 

od 5 do 10 let 13 22,0 

od 10 do 20 let 13 22,0 

nad 20 let 22 37,3 

Skupaj 59 100 

 

V raziskavi je sodelovalo 11 (18,6 %) učiteljev z dolžino delovne dobe do 5 let, 13 (22,0 %) 

učiteljev z delovno dobo od 5 do 10 let, prav toliko z delovno dobo od 10 do 20 let in 22 (37,3 

%) učiteljev z delovno dobo nad 20 let. 
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Tabela 3: Struktura vzorca glede na dodatno glasbeno izobrazbo 

Dodatna glasbena 

izobrazba 

f % 

Da 38 64,4 

Ne 21 35,6 

Skupaj 59 100 

 

Od vseh 59 učiteljev jih ima 38 (64,4 %) dodatno glasbeno izobrazbo. 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na obliko dodatne glasbene izobrazbe 

Oblika dodatne glasbene 

izobrazbe 

f % 

Petje v pevskem zboru 10 26,3 

Obiskovanje glasbene šole 11 28,9 

Petje v pevskem zboru in 

obiskovanje glasbene šole 

12 31,6 

Ostalo 5 13,2 

Skupaj 38 100 

 

Najpogostejši obliki dodatne glasbene izobrazbe sta obiskovanje glasbene šole in petje v 

pevskem zboru. Obiskovanje glasbene šole je obkrožilo 11 (28,9 %) učiteljev, petje v 

pevskem zboru 10 (26,3 %), oboje skupaj pa 12 (31,6 %) vseh učiteljev z dodatno glasbeno 

izobrazbo. Le 5 (13,2 %) učiteljev je obkrožilo odgovor ostalo, pod tem odgovorom pa so 

navajali: plesno izobraževanje, srednja glasbena šola, strokovno izobraževanje za učitelje 

gum, ljubiteljski program glasbene šole, samouk blok flavte in kitare. 
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9.2 Merski instrument 

Pri raziskavi sem uporabila pisni anketni vprašalnik kombiniranega tipa (priloga), sestavljen 

iz treh splošnih (spol, dolžina delovne dobe, dodatna glasbena izobrazba) in štirinajstih 

specifičnih (učna diferenciacija/individualizacija pri glasbeni umetnosti) vprašanj. Vprašalnik 

vsebuje pet vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji odprtega tipa, eno kombinirano vprašanje in 

sedem štiristopenjskih številčnih ocenjevalnih lestvic. Vprašanja se nanašajo na način 

diferenciranja/individualiziranja glasbene umetnosti, na prilagajanje pouka glasbe glasbeno 

talentiranim učencem in učencem s posebnimi potrebami. Z ocenjevalnimi lestvicami sem 

ugotavljala kako, v kolikšni meri (vedno, pogosto, včasih, nikoli) ter pri katerih glasbenih 

dejavnostih (izvajanja, ustvarjanja, poslušanja) učitelji uresničujejo učno 

diferenciacijo/individualizacijo z obema že omenjenima skupinama otrok. Z vprašalnikom 

sem preverjala veljavnost postavljenih hipotez. Anketiranje je bilo anonimno in rezultati so 

bili uporabljeni le v raziskovalni namen. 

9.3 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu decembru 2013. Raziskavo sem izvajala na trinajstih 

osnovnih šolah v osrednjeslovenski regiji in v jugovzhodni Sloveniji (podatki o šolah so 

shranjeni v arhivu diplomskega dela). Vprašalnike sem delila osebno, in sicer učiteljicam in 

učiteljem od 1. do 5. razreda. Izpolnjene vprašalnike sem prav tako prevzela osebno na šolah 

v dogovorjenem roku. Razdelila sem 150 vprašalnikov, od tega sem dobila nazaj 67 – 59 

veljavnih in 8 neveljavnih. 

9.4 Obdelava podatkov 

Podatke iz raziskave sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office Excel in 

statističnega programa SPSS. Uporabila sem naslednje statistične parametre: absolutna 

frekvenca (f), relativna frekvenca (%), aritmetična sredina (M), standardni odklon (SD), 

minimalna vrednost (min), maksimalna vrednost (max), t-test. Rezultati so v nadaljevanju 

predstavljeni opisno in slikovno, v obliki tabel in grafov. 
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10 REZULTATI RAZISKAVE Z INTERPRETACIJO 

10.1 Diferenciacija/individualizacija pouka glasbene umetnosti 

Ker se glasbeni umetnosti v praksi poučevanja pogosto ne pripisuje enak pomen kot pouku 

matematike in slovenščine, sem v diplomskem delu raziskovala, ali in v kolikšni meri učitelji 

diferencirajo oz. individualizirajo pouk glasbene umetnosti. To sem ugotavljala s prvim 

vprašanjem v anketnem vprašalniku, kjer so učitelji na podano vprašanje: »Ali 

diferencirate/individualizirate pouk glasbene umetnosti?«, odgovorili z DA ali NE. Odgovori 

učiteljev so predstavljeni v spodnjem grafu in opisno. 

Graf 1: Diferenciacija/individualizacija pouka glasbene umetnosti 

 

Izmed vseh anketiranih učiteljev jih 50 (84,7 %) diferencira/individualizira pouk glasbene 

umetnosti, 9 (15,3 %) pa ne. Odgovori potrjujejo pogosto uresničevanje učne diferenciacije in 

individualizacije, kar kaže na pozitivne rezultate. 

N. Kočevar je v svoji diplomski nalogi (2012) ugotovila, da učitelji glasbeno umetnost 

postavljajo na predzadnje mesto v zvezi z diferenciacijo nalog za delo s potencialno 

nadarjenimi učenci. Sama menim, da bi do enake oz. podobne ugotovitve prišli tudi v primeru 

razvrščanja učnih predmetov glede na pogostost uresničevanja učne 

diferenciacije/individualizacije na splošno in ne samo v povezavi s potencialno nadarjenimi. 

Če upoštevam ta podatek, lahko zaključim, da večina anketiranih učiteljev 

diferencira/individualizira pouk glasbene umetnosti. 

84,7% 

15,3% 

Diferenciacija/Individualizacija 

Da Ne 
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10.2 Način diferenciranja/individualiziranja pouka glasbene umetnosti 

Na kakšen način učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, sem 

preverjala z vprašanji 2, 3, 4, 5 in 6 (priloga 1 – anketni vprašalnik za učitelje). Zanimalo/-a 

me je: 

 kako pogosto učitelji uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v okviru 

homogenih in v okviru heterogenih učnih skupin, 

 kateri kriterij pri oblikovanju učnih skupin najpogosteje upoštevajo, 

 pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v posameznih etapah 

pouka, 

 pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije pri posameznih glasbenih 

dejavnostih ter 

 pogostost prilagajanja učne vsebine in načina dela (metode, oblike ipd.). 

10.2.1 Pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v okviru učnih skupin in upoštevanje 

različnih kriterijev pri njihovem oblikovanju 

Ker je učna diferenciacija (Strmčnik, 1987) usmerjanje učencev po njihovih določenih 

razlikah (razlike v sposobnostih, interesih, učnem stilu itd.) v občasne ali stalne homogene in 

heterogene učne skupine, učna individualizacija pa didaktično načelo, ki od šole in učitelja 

zahteva, da te razlike odkrivata, spoštujeta in razvijata, me je v nadaljevanju zanimala 

pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v okviru učnih skupin in 

upoštevanje različnih kriterijev pri oblikovanju le-teh. 

Tabela 5: Diferenciacija/individualizacija v okviru učnih skupin 

Oblika učne 

skupine 

N min max M SD 

Homogena 59 1 4 2,25 0,68 

Heterogena 59 1 4 2,32 0,75 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v okviru 

homogenih in heterogenih učnih skupin s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – 

pogosto, 4 – vedno. 
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Graf 2: Diferenciacija/individualizacija v okviru učnih skupin 

 

Iz tabele 5 in grafa 2 je razvidno, da učitelji približno enako pogosto uresničujejo učno 

diferenciacijo/individualizacijo v okviru homogenih in v okviru heterogenih učnih skupin. 

Srednja vrednost se pri obeh giblje okoli M=2,30. Za odgovor VČASIH se je pri odgovoru v 
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(28,8 %) učiteljev. Pri odgovoru v okviru heterogenih učnih skupin se je za odgovor VČASIH 

odločilo 26 (44,1 %) učiteljev, za odgovor POGOSTO pa 23 (39,0 %) učiteljev. 

Predvidevala sem, da učitelji pogosteje uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v 

okviru heterogenih učnih skupin. Te skupine so namreč značilne za notranjo učno 
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Tabela 6: Upoštevanje posameznih kriterijev pri oblikovanju učnih skupin 

Kriteriji pri 

oblikovanju 

učnih 

skupin 

N min max M SD 

Sposobnosti 

učencev 

59 1 4 2,98 0,96 

Zanimanja 

učencev 

59 1 4 2,76 0,84 

Prevladujoč 

učni stil 

učencev 

59 1 4 2,22 0,85 

Odnosi med 

učenci 

59 1 4 2,44 0,90 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost upoštevanja posameznih kriterijev pri oblikovanju učnih skupin s 

pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno. 

Graf 3: Upoštevanje posameznih kriterijev pri oblikovanju učnih skupin 
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Iz tabele 6 in grafa 3 lahko razberemo, da učitelji pri oblikovanju učnih skupin najpogosteje 

upoštevajo sposobnosti učencev. Ta kriterij vedno upošteva 19 (32,2 %) učiteljev, pogosto pa 

27 (45,8 %). Pogosto učitelji pri oblikovanju učnih skupin upoštevajo tudi zanimanja učencev 

(M=2,76). Za ta kriterij se je vedno odločilo 8 (13,6 %) učiteljev, pogosto pa kar 36 (61,0 %). 

Včasih učitelji upoštevajo tudi odnose med učenci (M=2,44) in prevladujoč učni stil 

(M=2,22). 

Rezultati kažejo, da se glede na sposobnosti in zanimanja učencev najlažje oblikuje učne 

skupine za kasnejšo diferenciacijo in individualizacijo pouka glasbene umetnosti. 

10.2.2 Pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v posameznih etapah pouka 

Ker je uresničevanje učne diferenciacije/individualizacije pomembno skozi celoten učni 

proces, me je zanimalo, kakšna je pogostost njunega uresničevanja v posameznih etapah 

pouka. 

Tabela 7: Diferenciacija/individualizacija glasbene umetnosti v posameznih etapah pouka 

Etapa pouka N min max M SD 

Podajanje in 

obravnavanje 

nove snovi 

59 1 4 2,14 0,84 

Utrjevanje 

znanja 

59 1 4 2,56 0,82 

Preverjanje 

in 

ocenjevanje 

znanja 

59 1 4 2,22 0,93 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije v posameznih 

etapah pouka s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno. 
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Graf 4: Diferenciacija/individualizacija glasbene umetnosti v posameznih etapah pouka 
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preverjanju znanja ter utrjevanju znanja in sposobnosti« (Štih, 2012: 131). Enako zaporedje je 

ugotovila tudi v primeru diferenciranja/individualiziranja pouka glasbene umetnosti. 

Glede na razlike med obema raziskavama ugotavljam, da je pogostost 

diferenciranja/individualiziranja pri glasbeni umetnosti v posameznih etapah pouka zelo 

raznolika. 

10.2.3 Pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije pri posameznih glasbenih dejavnostih 

V nadaljevanju me je zanimala pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije 

pri posameznih glasbenih dejavnostih. 

Tabela 8: Diferenciacija/individualizacija pri posameznih glasbenih dejavnostih 

Glasbena 

dejavnost 

N min max M SD 

Izvajanja 59 1 4 2,75 0,84 

Ustvarjanja 59 1 4 2,73 0,85 

Poslušanja 59 1 4 1,75 0,73 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije pri posameznih 

glasbenih dejavnostih s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno. 

Graf 5: Diferenciacija/individualizacija pri posameznih glasbenih dejavnostih 
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Učitelji najpogosteje uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo pri glasbeni dejavnosti 

izvajanja (M=2,75). Prav tako pogosto (M=2,73) ju uresničujejo tudi pri glasbeni dejavnosti 

ustvarjanja, najredkeje (M=1,75) pa pri glasbeni dejavnosti poslušanja. Pri tej dejavnosti 24 

(40,7 %) učiteljev diferenciacije/individualizacije sploh ne upošteva, 27 (45,8 %) učiteljev pa 

ju upošteva samo včasih. 

Dobljeni rezultati kažejo, da imajo učitelji pri glasbeni dejavnosti izvajanja in ustvarjanja več 

možnosti za prilagajanje kot pri glasbeni dejavnosti poslušanja. 

10.2.4 Pogostost prilagajanja učne vsebine in načina dela 

Ugotoviti sem želela, ali učitelji pogosteje prilagajajo učno vsebino ali način dela. 

Tabela 9: Pogostost prilagajanja učne vsebine in načina dela 

Učna 

vsebina in 

način dela 

N min max M SD 

Učna vsebina 59 1 4 2,41 0,79 

Način dela 59 1 4 2,73 0,76 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost prilagajanja učne vsebine in načina dela s pomočjo lestvice od 1 do 4, 

kjer pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno. 

Graf 6: Pogostost prilagajanja učne vsebine in načina dela 
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Anketirani učitelji pogosteje kot učno vsebino (M=2,41) prilagajajo način dela (M=2,73). Za 

prilagajanje načina dela se vedno odloči 6 (10,2 %) učiteljev, pogosto pa 36 (61,0 %). V 

primerjavi s prilagajanjem učne vsebine, ki jo vedno prilagaja 5 (8,5 %) učiteljev, pogosto pa 

20 (33,9 %), je prilagajanje načina dela skoraj dvakrat pogosteje. 

Za uspešno učno diferenciacijo in individualizacijo je pomembno prilagajanje obojega, učne 

vsebine in načina dela. Če želimo, da bi čim več učencev doseglo optimalni razvoj, mora 

učitelj upoštevati njihovo drugačnost tako pri sprejemanju, procesiranju, razumevanju kot pri 

predstavljanju učne vsebine (Strmčnik, 1987). Anketirani učitelji so v ospredje postavili 

didaktično-metodično učno diferenciacijo. Če učenec neke učne snovi ne razume, mu jo 

učitelj skuša najprej približati na drugačen način (didaktično-metodična učna diferenciacija) 

in šele potem poseže po vsebinsko-tematski učni diferenciaciji. V teoriji (Kalin, 2006) pa 

zasledimo, da je od vseh učencev nerealno pričakovati razumevanje učne vsebine na enaki 

ravni in v enakem obsegu. Učenci so različno nadarjeni, imajo različne talente in zanimanja, 

zato je treba globino in obseg učne vsebine vedno znova prilagajati individualnim 

sposobnostim učencev.  
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10.3 Spodbujanje glasbeno talentiranih učencev 

Pojem nadarjenosti ima v naših šolah podrejen pomen. Celoten šolski sistem je namreč 

prilagojen povprečnemu učencu, učni programi so oblikovani tako da nudijo splošno 

izobrazbo in ne vključujejo možnosti razvoja učenčevih nadpovprečnih sposobnosti (Denac, 

1994). Pri poučevanju nadarjenih oz. v našem primeru glasbeno talentiranih učencev ima zato 

pomembno vlogo učitelj. Njegova dolžnost je, da v razredu ustvari take pogoje, ki omogočajo 

maksimalni razvoj učenčevih individualnih sposobnosti na vseh področjih, in da spodbuja 

učence k aktivnemu vključevanju v zunajšolske dejavnosti, za katere kažejo posebne 

sposobnosti in nagnjenja (Jurečič, 2002). Od učiteljeve strokovne usposobljenosti in 

motiviranosti za delo z glasbeno talentiranimi učenci je odvisno, ali bo takšen učenec svoje 

sposobnosti razvil ali ne. 

Pri naslednjih dveh vprašanjih me je zanimalo, kako učitelji spodbujajo glasbeno talentirane 

učence. Ugotavljala sem, ali od njih pričakujejo dodatno oz. poglobljeno znanje in jim 

predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih. 

10.3.1 Glasbeno talentirani učenci in dodatno oziroma poglobljeno znanje 

Zanimalo me je, koliko učiteljev od glasbeno talentiranih učencev pričakuje dodatno oziroma 

poglobljeno znanje. 

Graf 7: Pričakovanje dodatnega oz. poglobljenega znanja 
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Izmed vseh anketiranih učiteljev jih 42 (71,2 %) od glasbeno talentiranih učencev pričakuje 

dodatno oz. poglobljeno znanje, ostalih 17 (28,8 %) učiteljev pa ne. Torej lahko ocenimo, da 

je odstotek učiteljev, ki tega od glasbeno talentiranih učencev ne pričakujejo, previsok. Od je 

mogoče sklepati, da so pričakovanja učiteljev, kar se tiče dodatnega oz. poglobljenega znanja 

učencev, prenizka. 

10.3.2 Glasbeno talentirani učenci in sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih 

V teoretičnem delu je med napotki za delo z glasbeno talentiranimi učenci napisano, da mora 

učitelj takšnega učenca usmeriti v glasbeno šolo, k pevskemu zboru, instrumentalni skupini 

itd. Spodbuditi ga mora, da aktivno sodeluje v vseh glasbenih dejavnostih, ki potekajo na šoli 

ali zunaj nje. Zanimalo me je, koliko učiteljev v praksi ta napotek tudi upošteva. 

Graf 8: Predlaganje sodelovanja v glasbenih interesnih dejavnostih 
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glasbenih interesnih dejavnostih, je visok.  

93,2% 

6,8% 

Sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih 

Da Ne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

85 
 

10.4 Prilagajanje glasbenih dejavnosti glasbeno talentiranim učencem in učencem s 

posebnimi potrebami 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju sem želela ugotoviti, ali in v kolikšni meri učitelji 

glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami 

prilagajajo različne glasbene dejavnosti. 

10.4.1 Pogostost prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti glasbeno talentiranim učencem 

Najprej sem ugotavljala pogostost prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti glasbeno 

talentiranim učencem. 

Tabela 10: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti glasbeno talentiranim učencem 

Glasbena 

dejavnost 

N min max M SD 

Glasbeno talentiran učenec naj 

pri 

skupinskem 

petju namesto 

prvega poje 

drugi glas. 

59 1 4 2,10 0,88 

petje spremlja 

še z igranjem 

na inštrument. 

59 1 4 2,92 0,65 

pri petju ali 

igranju na 

otroška 

glasbila 

prevzame 

vlogo 

dirigenta. 

59 1 4 2,37 0,79 

igra 

zahtevnejše 

spremljave na 

melodične ali 

ritmične 

inštrumente. 

59 1 4 2,97 0,85 

pesem zaigra 

po posluhu. 

59 1 4 2,15 0,91 

na dano 

besedilo 

pevsko oz. 

instrumentalno 

improvizira. 

59 1 4 2,54 0,77 
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izbere 

inštrumente za 

spremljavo 

pesmi in jo 

oblikuje. 

59 1 4 2,71 0.87 

si izmisli novo 

pesem – 

melodijo in 

besedilo. 

59 1 4 2,51 0,84 

za 

obravnavano 

pesem sestavi 

primeren ples 

in ga 

posreduje 

sošolcem. 

59 1 4 2,10 0,74 

glasbene 

vsebine 

preoblikuje v 

druga 

umetniška 

izrazna 

področja. 

59 1 4 2,53 0,84 

posluša 

glasbena dela 

in jih 

analizira. 

59 1 3 2,17 0,79 

pove svoje 

mnenje o 

poslušani 

glasbi. 

59 1 4 3,34 0,71 

vodi 

razgovore o 

poslušani 

glasbi. 

59 1 4 1,73 0,78 

poslušano 

glasbeno delo 

kritično 

ovrednoti. 

59 1 4 2,46 0,90 

poišče 

ustrezno 

glasbo za 

razredne 

prireditve. 

59 1 4 1,85 0,89 

Opomba: Učitelji so ocenjevali način dela z glasbeno talentiranimi učenci s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer 

pomeni: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno. 
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Graf 9: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti glasbeno talentiranim učencem 
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Rezultati, predstavljeni v tabeli 10, kažejo, kako pogosto se anketirani učitelji odločajo za 

posamezen način dela z glasbeno talentiranimi učenci oziroma kako pogosto jim prilagajajo 

posamezne glasbene dejavnosti. Vidimo, da učitelji od glasbeno talentiranih učencev 

najpogosteje (M=3,34) pričakujejo mnenje o poslušani glasbi. Za ta način se vedno odloči kar 

27 (45,8 %) učiteljev, pogosto pa 26 (44,1 %). Učitelji se pogosto odločajo tudi za to, da 

takšen učenec igra zahtevnejše spremljave na melodične ali ritmične inštrumente (M=2,97), 

da petje spremlja še z igranjem na inštrument (M=2,92) in da si izbere inštrumente za 

spremljavo pesmi ter jo oblikuje (M=2,71). 

Pri naslednjih štirih trditvah so učitelji največkrat obkrožili odgovor 2 (včasih) ali 3 (pogosto). 

Te trditve so: učenec na dano besedilo pevsko oz. instrumentalno improvizira (M=2,54), 

glasbene vsebine preoblikuje v druga umetniška izrazna področja (M=2,53), si izmisli novo 

pesem – melodijo in besedilo (M=2,51), poslušano glasbeno delo kritično ovrednoti 

(M=2,46). 

V nadaljevanju izstopa trditev: učenec posluša glasbena dela in jih analizira (M=2,17), saj se 

za takšen način dela nobeden učitelj ne odloči vedno.  

Redko (M=1,85) učitelji glasbeno talentiranemu učencu naročijo, naj poišče ustrezno glasbo 

za razredne prireditve in še redkeje (M=1,73), naj vodi razgovore o poslušani glasbi. Pri tej 

trditvi se je samo en učitelj (1,7 %) odločil za številko 4 (vedno) in kar 27 (45,8 %) učiteljev 

za številko 1 (nikoli). 

Predlogi za delo z glasbeno talentiranimi učenci so v tabeli 10 razvrščeni po glasbenih 

dejavnostih. Prvih pet predlogov se nanaša na glasbeno dejavnost izvajanja, drugih pet na 

glasbeno dejavnost ustvarjanja in zadnjih pet na glasbeno dejavnost poslušanja. Iz izračuna 

povprečnih vrednosti posamezne skupine je razvidno, da učitelji glasbeno talentiranim 

učencem najpogosteje prilagajajo glasbeno dejavnost izvajanja (M=2,50). Temu sledita 

glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,48) in glasbena dejavnost poslušanja (M=2,31). 

Pričakovati je bilo, da bo povprečna vrednost rezultatov pri glasbeni dejavnosti izvajanja in 

ustvarjanja še višja, torej da bodo učitelji pri posameznih predlogih dela večkrat odgovorili s 

POGOSTO oziroma VEDNO. Zato tudi preseneča nizek rezultat pri predlogu, naj glasbeno 

talentiran učenec poišče ustrezno glasbo za razredne prireditve. Utemeljeno je torej mnenje, 

da je treba glasbeno talentirane učence čim pogosteje vključevati v različne glasbene 

aktivnosti in jim s tem omogočiti hitrejši glasbeni razvoj. 
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10.4.2 Pogostost prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti učencem s posebnimi potrebami 

Ugotavljala sem tudi, v kolikšni meri učitelji prilagajajo posamezne glasbene dejavnosti različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami.  

Tabela 11: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami – 1. del 

                 Učenci s 

                          PP 

 

 

Glasbene dejavnosti 

 

Slepi in slabovidni učenci 

 

Gluhi in naglušni učenci 

 

Učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami 

 

Gibalno ovirani učenci 

N min max M SD N min max M SD N min max M SD N min max M SD 

Petje 

 

59 1 4 1,75 0,88 59 1 4 3,05 1,06 59 1 4 3,00 1,00 59 1 4 1,39 0,72 

Ritmična izreka 

 

59 1 4 2,00 0,96 59 1 4 3,17 0,87 59 1 4 3,02 0,99 59 1 3 1,51 0,63 

Igranje na otroška 

glasbila 

59 1 4 2,90 0,99 59 1 4 3,08 0,93 59 1 4 1,81 0,86 59 1 4 2,58 0,89 

Ustvarjanje v glasbi 

 

59 1 4 2,63 0,98 59 1 4 2,86 1,07 59 1 4 1,92 0,84 59 1 4 2,36 1,03 

Gibalno-plesno 

ustvarjanje ob glasbi 

59 1 4 3,03 1,00 59 1 4 2,64 0,91 59 1 4 1,68 0,88 59 1 4 3,44 0,84 

Likovno ustvarjanje ob 

glasbi 

59 1 4 2,95 0,99 59 1 4 1,95 1,11 59 1 4 1,56 0,88 59 1 4 2,07 0,83 

Besedno ustvarjanje ob 

glasbi 

59 1 4 1,98 0,97 59 1 4 2,56 1,05 59 1 4 2,93 0,89 59 1 4 1,68 0,90 

Analitično poslušanje 

 

59 1 4 1,63 0,87 59 1 4 3,25 1,01 59 1 4 1,75 0,92 59 1 4 1,47 0,70 

Doživljajsko poslušanje 

 

59 1 4 1,64 0,87 59 1 4 3,15 1,05 59 1 4 1,69 0,95 59 1 4 1,47 0,73 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti za različne skupine učencev s posebnimi potrebami s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 

2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno.
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Tabela 12: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami – 2. del 

Učenci s 

         PP 

 

 

Glasbene     

dejavnosti 

 

Dolgotrajno bolni učenci 

 

Učenci z avtističnimi motnjami 

 

Učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami 

 

Učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

N min max M SD N min max M SD N min max M SD N min max M SD 

Petje 59 1 4 2,22 0,98 59 1 4 2,83 0,95 59 1 4 2,22 0,79 59 1 4 2,31 0,88 

Ritmična 

izreka 

59 1 4 2,25 0,86 59 1 4 2,93 0,93 59 1 4 2,19 0,73 59 1 4 2,22 0,79 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

59 1 4 2,34 0,90 59 1 4 2,80 0,83 59 1 4 2,34 0,69 59 1 4 2,25 0,76 

Ustvarjanje v 

glasbi 

59 1 4 2,15 0,89 59 1 4 2,76 0,95 59 1 4 2,31 0,73 59 1 4 2,29 0,87 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

59 1 4 2,20 0,80 59 1 4 2,64 0,94 59 1 4 2,37 0,76 59 1 4 2,12 0,97 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

59 1 4 2,03 0,98 59 1 4 2,32 0,94 59 1 4 1,98 0,75 59 1 4 1,86 0,92 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

59 1 4 2,03 1,02 59 1 4 2,58 0,81 59 1 4 2,19 0,68 59 1 4 2,51 0,88 

Analitično 

poslušanje 

59 1 4 1,95 0,95 59 1 4 2,22 0,93 59 1 4 2,10 0,86 59 1 4 2,36 0,92 

Doživljajsko 

poslušanje 

59 1 4 1,93 0,94 59 1 4 2,49 0,97 59 1 4 2,07 0,81 59 1 4 2,00 0,87 

Opomba: Učitelji so ocenjevali pogostost prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti za različne skupine učencev s posebnimi potrebami s pomočjo lestvice od 1 do 4, kjer pomeni: 1 – nikoli, 

2 – včasih, 3 – pogosto, 4 – vedno.
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Graf 10: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti slepim in slabovidnim učencem 

 

6,8% 

6,8% 

35,6% 

25,4% 

39,0% 

35,6% 

8,5% 

5,1% 

5,1% 

8,5% 

25,4% 

27,1% 

22,0% 

37,3% 

33,9% 

20,3% 

10,2% 

10,2% 

37,3% 

28,8% 

28,8% 

42,4% 

11,9% 

20,3% 

32,2% 

27,1% 

28,8% 

47,5% 

39,0% 

8,5% 

10,2% 

11,9% 

10,2% 

39,0% 

57,6% 

55,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Petje 

Ritmična izreka 

Igranje na otroška glasbila 

Ustvarjanje v glasbi 

Gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi 

Likovno ustvarjanje ob glasbi 

Besedno ustvarjanje ob glasbi 

Analitično poslušanje 

Doživljajsko poslušanje 

Slepi in slabovidni učenci 

vedno pogosto včasih nikoli 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

92 
 

Iz tabele 11 in 12 vidimo, katere glasbene dejavnosti učitelji najpogosteje prilagajajo 

različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami. Tudi v teh dveh tabelah so glasbene 

aktivnosti razvrščene v tri sklope. Prve tri (petje, ritmična izreka, igranje na otroška glasbila) 

sodijo v glasbeno dejavnost izvajanja, naslednje štiri (ustvarjanje v glasbi, gibalno-

plesno/likovno/besedno ustvarjanje ob glasbi) v glasbeno dejavnost ustvarjanja in zadnji dve 

(analitično/doživljajsko poslušanje) v glasbeno dejavnost poslušanja. 

Rezultati kažejo, da učitelji slepim in slabovidnim učencem najpogosteje (M=3,03) 

prilagodijo gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi. To dejavnost jim vedno prilagodi 23 (39,0 

%) od 59 anketiranih učiteljev, pogosto pa 22 (37,3 %) učiteljev. Prav tako pogosto jim 

prilagodijo tudi likovno ustvarjanje ob glasbi (M=2,95), igranje na otroška glasbila (M=2,90) 

in ustvarjanje v glasbi (M=2,63). Ostale glasbene dejavnosti pa jim prilagodijo le včasih. Med 

temi sta pričakovano najnižjo oceno dobili doživljajsko (M=1,64) in analitično (M=1,63) 

poslušanje. Doživljajskega poslušanja jim tako nikoli ne prilagodi 33 (55,9 %), analitičnega 

pa 34 (57,6 %) učiteljev. 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

slepim in slabovidnim učencem najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost ustvarjanja 

(M=2,65). Tej sledita glasbena dejavnost izvajanja (M=2,22) in glasbena dejavnost poslušanja 

(M=1,64). 

Slepim učencem največ težav povzroča gibalno izražanje. Zaradi pomanjkljivih prostorskih 

predstav dobijo mnogo manj spodbud neposredno iz zunanjega okolja. Ker so nagnjeni k 

pasivnosti in mirovanju, jih moramo h gibanju še bolj spodbujati. Pri tem je ključnega 

pomena, da gibanje ubesedimo in jim ga natančno opišemo (Prilagojen učni načrt za slepe in 

slabovidne učence, glasbena vzgoja, 2003). Gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi je tudi med 

učitelji najpogostejši način prilagajanja glasbene umetnosti tem učencem. Sledi likovno 

ustvarjanje ob glasbi in igranje na otroška glasbila. Tudi tukaj si pomagamo z natančnim 

besednim opisovanjem, saj poučevanje slepega učenca temelji na uporabi vseh preostalih 

čutil, predvsem tipa in sluha (prav tam).  
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Graf 11: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti gluhim in naglušnim učencem 
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Učitelji gluhim in naglušnim učencem najpogosteje prilagodijo analitično poslušanje 

(M=3,25), ritmično izreko (M=3,17), doživljajsko poslušanje (M=3,15), igranje na otroška 

glasbila (M=3,08) in petje (M=3,05). Med temi izstopa predvsem ritmična izreka, katero jim 

vedno oz. pogosto prilagodi kar 49 (83,1 %) od 59 učiteljev. 

Pogosto jim prilagodijo tudi ustvarjanje v glasbi (M=2,86), gibalno-plesno ustvarjanje ob 

glasbi (M=2,64) in besedno ustvarjanje ob glasbi (M=2,56). 

Najnižjo oceno pa je dobilo likovno ustvarjanje ob glasbi (M=1,95), katerega jim včasih 

prilagodi 18 (30,5 %) učiteljev. 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

gluhim in naglušnim učencem najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost poslušanja 

(M=3,20). Tej sledita glasbena dejavnost izvajanja (M=3,10) in glasbena dejavnost 

ustvarjanja (M=2,50). 

Če izhajam iz tega, da je gluhih in naglušnih učencev v rednih osnovnih šolah bolj malo, 

lahko sklepam, da večina anketiranih učiteljev s takšnimi učenci še ni delala. Na to kažejo 

tudi predlogi učiteljev glede dodatnega izobraževanja s področja prilagajanja pouka glasbene 

umetnosti učencem s posebnimi potrebami. Med temi je kar nekaj učiteljev izrazilo željo po 

dodatnem izobraževanju v zvezi s poučevanjem takšnih učencev. Rezultati kažejo relativno 

visoke povprečne vrednosti prvih petih glasbenih dejavnosti. Videti je, da so učitelji bolj kot 

iz svojih lastnih izkušenj odgovarjali na podlagi logičnega sklepanja, na kar kaže tudi 

previsoka ocena glasbene dejavnosti petja. Levec in Ribnikar-Kastelic (1994) namreč trdita, 

da gluhega učenca k petju ne silimo.  
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Graf 12: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti učencem z govorno-jezikovnimi 

motnjami 
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Rezultati kažejo, da učitelji učencem z govorno-jezikovnimi motnjami približno enako 

pogosto prilagajajo ritmično izreko, petje in besedno ustvarjanje ob glasbi. Srednje vrednosti 

se pri teh treh glasbenih dejavnostih gibljejo od M=2,93 pri besednem ustvarjanju ob glasbi 

do M=3,02 pri ritmični izreki. 

Včasih učitelji učencem z govorno-jezikovnimi motnjami prilagodijo tudi ostale glasbene 

dejavnosti, kot so ustvarjanje v glasbi (M=1,92), igranje na otroška glasbila (M=1,81), 

analitično (M=1,75) in doživljajsko (M=1,69) poslušanje, gibalno-plesno (M=1,68) in likovno 

(M=1,56) ustvarjanje ob glasbi. 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

učencem z govorno-jezikovnimi motnjami najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost 

izvajanja (M=2,61). Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,02) in glasbena 

dejavnost poslušanja (M=1,72). 

Učitelji učencem z govorno-jezikovnimi motnjami najpogosteje prilagodijo ritmično izreko. 

Temu rezultatu je mogoče pritrditi, vendar pa velja mnenje, da tistih učencev, ki ritmične 

izreke ne zmorejo, z njo ne obremenjujemo. Raje jim poiščemo nadomestno dejavnost, kot je 

na primer spremljanje ritmične izreke sošolcev z igranjem na otroška glasbila. Pri prilagajanju 

petja moramo vedeti, kakšen je naš cilj. Če gre pri tem predvsem za urjenje govornih 

sposobnosti učencev z artikulacijskimi motnjami, pazimo, da ga ne prilagajamo preveč 

(Mizener, 2008). Takoj za ritmično izreko in petjem sledi prilagajanje besednega ustvarjanja 

ob glasbi. Namesto tega pa bi bilo smiselno takšne učence raje usmeriti k drugim 

alternativnim izraznim sredstvom, kakršna sta na primer gibalno-plesno in likovno ustvarjanje 

ob glasbi.  
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Graf 13: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti gibalno oviranim učencem 
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Pri prilagajanju posameznih glasbenih dejavnosti gibalno oviranim učencem izstopa predvsem 

gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi (M=3,44). To dejavnost vedno prilagodi kar 36 (61,0 %) 

učiteljev. Sledi igranje na otroška glasbila (M=2,58), ustvarjanje v glasbi (M=2,36) in likovno 

ustvarjanje ob glasbi (M=2,07). 

Učitelji tem učencem včasih prilagodijo tudi besedno ustvarjanje ob glasbi (M=1,68) in 

ritmično izreko (M=1,51). Ritmične izreke pa jim noben učitelj ne prilagodi vedno (max=3). 

Enako redko jim prilagodijo tudi analitično in doživljajsko poslušanje, saj je pri obeh srednja 

vrednost enaka 1,47. Niti analitičnega niti doživljajskega poslušanja pa tem učencem nikoli ne 

prilagodi kar 37 (62,7 %) učiteljev. 

Še redkeje kot poslušanje pa jim prilagodijo petje (M=1,39). 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

gibalno oviranim učencem najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost ustvarjanja (M=2,39). 

Tej sledita glasbena dejavnost izvajanja (M=1,83) in glasbena dejavnost poslušanja (M=1,47). 

Učitelji so med vsemi glasbenimi dejavnostmi na zadnje mesto postavili petje. Glede na to, da 

med gibalno ovirane učence štejemo tudi tiste, ki imajo zaradi gibalne oviranosti težave pri 

verbalnem izražanju (Dodatek k učnemu načrtu glasbene vzgoje za gibalno ovirane učence, 

2003), bi pričakovali, da bo prilagajanje petja med temi učenci bolj pogosto. Pri tem se poraja 

vprašanje, ali učitelji ne vedo, da v to skupino štejemo tudi te učence, ali pa je takšnih 

učencev v primerjavi z ostalimi gibalno oviranimi učenci tako malo, da so anketirani učitelji 

pri odgovarjanju na njih enostavno pozabili. Glede na opisano je rezultat pogostosti 

prilagajanja ritmične izreke in besednega ustvarjanja ob glasbi visok. Ti dve dejavnosti sta 

namreč med istimi učitelji zastopani pogosteje kot glasbena dejavnost petja.  
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Graf 14: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti dolgotrajno bolnim učencem 
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Glasbena dejavnost, ki jo učitelji dolgotrajno bolnim učencem najpogosteje prilagajajo, je 

igranje na otroška glasbila (M=2,34). To dejavnost vedno prilagaja 7 (11,9 %), pogosto 16 

(27,1 %) in včasih 26 (44,1 %) učiteljev. Sledijo ji ritmična izreka (M=2,25), petje (M=2,22), 

gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi (M=2,20) in ustvarjanje v glasbi (M=2,15). Tudi pri teh 

glasbenih dejavnostih so učitelji največkrat obkrožili odgovor 2, tj. VČASIH. Še redkeje pa 

jim prilagajajo likovno in besedno ustvarjanje ob glasbi (M=2,03) ter analitično (M=1,95) in 

doživljajsko (M=1,93) poslušanje. 20 (33,9 %) učiteljev nikoli ne prilagaja likovnega 

ustvarjanja ob glasbi, 21 (35,6 %) gibalnega, 22 (37,3 %) analitičnega poslušanja in prav 

toliko učiteljev doživljajskega. 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

dolgotrajno bolnim učencem najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost izvajanja (M=2,27). 

Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,10) in glasbena dejavnost poslušanja 

(M=1,94). 

Rezultat povprečnih vrednosti se giblje med M=1,93 in M=2,34. Opazimo, da je razpon med 

najnižjim in najvišjim rezultatom zelo majhen. Nobena dejavnost po pogostosti ne izstopa. 

Učitelji so pri vseh glasbenih dejavnostih najpogosteje obkrožili odgovor VČASIH. Na 

podlagi rezultatov navajam, da pri prilagajanju pouka glasbene umetnosti dolgotrajno bolnim 

učencem ni nekega splošnega pravila, saj med te učence štejemo učence z različnimi 

boleznimi, vsaka bolezen pa od učiteljev zahteva drugačne prilagoditve.   
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Graf 15: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti učencem z avtističnimi motnjami 
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Anketirani učitelji učencem z avtističnimi motnjami najpogosteje prilagajajo ritmično izreko 

(M=2,93). Vedno jim jo prilagaja 20 (33,9 %) učiteljev, pogosto pa 18 (30,5 %). Pogosto jim 

prilagajajo tudi petje (M=2,83), igranje na otroška glasbila (M=2,80), ustvarjanje v glasbi 

(M=2,76), gibalno-plesno (M=2,64) in besedno ustvarjanje ob glasbi (M=2,58). Včasih pa 

doživljajsko (M=2,49) in analitično poslušanje (M=2,22) ter likovno ustvarjanje ob glasbi 

(M=2,32). 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

učencem z avtističnimi motnjami najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost izvajanja 

(M=2,85). Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,58) in glasbena dejavnost 

poslušanja (M=2,36). 

Pri učencih z avtističnimi motnjami rezultati kažejo nizko pogostost prilagajanja 

doživljajskega poslušanja. Glede na to, da imajo takšni učenci težave s prepoznavanjem in 

izražanjem čustev (http://www.avtizem-skoljke.si/avtizem.htm), bi pričakovala, da učitelji 

omenjeno dejavnost prilagajajo pogosteje. Tudi pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja v glasbi in 

ob njej bi bil rezultat prilagajanja lahko višji. Takšni rezultati so najverjetneje posledica tega, 

da se težave, ki so skupne vsem učencem z avtističnimi motnjami, pri vsakem posamezniku 

izražajo drugače (prav tam), kar pa morajo pri prilagajanju upoštevati tudi učitelji.   
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Graf 16: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti učencem s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 
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Skupini učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami učitelji najpogosteje prilagajajo 

gibalno-plesno ustvarjanje ob glasbi (M=2,37). Pogosto jim ga prilagaja 20 (33,9 %), včasih 

pa kar 29 (49,2 %) učiteljev. Tudi pri vseh ostalih glasbenih dejavnostih so učitelji največkrat 

odgovorili z včasih. Dejavnosti si sledijo v tem vrstnem redu: igranje na otroška glasbila 

(M=2,34), ustvarjanje v glasbi (M=2,31), petje (M=2,22), ritmična izreka (M=2,19), besedno 

ustvarjanje ob glasbi (M=2,19), analitično poslušanje (M=2,10), doživljajsko poslušanje 

(M=2,07) in likovno ustvarjanje ob glasbi (M=1,98). 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

učencem s čustvenimi in vedenjskimi motnjami najpogosteje prilagodijo glasbeno dejavnost 

izvajanja (M=2,25). Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,21) in glasbena 

dejavnost poslušanja (M=2,09). 

Rezultati so podobni kot pri prilagajanju pouka glasbene umetnosti dolgotrajno bolnim 

učencem. Tudi tukaj so si učenci med seboj zelo različni (od hiperaktivnih, impulzivnih do 

pasivnih, depresivnih). Prilagajanje je odvisno od značilnosti težav, ki jih posamezni učenec 

ima. Najpogosteje se je ponovil odgovor včasih. Učitelji največkrat prilagajajo gibalno-plesno 

ustvarjanje ob glasbi. Menim, da je med učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami največ 

hiperaktivnih učencev. Prav te pa najlažje umirimo z gibanjem, saj s tem sprostimo njihovo 

»odvečno« energijo (Kroflič, 1999, po Geršak, 2009).  
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Graf 17: Prilagajanje posameznih glasbenih dejavnosti učencem s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 
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Tudi pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se odgovori gibljejo okoli 

povprečne vrednosti M=2,21. Učitelji so pri vseh glasbenih dejavnostih najpogosteje obkrožili 

odgovor 2, tj. VČASIH, razen pri likovnem ustvarjanju ob glasbi. Tam je z VČASIH 

odgovorilo 21 (35,6 %), z NIKOLI pa 25 (42,4 %) učiteljev. Pri tej glasbeni dejavnosti je bila 

povprečna vrednost najnižja (M=1,86). To pomeni, da učitelji prav to glasbeno dejavnost 

prilagajajo najredkeje. Najvišja povprečna vrednost (M=2,51) pa je bila pri besednem 

ustvarjanju ob glasbi. To dejavnost učitelji za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja prilagajajo najpogosteje. Vedno jo prilagaja 9 (15,3 %) učiteljev, pogosto 18 (30,5 %), 

včasih pa 26 (44,1 %). 

Iz izračuna povprečnih vrednosti za vsako glasbeno dejavnost posebej vidimo, da učitelji 

učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja najpogosteje prilagodijo glasbeno 

dejavnost izvajanja (M=2,26). Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja (M=2,20) in 

glasbena dejavnost poslušanja (M=2,18). 

Razlike pri prilagajanju posameznih glasbenih dejavnosti so majhne. Učitelji so največkrat 

obkrožili odgovor VČASIH, razen pri likovnem ustvarjanju ob glasbi, kjer so najpogosteje 

odgovorili z NIKOLI. Ker v to skupino spadajo učenci z različnimi primanjkljaji, ki pa pri 

glasbeni umetnosti velikokrat ne predstavljajo nikakršnih problemov, bi pričakovali, da se 

bodo učitelji tudi pri ostalih glasbenih dejavnostih večkrat odločili za odgovor NIKOLI. 

Iz grafov 10, 11, 12, 13 je dobro razvidno, katere glasbene dejavnosti učitelji prilagajajo 

pogosteje kot druge, iz grafov 14, 15, 16, 17 pa do večjih razlik v prilagajanju ne prihaja. V 

prvih štirih primerih gre namreč za učence z izstopajočimi pomanjkljivostmi, ki že same po 

sebi zahtevajo določeno stopnjo prilagajanja, v drugih štirih pa teh tipičnih pomanjkljivosti ni.  

V tem primeru nam rezultati ne povedo veliko, saj so se učitelji zaradi raznolikosti učencev 

zadnjih štirih skupin največkrat odločali za odgovora VČASIH oziroma POGOSTO. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da učitelji tako glasbeno talentiranim 

učencem kot različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami največkrat prilagodijo 

glasbeno dejavnost izvajanja. Tej sledita glasbena dejavnost ustvarjanja in glasbena dejavnost 

poslušanja.  
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10.5 Razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim 

učencem in učencem s posebnimi potrebami med učitelji glede na dolžino delovne dobe 

in dodatno glasbeno izobrazbo 

Z naslednjim raziskovalnim vprašanjem sem skušala ugotoviti, ali se bodo pojavile statistično 

pomembne razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim 

učencem in učencem s posebnimi potrebami med učitelji glede na dolžino delovne dobe in 

dodatno glasbeno izobrazbo. To sem preverjala z analizo razlik med aritmetičnimi sredinami. 

Pri tem sem uporabila t-test, s katerim sem iskala razlike med prilagajanjem načina dela oz. 

posameznih glasbenih dejavnosti in neodvisnimi spremenljivkami (delovna doba, dodatna 

glasbena izobrazba). Razlike sem obravnavala kot statistično pomembne le, če je bila raven 

zaupanja vsaj 95 % (statistična pomembnost – p < 0,05). 

10.5.1 Pogostost prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem glede na delovno 

dobo učiteljev 

Tabela 13 (priloga 2) prikazuje povprečne vrednosti pogostosti prilagajanja načina dela 

glasbeno talentiranim učencem glede na delovno dobo sodelujočih. Te sem razdelila v dve 

skupini, in sicer učitelje z delovno dobo do 10 let (1. skupina) in nad 10 let (2. skupina). 

Iz nje je razvidno, da razlike med skupinama večinoma niso statistično pomembne, saj se 

meja tveganja pri večini opisanih prilagoditev povzpne nad 5 %. Le v primeru, ko glasbeno 

talentiran učenec petje spremlja še z igranjem na inštrument, je razlika med skupinama 

statistično pomembna (t=2,110, df=57, p=0,039). Torej so razlike med skupinama glede na 

delovno dobo učiteljev statistično pomembne le v opisanem primeru. S 95 % verjetnostjo 

lahko trdimo, da učitelji z različno dolžino delovne dobe različno pogosto omogočajo, da 

glasbeno talentiran učenec petje spremlja še z igranjem na inštrument. 

10.5.2 Pogostost prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami glede na delovno 

dobo učiteljev 

Tabela 14 (priloga 2) prikazuje povprečne vrednosti pogostosti prilagajanja posameznih 

glasbenih dejavnosti različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami glede na delovno 

dobo sodelujočih. 

Iz nje je razvidno, da razlike med skupinama večinoma niso statistično pomembne, saj se 

meja tveganja pri večini naštetih glasbenih dejavnosti povzpne nad 5 %. Statistično 
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pomembne razlike pa se kljub temu pojavljajo pri slepih in slabovidnih učencih, pri učencih z 

govorno-jezikovnimi motnjami in pri gibalno oviranih učencih. 

Pri slepih in slabovidnih se statistično pomembne razlike pokažejo v pogostosti prilagajanja 

ritmične izreke (t=2,470, df=57, p=0,018), ustvarjanja v glasbi (t= -2,250, df=57, p=0,028) in 

doživljajskega poslušanja (t=2,400, df=57, p=0,020). Pri učencih z govorno-jezikovnimi 

motnjami so razlike pri likovnem ustvarjanju ob glasbi (t=2,382, df=57, p=0,021) ter pri 

analitičnem (t=2,103, df=57, p=0,040) in doživljajskem poslušanju (t=2,738, df=57, p=0,008), 

pri gibalno oviranih učencih pa pri likovnem ustvarjanju ob glasbi (t=2,462, df=57, p=0,017). 

S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da učitelji z različno dolžino delovne dobe slepim in 

slabovidnim učencem različno pogosto prilagajajo naslednje glasbene dejavnosti: ritmično 

izreko, ustvarjanje v glasbi in doživljajsko poslušanje. Prav tako lahko s 95 % verjetnostjo 

trdimo, da isti učitelji tudi učencem z govorno-jezikovnimi motnjami različno pogosto 

prilagajajo likovno ustvarjanje ob glasbi, analitično ter doživljajsko poslušanje. Enako velja 

za gibalno ovirane učence, za katere lahko ugotavljamo, da jim učitelji z različno dolžino 

delovne dobe različno pogosto prilagajajo likovno ustvarjanje ob glasbi. 

Iz rezultatov, ki jih prikazujeta tabeli 13 in 14 (priloga 2), lahko zaključimo, da razlike med 

učitelji glede na dolžino delovne dobe večinoma niso statistično pomembne, saj so se takšne 

razlike pokazale le pri manjšini postavk. Do takšnega rezultata je po mojem mnenju prišlo 

zato, ker imajo učitelji z daljšo delovno dobo (nad 10 let) s področja prilagajanja pouka manj 

teoretičnega in več praktičnega znanja oz. izkušenj, učitelji s krajšo delovno dobo (do 10 let) 

pa ravno obratno, in sicer več teoretičnega in manj praktičnega znanja oz. izkušenj. Zaradi 

tega se potencialno možne razlike med tema dvema skupinama učiteljev izravnajo oz. 

izničijo. 

Tako kot v moji raziskavi je v svojem diplomskem delu podobno ugotovila tudi A. Radičević 

(2011). Zanimalo jo je, ali med učitelji glede na delovno dobo prihaja do statistično 

pomembnih razlik v motivacijski naravnanosti za delo z glasbeno nadarjenimi učenci. 

Ugotovila je, da razlike med skupinama glede na delovno dobo sodelujočih niso statistično 

pomembne. 
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10.5.3 Pogostost prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem glede na dodatno 

glasbeno izobrazbo učiteljev 

V tabeli 15 (priloga 2) so prikazane povprečne vrednosti pogostosti prilagajanja načina dela 

glasbeno talentiranim učencem glede na dodatno glasbeno izobrazbo anketiranih učiteljev. Te 

sem tudi tukaj razdelila v dve skupini, na tiste z dodatno glasbeno izobrazbo (1. skupina) in na 

tiste brez nje (2. skupina). 

Iz rezultatov vidimo, da razlike med skupinama glede na dodatno glasbeno izobrazbo 

večinoma niso statistično pomembne, saj se meja tveganja pri večini opisanih prilagoditev 

povzpne nad 5 %. Le v primerih, ko glasbeno talentiran učenec petje spremlja še z igranjem 

na inštrument (t=2,098, df=57, p=0,044), si izmisli novo pesem (melodijo in besedilo) 

(t=2,613, df=57, p=0,011) in vodi razgovore o poslušani glasbi (t= -2,027, df=57, p=0,047), je 

razlika med skupinama statistično pomembna. Torej so razlike med skupinama glede na 

dodatno glasbeno izobrazbo statistično pomembne le v teh treh primerih. S 95 % verjetnostjo 

lahko trdimo, da učitelji z dodatno glasbeno izobrazbo oz. brez nje različno pogosto 

omogočajo, da glasbeno talentiran učenec petje spremlja še z igranjem na inštrument, si 

izmisli novo pesem (melodijo in besedilo) in vodi razgovore o poslušani glasbi.  

10.5.4 Pogostost prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami glede na dodatno 

glasbeno izobrazbo učiteljev 

Tabela 16 (priloga 2) prikazuje povprečne vrednosti pogostosti prilagajanja posameznih 

glasbenih dejavnosti različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami glede na dodatno 

glasbeno izobrazbo učiteljev. 

Iz rezultatov vidimo, da razlike med skupinama glede na dodatno glasbeno izobrazbo v 

nobenem primeru statistično niso pomembne. 

Iz rezultatov, ki jih prikazujeta tabeli 15 in 16 (priloga 2), lahko zaključimo, da razlike med 

učitelji glede na dodatno glasbeno izobrazbo večinoma niso statistično pomembne, saj so se 

takšne razlike pokazale le pri manjšini postavk. Nad rezultatom je mogoče izraziti 

presenečenje, ki temelji na vnaprejšnjem pričakovanju, da bodo med omenjenima skupinama 

učiteljev statistično pomembne razlike. Menim namreč, da imajo učitelji z dodatno glasbeno 

izobrazbo več glasbenega znanja in posledično tudi več idej, kako ustrezno 

diferencirati/individualizirati pouk glasbene umetnosti. Razlike bi bile lahko predvsem pri 

prilagajanju pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem, saj očitno drži dejstvo, 
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da z višjo glasbeno izobraženostjo učiteljev narašča tudi njihova motiviranost za delo s 

takšnimi učenci. To je namreč v svojem diplomskem delu ugotovila tudi A. Radičević (2011). 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da dolžina delovne dobe in dodatna glasbena 

izobrazba večinoma ne vplivata na pogostost prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno 

talentiranim učencem in učencem s posebnimi potrebami. Vzrok za zgoraj naštete statistično 

pomembne razlike nam je neznan. Za analizo teh razlik bi verjetno potrebovali bolj 

poglobljeno raziskavo. 
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10.6 Strokovna kompetentnost učiteljev s področja prilagajanja pouka glasbene 

umetnosti glasbeno talentiranim učencem in učencem s posebnimi potrebami 

Spodaj je prikazana ocena učiteljeve strokovne kompetentnosti s področja prilagajanja pouka 

glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem in učencem s posebnimi potrebami.  

10.6.1 Strokovna kompetentnost učiteljev s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno 

talentiranim učencem 

Zanimala me je ocena učiteljev glede lastne strokovne kompetentnosti s področja prilagajanja 

pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem. 

Graf 18: Zaznava učiteljev o lastni strokovni kompetentnosti s področja prilagajanja pouka 

glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem 

 

16 (27,1 %) učiteljev meni, da so za delo z glasbeno talentiranimi učenci dovolj usposobljeni, 

največ, 34 (59,3 %), pa jih svojo usposobljenost ocenjuje kot delno. 5 (8,5 %) učiteljev bi s 

tega področja potrebovalo dodatno izobraževanje, 3 učitelji (5,1 %) pa se za to delo ne čutijo 

dovolj usposobljene. 

Tiste učitelje, ki menijo, da bi s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno 

talentiranim učencem potrebovali dodatno izobraževanje, bi pri tem še posebej zanimalo: 

 učenje plesa,  

 obnovitev teoretičnega znanja in  

27,1% 

59,3% 

5,1% 
8,5% 

Stopnja usposobljenosti za glasbeno talentirane učence 

Sem dovolj usposobljen/a Sem delno usposobljen/a 

Nisem usposobljen/a Bi potreboval/a dodatno izobraževanje 
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 igranje na inštrumente.  

Pri plesu jih najbolj zanima znanje in poučevanje s področja ljudskih plesov. Teoretično 

znanje želijo obnoviti zaradi idej za poglobitev in razširitev glasbenega znanja učencev na 

splošno, pri igranju na inštrumente pa jih zanima ansambelska igra, Orffov inštrumentarij in 

obnovitev igranja inštrumenta po notnem zapisu. 

10.6.2 Strokovna kompetentnost učiteljev s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s 

posebnimi potrebami 

Prav tako me je zanimala ocena učiteljev glede lastne strokovne kompetentnosti s področja 

prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami. 

Graf 19: Zaznava učiteljev o lastni strokovni kompetentnosti s področja prilagajanja pouka 

glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami 

 

Tudi s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami je 

največ, tj. 32 (54,2 %) učiteljev takih, ki svojo usposobljenost ocenjujejo kot delno. Tem sledi 

10 (18,6 %) učiteljev, ki menijo, da za to delo niso usposobljeni, in 9 (15,3 %) učiteljev, ki 

menijo, da so za to delo dovolj usposobljeni. 7 (11,9 %) učiteljev pa meni, da bi s tega 

področja potrebovali dodatno izobraževanje. 

S področja dodatnega izobraževanja učitelje zanima predvsem način dela (prilagoditve in 

program) s slepimi, slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi učenci ter z učenci z avtističnimi 

15,3% 

54,2% 

18,6% 

11,9% 

Stopnja usposobljenosti za učence s posebnimi potrebami 

Sem dovolj usposobljen/a Sem delno usposobljen/a 

Nisem usposobljen/a Bi potreboval/a dodatno izobraževanje 
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motnjami. Gre za učence, s katerimi se pri svojem delu najmanj srečujejo. Prav tako jih 

zanima delo z gibalno oviranimi učenci in z učenci s slabšo koncentracijo, skratka dodatno 

izobraževanje glede na vrsto primanjkljaja, ki bi ga učenec v njihovem razredu imel. 

Iz danih rezultatov je mogoče sklepati, da so učitelji za delo z glasbeno talentiranimi učenci in 

z učenci s posebnimi potrebami delno usposobljeni. Kljub temu pa bi lahko trdili, da bi s tega 

področja potrebovali dodatno izobraževanje, kar velja predvsem za prilagajanje pouka 

glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami. Pri tej skupini učencev je 17 (30,5 %) od 

59 učiteljev ocenilo, da za delo s takšnimi učenci niso usposobljeni oz. bi s tega področja 

potrebovali dodatno izobraževanje. 

Kovačič (2007) meni, da bi bilo treba učitelje razrednega pouka za delo z glasbeno 

talentiranimi učenci prav tako bolje usposobiti in ob tem predvideti ustrezne oblike dodatnega 

izobraževanja ter da moramo v praksi težiti k temu, da z glasbeno talentiranimi učenci dela 

čim več glasbeno talentiranih in ustrezno usposobljenih učiteljev. »Tak učitelj bo znal poiskati 

ustrezne vsebine, metode in oblike dela, ki bodo intenzivirale razvoj učenčevega glasbenega 

potenciala« (Jurečič, 2002: 413).  
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11 SKLEPI 

Med pomembnimi cilji poučevanja je uresničevanje učne diferenciacije in individualizacije. 

Učitelj mora prepoznati potrebe in želje posameznega učenca in mu v skladu z njimi učno 

delo ustrezno prilagoditi. Ker imamo v razredu lahko nadarjene učence in učence s posebnimi 

potrebami, je proces učne diferenciacije in individualizacije še toliko bolj zapleten. Glavni 

namen mojega diplomskega dela je bil raziskati, ali in na kakšen način učitelji 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti ter v kolikšni meri ga prilagajajo 

glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami.  

S pomočjo teoretičnih spoznanj sem oblikovala šest raziskovalnih vprašanj in opredelila 

namen raziskave. Z raziskovalnimi vprašanji sem želela ugotoviti, ali in na kakšen način 

učitelji diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti, ali glasbeno talentiranim 

učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami prilagajajo različne glasbene 

dejavnosti, ali se med učitelji glede na dolžino delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo 

pojavljajo razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti. Zanimalo me je tudi, 

kako učitelji spodbujajo glasbeno talentirane učence in kakšna je njihova zaznava glede lastne 

strokovne kompetentnosti s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti. 

Raziskala sem, ali oziroma koliko učiteljev sploh diferencira/individualizira pouk glasbene 

umetnosti. Na podlagi navedenih raziskovalnih vprašanj sem ugotovila, da to počne večina 

anketiranih učiteljev. Rezultat me je presenetil, kajti pričakovala sem, da uresničevanje učne 

diferenciacije in individualizacije pri glasbeni umetnosti ni tako pogosto kot pri t. i. »glavnih 

učnih predmetih«, na primer pri matematiki ali slovenščini. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način učitelji 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti. V sklopu tega sem ugotavljala, kako 

pogosto učitelji uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v okviru homogenih in 

heterogenih učnih skupin in kateri kriterij pri oblikovanju učnih skupin najpogosteje 

upoštevajo. Zanimala me je tudi pogostost uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije 

v posameznih etapah pouka in pri posameznih glasbenih dejavnostih ter pogostost 

prilagajanja učne vsebine in načina dela. 

Rezultati kažejo, da učitelji približno enako pogosto uresničujejo učno 

diferenciacijo/individualizacijo v okviru homogenih in v okviru heterogenih učnih skupin. 

Predvidevala sem, da je prilagajanje pouka glasbene umetnosti pogostejše v okviru 
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heterogenih učnih skupin. Kriterij, ki ga učitelji pri oblikovanju le-teh najpogosteje 

upoštevajo, so sposobnosti učencev. Pogosto upoštevajo še zanimanja učencev, včasih pa tudi 

odnose med učenci in prevladujoč učni stil posameznih učencev. Takšen vrstni red kriterijev 

sem pričakovala tudi sama, saj je po mojem mnenju prilagajanje pouka glasbene umetnosti 

najlažje izvedljivo ravno v skupinah, ki so oblikovane po učenčevih sposobnostih ali po 

njegovih interesih. 

Uresničevanje učne diferenciacije/individualizacije je najpogostejše pri utrjevanju znanja, 

nato pri preverjanju in ocenjevanju znanja in nazadnje v etapi podajanja in obravnavanja nove 

učne snovi. Pričakovala sem, da učitelji učno diferenciacijo/individualizacijo najpogosteje 

uresničujejo v fazi podajanja in obravnavanja nove učne snovi. Pri tem gre namreč za snov, s 

katero se učenci prvič srečujejo, in ravno zato menim, da je tu prilagajanje najbolj potrebno. 

Najpogosteje učitelji učno diferenciacijo in individualizacijo uresničujejo pri glasbeni 

dejavnosti izvajanja, skoraj enako pogosto pri glasbeni dejavnosti ustvarjanja, najredkeje pa 

pri glasbeni dejavnosti poslušanja. Pri glasbeni dejavnosti poslušanja ni toliko možnosti in 

potreb po prilagajanju, kot pri glasbeni dejavnosti izvajanja in ustvarjanja, zato je bil takšen 

rezultat tudi pričakovan. Ugotovila sem, da učitelji pogosteje kot učno vsebino prilagajajo 

način dela. Menim, da je za kvaliteten pouk glasbene umetnosti pomembno prilagajanje 

obojega. 

Nadalje me je zanimalo, kako učitelji spodbujajo glasbeno talentirane učence. Preverila sem, 

ali učitelji od glasbeno talentiranih učencev pričakujejo dodatno oziroma poglobljeno znanje 

in jim predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih. Ugotovila sem, da dobri dve 

tretjini učiteljev od glasbeno talentiranih učencev pričakuje dodatno znanje, skoraj vsi učitelji 

pa tem učencem predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnostih. 

V raziskavi ugotavljam, ali učitelji glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam 

učencev s posebnimi potrebami prilagajajo različne glasbene dejavnosti. Ugotovila sem, da 

gre večinoma za prilagajanje enakih glasbenih dejavnosti, vendar pa znotraj teh dejavnosti 

prihaja do manjših razlik. Učitelji največkrat prilagajajo glasbeno dejavnost izvajanja, nato  

glasbeno dejavnost ustvarjanja in najredkeje glasbeno dejavnost poslušanja. Ta vrstni red 

prilagajanja posameznih glasbenih dejavnosti pa ne velja za slepe in slabovidne, gluhe in 

naglušne in za gibalno ovirane učence. Razumljivo je, da učitelji gluhim in naglušnim 

učencem najpogosteje prilagajajo glasbeno dejavnost poslušanja, slepim in slabovidnim ter 
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gibalno oviranim učencem pa glasbeno dejavnost ustvarjanja. Odstopanja v prilagajanju sem 

pričakovala ravno pri teh učencih, in sicer zaradi težav, ki jih njihove bolezni povzročajo. 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo ali se med učitelji glede na dolžino 

delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo pojavljajo statistično pomembne razlike v 

pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem in učencem 

s posebnimi potrebami. Ugotovila sem, da razlike med učitelji glede na dolžino delovne dobe 

in dodatno glasbeno izobrazbo večinoma niso statistično pomembne. Pričakovala pa sem, da 

se bodo takšne razlike med učitelji glede na dodatno glasbeno izobrazbo pojavile predvsem v 

povezavi s prilagajanjem pouka glasbeno talentiranim učencem. 

Na koncu sem v anketi postavila vprašanje, kako učitelji ocenjujejo lastno strokovno 

kompetentnost s področja prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim 

učencem in učencem s posebnimi potrebami. Največ učiteljev meni, da so za delo z glasbeno 

talentiranimi učenci in z učenci s posebnimi potrebami delno usposobljeni. Vidimo tudi, da so 

učitelji nekoliko bolj usposobljeni za delo z glasbeno talentiranimi učenci kot z učenci s 

posebnimi potrebami. Menim, da bi učitelji potrebovali dodatno izobraževanje na obeh 

področjih. Pri glasbeno talentiranih učencih je pomembno, da učitelji njihov talent odkrijejo 

dovolj zgodaj. Za lažje prepoznavanje takšnega učenca pa potrebujejo dodatno izobraževanje. 

Pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami mora učitelj upoštevati prilagoditve, ki so za 

vsako posamezno skupino teh otrok zapisane v Navodilih za izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003). 

Ker pa so ta navodila po mojem mnenju presplošna in ne vsebujejo napotkov za delo pri 

posameznih učnih predmetih, bi učitelji tudi tukaj potrebovali dodatno izobraževanje.  

Na podlagi empiričnega raziskovanja ugotavljam, da: 

 večina anketiranih učiteljev diferencira/individualizira pouk glasbene umetnosti,  

 učitelji približno enako pogosto uresničujejo učno diferenciacijo/individualizacijo v 

okviru homogenih in heterogenih učnih skupin, pri oblikovanju le-teh pa najpogosteje 

upoštevajo sposobnosti učencev, 

 učitelji najpogosteje diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti pri 

utrjevanju znanja, nato pri preverjanju in ocenjevanju znanja in nazadnje v etapi 

podajanja in obravnavanja nove učne snovi, 

 učno diferenciacijo in individualizacijo najpogosteje uresničujejo pri glasbeni 

dejavnosti izvajanja, najredkeje pa pri glasbeni dejavnosti poslušanja, 
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 učitelji pogosteje kot učno vsebino prilagajajo način dela, 

 glasbeno talentiranim učencem in različnim skupinam učencev s posebnimi potrebami 

učitelji večinoma prilagajajo enake glasbene dejavnosti, vendar pa znotraj teh 

dejavnosti prihaja do manjših razlik, 

 razlike med učitelji glede na dolžino delovne dobe in dodatno glasbeno izobrazbo 

večinoma niso statistično pomembne, 

 dobri dve tretjini učiteljev od glasbeno talentiranih učencev pričakuje dodatno znanje, 

skoraj vsi učitelji pa tem učencem predlagajo sodelovanje v glasbenih interesnih 

dejavnostih, 

 največ učiteljev meni, da so za delo z glasbeno talentiranimi učenci in z učenci s 

posebnimi potrebami delno usposobljeni. 

Učna diferenciacija in individualizacija pouka glasbene umetnosti je pri poučevanju 

nadarjenih učencev in učencev s posebnimi potrebami bistvenega pomena. Od učiteljeve 

motiviranosti, strokovne in didaktične usposobljenosti, njegove ustvarjalnosti in iznajdljivosti 

je odvisna uspešnost njenega uresničevanja. Učitelj mora prepoznati in omogočiti razvoj 

glasbenih sposobnosti nadarjenega učenca, učencu s posebnimi potrebami pa mora pomagati 

pri premagovanju njegovih primanjkljajev. Na podlagi dobljenih rezultatov sklepam, da 

večina anketiranih učiteljev diferencira/individualizira pouk glasbene umetnosti. Pogostost 

uresničevanja učne diferenciacije/individualizacije pa ni takšna, kot bi si želeli, saj so se 

učitelji na štiristopenjski ocenjevalni lestvici v povprečju največkrat odločili za odgovor 

VČASIH.  
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13 PRILOGE 

13.1 Priloga 1 – Anketni vprašalnik za učitelje 

Učna diferenciacija in individualizacija pri glasbeni umetnosti 

Spoštovani! 

Sem Tina Drobnič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu 

diplomskega dela želim raziskati, kako pogosto in na kakšen način učitelji 

diferencirajo/individualizirajo pouk glasbene umetnosti. V ta namen sem pripravila sledeči 

vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov. V prvem delu je nekaj splošnih vprašanj o učni 

diferenciaciji/individualizaciji pri glasbeni umetnosti, v drugem delu se vprašanja nanašajo na 

prilagajanje pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim učencem, v tretjem pa na 

prilagajanje pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi potrebami. 

Prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno in ne tako, kot mislite, da se od Vas pričakuje. 

Vaša iskrenost je za raziskavo ključnega pomena. Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo 

uporabljeni samo v raziskovalni namen. 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

                                                      Lep pozdrav, 

                                                                     Tina Drobnič 

 

*Vsa vprašanja se nanašajo izključno na pouk glasbene umetnosti. 

Obkrožite oz. dopolnite! Če pri katerem vprašanju obkrožite odgovor »ostalo«, ga prosim 

pojasnite! 

SPOL:    M    Ž 

DOLŽINA DELOVNE DOBE:     

a. do 5 let 

b. od 5 do 10 let 

c. od 10 do 20 let 

d. nad 20 let 

DODATNA GLASBENA IZOBRAZBA: 

a. petje v pevskem zboru 

b. obiskovanje glasbene šole 

c. ostalo: ________________________________________ 
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1. Ali diferencirate/individualizirate pouk glasbene umetnosti? 

a. Da 

b. Ne 

Velja za vprašanja 2, 3, 4, 5 in 6. Pri vsakem podanem odgovoru obkrožite tisto številko, ki 

najbolje opiše Vaš način diferenciranja/individualiziranja pouka glasbene umetnosti. 

2. Kako pogosto uresničujete učno diferenciacijo v okviru homogenih in kako v okviru 

heterogenih učnih skupin? 

 

V okviru: VEDNO POGOSTO VČASIH NIKOLI 

HOMOGENIH 

učnih skupin 

4 3 2 1 

HETEROGENIH 

učnih skupin 

4 3 2 1 

 

3. Kako pogosto pri oblikovanju učnih skupin upoštevate naslednje kriterije? 

 

Upoštevam: VEDNO POGOSTO VČASIH NIKOLI 

SPOSOBNOSTI 

učencev 

4 3 2 1 

ZANIMANJA 

učencev 

4 3 2 1 

prevladujoč 

UČNI STIL 

učencev 

4 3 2 1 

ODNOSE med 

učenci 

4 3 2 1 

 

4. Kako pogosto uresničujete učno diferenciacijo/individualizacijo v posameznih etapah 

pouka? 

 

Pri: VEDNO POGOSTO VČASIH NIKOLI 

PODAJANJU in 

OBRAVNAVANJU 

nove snovi 

4 3 2 1 

UTRJEVANJU 

znanja 

4 3 2 1 

PREVERJANJU in 

OCENJEVANJU 

znanja 

4 3 2 1 
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5. Kako pogosto uresničujete učno diferenciacijo/individualizacijo pri posameznih 

glasbenih dejavnostih? 

 

Pri: VEDNO POGOSTO VČASIH NIKOLI 

glasbeni 

dejavnosti 

IZVAJANJA 

4 3 2 1 

glasbeni 

dejavnosti 

USTVARJANJA 

4 3 2 1 

glasbeni 

dejavnosti 

POSLUŠANJA 

4 3 2 1 

 

6. Kako pogosto prilagajate učno vsebino in kako način dela (metode, oblike ipd.)? 

 

Prilagajam: VEDNO POGOSTO VČASIH NIKOLI 

učno 

VSEBINO 

4 3 2 1 

NAČIN dela 4 3 2 1 

 

7. Ali od glasbeno talentiranih učencev pričakujete dodatno oz. poglobljeno znanje, kot 

je to opredeljeno v izbirnih učnih ciljih in vsebinah? 

a. Da 

b. Ne 
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8. V spodnji tabeli je navedenih nekaj predlogov za delo z glasbeno talentiranimi učenci. 

Prosim, da pri vsakem predlogu obkrožite tisto številko, ki najbolje opiše Vaš način 

dela z glasbeno talentiranimi učenci. 

 

VEDNO 

delam tako 
POGOSTO 

delam tako 
VČASIH 

delam tako 
NIKOLI 

ne delam tako 

4 3 2 1 

Glasbeno talentiran učenec naj  

pri skupinskem petju namesto prvega 

poje drugi glas. 

4 3 2 1 

petje spremlja še z igranjem na 

inštrument. 

4 3 2 1 

pri petju ali igranju na otroška glasbila 

prevzame vlogo dirigenta. 

4 3 2 1 

igra zahtevnejše spremljave na 

melodične ali ritmične inštrumente. 

4 3 2 1 

pesem zaigra po posluhu. 4 3 2 1 

na dano besedilo pevsko oz. 

instrumentalno improvizira. 

4 3 2 1 

izbere inštrumente za spremljavo pesmi 

in jo oblikuje. 

4 3 2 1 

si izmisli novo pesem – melodijo in 

besedilo. 

4 3 2 1 

za obravnavano pesem sestavi primeren 

ples in ga posreduje sošolcem. 

4 3 2 1 

glasbene vsebine preoblikuje v druga 

umetniška izrazna področja (likovno, 

gibalno-plesno, besedno). 

4 3 2 1 

posluša glasbena dela in jih analizira 

(analiza izraznih, izvajalskih in 

oblikovnih značilnosti). 

4 3 2 1 

pove svoje mnenje o poslušani glasbi. 4 3 2 1 

vodi razgovore o poslušani glasbi. 4 3 2 1 

poslušano glasbeno delo kritično 

ovrednoti. 

4 3 2 1 

poišče ustrezno glasbo za razredne 

prireditve. 

4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

127 
 

9. Ali glasbeno talentiranim učencem predlagate sodelovanje v interesnih dejavnostih, 

kot je pevski zbor, instrumentalna skupina itd.? 

a. Da 

b. Ne 

 

10. Menite, da ste za delo z glasbeno talentiranimi učenci dovolj usposobljeni ali bi na 

tem področju potrebovali dodatno izobraževanje? 

Menim, da: 

a. sem dovolj usposobljen/a, 

b. sem delno usposobljen/a, 

c. nisem usposobljen/a, 

d. bi potreboval/a dodatno izobraževanje. 

 

11. Odgovorite, če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor d. Katere vsebine v 

sklopu dodatnega izobraževanja bi Vas še posebej zanimale? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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12. V spodnji tabeli so navedene različne skupine učencev s posebnimi potrebami (*Učenci s PP) in različne glasbene dejavnosti. Prosim, da 

pri vsaki glasbeni dejavnosti za vsako skupino učencev s posebnimi potrebami obkrožite tisto številko, ki najbolje opiše Vaš način 

prilagajanja pouka glasbene umetnosti tem učencem. 

VEDNO 

prilagajam 

POGOSTO 

prilagajam 

VČASIH 

prilagajam 

NIKOLI 

ne prilagajam 

4 3 2 1 

                          Učenci s    

                                   PP 

 

 

  Glasbene 

  dejavnosti 

 

Slepi in 

slabovidni 

učenci 

 

Gluhi in 

naglušni 

učenci 

 

Učenci z 

govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

 

Gibalno 

ovirani 

učenci 

 

Dolgotrajno 

bolni 

učenci 

 

Učenci z 

avtističnimi 

motnjami 

 

Učenci s 

čustvenimi 

in 

vedenjskimi 

motnjami 

Učenci s 

primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

Petje 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Ritmična izreka 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Igranje na otroška 

glasbila 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Ustvarjanje v glasbi 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Gibalno-plesno 

ustvarjanje ob glasbi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Likovno ustvarjanje ob 

glasbi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Besedno ustvarjanje ob 

glasbi 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Analitično poslušanje 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

Doživljajsko poslušanje 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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13. Menite, da ste za delo z učenci s posebnimi potrebami dovolj usposobljeni ali bi na 

tem področju potrebovali dodatno izobraževanje? 

Menim, da: 

a. sem dovolj usposobljen/a, 

b. sem delno usposobljen/a, 

c. nisem usposobljen/a, 

d. bi potreboval/a dodatno izobraževanje. 

 

14. Odgovorite, če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor d. Katere vsebine v 

sklopu dodatnega izobraževanja bi Vas še posebej zanimale? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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13.2 Priloga 2 – Tabele 

Tabela 13: Razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim 

učencem  med učitelji glede na dolžino delovne dobe 

 LEVENOV TEST T-TEST 

Način dela Status M SD F p t p 

Pri 

skupinskem 

petju namesto 
prvega poje 

drugi glas. 

do 10 let 2,29 0,86 0,033 

 

0,857 

 

1,376 0,174 

nad 10 let 1,97 0,89 

Petje spremlja 
še z igranjem 

na inštrument. 

do 10 let 3,13 0,45 3,934 
 

0,052 
 

2,110 0,039 

nad 10 let 2,77 0,73 

Pri petju ali 

igranju na 
otroška 

glasbila 

prevzame 

vlogo 
dirigenta. 

do 10 let 2,29 0,81 0,158 

 

0,693 

 

-0,654 0,516 

nad 10 let 2,43 0,78 

Igra 

zahtevnejše 
spremljave na 

melodične ali 

ritmične 

inštrumente. 

do 10 let 2,96 0,69 1,476 

 

0,229 

 

-0,058 0,954 

nad 10 let 2,97 0,95 

Pesem zaigra 

po posluhu. 

do 10 let 2,13 0,90 1,150 

 

0,288 

 

-0,192 0,849 

nad 10 let 2,17 0,92 

Na dano 

besedilo 
pevsko oz. 

instrumentalno 

improvizira. 

do 10 let 2,58 0,72 0,636 

 

0,429 

 

0,335 0,739 

nad 10 let 2,51 0,82 

Izbere 

inštrumente za 

spremljavo 

pesmi in jo 
oblikuje. 

do 10 let 2,75 0,79 1,085 

 

0,302 

 

0,276 0,784 

nad 10 let 2,69 0,93 

Si izmisli 

novo pesem – 
melodijo in 

besedilo. 

do 10 let 2,71 0,91 0,838 

 

0,364 

 

1,534 0,130 

nad 10 let 2,37 0,77 

Za 

obravnavano 
pesem sestavi 

primeren ples 

in ga 
posreduje 

sošolcem. 

do 10 let 2,00 0,66 4,732 

 

0,034 

 

-0,907 0,368 

nad 10 let 2,17 0,79 

Glasbene 

vsebine 

do 10 let 2,46 0,88 0,357 

 

0,553 

 

-0,506 0,615 

nad 10 let 2,57 0,82 
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preoblikuje v 

druga 

umetniška 

izrazna 
področja. 

Posluša 

glasbena dela 

in jih 
analizira. 

do 10 let 2,00 0,72 4,361 

 

0,041 

 

-1,408 0,165 

nad 10 let 2,29 0,83 

Pove svoje 

mnenje o 
poslušani 

glasbi. 

do 10 let 3,29 0,75 0,606 

 

0,439 

 

-0,421 0,675 

nad 10 let 3,37 0,69 

Vodi 

razgovore o 
poslušani 

glasbi. 

do 10 let 1,71 0,69 1,546 

 

0,219 

 

-0,165 0,870 

nad 10 let 1,74 0,85 

Poslušano 

glasbeno delo 
kritično 

ovrednoti. 

do 10 let 2,46 0,98 0,708 

 

0,404 

 

0,005 0,996 

nad 10 let 2,46 0,85 

Poišče 
ustrezno 

glasbo za 

razredne 

prireditve. 

do 10 let 1,75 0,99 1,786 0,187 -0,696 0,489 

nad 10 let 1,91 0,82 

Opomba: N(do 10 let)=24, N(nad 10 let)=35; df=57. 
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Tabela 14: Razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi 

potrebami med učitelji glede na dolžino delovne dobe 

 LEVENOV TEST T-TEST 

Učenci s 

posebnimi 

potrebami 

Glasbene 

dejavnosti 

Status M SD F p t p 

Slepi in 

slabovidni 

učenci 

Petje do 10 

let 

2,00 1,02 0,874 

 

0,354 

 

1,871 

 

0,066 

nad 10 

let 

1,57 0,74 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,38 1,06 4,322 

 

0,042 

 

2,470 0,018 

nad 10 

let 

1,74 0,82 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

do 10 

let 

2,79 1,10 1,184 

 

0,281 

 

-0,679 

 

0,500 

nad 10 

let 

2,97 0,92 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,29 0,91 0,966 

 

0,330 

 

-2,250 

 
0,028 

nad 10 

let 

2,86 0,97 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,83 1,13 3,752 

 

0,058 

 

-1,284 

 

0,204 

nad 10 

let 

3,17 0,89 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,96 1,16 4,298 

 

0,043 

 

0,055 0,956 

nad 10 

let 

2,94 0,87 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,25 1,07 1,554 

 

0,218 

 

1,776 

 

0,081 

nad 10 

let 

1,80 0,87 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

1,88 0,99 2,484 

 

0,121 

 

1,852 

 

0,069 

nad 10 

let 

1,46 0,74 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

1,96 1,04 3,426 

 

0,069 

 

2,400 

 
0,020 

nad 10 

let 

1,43 0,66 

Gluhi in 

naglušni 

učenci 

Petje do 10 

let 

3,00 1,14 0,263 

 

0,610 

 

-0,303 

 

0,763 

nad 10 

let 

3,09 1,01 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,96 1,00 0,531 

 

0,469 

 

-1,555 

 

0,125 

nad 10 
let 

3,31 0,76 

Igranje na 

otroška 

do 10 

let 

2,92 1,02 1,489 

 

0,227 

 

-1,148 

 

0,256 
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glasbila nad 10 

let 

3,20 0,87 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,67 1,17 3,188 

 

0,080 

 

-1,175 

 

0,245 

nad 10 

let 

3,00 1,00 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,50 0,93 0,113 

 

0,738 

 

-1,013 

 

0,316 

nad 10 

let 

2,74 0,89 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

2,13 1,19 1,348 

 

0,251 

 

1,012 

 

0,316 

nad 10 

let 

1,83 1,04 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

2,58 1,14 0,923 

 

0,341 

 

0,144 

 

0,886 

nad 10 

let 

2,54 1,01 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

2,92 1,21 8,082 

 

0,006 

 

-2,028 0,050 

nad 10 

let 

3,49 0,78 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

3,00 1,25 5,872 

 

0,019 

 

-0,869 0,390 

nad 10 

let 

3,26 0,89 

Učenci z 

govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

Petje do 10 

let 

2,92 1,02 0,004 

 

0,953 

 

-0,527 

 

0,600 

nad 10 

let 

3,06 1,00 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,92 0,93 0,760 

 

0,387 

 

-0,640 

 

0,525 

nad 10 

let 

3,09 1,04 

Igranje na 

otroška 
glasbila 

do 10 

let 

1,92 0,93 0,004 

 

0,951 

 

0,759 

 

0,451 

nad 10 

let 

1,74 0,82 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,04 0,86 0,452 

 

0,504 

 

0,961 

 

0,341 

nad 10 

let 

1,83 0,82 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

1,92 0,97 0,082 

 

0,776 

 

1,757 

 

0,084 

nad 10 

let 

1,51 0,78 

Likovno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 
let 

1,88 1,04 3,962 
 

0,051 
 

2,382 
 

0,021 

nad 10 

let 

1,34 0,68 

Besedno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 
let 

3,08 0,78 4,816 
 

0,032 
 

1,127 0,265 

nad 10 

let 

2,83 0,95 
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Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

2,04 1,00 0,893 

 

0,349 

 

2,103 

 
0,040 

nad 10 

let 

1,54 0,82 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

2,08 1,06 3,245 

 

0,077 

 

2,738 

 
0,008 

nad 10 

let 

1,43 0,78 

Gibalno 

ovirani 

učenci 

Petje do 10 

let 

1,54 0,93 7,001 

 

0,011 

 

 

1,222 

0,230 

nad 10 

let 

1,29 0,52 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

1,63 0,65 0,227 

 

0,635 

 

1,188 

 

0,240 

nad 10 

let 

1,43 0,61 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

do 10 

let 

2,54 0,88 0,091 

 

0,764 

 

-0,244 

 

0,808 

nad 10 

let 

2,60 0,91 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,38 0,92 1,850 

 

0,179 

 

0,117 

 

0,907 

nad 10 

let 

2,34 1,11 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

3,38 0,92 0,427 

 

0,516 

 

-0,496 

 

0,622 

nad 10 

let 

3,49 0,78 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,38 0,82 0,384 

 

0,538 

 

2,462 

 
0,017 

nad 10 

let 

1,86 0,77 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

1,92 0,97 0,431 

 

0,514 

 

1,717 

 

0,091 

nad 10 

let 

1,51 0,82 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

1,67 0,87 7,403 

 

0,009 

 

 

1,625 

0,113 

nad 10 

let 

1,34 0,54 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

1,67 0,96 11,439 

 

0,001 

 

 

1,522 

0,138 

nad 10 

let 

1,34 0,48 

Dolgotrajno 

bolni učenci 

Petje do 10 

let 

2,42 1,10 4,222 

 

0,045 

 

 

1,226 

0,227 

nad 10 
let 

2,09 0,89 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,25 0,90 0,134 

 

0,716 

 

-0,031 

 

0,975 

nad 10 
let 

2,26 0,85 

Igranje na 

otroška 

do 10 

let 

2,38 0,92 0,063 

 

0,802 

 

0,252 

 

0,802 
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glasbila nad 10 

let 

2,31 0,90 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,25 0,94 1,069 

 

0,306 

 

0,696 

 

0,489 

nad 10 

let 

2,09 0,85 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,17 0,82 0,039 

 

0,843 

 

-0,288 

 

0,774 

nad 10 

let 

2,23 0,81 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

2,00 0,93 0,359 

 

0,552 

 

-0,218 

 

0,828 

nad 10 

let 

2,06 1,03 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

2,08 0,97 0,269 

 

0,606 

 

0,307 

 

0,760 

nad 10 

let 

2,00 1,06 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

1,96 0,91 0,467 

 

0,497 

 

0,061 

 

0,952 

nad 10 

let 

1,94 1,00 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

2,00 0,89 1,082 

 

0,303 

 

0,453 

 

0,652 

nad 10 

let 

1,89 0,99 

Učenci z 

avtističnimi 

motnjami 

Petje do 10 

let 

2,79 1,06 2,313 

 

0,134 

 

-0,258 

 

0,797 

nad 10 

let 

2,86 0,88 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,96 0,96 0,200 

 

0,656 

 

0,178 

 

0,859 

nad 10 

let 

2,91 0,92 

Igranje na 

otroška 
glasbila 

do 10 

let 

2,88 0,90 0,040 

 

0,843 

 

0,600 

 

0,551 

nad 10 

let 

2,74 0,78 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,58 0,93 0,002 

 

0,966 

 

-1,202 

 

0,234 

nad 10 

let 

2,89 0,96 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,50 0,89 1,313 

 

0,257 

 

-0,972 

 

0,335 

nad 10 

let 

2,74 0,98 

Likovno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 
let 

2,33 0,96 0,003 
 

0,955 
 

0,076 
 

0,940 

nad 10 

let 

2,31 0,93 

Besedno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 
let 

2,58 0,93 1,749 
 

0,191 
 

0,055 
 

0,957 

nad 10 

let 

2,57 0,74 
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Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

2,21 0,93 0,000 

 

0,984 

 

-0,081 

 

0,935 

nad 10 

let 

2,23 0,94 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

2,42 0,93 0,278 

 

0,600 

 

-0,487 

 

0,628 

nad 10 

let 

2,54 1,01 

Učenci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

Petje do 10 

let 

2,00 0,89 0,009 

 

0,923 

 

-1,810 

 

0,076 

nad 10 

let 

2,37 0,69 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,00 0,72 0,847 

 

0,361 

 

-1,647 

 

0,105 

nad 10 

let 

2,31 0,72 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

do 10 

let 

2,21 0,66 0,861 

 

0,357 

 

-1,218 

 

0,228 

nad 10 

let 

2,43 0,70 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,29 0,81 1,111 

 

0,296 

 

-0,117 

 

0,908 

nad 10 

let 

2,31 0,68 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,38 0,88 2,301 

 

0,135 

 

0,018 

 

0,986 

nad 10 

let 

2,37 0,69 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

1,92 0,88 1,337 

 

0,252 

 

-0,557 

 

0,580 

nad 10 

let 

2,03 0,66 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,04 0,69 2,141 

 

0,149 

 

-1,361 

 

0,179 

nad 10 

let 

2,29 0,67 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

2,17 0,92 0,267 

 

0,607 

 

0,475 

 

0,637 

nad 10 

let 

2,06 0,84 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

1,96 0,81 0,097 

 

0,757 

 

-0,861 

 

0,393 

nad 10 

let 

2,14 0,81 

Učenci s 

primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

Petje do 10 

let 

2,25 0,79 1,594 

 

0,212 

 

-0,397 

 

0,693 

nad 10 
let 

2,34 0,94 

Ritmična 

izreka 

do 10 

let 

2,17 0,70 1,923 

 

0,171 

 

-0,429 

 

0,669 

nad 10 
let 

2,26 0,85 

Igranje na 

otroška 

do 10 

let 

2,13 0,68 3,680 

 

0,060 

 

-1,088 

 

0,281 
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glasbila nad 10 

let 

2,34 0,80 

Ustvarjanje 

v glasbi 

do 10 

let 

2,21 0,93 0,056 

 

0,814 

 

-0,579 

 

0,565 

nad 10 

let 

2,34 0,84 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

do 10 

let 

2,08 1,02 0,028 

 

0,869 

 

-0,230 

 

0,819 

nad 10 

let 

2,14 0,94 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

1,92 1,06 1,550 

 

0,218 

 

0,359 

 

0,721 

nad 10 

let 

1,83 0,82 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

do 10 

let 

2,71 0,91 0,246 

 

0,622 

 

1,461 

 

0,149 

nad 10 

let 

2,37 0,84 

Analitično 

poslušanje 

do 10 

let 

2,54 0,83 0,520 

 

0,474 

 

1,286 

 

0,204 

nad 10 

let 

2,23 0,97 

Doživljajsko 

poslušanje 

do 10 

let 

2,08 0,78 2,188 0,145 0,605 0,547 

nad 10 

let 

1,94 0,94 

Opomba: N(do 10 let)=24, N(nad 10 let)=35; df=57.  
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Tabela 15: Razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti glasbeno talentiranim 

učencem med učitelji glede na dodatno glasbeno izobrazbo 

 LEVENOV TEST T-TEST 

Način dela Status M SD F p t p 

Pri 

skupinskem 
petju namesto 

prvega poje 

drugi glas. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,16 0,92 0,230 

 

0,634 

 

0,653 0,516 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,00 0,84 

Petje spremlja 
še z igranjem 

na inštrument. 

z dodatno 
izobrazbo 

3,05 0,57 4,645 
 

0,035 
 

2,098 0,044 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,67 0,73 

Pri petju ali 

igranju na 

otroška 

glasbila 
prevzame 

vlogo 

dirigenta. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,37 0,79 0,000 

 

0,995 

 

-0,058 0,954 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,38 0,81 

Igra 

zahtevnejše 

spremljave na 

melodične ali 
ritmične 

inštrumente. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,89 0,80 0,525 

 

0,472 

 

-0,865 0,390 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

3,10 0,94 

Pesem zaigra 
po posluhu. 

z dodatno 
izobrazbo 

2,00 0,99 2,015 
 

0,161 
 

-1,771 0,082 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,43 0,68 

Na dano 

besedilo 

pevsko oz. 

instrumentalno 
improvizira. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,55 0,69 3,277 

 

0,076 

 

0,136 0,892 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,52 0,93 

Izbere 

inštrumente za 

spremljavo 
pesmi in jo 

oblikuje. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,74 0,86 0,218 

 

0,642 

 

0,294 0,770 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,67 0,91 

Si izmisli 

novo pesem – 
melodijo in 

besedilo. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,71 0,84 1,257 

 

0,267 

 

2,613 0,011 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,14 0,73 

Za 

obravnavano 

pesem sestavi 

primeren ples 
in ga 

posreduje 

z dodatno 

izobrazbo 

2,05 0,57 12,628 

 

0,001 

 

-0,592 0,559 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,19 0,98 
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sošolcem. 

Glasbene 

vsebine 

preoblikuje v 
druga 

umetniška 

izrazna 

področja. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,61 0,79 1,082 

 

0,303 

 

0,984 0,329 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,38 0,92 

Posluša 

glasbena dela 

in jih 
analizira. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,13 0,78 0,594 

 

0,444 

 

-0,492 0,625 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,24 0,83 

Pove svoje 

mnenje o 
poslušani 

glasbi. 

z dodatno 

izobrazbo 

3,24 0,79 2,218 

 

0,142 

 

-1,503 0,138 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

3,52 0,51 

Vodi 
razgovore o 

poslušani 

glasbi. 

z dodatno 
izobrazbo 

1,58 0,72 0,333 
 

0,566 
 

-2,027 0,047 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,00 0,84 

Poslušano 

glasbeno delo 

kritično 
ovrednoti. 

z dodatno 

izobrazbo 

2,42 0,95 1,003 

 

0,321 

 

-0,418 0,677 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,52 0,81 

Poišče 

ustrezno 
glasbo za 

razredne 

prireditve. 

z dodatno 

izobrazbo 

1,84 0,92 0,515 0,476 -0,062 0,951 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,86 0,85 

Opomba: N(z dodatno izobrazbo)=38, N(brez dodatne izobrazbe)=21; df=57. 
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Tabela 16: Razlike v pogostosti prilagajanja pouka glasbene umetnosti učencem s posebnimi 

potrebami med učitelji glede na dodatno glasbeno izobrazbo 

 LEVENOV TEST T-TEST 

Učenci s 

posebnimi 

potrebami 

Glasbene 

dejavnosti 

Status M SD F p t p 

Slepi in 

slabovidni 

učenci 

Petje z dodatno 

izobrazbo 

1,89 0,89 0,026 

 

0,873 

 

1,776 

 

0,081 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

1,48 0,81 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

2,11 0,95 0,309 

 

0,581 

 

1,130 

 

0,263 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,81 0,98 

Igranje na 

otroška 
glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

2,89 1,01 0,113 

 

0,738 

 

-0,037 

 

0,971 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,90 1,00 

Ustvarjanje 
v glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,45 0,95 0,015 
 

0,904 
 

-1,938 
 

0,058 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,95 0,97 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

3,05 1,01 0,006 

 

0,938 

 

0,192 

 

0,848 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

3,00 1,00 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,97 1,05 0,619 

 

0,435 

 

0,254 

 

0,800 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,90 0,89 

Besedno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,00 1,01 0,156 
 

0,695 
 

0,178 
 

0,859 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

1,95 0,92 

Analitično 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,71 0,96 2,398 

 

0,127 

 

0,992 

 

0,326 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,48 0,68 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,74 0,95 2,144 

 

0,149 

 

1,109 

 

0,272 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,48 0,68 

Gluhi in Petje z dodatno 2,97 1,13 1,046 0,311 -0,751 0,456 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

141 
 

naglušni 

učenci 

izobrazbo     

brez 

dodatne 

izobrazbe 

3,19 0,93 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

3,08 0,88 0,198 

 

0,658 

 

-1,072 

 

0,288 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

3,33 0,86 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

3,00 0,96 0,005 

 

0,942 

 

-0,937 

 

0,353 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

3,24 0,89 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,84 1,10 0,687 

 

0,411 

 

-0,213 

 

0,832 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,90 1,04 

Gibalno-
plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,68 0,90 0,000 
 

0,998 
 

0,455 
 

0,651 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,57 0,93 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,95 1,09 0,104 

 

0,749 

 

-0,017 

 

0,987 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,95 1,16 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,61 1,05 0,001 

 

0,976 

 

0,447 

 

0,657 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,48 1,08 

Analitično 
poslušanje 

z dodatno 
izobrazbo 

3,26 1,06 0,129 
 

0,721 
 

0,090 
 

0,928 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

3,24 0,94 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

3,18 1,09 0,072 

 

0,789 

 

0,310 

 

0,758 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

3,10 1,00 

Učenci z 

govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

Petje z dodatno 

izobrazbo 

2,84 1,03 0,220 

 

0,641 

 

-1,656 

 

0,103 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

3,29 0,90 

Ritmična 
izreka 

z dodatno 
izobrazbo 

2,84 1,00 0,657 
 

0,421 
 

-1,861 
 

0,068 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

3,33 0,91 
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Igranje na 

otroška 

glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

1,66 0,82 0,093 

 

0,762 

 

-1,911 

 

0,061 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,10 0,89 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,82 0,80 0,470 

 

0,496 

 

-1,234 

 

0,222 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,10 0,89 

Gibalno-

plesno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,66 0,88 0,161 

 

0,689 

 

-0,234 

 

0,816 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,71 0,90 

Likovno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

1,61 0,95 0,950 
 

0,334 
 

0,538 
 

0,592 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

1,48 0,75 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,89 0,92 0,149 

 

0,701 

 

-0,433 

 

0,667 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

3,00 0,84 

Analitično 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,87 0,96 1,796 

 

0,186 

 

1,387 

 

0,171 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,52 0,81 

Doživljajsko 
poslušanje 

z dodatno 
izobrazbo 

1,82 1,01 2,670 
 

0,108 
 

1,321 
 

0,192 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,48 0,81 

Gibalno 

ovirani 

učenci 

Petje z dodatno 

izobrazbo 

1,47 0,80 3,823 

 

0,055 

 

1,209 

 

0,232 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,24 0,54 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

1,53 0,60 0,260 

 

0,612 

 

0,292 

 

0,771 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,48 0,68 

Igranje na 
otroška 

glasbila 

z dodatno 
izobrazbo 

2,68 0,93 1,418 
 

0,239 
 

1,253 
 

0,215 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,38 0,81 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,47 1,01 0,234 

 

0,630 

 

1,185 

 

0,241 

 

brez 

dodatne 

2,14 1,06 
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izobrazbe 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

3,39 0,95 3,149 

 

0,081 

 

-0,564 

 

0,575 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

3,52 0,60 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,18 0,80 0,206 

 

0,652 

 

1,468 

 

0,148 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,86 0,85 

Besedno 
ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

1,74 0,95 0,272 
 

0,604 
 

0,673 
 

0,503 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,57 0,81 

Analitično 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,47 0,73 0,008 

 

0,931 

 

-0,013 

 

0,990 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

1,48 0,68 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,50 0,80 0,821 

 

0,369 

 

0,358 

 

0,721 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,43 0,60 

Dolgotrajno 

bolni učenci 

Petje z dodatno 
izobrazbo 

2,18 1,04 0,388 
 

0,536 
 

-0,377 
 

0,708 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,29 0,90 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

2,24 0,88 0,012 

 

0,913 

 

-0,207 

 

0,837 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,29 0,85 

Igranje na 

otroška 
glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

2,37 0,97 1,769 

 

0,189 

 

0,335 

 

0,739 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,29 0,78 

Ustvarjanje 
v glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,16 0,97 2,496 
 

0,120 
 

0,062 
 

0,951 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,14 0,73 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,08 0,85 0,004 

 

0,948 

 

-1,620 

 

0,111 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,43 0,68 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,95 0,99 0,000 

 

0,998 

 

-0,909 

 

0,367 

 

brez 2,19 0,98 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                              Tina Drobnič; diplomsko delo 

144 
 

dodatne 

izobrazbe 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,92 0,97 0,921 

 

0,341 

 

-1,150 

 

0,255 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,24 1,09 

Analitično 
poslušanje 

z dodatno 
izobrazbo 

1,87 0,91 0,509 
 

0,478 
 

-0,872 
 

0,387 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,10 1,04 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

1,89 0,95 0,052 

 

0,820 

 

-0,407 

 

0,686 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,00 0,95 

Učenci z 

avtističnimi 

motnjami 

Petje z dodatno 

izobrazbo 

2,87 0,94 0,410 

 

0,524 

 

0,410 

 

0,684 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,76 1,00 

Ritmična 
izreka 

z dodatno 
izobrazbo 

2,87 0,96 2,202 
 

0,143 
 

-0,709 
 

0,481 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

3,05 0,87 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

2,82 0,83 0,009 

 

0,925 

 

0,238 

 

0,813 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,76 0,83 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,71 0,98 1,374 

 

0,246 

 

-0,562 

 

0,576 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,86 0,91 

Gibalno-
plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,61 0,95 0,086 
 

0,771 
 

-0,422 
 

0,674 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,71 0,96 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,32 0,96 0,005 

 

0,941 

 

-0,068 

 

0,946 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,33 0,91 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,58 0,86 1,208 

 

0,276 

 

0,034 

 

0,973 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,57 0,75 

Analitično 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

2,24 0,94 0,094 

 

0,761 

 

0,182 

 

0,856 
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brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,19 0,93 

Doživljajsko 
poslušanje 

z dodatno 
izobrazbo 

2,58 0,95 0,440 
 

0,510 
 

0,929 
 

0,357 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,33 1,02 

Učenci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

Petje z dodatno 

izobrazbo 

2,11 0,69 5,789 

 

0,019 

 

-1,400 0,171 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,43 0,93 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

2,05 0,70 2,539 

 

0,117 

 

-1,937 

 

0,058 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,43 0,75 

Igranje na 
otroška 

glasbila 

z dodatno 
izobrazbo 

2,26 0,64 1,176 
 

0,283 
 

-1,147 
 

0,256 
 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,48 0,75 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,26 0,80 1,263 

 

0,266 

 

-0,594 

 

0,555 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,38 0,59 

Gibalno-

plesno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,42 0,76 0,003 

 

0,956 

 

0,649 

 

0,519 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,29 0,78 

Likovno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,05 0,77 0,219 

 

0,642 

 

0,953 

 

0,345 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,86 0,73 

Besedno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,16 0,68 0,529 

 

0,470 

 

-0,430 

 

0,669 

 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,24 0,70 

Analitično 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

2,24 0,85 0,184 

 

0,670 

 

1,638 

 

0,107 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,86 0,85 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

2,13 0,78 0,242 

 

0,625 

 

0,815 

 

0,419 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

1,95 0,87 

Učenci s Petje z dodatno 2,34 0,85 0,457 0,502 0,434 0,666 
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primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

izobrazbo     

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,24 0,94 

Ritmična 

izreka 

z dodatno 

izobrazbo 

2,16 0,64 10,112 

 

0,002 

 

-0,717 0,479 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,33 1,02 

Igranje na 

otroška 

glasbila 

z dodatno 

izobrazbo 

2,16 0,75 0,524 

 

0,472 

 

-1,325 

 

0,191 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,43 0,75 

Ustvarjanje 

v glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,29 0,96 1,913 

 

0,172 

 

0,016 

 

0,988 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,29 0,72 

Gibalno-
plesno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 
izobrazbo 

2,13 1,02 0,524 
 

0,472 
 

0,137 
 

0,891 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,10 0,89 

Likovno 

ustvarjanje 

ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

1,95 0,96 0,205 

 

0,652 

 

0,932 

 

0,355 

 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

1,71 0,85 

Besedno 

ustvarjanje 
ob glasbi 

z dodatno 

izobrazbo 

2,53 0,95 2,265 

 

0,138 

 

0,208 

 

0,836 

 

brez 

dodatne 

izobrazbe 

2,48 0,75 

Analitično 
poslušanje 

z dodatno 
izobrazbo 

2,42 0,92 0,006 
 

0,939 
 

0,725 
 

0,471 
 

brez 

dodatne 
izobrazbe 

2,24 0,94 

Doživljajsko 

poslušanje 

z dodatno 

izobrazbo 

2,00 0,84 1,353 0,250 0,000 1,000 

brez 
dodatne 

izobrazbe 

2,00 0,95 

Opomba: N(z dodatno izobrazbo)=38, N(brez dodatne izobrazbe)=21; df=57.  


