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»Ne visoka stopnja inteligence ne domišljija, 

pa tudi oboje skupaj ne pripomore k nastanku genija. 

Ljubezen, ljubezen, ljubezen – to je duša genija.« 
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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 

pri učencih v 2. triletju osnovne šole. Uvodoma je predstavljena opredelitev nadarjenosti, ki je 

lahko splošna ali specifična (delna). Pri specifični nadarjenosti dosega otrok nadpovprečne 

rezultate samo na enem področju, pri splošni pa na več različnih področjih. Predstavljene so 

značilnosti nadarjenih učencev, ki se v vrsti lastnosti razlikujejo od svojih nenadarjenih 

vrstnikov. Diplomsko delo predstavi tudi vpliv socialno-kulturnega okolja, ki pomembno 

vpliva na razvoj nadarjenosti. Če otrok odrašča v nespodbudnem okolju, bodo možnosti za 

razvoj njegovih sposobnosti kljub dednim dispozicijam zelo majhne. Za razvoj otrokove 

glasbene nadarjenosti je pomembno zgodnje odkrivanje in delo z nadarjenim učencem ne le s 

strani staršev, temveč tudi in predvsem s strani učiteljev v osnovnih šolah. V nadaljevanju 

sledi opredelitev glasbene nadarjenosti in predstavitev testov za ugotavljanje ravni razvoja 

glasbenih sposobnosti. V navedenem okviru so predstavljeni načini prepoznavanja in 

spodbujanja dela z glasbeno nadarjenimi učenci. 

 

V empiričnem delu raziskave sem ugotavljala vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj 

glasbene nadarjenosti otrok. V raziskavi je sodelovalo 6 učencev iz 4. razreda, 23 učencev iz 

5. razreda, 29 staršev in 8 učiteljev razrednega pouka iz ene od osnovnih šol gorenjske regije. 

Za raziskovanje sem uporabila različne merske inštrumente: teste glasbenih sposobnosti za 

učence 4. in 5. razreda, vprašalnik za njihove starše in vprašalnik za učitelje razrednega 

pouka. Raziskava je pokazala, da na razvoj glasbene nadarjenosti močno vplivata socialno-

kulturno okolje ter dodatno glasbeno izobraževanje učencev (predvsem igranje inštrumenta 

oz. obiskovanje glasbene šole). Učitelji za odkrivanje glasbene nadarjenosti ne uporabljajo 

nikakršnih testov, temveč nadarjene učence odkrivajo na podlagi opazovanja njihovega dela 

in napredka. Glasbeno nadarjenim učencem dajejo možnost za sodelovanje pri zahtevnejših 

nalogah in jih pri delu spodbujajo z različnimi dodatnimi zadolžitvami. Raziskava je pokazala 

tudi, da glasbeno nadarjeni učenci niso bolj motivirani za glasbene dejavnosti v šoli kot pa 

njihovi vrstniki, ki niso bili prepoznani kot glasbeno nadarjeni. 

 

Ključne besede: nadarjeni učenci, glasbena nadarjenost, socialno-kulturno okolje, učitelji 

nadarjenih učencev, glasbena vzgoja 
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ABSTRACT 

The thesis examines the impact of socio-cultural environment on the development of musical 

talent among pupils in the 2nd three years of primary school. Thesis begins with a closer look 

at the definition of giftedness, which may be general or specific (partial). Specific giftedness 

means that children achieve above-average results in one area only, while general gifted 

children achieve above-average results in multiple different areas. The characteristics of 

gifted pupils which distinguish themselves from their ungifted peers are presented. Thesis also 

presents the impact of socio-cultural environment, which has a significant influence on the 

development of talent. If a child grows up in an unfavourable environment, the prospects for 

the development of his abilities are poor in spite of hereditary dispositions. In order to 

develop child's musical talent, early detection and work with talented pupil is important; not 

only by the parents, but also and especially by teachers in primary schools. Definition of a 

musical talent is presented, together with tests to determine the level of development of 

pupil’s musical abilities. The ways to recognize and promote the work of talented music 

pupils are presented in the context. 

In the empirical part of the research I identify the impact of socio-cultural environment on the 

development of musical talent of children. The study included 6 pupils from 4th class, 23 

pupils from 5th class, 29 parents and 8 primary school teachers from one of the elementary 

schools in Gorenjska region. I used to explore different measurement instruments: tests of 

musical abilities for pupils of 4th and 5th class, a questionnaire for their parents and a 

questionnaire for primary school teachers. Survey has shown that the development of musical 

talent is greatly influenced by the socio-cultural environment and additional musical 

education of pupils (especially playing an instrument or music school attendance). Teachers 

do not apply any tests to identify musical talents; rather they discover gifted pupils with 

observation of their work and progress. Musically talented pupils are given the opportunity to 

participate in more complex tasks and are stimulated with various extra duties. The research 

has also shown that musically gifted pupils are not more motivated to perform musical 

activities in primary school than their peers which are not identified as musically gifted. 

Keywords: gifted pupils, musical talent, socio-cultural environment, teachers of gifted pupils, 

music education 
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1 UVOD 

V osnovnih in srednjih šolah velikokrat slišimo izraz nadarjeni otroci, čeprav lahko le malo 

učiteljev in učencev pojasni, kaj to pravzaprav pomeni. Tudi starši se velikokrat sprašujejo: 

»Zakaj pa moj otrok ni nadarjen?« V literaturi obstaja mnogo opisov in lastnosti omenjenih 

otrok ter raznolikost nadarjenosti na vseh področjih, a kljub temu med starši in učitelji še 

vedno prevladuje prepričanje, da so nadarjeni tisti učenci, ki dosegajo visoke rezultate pri 

»glavnih šolskih predmetih«. Veliko staršev se ne zaveda, da ima vsak otrok svoja močna in 

šibka področja. Njihova naloga je, da poiščejo njihova močna področja in spodbudijo svoje 

otroke, da jih v čim večji meri razvijejo. Mogoče njihov otrok ne bo briljanten matematik ali 

uspešen na jezikovnem področju, lahko pa bo odličen športnik ali glasbenik. In prav glasbena 

nadarjenost je tista, ki me že od nekdaj zanima, zato sem se odločila, da jo podrobneje 

raziščem tudi v svojem diplomskem delu. 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kaj učitelji potrebujejo, da bi lažje in bolje 

prepoznavali glasbeno nadarjene učence ter v kolikšni meri si pri tem lahko pomagajo s testi 

glasbenih sposobnosti. Prav tako jih želim spodbuditi k zavestnejšemu prepoznavanju 

glasbeno nadarjenih učencev, ki ne temelji le na lastni presoji. S pomočjo testov lahko učitelji 

diagnosticirajo stopnjo glasbene nadarjenosti vsakega učenca posebej, to pa jim je v veliko 

pomoč pri ustreznem načrtovanju dela z njimi. 

 

V diplomskem delu želim raziskati tudi, v kakšni meri na razvoj glasbene nadarjenosti 

vplivajo starši, ter jih hkrati spodbuditi k zavestnejšemu in bolj premišljenemu spremljanju in 

spodbujanju njihovega otroka, saj mu s tem lahko pomagajo pri razvijanju njegovih 

sposobnosti. Ozavestiti jih želim, da ne smejo siliti otroka h glasbenim dejavnostim, če si tega 

ne želi sam. Glasbeno ustvarjanje mora biti otrokova želja in naloga staršev je, da ga pri tem 

spodbujajo, saj bo le tako lahko v celoti razvil svoj potencial. 
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2 PREPOZNAVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V 
DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI 

2.1 OPREDELITEV NADARJENOSTI 

Definicije so nekaj zavezujočega, nekaj, kar je preverjeno in na kar se lahko zanesemo. A če 

bi želeli poiskati le eno samo definicijo nadarjenosti, bi se znašli v zelo neprijetnem položaju. 

O nadarjenosti je napisanih veliko strokovnih besedil in člankov. Avtorji knjig uporabljajo 

mnogo različnih izrazov za poimenovanje nadarjenih učencev, ločena pa so tudi mnenja glede 

kriterijev za njihovo prepoznavanje. Za nadarjene ni mogoče najti ene same splošne 

definicije, saj niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in 

obsegih. 

 

»Nadarjenost je prirojeno nagnjenje oziroma sposobnost, s katero pojasnimo, zakaj nekdo 

doseže nadpovprečne rezultate na znanstvenem, praktičnem oziroma tehničnem ali 

umetnostnem področju« (Krafft, Semke, 2008). »Pojem nadarjenost se nanaša na 

posameznike z najrazličnejšimi posebnimi sposobnostmi. Nadarjeni prav gotovo niso 

homogena skupina, zato iskanje splošnih značilnosti nadarjenosti navadno ne prinaša 

posebnih rezultatov« (George, 1997). 

 

Starejše definicije zožujejo nadarjenost na inteligentnost, te definicije pa ne ustrezajo 

kasnejšim spoznanjem o prognostični veljavnosti testov inteligentnosti za ustvarjalnost. 

Torrance (1962) ugotavlja, da bi izgubili kar 75 % otrok, ki dosegajo visoke rezultate na testih 

ustvarjalnosti, če bi kot nadarjene identificirali zgolj tiste, katerih dosežki na testih 

inteligentnosti sodijo v zgornjih 20 % rezultatov. Poleg tega je v psihologiji veliko govora o 

obstoju več inteligentnosti oziroma talentov. Taylor (1978) meni, da ima vsakdo svoje 

posebne sposobnosti, zato bi lahko teoretično vsak veljal za nadarjenega ali talentiranega. 

Takšen pristop je narekoval potrebo po razširitvi definicije nadarjenosti (Koncept: Odkrivanje 

in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). 

 

Pravo nasprotje preživetega pojmovanja nadarjenosti, ki je temeljilo na inteligenčnem 

količniku, je teorija o več inteligentnostih, ki jo je razvil  profesor Howard Gardner s 

harvardske univerze. V svoji večkrat nagrajeni knjigi Frames of Mind (Razsežnosti uma, 
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1995) Gardner trdi, da obstaja vsaj sedem osnovnih inteligentnosti, ki jih moramo upoštevati, 

če želimo razumeti, kako deluje um (Armstrong, 2000). Loči naslednje inteligentnosti: 

jezikovno, glasbeno, logično-matematično, prostorsko, telesno-gibalno, osebno in medosebno 

inteligentnost. 

 

Gardner izpostavlja, da je na ravni posameznika primerno govoriti o eni ali več človeških 

inteligentnostih ali intelektualnih nagnjenjih, ki jih imamo že ob rojstvu. Te inteligentnosti 

lahko razumemo kot nevrobiološke danosti. Ljudje se rodijo v različne kulture, ki pod svojim 

okriljem združujejo veliko število področij – strok, obrti in drugih dejavnosti, ki jih 

posameznik z vključevanjem v to kulturo usvoji, tako da ga je potem mogoče ocenjevati po 

tem, kakšno stopnjo uspešnosti v njih je dosegel. Inteligentnosti in področja so med seboj 

povezani, pomembno pa je, da jih ne zamenjujemo. Človeka z glasbeno inteligentnostjo bo 

najverjetneje privlačilo področje glasbe in najverjetneje bo na njem uspešen. Toda področje 

glasbene uspešnosti zahteva še druge inteligentnosti poleg glasbene (na primer telesno-

gibalno in osebno), prav tako kot je glasbeno inteligentnost moč izkoristiti na področjih, ki 

presegajo glasbo v ožjem smislu (na primer pri plesu ali pri reklamiranju). Splošneje rečeno, 

skoraj vsa področja zahtevajo uspešnost v nizu inteligentnosti; in vsako inteligentnost je moč 

izkoristiti na širokem spektru področij, ki so na voljo v dani kulturi (Gardner, 1995). 

 

Gardner (2008) je svojo teorijo o več inteligentnostih dopolnil v knjigi Five minds for the 

future. Menil je, da moramo takoj razširiti našo vizijo preko standardov izobraževalnih 

ustanov. V našem sedanjem okolju in tudi v okolju prihodnosti imajo starši, sovrstniki in 

različni mediji vsaj tako pomembno vlogo, kot jo imajo učitelji in šole. Če katerikoli od 

klišejev zadnjih let drži, je to ta, da mora biti učenje vseživljenjsko. V knjigi je opisal pet vrst 

umov za prihodnost: 

1) disciplinirani um 

Disciplinirani um je osvojil vsaj eno vrsto razmišljanja – razlikovalen način spoznanja, ki 

karakterizira specifično šolsko disciplino, obrt ali profesijo. 

2) sintetični um 

Sprejema informacije iz različnih virov, jih razume in ocenjuje objektivno, nato pa jih 

sestavi na način, ki je smiseln zanj in prav tako za druge.  

 

 



Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 
otrok v 2. triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

4 

 

3) kreativni um 

V ospredje postavlja nove ideje, si zastavlja neznana vprašanja, pričara sveže ideje 

razmišljanja in kot rezultat ga to pripelje do nepričakovanih odgovorov. 

4) spoštljivi um 

Priznava in sprejema razlike med različnimi ljudmi in med različnimi skupinami.  Trudi se 

razumeti te »drugačne« in skuša z njimi delovati na efektiven način. 

5) etični um 

Razglablja o naravi posameznikovega dela in potrebah ter željah okolja, v katerem živi. 

Ta um razvija koncepte, kako bi delavci lahko presegali svoje lastne interese in kako bi 

državljani lahko delali nesebično za skupno dobro. 

 

Nadarjenost je lahko specifična (delna) ali splošna. Pri specifični oziroma delni nadarjenosti 

dosega otrok nadpovprečne rezultate samo na enem področju (Glogovec in Žagar, 1990): 

• umetniško področje (glasba, likovna dejavnost itd.), 

• psihomotorično področje (šport, ples), 

• nadpovprečni uspehi pri matematiki, jezikih in drugih predmetih, 

• praktična nadarjenost (npr. otrok izstopa pri pletenju), 

• socialna nadarjenost (sposobnost vključevanja v odnose z drugimi osebami, v 

prilagajanje le-teh ...). 

 

V Sloveniji smo leta 2011 sprejeli zakonodajno odločitev o opredelitvi nadarjenih učencev 

kot samostojne skupine učencev, ki se obravnava neodvisno od drugih skupin učencev s 

posebnimi potrebami, in sicer: 

»Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 

izjemne dosežke na posameznih 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« (Zosn-H, št. 87/2011, str. 11317, v: Juriševič, 2012, 

str. 10). 
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2.2 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. Vendar pa ti učenci niso neka 

homogena skupina, ampak obstajajo razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne 

lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih se nanašajo na različna področja: miselno-

spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno. Najbolj tipične so naslednje 

(Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999): 

o Miselno-spoznavno področje 

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

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

• nenavadna domišljija, 

• natančnost opazovanja, 

• dober spomin, 

• smisel za humor. 

 

o 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. 

 

o Motivacija 

• visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 

• radovednost, 

• raznoliki in močno izraženi interesi, 

• vztrajnost pri reševanju nalog, 

• visoka storilnostna motivacija, 

• uživanje v dosežkih. 
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o Socialno-čustveno področje 

• nekonformizem, 

• močno razvit občutek za pravičnost, 

• neodvisnost in samostojnost, 

• sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 

• izrazit smisel za organizacijo, 

• empatičnost. 

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je 

nadarjen.  

 

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pa pogosto najdemo naslednje značilnosti, ki jih 

ovirajo pri šolskem delu (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 možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, 

nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja ipd.); 

• slaba pozornost; 

• hiperaktivnost; 

• čustvena in socialna nezrelost. 

 

Te lastnosti nas ne bi smele »zaslepiti« pri odkrivanju nadarjenih učencev. (Koncept: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999) 

»A. Robinson in P. Clinkenbeard (2008) povzemata, da se nadarjeni otroci na kognitivnem 

področju od svojih vrstnikov razlikujejo predvsem v stopnji in ne v vrsti kognitivnih 

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

probleme; imajo obsežnejši spomin in bolj učinkovito pomnjenje; nadarjeni otroci uporabljajo 

več miselnih strategij (višji miselni procesi) in uporabljajo jih pogosteje kot njihovi ne-

nadarjeni vrstniki, uporabljajo več vidno-prostorskih predstav in so bolj selektivni pri 

procesiranju informacij; hitreje tudi usvojijo abstraktno raven mišljenja, bolj učinkovito 
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povezujejo znanje z različnih področij (transfer) ter imajo prefinjen smisel za humor. Novejše 

študije kažejo, da so nadarjeni otroci v povprečju dobro socialno prilagojeni, imajo dobro 

samopodobo, še posebej na učnem področju, ter lahko razvijejo visoko notranjo motiviranost 

za določeno vsebino oziroma področje udejstvovanja« (Juriševič, 2012, str. 32–33). 

 

George (1997) meni, da otrokovi darovi in sposobnosti lahko pridejo na dan v različnih 

življenjskih obdobjih. Pokažejo se lahko na enem področju, na primer pri likovni umetnosti 

ali glasbi, ali pri kombinaciji različnih področij. Nadarjene in talentirane otroke srečujemo v 

vseh družbenih skupinah, tudi med učenci, ki morajo pri določenem predmetu obiskovati 

dopolnilni pouk.  

 

Definicija nadarjenosti in talentiranosti poudarja, da imajo učenci lahko nadpovprečne 

sposobnosti na vrsti področij, kamor spadajo intelektualne, akademske, kreativne, družbeno-

vodilne in psihomotorične dejavnosti. Vedeti pa moramo, katerih lastnosti ti otroci nimajo. Ne 

le v javnosti, ampak tudi med učitelji in vzgojitelji vlada vrsta napačnih predstav o njih. 

Napačne informacije se širijo predvsem o osebnostnih značilnostih nadarjenih učencev. 

Mnogi so prepričani, da so ti otroci nekako drugačni od ostalih. V opisih nadarjenih 

posameznikov pogosto zaznamo pridevnike, kot so nevrotični, nedružabni in osamljeni. 

Vendar raziskave zavračajo takšne opise. Večina teh predstav temelji na stereotipih, ki se 

nanašajo na nadarjene učence kot skupino. Toda vsak nadarjen in talentiran učenec ima svoje 

dobre in slabe strani ter osebnostne značilnosti kot drugi otroci (George, 1997). 

 

»Področje, na katerem se nadarjeni in talentirani otroci pogosto odlikujejo, je kreativnost, 

čeprav umsko nadarjeni otroci niso nujno tudi kreativni. Bistri otroci se bolj nagibajo h 

kreativnosti pri delu in pri testiranju kreativnosti dosegajo dobre rezultate. Vendar pa pri 

inteligenčnem kvocientu nad 100 ni opaziti nobenega sorazmerja več. To pomeni, da so 

kreativne in umske sposobnosti pri teh otrocih povsem neodvisne druge od drugih. Na srečo 

je kreativnost zapleten pojem, ki ga je izredno težko definirati in še teže meriti. Nedvomno je 

povezan z našo sposobnostjo zaznavanja, intuicijo, zavestjo, miselnimi spretnostmi in 

reševanjem problemov, pa tudi z uporabljanjem čutil. Pojem kreativnost ima več pomenov in 

različni avtorji ga povsem različno definirajo« (Klein, 1982, v: George, 1997, str. 28). 
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Razlikovanje med inteligentnostjo in kreativnostjo je zelo pomembno pri izbiranju učencev za 

posebej prilagojene programe. Torrance (v: George, 1997)  je sestavil spodaj navedeni 

seznam značilnost kreativnih učencev. Lastnosti, ki jih vključuje, so naslednje: spretnost pri 

skupinskih dejavnostih, izvirnost in vztrajnost pri reševanju problemov, sposobnost lahkega 

izražanja čustev in smisel za humor. Kreativni otroci so radovedni, imajo zelo veliko energije, 

so idealisti, zanimajo se za umetnost in močno jih privlači vse, kar je nenavadno, zapleteno in 

skrivnostno. Seznam splošnih značilnosti kreativnega otrok: 

• otrok je poln idej, ki jih zna med seboj povezovati, 

• ima bujno domišljijo in uživa v izmišljanju, 

• je pri svojih zamislih in mišljenju fleksibilen, 

• konstruira, gradi in nato predrugači, 

• se zna spopasti z več idejami hkrati, 

• vedno pripoveduje drugim o svojih odkritjih in zamislih, 

• rad počne stvari drugače kot ostali. 

 

Torrance dodaja še seznam značilnosti, ki niso vedno dobrodošle: 

• otrok je trmast, 

• ni pripravljen sodelovati, 

• določenih dejavnosti se noče udeleževati, 

• ne kaže nobenega zanimanja za podrobnosti in ne spoštuje določenih splošnih načel 

olike, 

• je nereden in površen pri stvareh, ki se zdijo nepomembne, 

• je temperamenten, zahteven in čustven.  

2.3 VPLIV SOCIALNO-KULTURNEGA OKOLJA NA RAZVOJ 
NADARJENOSTI 

2.3.1 VPLIV SOCIALNEGA OKOLJA 

»Človek je po svoji biti socialno orientiran. To pomeni, da je v svojem zdravem razvoju 

odvisen od obnašanja in odzivov socialnega okolja« (Blažič, 1994). 

 

Okolje na otroka začne vplivati že pred rojstvom. Ugodno okolje v prenatalnem obdobju bo 

vplivalo na rast inteligentnosti in njen razvoj. Otroci so genetsko edinstveni, njihov IQ ima 
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močno dedno osnovo, toda inteligentnost je večplastna in presega ozko oceno, ki jo nudijo IQ 

testi. Otroci za razvoj svojih potencialov do vrhunca potrebujejo optimalno okolje, obstajajo 

pa tudi druga področja, tista, ki so zunaj miselnega, prav tako pomembna pri iskanju 

nadarjenosti, in tudi teh področij ne smemo obravnavati, ne da bi upoštevali vpliv okolja 

(George, 1997). 

 

Osnovni pogoj za razvoj nadarjenosti je torej socialna klima, ki zajema (Đorđević po Blažič, 

1994): 

• možnost masovnega pridobivanja širokega splošnega znanja, 

• raznolikost kulturnega življenja, 

• vrednotenje nadarjenosti v družbi, njenega pomena za nadarjenega posameznika in 

družbo, 

• spodbujanje raznovrstnih in originalnih pristopov pri reševanju različnih teoretičnih in 

praktičnih problemov, 

• odpiranje različnih možnosti na področjih, kjer prihaja do izraza ustvarjalnost; različne 

vrste umetnosti, tehnična in druge vrste ustvarjalnosti, 

• svobodo pri izbiri medijev, s katerimi se lahko nadarjeni dokazuje. 

 

Da bi se lahko nadarjenost pri otroku razvijala, se morata pridružiti še dva dejavnika 

(Ferbežar, Težak in Korez, 2008): 

• Ustvarjalnost: pomeni sposobnost povezovanja idej, informacij in stvari na izviren – 

nenavaden, domiseln in nov način. Za otroka, ki je ustvarjalen, je značilno, da se ne 

zadovolji z najbližjo rešitvijo problema, temveč išče rešitve v najrazličnejših smereh in po 

nenavadnih poteh. Otrok oblikuje nevsakdanje, nenavadne ideje in domišljijo, pri 

razmišljanju je prožen – problem obdela iz različnih zornih kotov, na neobičajen način. 

 

• Motivacija in okolje: Bistveno soodločata, ali se bodo potenciali nadarjenosti in 

ustvarjalnosti sploh uveljavili. Priznanje, ki ga otroku nudijo starši in širše socialno 

okolje, otroka krepita v odločnosti, da nadaljuje in ob neuspehih ne omaga. Priznanje 

otrokovih dosežkov je pomembna in močna zunanja spodbuda. Za razvoj otrokove 

nadarjenosti je zelo pomemben »nekdo«, ki si nenehno prizadeva za otrokov razvoj in ga 
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optimalno spodbuja. To so lahko starši, pogosto sorodniki, prijatelji, vzorniki, učitelj, 

vzgojitelji itd. 

 

Za razvoj otrokove storilnosti je pomembno, da se vsa tri področja (nadarjenost, ustvarjalnost 

ter motivacija in okolje) srečajo istočasno. Šele ko se vsa tri področja prekrivajo, lahko otrok 

doseže visoke rezultate (Ferbežar, Težak in Korez, 2008). 

 

»Noben otrok ni otrok zase. Prirojena genialnost se polno izrazi v socialnem okolju, ki nanjo 

močno vpliva, bodisi v pozitivnem bodisi v negativnem smislu. Otroci se nezavedno učijo s 

tem, ko podzavestno opazujejo, poslušajo, občutijo in se odzivajo na odrasle okoli sebe. 

Doma se otroci navzamejo razmišljanja, prepričanj in obnašanja odraslih že s tem, ko so v 

njihovi prisotnosti. Odrasli so v nekem smislu otrokovo ogledalo, ki odseva njegovo 

doživljanje lastne razvijajoče se osebnosti« (Armstrong, 2000). 

 

Ameriški znanstvenik na področju vzgoje Bloom je analiziral in spremljal osebni razvoj stotih 

svetovno znanih športnikov, umetnikov in znanstvenikov vse od njihovega otroštva. Ugotovil 

je, da samo z nadpovprečno nadarjenostjo ni mogoče pojasniti izredne uspešnosti prvakov. 

Vse opazovane osebe so imele nekaj skupnega: njihovi starši (in pozneje učitelji) jih niso 

prepuščali samim sebi, temveč so jih kar se da spodbujali, niso jih učili kako priti do visokih 

dosežkov, temveč so jih le na najboljši način motivirali (Nagel, 1987). 

 

»Vsi psihologi, ki so opravljali ustrezne terenske študije, so soglasno prišli do ugotovitve, da 

so v razvoju dosegli največji uspeh in napredek tisti otroci, ki so imeli v družini ugodno 

čustveno podporo staršev, ki naj bi jo imel vsak otrok: ozračje varnosti brez bojazni, skrbi in 

konfliktov. Odkritost, razumevanje, prijaznost in življenjska radost so neprecenljive vrednosti 

za dobro počutje otroka v družini in za popolno uresničitev potencialnih sposobnosti. V taki 

družini se otrok počuti svobodnega in dejavnega. Na svojo družino se lahko zanese ne glede 

na svoj uspeh ali neuspeh« (Ferbežar, Težak in Korez, 2008, str. 17–18). 

 

Armstrong (2000) izpostavlja, da je družina medij, ki aktivira otrokovo prirojeno genialnost in 

jo pomaga udejanjiti v svetu, in sicer tako, da z ustreznim vzdušjem omogoči razcvet 

otrokovih darov in nagnjen. Za vse družine z zdravim vzdušjem so značilne nekatere skupne 

poteze, ki so ključnega pomena za razkritje otrokovega genija. Mednje sodijo: 
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• Aktivno učenje: otroci so videni in slišani, medtem ko se posvečajo vsem mogočim 

čudovitim oblikam ustvarjalnosti. V takih družinah so starši pogosto vključeni v 

raziskovanje svojih otrok in jih s praktičnimi napotki usmerjajo proti njihovemu cilju. 

Učenje so neposredna srečanja s pestrim svetom resničnih predmetov in situacij. Zdrava 

družina se uči s pomočjo izkušenj iz prve roke. Družinski člani se učijo videti neobičajno 

v običajnih stvareh in na ta način odkrivajo ustvarjalne možnosti v vsakdanjem življenju. 

• Človeške vrednote: V zdravih družinah starši pomagajo otrokom odkriti pozitivne 

vrednote, ki so kot kažipoti razvijajočemu se geniju. Otroke spoznavajo z junaki, svetniki 

in voditelji, ki predstavljajo moralne temelje civilizacije. Na otrokom razumljiv način 

govorijo o lastnostih, kot so sočutje, pogum, zaupanje, poštenost in modrost. Z 

vsakdanjimi dogodki, zlasti z družinskimi nesporazumi, ponazarjajo, kako pomembno je 

imeti močan osebni sistem vrednot. Predvsem pa dajejo starši otrokom zgled s tem, da 

dejansko živijo v skladu s človeškimi vrednotami in so do otrok pošteni, dosledni in 

pravični. 

• Pristni odnosi: Spodbudni družabni stiki so nepogrešljivi del zdravega družinskega 

vzdušja. Vse od rojstva otroci spoznavajo, da ni samo varno biti z drugimi ljudmi, ampak 

celo spodbudno, navdihujoče in poučno. Člani zdrave družine ves čas poučujejo in se 

učijo drug od drugega. Učenje v teh družinah ni enosmerna ulica, temveč kompleksen 

splet večsmerne komunikacije. Poleg tega starši povezujejo družino z zunanjim svetom, 

tako da pripeljejo svet v družino – pogosto imajo v gosteh prijatelje in sorodnike – ali pa 

popeljejo družino v svet – pogosto so na sporedu pustolovščine in potovanja. 

• Samospoštovanje: Prav tako, kot  zdrave družine gojijo učenje s pomočjo odnosov, 

spoštujejo tudi posameznika. Starši v takšnih družinah pomagajo otrokom, da si pridobijo 

samospoštovanje. Vedno poskrbijo za priložnosti, da se otroci lahko izkažejo in iščejo 

svojo identiteto. Vsak družinski član spoštuje potrebo po zasebnosti ostalih. Starši ne 

uporabljajo pohvale kot korenček, s katerim nagrajujejo otroke, kadar izpolnjujejo njihova 

pričakovanja, temveč je pohvala spontan izliv vzradoščenosti, ko starši vidijo, da otrok 

udejanja svoje sposobnosti. V teh družinah si redno jemljejo čas za poglobljen pogovor. 

Vsakega družinskega člana cenijo zaradi njegovih posebnih sposobnosti in spretnosti, 

spoštujejo pa ga že zato, ker obstaja.  
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Negativni družinski vzorci 

»Mnogi nadarjeni, ki ne dobijo ustrezne podpore družine, ne morejo razviti svojih talentov. 

To zlasti velja za otroke iz neprivilegiranih, socialno zapostavljenih družin, ki jim povsem 

manjka spodbudno domače okolje« (Nagel, 1987, str. 7). 

 

Sramotenje, poniževanje in stres blokirajo zmožnosti in zamrznejo otrokovo prirojeno 

sposobnost za učenje. V takšni družini bi ritmično bobnanje muzikalnega otroka po pohištvu 

prej obsodili kot moteče in ga kaznovali, namesto da bi ga opogumili z učenjem glasbe ali 

novega inštrumenta (Armstrong, 2000). 

• Nefunkcionalna družina: V neštetih družinah enega ali oba starša pestijo čustveni 

problemi, alkoholizem, odvisnost od drog, prehranjevalne motnje, kronična jeza, 

zaskrbljenost in depresija. Takšni problemi posameznih družinskih članov ponavadi 

vplivajo na celotno družino in povzročajo stres ter vedenjske motnje. 

• Tekmovalne družine: Mnogi starši, ki sicer ne trpijo za duševnimi motnjami ali raznimi 

oblikami odvisnosti, si zaradi natrpanega urnika preprosto ne vzamejo dovolj časa za 

otroke. Takšni starši, kljub temu da so ponavadi zelo uspešni v svojem poklicu, preveč 

časa namenjajo vzponu svoje kariere. Zaradi tega zanemarjajo otroke ali pa se jim 

posvetijo le za strogo odmerjen čas. Ko se ukvarjajo z vzgojo, si ponavadi prizadevajo, da 

bi tudi otroci po čim krajši poti dosegli uspeh. Zaradi tega so se otroci v takšnih družinah 

prisiljeni učiti zahtevne predmete, še preden so jim dorasli. Otroke, ki odraščajo v 

tekmovalnih družinah, zato pogosto pestijo glavoboli, živčnost, napetost, depresija in 

brezvoljnost. 

• Socialno ogrožene družine: Tudi družine, ki se nahajajo na dnu socialne lestvice, so 

problematične. Ogromno časa porabijo za prizadevanje, da bi nekako zbrali denar za 

najemnino, hrano in druge osnovne potrebe, zato jim primanjkuje tako časa kot volje za 

razvijanje otrokovih učnih sposobnosti. Revščina, ki pritiska z več strani, ponavadi 

povzroča močan stres, ki še dodatno krni otrokovo naravno genialnost (Armstrong, 2000). 

 

»Zaradi svojih izjemnih umskih in kreativnih sposobnosti so nadarjeni otroci izpostavljeni 

hudim psihološkim pritiskom v šoli in doma, kar lahko pri njih izzove učno neuspešnost. Ta 

izraz se nanaša na neskladje med otrokovim šolskim uspehom ter pokazatelji njegovih 

dejanskih sposobnosti oziroma na šolski uspeh, ki je daleč pod pričakovanimi rezultati. 
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Najpomembnejša značilnost, iz katere posredno izvirajo vse druge težave, je slaba 

samopodoba, kar vodi k izogibanju akademskim nalogam. Posledica tega so slabe učne 

navade, »luknje« v znanju, nesprejemanje vrstnikov in pomanjkanje zbranosti v šoli« 

(George, 1997, str. 20). 

 

Učno neuspešen otrok ostane neuspešen, ker njegova družina, učitelji ali vrstniki spodbujajo 

njegov neuspeh. Otroku morda primanjkuje motivacije za doseganje boljših rezultatov, pa 

tudi znanja za to. Zaradi tega trpita tako otrokov šolski uspeh kot tudi morebitna kasnejša 

poklicna uspešnost (George, 1997). 

 

Zelo velik vpliv na razvoj nadarjenosti imajo tudi prijatelji in vrstniki. Nadarjeni otroci imajo 

včasih, kot vsi otroci, težave pri pridobivanju prijateljev in pri komuniciranju z njimi. Težave 

se pojavijo, kadar imajo nadarjeni občutek, da jih njihovi vrstniki ne razumejo, jih zbadajo in 

zavračajo zaradi njihove nadarjenosti. Ker imajo otroci močno željo po pripadnosti, 

občudovanosti in sprejetosti, ne želijo biti drugačni od drugih in ravno to je lahko ključno pri 

razvoju otrokove nadarjenosti (Galbraith, 1992).  

 

Zbadanje in nesprejemanje sovrstnikov lahko pripelje do nizke samopodobe, čustvenih 

problemov in antisocialnega vedenja nadarjenega. 

2.3.2 KULTURNO OKOLJE 

Na razvoj nadarjenosti pa ne vplivata le dednost in socialno okolje, temveč tudi kulturno 

okolje, v katerem otrok odrašča. 

Rich Harris (2007) je v svoji knjigi Otroka oblikujejo vrstniki podala primer kulturnega vpliva 

na razvoj posameznika. Navedla je zgodbo judovskega dečka, ki je postal zdravnik, kljub 

temu da je bil izredno glasbeno nadarjen. Še pred nekaj generacijami je večina Judov želela, 

da bi njihovi sinovi postali zdravniki in njihovi sinovi prav tako. Vsem, tudi razvojnim 

psihologom, je bilo jasno, da so se vpisovali na medicino, ker so njihovi starši vplivali nanje s 

prepričanjem, da je izmed vseh poklicev zdravniški najimenitnejši. Vendar se nekaj glasov še 

pred pojavom pojma načrtovana vzgoja ni pridružilo ubranemu zboru. Neka judovska starša, 

sta prepričevala sina, naj postane glasbenik in ne zdravnik, vendar se je nazadnje odločil, da 

bo kljub glasbeni nadarjenosti postal zdravnik. Starši so mu svetovali, naj se po srednji šoli 
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vpiše na glasbeno akademijo. Ni se mu zdelo, da lahko poklic glasbenika kaj dosti ponudi 

običajnemu judovskemu fantu. Številni njegovi prijatelji so želeli postati zdravniki, kot je bilo 

to značilno v tedanji judovski kulturi in ker je bilo v tistem obdobju zanj najpomembnejše, da 

ne izstopa iz družbe vrstnikov, se je odločil, da bo še on študiral medicino. Otrok, čigar starši 

so po svoje netipični in se razlikujejo od drugih, kljub temu ohrani kulturno prepričanje (Rich 

Harris, 2007). 

»Prepričanje, da je zdravniški poklic najuglednejši, se prenaša enako kakor druga kulturna 

prepričanja in stališča. Z vrstniške skupine staršev na vrstniško skupino otrok in posledično na 

posameznega otroka. Fant, katerega starši si prizadevajo za nekaj drugega, bo kljub temu 

ravnal v skladu s prepričanjem vrstnikov« (Rich Harris, 2007, str. 190). 

Vedenjski genetiki na podlagi razčlemb podatkov iz raziskav o dvojčkih ali posvojencih 

domnevajo, da so podobnosti med brati in sestrami posledica odraščanja v istem domu in ne 

dednosti. Temu pravijo »skupno okolje«. Vendar dolgoročno ni domače okolje tisto, ki vpliva 

na razlike. Pomembnejše je okolje, ki si ga delijo otroci iste vrstniške skupine. Gre za kulturo, 

ki jo ustvarjajo (Rich Harris, 2007, str. 192). 

Nadarjeni učenci imajo možnost, da skozi različne zunajšolske dejavnosti razvijajo svoje 

znanje, spretnosti in sposobnosti. 

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj 

šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočala odkrivanje in 

razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala 

za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Namen interesnih dejavnosti je razvijanje 

interesnih področij učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnosti 

vseh, ki so vključeni v proces. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s sodobnimi 

oblikami in metodami dela omogočajo učencem soustvarjanje programov posameznih 

interesnih dejavnosti in posledično pridobivanje novih znanj (Program osnovnošolskega 

izobraževanja: Interesne dejavnosti, 2008). 

2.4 PREPOZNAVANJE NADARJENIH UČENCEV 

»Prepoznavanje nadarjenosti je fleksibilen postopek v smislu procesne diagnostike 

(spremljava učencev) in poteka na podlagi različnih virov in vrst podatkov: testov 

sposobnosti, ocenjevalnih lestvic za učitelje in/ali ekspertnih ocen ter izjemnih dosežkov 
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učencev. Pri prepoznavanju nadarjenih učencev je potrebno posebno pozornost nameniti 

učencem iz drugega kulturnega in/ali jezikovnega okolja, učencem iz družin s socialno 

problematiko ter učencem s posebnimi potrebami, kajti nadarjenost teh učencev pogosto ni 

uresničena ali pa je prikrita, zato jo je toliko težje prepoznati« (Juriševič v: Bela knjiga, 2011, 

str. 339). 

 

Prepoznavanje nadarjenih učencev je v zelo veliki meri prepuščeno učiteljem v osnovnih 

šolah. Večina učiteljev se zaveda, da bi bilo nujno treba odkrivati in spodbujati nadarjenost, a 

tega praviloma ne uresničujejo zaradi velikih razredov, v katerih je tudi po 28 otrok, 

precejšnjih razlik pri njihovih sposobnostih, premalo kadra in denarja (Krafft, Semke, 2008). 

Poleg tega učiteljem primanjkuje strokovnega znanja za prepoznavanje nadarjenih učencev, 

zato jih nekateri identificirajo premalo, drugi pa preveč. Če učenca identificirajo kot 

nadarjenega, gre večinoma za učence, ki so uspešni na splošnem učnem področju in jih 

kasneje testirajo s testi inteligentnosti, ostale vrste nadarjenosti pa so zelo redko prepoznane 

in strokovno testirane (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 

šoli, 1999). Starši se zavedajo, da bi bilo treba pri otrocih narediti popolno analizo 

nadarjenosti in da je to eno od šibkih področij šolskega sistema. Pogosto imajo občutek, da v 

njem ni prostora za individualne odlike otrok in da se jih ne spodbuja. Številni si na primer 

želijo, da bi za otroke, ki pri določenem predmetu dobivajo dobre ocene, pripravili dodaten 

program, ki bi jim bil v veselje in izziv (Krafft, Semke, 2008). 

 

Prepoznavanje nadarjenosti pri učencih se v osnovni šoli izvaja sistematično od četrtega 

razreda naprej po tristopenjskem modelu odkrivanja nadarjenih učencev, in sicer (Bezić, 

2006): 

 

Evidentiranje 

Z evidentiranjem izberemo širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Gre za nekakšno 

presejanje širše skupine učencev, ki jih nato na drugi stopnji (identifikacija) poglobljeno 

spoznavamo z veljavnimi psihološkimi preizkusi in na temelju ocenjevalne lestvice, s katero 

učitelj oceni učenčevo nadarjenost. Pri evidentiranju uporabimo že zbrane podatke o učencih, 

posebnih pripomočkov na tej stopnji ne uporabljamo. Kriteriji evidentiranja so: 
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Učni uspeh 

Učenec mora dosledno izkazovati odlični učni uspeh praviloma v vseh razredih do izvedbe 

evidentiranja. Pri opisnem ocenjevanju mora učenec dosledno dosegati višje oziroma najvišje 

standarde znanja, da je lahko izbran v skupino evidentiranja. 

 

Dosežki 

Upošteva se dosledno izkazovanje izjemnih dosežkov na specifičnih področjih, kot so 

likovna, glasbena, tehnična in športna vzgoja, ter v raznih krožkih in drugih interesnih 

dejavnostih. Na temelju tega kriterija evidentiramo zlasti talentirane učence. 

 

Učiteljevo mnenje 

Posebno pozornost naj bi učitelji posvetili tistim učencem, ki kažejo znake nadarjenosti in 

nimajo izstopajočega uspeha in drugih visokih dosežkov. Razmisliti moramo zlasti o učencih, 

ki prihajajo iz socialno depriviligiranega okolja, drugačnega kulturnega okolja ali imajo 

specifične učne ali vedenjske težave. 

 

Tekmovanje 

Upošteva se udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih. 

 

Hobiji 

Mišljene so specifične prostovoljne aktivnosti, za katere imajo učenci močan interes in 

dosegajo izjemne rezultate (npr. fotografiranje, modelarstvo, raziskovanje žuželk itd.) 

 

Mnenje šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavci naj bi bili pozorni predvsem na tiste učence, ki niso bili evidentirani na 

temelju ostalih petih kriterijev, pa so po njihovem mnenju lahko nadarjeni. 

 

Učenec, ki izpolnjuje vsaj enega od šestih kriterijev, je vključen v naslednjo skupino 

identifikacije. 

 

Identifikacija 

Identifikacija zajema poglobljeno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja 

merila: 



Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 
otrok v 2. triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

17 

 

 

Ocena učiteljev 

Učitelj oblikuje oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti 

učencev, ki zajema naslednja področja: 

• razumevanje in pomnjenje snovi, 

• sposobnost sklepanja, 

• ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

• motiviranost in interesi, 

• vodstvene sposobnosti, 

• telesno-gibalne sposobnosti, 

• izjemne dosežke (performance) na različnih področjih (umetniških, praktično-tehničnem 

in drugih področjih). 

 

Test sposobnosti. 

Uporablja se test Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC) ali Ravenove 

progresivne matrice. 

 

Test ustvarjalnosti. 

Uporabljajo se Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT). 

 

Učenca identificiramo kot nadarjenega, če je vsaj pri enem od meril dosegel zahtevani 

nadpovprečni rezultat. 

 

Bezićeva (2006) meni, da je identificiranje nadarjenosti po posameznih merilih smiselno tudi 

zaradi tega, ker s tem prepoznamo tako učence, ki so splošno nadarjeni, kot tudi tiste, ki so 

nadarjeni samo na specifičnem področju. Za splošno nadarjene lahko označimo učence, ki so 

dosegli zahtevani rezultat pri več različnih merilih, specifično nadarjeni (talentirani) pa so 

učenci, ki so dosegli zahtevani rezultat pri posameznem merilu (na enem od področij 

nadarjenosti, ki jih zajema ocenjevalna lestvica nadarjenosti učencev; na testu inteligentnosti, 

tu se pokažejo akademsko nadarjeni, ali na testu ustvarjalnosti, to so kreativno-produktivno 

nadarjeni). 
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Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja 

V zadnji stopnji odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, 

da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otrokovi 

nadarjenosti. Da bi starši lahko čim bolje ocenili nadarjenost svojega otroka, je priporočljivo, 

da šole starše informirajo o značilnostih nadarjenih otrok in kako jih lahko prepoznavamo. 

Seveda pa je treba starše seznaniti z našo aktivnostjo odkrivanja nadarjenih in pridobiti njihov 

pristanek že na prvi stopnji evidentiranja. 

 

Postopek odkrivanja nadarjenih ni enak v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih devetletne 

osnovne šole. V prvem triletju se izvede samo prva stopnja postopka (evidentiranje). 

Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev in psiholoških testov ne uporabljamo, ker se ti pri 

mlajših otrocih običajno pokažejo kot manj zanesljivi zaradi raznih naključnih vplivov na 

testni rezultat in zaradi hitrega razvoja otrok teh starosti. 

 

V drugem ali po potrebi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa se izvedeta tudi druga 

in tretja stopnja postopka (identifikacija in seznanitev staršev ter pridobivanje njihovega 

mnenja). Nadarjenost učencev je pri tej stopnji že toliko oblikovana in diferencirana, da jo je 

mogoče natančneje določiti z bolj objektivnimi pripomočki. Poleg tega se delo z nadarjenimi 

razširi tudi na nekatere bolj specifične aktivnosti, ki pogosteje potekajo v oblikah fleksibilne 

in delne zunanje diferenciacije. 

 

Dokončna odločitev o tem, ali je učenec nadarjen se sprejme na sestanku oddelčnega 

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

z nadarjenimi učenci. 

2.5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Nadarjeni otroci imajo posebne potrebe in težave, vendar ne vsi. Včasih imajo izjemno 

sposobnost, s katero bi lahko nekaj dali družbi. Naša dolžnost je, da pomagamo razvijati in 

spodbujati njihove sposobnosti, dolžnost družbe pa je, da pomaga pri vzgoji vodilnih 

strokovnjakov in talentov za prihodnost. Glavni cilj vzgoje in izobraževanja nadarjenih otrok 

je spoznati in negovati njihove posebne sposobnosti. Žal se ti cilji pogosto izjalovijo zaradi 

nerazumevanja, neodločnosti, dvomljivih predpostavk, pretiranih zahtev in pomanjkanja 

komunikacije (George, 1997). 
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»Pravica vsakega otroka je, da po katerikoli od razsežnosti kurikuluma napreduje tako hitro in 

tako daleč, kot le more, ne da bi mu pri tem postavljali ovire. Po tem načelu ima vsak otrok 

pravico do najboljšega učnega programa, najskrbnejše pozornosti in največje ljubezni ter 

spoštovanja, kar smo mu jih zmožni nuditi« (George, 1997, str. 5). 

 

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel (Koncept: Odkrivanje in delo z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999): 

• 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 celotni osebni 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 izdelavi posebnih programov za nadarjene je potrebno še posebej upoštevati naslednje 

pogoje (George, 1997): 

• da izbrana metoda dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov; 

• da je metoda dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja; 

• da zagotavlja učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne 

izzive; 
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• da izbrana metoda ne bi otroka odtujila od vrstnikov ali škodljivo vplivala na nadaljnje 

učenje, ki bi lahko zaradi ponavljajočih se vzorcev pripeljala do dolgočasja; 

• da izbrana metoda daje prednost procesu po meri otroka. 

 

Delo z nadarjenimi učenci v prvi triadi poteka predvsem v obliki notranje diferenciacije pouka 

v okviru matičnega razreda, priporočljivo je le občasno krajše individualno delo z nadarjenimi 

učenci (npr. pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). V drugi 

in tretji triadi so predvideno tudi nekatere druge oblike dela z nadarjenimi učenci, ki se 

večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije. »V skladu z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. člen) se za nadarjene 

učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in skupinske pomoči na oddelek« (Koncept: 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999, str. 8). 

 

Nekatere šole večino omenjenih oblik in aktivnosti za nadarjene že izvajajo. V devetletni 

osnovni šoli je potrebno s takšnim delom nadaljevati, hkrati pa bi morali uvesti še druge 

možnosti dela, prilagojene posebnostim posameznih šol. Za sodelovanje je potrebno pridobiti 

tudi in predvsem starše in zunanje ustvarjalce ter učence spodbujati k vključevanju v zunanje 

institucije, kjer lahko razvijejo svojo nadarjenost. Starši morajo o vključitvi nadarjenih 

učencev v posebne dodatne oblike dela soglašati, v drugi in tretji triadi pa se upošteva tudi 

učenčevo mnenje (Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni 

šoli, 1999). 

 

Kurikulum za nadarjene in talentirane 

Vse bogatitvene dejavnosti bi morali načrtovati in izvajati v skladu z naslednjimi cilji (Davis 

in Rimm, 1989): 

• najvišji možni dosežki v osnovnih sposobnostih, 

• vsebina, ki presega nacionalni kurikulum, 

• izpostavljenost različnim učnim področjem, 

• vsebine, ki jih izberejo učenci sami, 

• zelo kompleksne vsebine, 

• ustvarjalno razmišljanje in reševanje problemov, 

• razvoj miselnih sposobnosti, 
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• razvoj pozornosti, 

• motivacija. 

 

Večina učiteljev poskrbi za diferencirano delo tako, da napiše dodatne naloge, spreminja 

besedila in spodbuja otroke, da širše gledajo na to, kar preberejo. Iz zapisa pa vidimo, da je 

bogatitev več kot le to, da poskrbimo za dodatni material. Je dejavnost, ki je odvisna od 

učiteljeve prožnosti, občutljivosti in individualnih potreb, občutka za pravi trenutek in 

dobrega poznavanja obravnavane snovi. 

 

Načrtovana interakcija med sposobnimi otroki bi morala biti del vsakega individualnega 

obogatitvenega programa, učitelji bi morali zavestno usmerjati učni program vsakega 

posameznega učenca, tako da bi vedeli, kdaj naj začnejo dialog z učencem, kdaj naj vpeljejo 

nov učni material in kakšen bi moral biti ta material. Kot smo lahko videli, sta bogatitev in 

širitev programa pomembni za vse učence. Pogosto prihaja do razkoraka med tem, kakšno 

nalogo dobi učenec in kaj resnično zmore. Pozoren učitelj bo opazil, da nekateri otroci zlahka 

opravijo zadane naloge, in bo znal postaviti višje zahteve, da učenci ne bi izgubili zanimanja 

(George, 1997). 

 

Da bi lahko izvajali bogatenje, širjenje in diferencirani kurikulum, si moramo zapomniti, da se 

učenci učijo na mnogo različnih načinov. Širokemu razponu potreb učencev lahko ustrežemo 

le, če jim prilagajamo metode oz. stil poučevanja. Vsak stil ne ustreza vsem predmetom, a 

nekateri učitelji imajo preozek izbor. Učitelji so kot vsi drugi nagnjeni k temu, da hodijo po že 

utečenih poteh. Tudi z najboljšimi zamislimi lahko pretiravamo in če poudarjamo 

individualizacijo učenja, se moramo zavedati, da lahko v tem tudi pretiravamo in da je včasih 

zanimiva razlaga, ki je namenjena vsem v razredu in jo tudi slišijo vsi, najbolj koristna za vse 

(George, 1997). 
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3 GLASBENE SPOSOBNOSTI 

3.1 OPREDELITEV GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Slovenski psiholog Musek pravi, da so »sposobnosti osebnostne lastnosti, ki vplivajo na 

uspešnost naših dosežkov v primeru, ko je vpliv znanja, motivacije in drugih osebnostnih 

lastnosti izključen ali pa izenačen« (Musek, 1977, str. 428). V psihološkem slovarju 

zasledimo dopolnitev: »Sposobnosti so relativno utrjene in bolj ali manj specifične posebnosti 

poteka psihičnih dejavnosti, ki človeku omogočajo določeno vrsto aktivnosti« (Clauss 1976, 

v: Pesek, 1997, str. 13). 

 

Ko za nekoga rečemo, da je muzikalen ali da ima glasbene sposobnosti, je to ponavadi zato, 

ker izraža svojo glasbeno ustvarjalnost in pri tem pokaže tudi čut za estetiko glasbe. 

Posamezniki, ki glasbo le poslušajo, so redko opredeljeni kot nadarjeni, čeprav je to 

pomemben del njihovega vsakdanjega življenja. V glasbeno-psihološki literaturi se pojem 

»glasbene sposobnosti« povezuje z mnogimi drugimi termini, kot so muzikalnost, glasbene 

zmožnosti, glasbeni potencial in glasbena nadarjenost. Splošna opredelitev pojma ne obstaja, 

ampak se pojem razvija v povezavi s kulturnimi, političnimi, ekonomskimi in socialnimi 

dejavniki (Hallam, 2006). 

 

Glasbene sposobnosti so skupek sposobnosti, ki omogočajo delovanje ter uspešnost na 

glasbenem področju in sodijo med specifične sposobnosti.V literaturi so različno opredeljene. 

Eni jo enačijo z glasbeno inteligentnostjo, glasbenim talentom, muzikalnostjo, s smislom za 

glasbo, drugi nakazujejo razliko med temi termini (Denac, 2010).  

 

Glasbene sposobnosti se razvijejo na podlagi psihofizičnih zasnov in z dejavnostmi v 

stimulativnem okolju. V literaturi lahko najdemo različne razlage struktur glasbenih 

sposobnosti. Predstavniki teorije posebnih sposobnosti (Seashore, Mainwaring, Schoen, 

Bentley) trdijo, da so glasbene sposobnosti med seboj relativno neodvisne, medtem ko so 

predstavniki unitaristične teorije (Revesz, Wing, Mursell, Michel) mnenja, da je muzikalnost 

enotna, globalna lastnost, ki je ne moremo analizirati, zato si niso prizadevali, da bi našli 

zveze med posameznimi glasbenimi sposobnostmi (Pesek, 1997). »Domnevamo lahko, da 
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poleg bolj ali manj izražene splošne glasbene sposobnosti obstajajo še relativno med seboj 

odvisne posebne glasbene sposobnosti, kot so na primer sposobnosti za diferenciacijo tonskih 

višin, ritma, intenzitete tona, barve in tempa, potem sposobnosti za glasbeno analizo, 

reprodukcijo itd.« (Pesek, 1997, str. 14). 

3.2 RAZVOJ GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Otrok je v stiku z glasbo, še preden se sploh rodi. Devet mesecev posluša bitje materinega 

srca in se ob tem veliko nauči o ritmu. In ker zarodek od svojega šestega meseca dalje sliši 

tudi druge zvoke v materinem telesu, od osmega meseca naprej pa zaznava celo zunanje 

zvoke, je otrok ob rojstvu že seznanjen z intonacijo, melodijo in drugimi osnovnimi elementi 

glasbe (Armstrong, 2000). 

 

»Glasbeni razvoj vključuje razvoj temeljnih glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in 

melodični posluh ter sposobnosti višjega reda, kot so sposobnosti estetskega oblikovanja in 

vrednotenja, harmonski posluh in analitično poslušanje. Za posamezno biološko starost otrok 

lahko opredelimo le okvirne značilnosti glasbenega razvoja, saj je le-ta odvisen od vpliva 

mnogih dejavnikov« (Sicherl - Kafol, 1999). 

 

Otrok že nekaj tednov po rojstvu začne reagirati na dražljaje na dva načina. Na močne in 

nenadne zvoke se odziva z nezadovoljstvom, specifične glasbene vsebine pa imajo pomirjajoč 

vpliv. Pogostost reagiranja na zvočne dražljaje hitro narašča. V tretjem in četrtem mesecu se 

otrok prvič odzove na človeški glas tako, da pomakne glavo v smeri zvočnega izvora. Učenje 

prvih razlikovanj med toni poteka počasi, toda otrok že v prvem letu življenja lahko razloči 

glasove različnih ljudi. V prvi polovici prvega leta dojenčki že kažejo znake zadovoljstva ob 

poslušanju glasbe (Pesek, 1997). 

 

Pri devetih mesecih se pri otrocih pojavi vokalizacija ob glasbi in glasbeno čebljanje. Moog 

(1968) razlikuje neglasbeno in glasbeno čebljanje. Neglasbeno čebljanje se pojavi prej in je 

predhodnik govora, glasbeno čebljanje pa je specifično reagiranje na glasbo, ki jo otrok sliši. 

Obsega zvoke različnih višin, ki so grajeni samo na enem samoglasniku ali zlogu. Glasbeno 

čebljanje ni ritmično organizirano, pavze se pojavijo zaradi potrebe po vdihu in ne zaradi 

potrebe po ritmični organizaciji. S čebljanjem otroci izražajo svoje zadovoljstvo (Denac, 

2010). Okoli enega leta starosti se ob poslušanju glasbe pojavijo tudi prvi gibi, in sicer kot 
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odgovor na melodične in ritmične elemente. Moog (1968) je v svojo raziskavo vključil tudi 

razvoj motoričnih reakcij na poslušano glasbo in ugotovil, da so bile le-te bolj intenzivne ob 

pesmih z instrumentalno spremljavo brez izrazitih ritmov kot pa ob melodijah z intenzivnim 

ritmom, kar je sprva pričakoval avtor (Pesek, 1997). 

 

Poslušanje glasbe v prvem letu življenja je za glasbeni razvoj otroka zelo pomembno, saj si  

prek koncentracije na glasbene dražljaje in njihovega razlikovanja pridobi osnove za nadaljnji 

glasbeni razvoj – natančnost razlikovanja glasbenih vtisov in predstav. Sočasno se razvijajo 

sposobnosti za poslušanje glasbe, posnemanje in lastno ustvarjanje. Otrok lahko začne 

prepevati šele ob koncu prvega leta, saj pred tem še nima razvitih pevskih organov, zato je 

pevsko nezmožnost pomembno nadomeščati s poslušanjem (Pesek, 1997). 

 

Ljudje imamo štiri vrste glasbenih vokabularjev (Gordon, 1984): 

• poslušalskega, 

• govornega (petje in gibanje), 

• bralnega in 

• pisnega. 

Najpomembnejši je poslušalski vokabular, saj prav poslušalske izkušnje v prvih mesecih in 

letih otrokovega življenja določajo meje sposobnosti, do katerih bo otrok lahko razvil svoje 

govorne, bralne in pisne sposobnosti na glasbenem področju. 

 

Pri dveh letih otrok začne prepevati spontane pesmi, ki so atonalne in ritmično 

neorganizirane. Otroci pri tej starosti že začenjajo imitirati pesmi. Prve imitacije pa niso 

reprodukcija ritma ali melodije, temveč teksta, ki naredi na otroka največji vtis. Šele kasneje 

otrok imitira tudi melodijo oziroma okvir melodije, ne uspe pa pravilno ponoviti intervalov 

znotraj nje. Ti so največkrat manjši od dejanskih (Denac, 2010). Otrok še ne dojame povezave 

med besedilom in melodijo (Pesek, 1997). Kmalu začnejo peti tudi kratke odlomke (»značilne 

dele«) znanih pesmi, ki jih slišijo v svojem okolju – »adi – adi – adi« iz pesmi »Mi se imamo 

radi« ali »teka – teka« iz pesmi »Ježek teka,teka« (Gardner, 1995). 

 

V tretjem letu starosti se poveča število spontanih pesmi. Pri imitaciji pesmi postaja melodija 

vse bolj podobna pravi melodiji, prav tako pa tudi ritmična struktura pesmi (Denac, 2010). Na 
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začetku tretjega leta otrok lahko  ponovi dvotonski motiv, z leti pa število ponovljenih tonov 

in intervali med njimi narastejo. Do četrtega leta zmore otrok ponoviti le padajoče motive, 

kasneje pa tudi naraščajoče (Pesek, 1997). Radoš - Mirkovićeva (1983) navaja, da se med 

tretjim in četrtim letom pojavi imaginativna pesem (pot-pourris), ko otrok iz več poznanih 

pesmi sestavi novo, tako da preoblikuje besedilo, dele melodij in ritme različnih pesmi v novo 

celoto. Po četrtem letu otrok že lahko zapoje z drugimi, prepozna melodijo in zapleše v ritmu 

glasbe (Enion, 2002). V petem letu starosti je otrok nagnjen k odkrivanju detajlov in 

ponavljanju. To pomeni, da otroci radi pojejo isto pesem, poslušajo isto zgodbo in podobno. S 

tem ko ponavljajo isto pesem se približujejo ritmični in intonančni pravilnosti (Sicherl-Kafol, 

2001). 

 

Pri majhnih otrocih so opazne velike razlike v petju pesmi (veliko večje kot pri učenju jezika). 

Nekateri otroci že pri dveh ali treh letih znajo zapeti dolge odlomke pesmi, medtem ko drugi 

v tej starosti iz sebe uspejo spraviti le grob približek višine in imajo še pri petem ali šestem 

letu težave z oblikovanjem točne melodije. Vendar pa vseeno lahko rečemo, da je večina 

otrok ob vstopu v šolo sposobnih kolikor toliko točno ponoviti melodije, ki jih pogosto slišijo 

okoli sebe (Gardner, 1995). 

 

»Razen pri otrocih, ki so nenavadno glasbeno nadarjeni ali imajo izjemne priložnosti, po 

vstopu v šolo ni več opaziti posebnega glasbenega razvoja. Seveda se glasbeni repertoar širi 

in ljudje znajo pesmi zapeti bolj točno in doživeto. Nekoliko se poveča tudi njihovo znanje o 

glasbi, saj se mnogi naučijo brati note, kritično ocenjevati izvedbe in uporabljati izraze in 

besedišča glasbene kritike, kot sta »sonatna oblika« ali »dvočetrtinski takt«. Toda medtem ko 

se v šoli močno poudarja izboljševanje dosežkov na jezikovnem področju, se glasba v naši 

kulturi uvršča razmeroma nizko in ob glasbeno nepismenost se nihče ne spotika« (Gardner, 

1995, str. 145). 

 

Na glasbeni razvoj močno vplivajo genske predispozicije in vplivi zvočnega okolja. Po 

Gordonu naj bi imel vsak otrok ob rojstvu določen potencial glasbenih sposobnosti, ki se 

lahko v spodbudnem zvočnem okolju razvijajo, v nespodbudnem zvočnem okolju pa 

zamirajo. Genske predispozicije določajo raven razvoja glasbene razvitosti, ki jo lahko otrok 

v spodbudnem zvočnem okolju doseže. Kljub spodbudam iz okolja in procesom učenja, raven 

glasbene razvitosti ne more preseči genskih predispozicij glasbenih sposobnosti. Glasbeni 
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razvoj je najbolj intenziven do devetega leta, nato pa se stabilizira (Sicherl-Kafol, 1999, po: 

Gordon, 1986). 

3.3 TESTIRANJE GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Test je »postopek za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti, znanja« (Ahlin, Bokal, 

idr., 2000). »Med ljudmi obstajajo določene razlike v zunanji podobi, lastnostih in 

sposobnostih. Te razlike je treba analizirati oz. jih preveriti, oceniti, kajti le tako lahko za 

posebne naloge določimo sposobne ljudi. S tem se ukvarja diferencialna psihologija, katere 

utemeljitelj je F. Galton (po Pesek, 1997).  

3.3.1 VRSTE TESTOV 

Testov, s katerimi merimo različne sposobnosti, je več vrst (Pesek, 1997): 

o Testi znanja: z njimi ugotavljamo stopnjo usvojenih znanj, veščin in navad. Usmerjeni so 

bolj na merjenje rezultatov vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. 

 

o Testi sposobnosti: nam pokažejo lastnosti posameznikov, ki so osnova za uspeh na 

določenem področju. Nanašajo se  na ugotavljanje tistih osnov, ki so potrebne za dosego 

rezultatov znanja. Te teste lahko nadalje razdelimo na: 

• Testi senzornih sposobnosti: z njimi odkrivamo značilnosti čutil (ostrina sluha, 

razlikovanje občutljivosti za višino in glasnost zvoka itd.). 

• Testi mentalnih sposobnosti: inteligenčni testi, testi glasbenih sposobnosti ... 

• Testi motoričnih spretnosti: z njimi merimo spretnost posameznih okončin; v glasbi se 

ne uporabljajo, čeprav bi lahko našli povezave med spretnostjo igranja inštrumenta in 

spretnostjo posameznih okončin (npr. spretnost prstov pri igranju klavirja). 

 

o Osebnostni testi: z njimi merimo lastnosti, ki jih prištevamo k bolj sestavljenim. To so 

testi zanimanj, stališč, temperamenta, značaja, emotivnih značilnosti … 

3.3.2 VRSTE TESTOV ZA PREVERJANJE GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

1) Testi glasbenih dosežkov: »S testi glasbenih dosežkov ugotavljamo stanje ali napredek 

posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu na področju doseganja kognitivnih in 

psihomotoričnih ciljev« (Pesek, 1997). 
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Najbolj uveljavljeni testi za ugotavljanje doseženih vzgojno-izobraževalnih smotrov 

glasbenega programa v osnovnih šolah so testi Richarda Colwella iz leta 1968. Testi imajo 

poleg visoke zanesljivosti (od 0,88 do 0,95) tudi visoko veljavnost in jih je relativno lahko 

uporabljati in interpretirati. Testna baterija je sestavljena iz štirih testov (Pesek, 1997): 

o Prvi test je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda in vsebuje tri dele: diskriminacijo 

tonskih višin, intervalno diskriminacijo (testiranci ugotavljajo, ali se intervali gibajo 

zaporedno ali skokoma), diskriminacijo metruma (ugotavljanje dvo in tridobnega 

taktovskega načina). 

o Drugi test je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda in je težja različica prvega, vendar ga 

moramo obravnavati neodvisno od prvega. Poleg slušnih nalog vsebuje tudi vizualne.  

o Tretji test je namenjen otrokom od 4. do 8. razreda. Sestavljen je iz štirih delov: 

ugotavljanje tonalnega spomina, prepoznavanje melodije, prepoznavanje tonskih višin in 

»prepoznavanje inštrumentov«. 

o Četrti test je namenjen otrokom od 4. do 8. razreda in predstavlja najvišjo težavnostno 

stopnjo. Sestavljen je iz štirih delov. V prvem delu otrok ugotavlja, kateri izmed štirih 

zaigranih odlomkov slogovno ustreza določenemu skladatelju oziroma ali je odlomek 

homofon ali polifon, drugi del testa preverja slušno glasbeno diskriminacijo, tretji del testa 

zahteva od testiranca, da si zapomni zvok četverozvoka in ugotovi, kateri od treh kasneje 

zaigranih trozvokov je z njim identičen, zadnji del pa je namenjen prepoznavanju kadenc.  

 

Zelo razširjeni so tudi Iowski testi glasbene pismenosti, ki jih je leta 1970 sestavil Edwin 

Gordon. Sestavljeni so iz šestih delov, vsak naslednji zahteva višjo stopnjo glasbenih 

dosežkov. Vsak posamezen test je sestavljen iz ritmičnega in melodičnega razumevanja 

oziroma avdiacije. Po Gordonu pomeni avdiacija procese slišanja in občutenja glasbe tudi 

potem, ko glasba izzveni oziroma njen zvok ni več fizično prisoten. Ritmična in melodična 

avdiacija se naprej delita še na slušno percepcijo, prepoznavanje notnega zapisa ter 

zapisovanje oziroma dopolnjevanje melodičnih in ritmičnih fraz z manjkajočimi parametri. 

Zanesljivost baterije je zadovoljiva za individualna merjenja in diagnoze (od 0,70 do 0,90). 

Veljavnost testa temelji na avtorjevem prepričanju, da so melodična in ritmična percepcija ter 

melodična in ritmična opismenjenost ključni za glasbene dosežke (Pesek, 1997). 
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2) Testi glasbenega izvajanja: »S testi glasbenega izvajanja merimo psihomotorične 

sposobnosti, kot je na primer izvajanje a vista (to je sposobnost petja ali igranja iz partiture v 

primeru, ko je izvajalcu notni tekst neznan)« (Pesek, 1997). 

 

Poznamo več različnih testov glasbenega izvajanja (Pesek, 1997): 

o Test individualnega petja, ki ga je leta 1925 sestavil Raymond Mosher, je sestavljen iz 

dvanajstih vaj, ki so razporejene po težavnosti. Testiranec najprej posluša melodijo, ki jo 

mora potem zapeti. Število pravilno zapetih taktov določa število doseženih točk. 

o Test instrumentalnega izvajanja sta leta 1954 objavila John Watkins in Stephen Farnum. 

Sestavljen je iz štirinajstih nalog a vista, ki se stopnjujejo po težavnosti. Pri točkovanju se 

upošteva natančnost ritmičnega izvajanja in zadevanja tonskih višin, natančen tempo ter 

upoštevanje izraznostnih oznak. Zanesljivost testa je 0,90, korelacija med testnimi 

rezultati in učiteljevimi ocenami pa znaša 0,83. 

o Test Harolda Abelesa iz leta 1971 je vzbudil mnogo pozornosti med klarinetisti. Učitelji 

so na podlagi ocenjevalne lestvice ocenili izvajanje (artikulacijo, tempo, intonacijo itd.) 

stotih instrumentalistov in dobili koeficient notranje zanesljivosti 0,90 in veljavnosti 0,80. 

 

3) Testi glasbenih interesov: »S testi glasbenih interesov ugotavljamo stopnjo posameznikove 

predanosti glasbi oziroma posameznim glasbenim zvrstem.« (Pesek, 1997) 

o Lestvica stališč za glasbene interese avtorjev Kate Hevner in Carla Emila Seashorea, ki 

sta jo sestavila leta 1934 vsebuje petdeset trditev v zvezi z glasbo, s katerimi se 

posameznik strinja ali ne. Lestvica stališč ima visoko zanesljivost (0.90) in je uporabna za 

raziskovalne namene. 

o Merjenje glasbenih interesov avtorja Benjamina Chalmersa iz leta 1978. Testator 

predvaja 50 glasbenih del, po 10 iz baroka, klasicizma, romantike, zgodnjih dvajsetih let 

in iz del »eksperimentatorjev v glasbi«. Posameznik ima na razpolago lestvico stališč s 

sedmimi stopnjami za vsako glasbeno delo. Po avtorjevih besedah lahko rezultati tovrstnih 

merjen bistveno vplivajo na vsebino učnih načrtov in z ustreznimi pristopi na vzbujanje 

interesov mladih za glasbo različnih slogovnih obdobij (Pesek, 1997). 

3.3.3 MERSKE KARAKTERISTIKE 

Problemi psihološkega testiranja, tudi glasbenega, se kažejo v doseganju kriterijev, ki jih 

označujejo merske karakteristike testov (Pesek, 1997):  
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Veljavnost  se nanaša na testne rezultate oziroma na dejstvo, koliko ti rezultati zares odsevajo 

tisto, kar smo hoteli meriti. Če test meri karakteristike, za katere je bil sestavljen, na primer 

slušne sposobnosti, ritmično branje ali poznavanje glasbenih simbolov, potem zadosti 

svojemu namenu in je veljaven.  

Neveljavnost testov ima lahko različne vzroke. Najpogostejši je nenatančnost postavljanja 

vprašanj ali nedosledna strokovna terminologija. Test je neveljaven tudi v primeru, če od 

otroka zahtevamo nekaj, česar nismo obravnavali. 

 

Zanesljivost  se nanaša na element, ki označuje doslednost testiranja. Če je test zanesljiv in 

veljaven, posameznik doseže približno enake testne rezultate na dveh zaporednih testiranjih. 

Zanesljivost pomeni resničen odsev posameznikovega znanja oziroma sposobnosti. 

 

Glasbeni testi so večinoma manj zanesljivi kot testi na drugih področjih. Narava predmeta 

namreč ne narekuje pridobivanja natančno določenih vsebin, zato otroci na takih testih 

velikokrat uganjujejo pravilne odgovore. 

 

Objektivnost testa pomeni, da bodo vsi ocenjevalci določen test ocenili popolnoma enako. Pri 

testih, kjer so odgovori enoznačni, to pomeni vnaprej določeni, je objektivnost zagotovljena. 

Če merimo estetsko presojanje glasbenega izvajanja, naletimo na problem subjektivnega 

vrednotenja odgovorov. Zato mnogi avtorji testov pred testiranjem zberejo odgovore 

glasbenih strokovnjakov, jih rangirajo ter jih postavijo za kriterij odgovorov testirancev.  

 

Ekonomičnost je karakteristika testa, ki zajema enostavnost testiranja in točkovanja, opremo 

za testiranje (magnetofon, klavir), čas za izvedbo testiranja, pripomočke za testiranje 

(formularji, svinčniki) in stroške testiranja. 

 

Koristnost. Test je lahko veljaven, zanesljiv, objektiven in ekonomičen, mora pa biti tudi 

koristen. Če je namen testa izboljševanje vzgojno-izobraževalnega procesa, mora test zares 

prispevati k temu.  
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3.3.4 NESTANDARDIZIRANI IN STANDARDIZIRANI TESTI GLASBENIH 

SPOSOBNOSTI 

Za ugotavljanje in merjenje glasbenih sposobnosti se uporabljajo standardizirani in 

nestandardizirani testi glasbenih sposobnosti. Razlika med njimi je v stopnji njihove 

dodelanosti. 

 

Večina testov, ki jih otroci rešujejo v šoli, niso standardizirani. Mednje sodijo matematična 

kontrolna naloga, šolska naloga pri slovenščini, preizkus znanja pri fiziki in druge oblike 

pisnega preverjanja znanja, ki jih sestavi učitelj oziroma temeljijo na učbeniku (Armstrong, 

2000). Nestandardizirani testi so torej največkrat rezultat prizadevanj posameznih učiteljev, ki 

želijo dobiti povratno informacijo o svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Takšni testi pri 

širši uporabi na drugih populacijah gotovo ne bi dali realne slike o znanju otrok ter njihovih 

sposobnosti (Pesek, 1997). 

 

Standardizirani testi zahtevajo visoke merske karakteristike, ki jih strokovnjaki dosežejo tako, 

da veliko število nalog preizkusijo na velikem vzorcu. Tiste naloge, ki imajo ustrezno 

težavnostno stopnjo ter diskriminativno vrednost, izločijo ter uporabijo v standardiziranih 

testih. Rezultati tega testiranja imajo širšo uporabno vrednost (Pesek, 1997).  

 

»Pri standardiziranem testu primerjajo dosežek posameznika z normo oziroma standardom, ki 

običajno temelji na vzorcu enako starih posameznikov iz vse dežele, ki so reševali enake 

teste, ko so bili le-ti priznani. Izhodiščna ideja standardiziranega testiranja je, da naj bi šola s 

primerjanjem otrok z danimi kriteriji lahko jasno in natančno ugotavljala napredek 

posameznega učenca. Na osnovi teh statistik lahko učitelji in šolska vodstva izboljšujejo 

pouk. Te podatke lahko predstavijo tudi staršem ali širši javnosti, da bi dokazali, da se v 

učilnicah nekaj dogaja. Poleg tega testiranje omogoči šoli prepoznavanje otrok, ki izstopajo iz 

povprečja, in jim nudijo ustrezno podporo« (Armstrong, 2000, str. 201). 

 

Problem standardiziranih testov je, da zanemarijo 99 odstotkov celotnega znanja, ki ga imajo 

otroci. Kljub temu številni starši in učitelji jemljejo rezultate testov kot edini način za 

vrednotenje otrokovega napredka (Armstrong, 2000). 
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3.3.4.1 NESTANDARDIZIRANI TESTI GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

V zgodovini glasbenega testiranja je nastalo več nestandardiziranih testov za ugotavljanje 

glasbenih sposobnosti. 

 

Carl Stumpf (1880) je zasnoval nekaj preprostih testov, podobnih tistim, ki so jih sestavljali 

posamezni učitelji. Test je vseboval naloge za ponovitve določenih tonskih višin, zaigranih na 

klavir, ugotavljanje višjega tona med dvema zaporedno zaigranima ter ugotavljanje bolj 

blagozvočnega akorda med dvema možnostma (Pesek, 1997). 

 

Géza Révész (1920) je sestavil širšo baterijo testov, ki je bila prav tako kot Stumpfova 

namenjena individualni uporabi. Testi so vsebovali naloge, pri katerih mora testiranec s 

ploskanjem ponoviti ritmični vzorec, zaigran na klavirju, in peti tone določenega akorda, ki ga 

je slišal sozvočno. Poseben poudarek je Révész namenil nalogam ponavljanja melodij, pri 

katerih testator zaigra devet taktov melodije, nato ponovi prva dva, testiranec pa mora 

nadaljevati. Rezultate tega testa je uporabil kot kriterij za primerjavo vseh drugih testov 

(Pesek, 1997). 

 

V letih 1923 in 1925 je Max Schoen razvil več različnih testov (Pesek, 1997):  

• test za ugotavljanje relativnega posluha: v njem mora testiranec primerjati sto dvojnih 

intervalov in ugotoviti, ali je drugi večji ali manjši od prvega; 

• test za ugotavljanje ritmičnih sposobnosti: v njem testiranec primerja dva različna 

ritmična vzorca, ki sta enaka ali različna; 

• test sposobnosti za ugotavljanje tonskih zaporedij: testiranec mora med štirimi možnostmi 

izbrati najboljši zaključek zaigrane melodije. 

 

Harry Lowery (1926) je objavil tri teste. Prvi je sestavljen iz parov kadenc, pri katerih mora 

testiranec ugotoviti, ali je druga kadenca »bolj ali manj dovršena« kot prva. Drugi test od 

testiranca zahteva prepoznavanje osnovne teme, na primer po transpoziciji v drugo tonaliteto. 

Tretji test pa vključuje še dokaj zahteven spomin pri pomnjenju in fraziranju glasbenih misli 

(Pesek, 1997). 
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James Mainwaring je leta 1931 sestavil test, ki meri percepcijo razlik med tonskimi višinami 

in ritmičnimi vzorci ter pomnjenje le-teh. Osnovni namen Mainwaringovega testiranja je  

preučevanje kognitivnega procesa v pojavu glasbenih sposobnosti, ki vključujejo vse štiri 

fizikalne lastnosti tona (jakost, višina, barva in trajanje). Po njegovem mnenju lahko vsakdo, 

ki sliši, razlikuje osnovne značilnosti zvoka (na primer loči med tihim in glasnim tonom ter 

razlikuje harfo od saksofona). V svojih testih je posebni poudarek namenil razlikovanju 

tonskih višin in ritmičnih vzorcev (Pesek, 1997). 

 

Robert Lundini (1944) je sestavil testno baterijo, ki pokriva dokaj široko področje glasbenih 

sposobnosti: sposobnost razlikovanja intervalov, transpozicij, melodičnih in ritmičnih sekvenc 

ter akordov (Pesek, 1997). 

3.3.4.2 STANDARDIZIRANI TESTI GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

Leta 1919 je Carl Emil Seashore pod naslovom Mere glasbenega talenta objavil prve 

standardizirane teste glasbenih sposobnosti. Namen testov, ki so bili rezultat njegovega 

dvajsetletnega intenzivnega eksperimentiranja, je bil ugotavljanje otrokovih glasbenih 

zmožnosti pred glasbenim šolanjem. Avtor je trdil, da imajo testi izredno visok koeficient 

zanesljivosti, nad 0.90, vendar praksa tega ni potrdila, zato je Seashore svojo serijo testov leta 

1939 spremenil. V novi različici testov je, v skladu s svojim pojmovanjem glasbenih 

sposobnosti kot vrste specifičnih, med seboj relativno neodvisnih sposobnosti, ločil šest 

podtestov, ki so merili posameznikove sposobnosti na področju tonskih višin, ritma, 

intenzitete tona, tempa, tonske barve in glasbenega spomina (Pesek, 1997). 

 

Jacob Kwalwasser in Peter Dykem (1930) sta sestavila teste podobne Seashorovim. Testi so 

vsebovali meritve natančnosti zaznavanja tonskih višin, intenzitete tonov, tempa, ritma, 

tonske barve in melodičnega spomina. Kwalwasser in Dykem sta testom dodala še 

ugotavljanje občutka za tonsko gibanje, glasbeni okus ter za tonsko in ritmično imaginacijo. 

Testna baterija je bolj »muzikalna« in manj dolgočasna od Seashorove, zato je postala v 

Ameriki veliko bolj priljubljena (Pesek, 1997). 

 

Herbert Wing je svoje standardizirane teste glasbene inteligentnosti prvič objavil leta 1939, 

vendar so bili prvi testni pripomočki na voljo šele leta 1948. Testna baterija vsebuje sedem 

podtestov: za merjenje sposobnosti analiziranja akordov, diskriminacija tonskih višin, 
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tonskega spomina ter občutkov za ritmične poudarke, harmonijo, jakost in fraziranje. Wingov 

namen je bil s pomočjo teh testov  »izbrati glasbeno bistre učence pred vstopom v srednje šole 

z namenom, da jim damo priložnosti, če seveda to želijo, za učenje orkestralnega instrumenta; 

test tako poskuša meriti oboje – natančnost glasbenega posluha in senzibilnost za glasbeno 

udejstvovanje« (Wing 1962, v: Pesek, 1997). 

 

Arnold Bentley je leta 1966 sestavil test glasbenih sposobnosti, ki ga še danes uporabljajo v 

osnovnih in glasbenih šolah. Namenjen je otrokom, starim od 7 do 15 let. Njegova teorija 

predpostavlja štiri teste (Mirković-Radoš, 1983): 

• Test razlikovanja višine je sestavljen iz 20 nalog. Vsaka naloga je sestavljena iz čistih 

tonov, ki se med seboj razlikujejo, enaki so le v dveh točkah. Testiranec mora 

ugotoviti, kdaj se pojavita enaka tona in to označiti na listu. 

• Test melodičnega spomina je sestavljen iz 10 nalog. Vsaka naloga vsebuje dve kratki 

melodiji, sestavljeni iz petih tonov. Testiranec si jih mora zapomniti in v primeru, da 

je kateri izmed tonov drugačen, ugotoviti, za kateri ton gre. Razlike med toni so 

manjše od pol tonov. 

• Test analize akordov je sestavljen iz 20 nalog. Testiranec mora ugotoviti, iz koliko 

tonov je sestavljen zaigrani akord. Akordi so sestavljeni iz 2 do 4 tonov  in so različno 

razporejeni. 

• V testu ritmičnega spomina mora testiranec med seboj primerjati dva ritmična vzorca. 

Bentleyjeve mere glasbenega talenta v praksi veliko uporabljajo zaradi ekonomičnosti, pa 

čeprav test nima visokega koeficienta zanesljivosti. Avtor govori o koeficientu 0.84, 

Shuterjeva pa omenja koeficiente zanesljivosti za posamezne podteste, in sicer 0.74 za 

diskriminacijo tonskih višin, 0.53 za melodični spomin, 0.71 za analizo akordov in 0.57 za 

ritmični spomin. Čeprav Bentleyjevega testa ne moremo prištevati med boljše tovrstne 

dosežke, je pomemben zaradi razvijanja zanimanja za glasbeno testiranje otrok v osnovnih 

šolah (Pesek, 1997). 

 

Gordon je leta 1998 sestavil Profil glasbenih sposobnosti (Music Aptitude Profile – MAP), ki 

danes na ameriškem tržišču velja za eno najbolj priljubljenih testnih baterij, saj ustreza vsem 

vrstam kriterijev, ne le zanesljivosti in veljavnosti, temveč tudi muzikalnosti. Naloga 

posameznih testov znotraj baterije je ugotoviti osnovne otrokove glasbene sposobnosti z 
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namenom, da bi učitelj lahko bolje predvidel posameznikove potrebe in interese (Gordon, 

1965:2). Gordon je med razvojem teh testov spoznal, da glasbenih dosežkov ne moremo 

popolnoma ločiti od glasbenih sposobnosti. Kljub temu pa je s svojimi testi želel kolikor 

mogoče zmanjšati vpliv glasbenega učenja ter meriti faktorje glasbenih sposobnosti (glasbeno 

izražanje, slušna percepcija ter kinestetični glasbeni občutki). Teste je razdelil na tri dele, ki se 

nanašajo na glavna področja glasbenih sposobnosti:  

• melodične predstave: Sklop je razdeljen na dva testa – melodičnega in harmonskega. Vsak 

od njiju je sestavljen iz 40 nalog. Testiranec sliši glasbeni primer, ki mu sledi variacija ali 

pa popolnoma nova glasbena misel. Ugotoviti mora, ali gre za variacijo prve glasbene 

misli ali pa za popolnoma nov glasbeni primer. 

• ritmične predstave: Sklop je sestavljen iz dveh delov. V prvem avtor ugotavlja 

testirančevo občutljivost za tempo. Violinist zaigra dve glasbeni misli, otrok pa mora 

ugotoviti, ali sta v enakem ali različnem tempu. V drugem testu pa testiranec ugotavlja, ali 

sta dve glasbeni misli v enakem ali različnem metrumu. 

• glasbeno občutljivost: Sklop vsebuje tri teste, in sicer fraziranje, glasbeno ravnotežje in 

slog. Osnova vseh testov je primerjava dveh različnih interpretacij. V prvem testu se mora 

testiranec odločiti za boljšo izraznost, v drugem za boljši zaključek glasbene fraze in v 

tretjem za primernejši tempo (Pesek, 1997). 
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4 GLASBENA NADARJENOST 

4.1 OPREDELITEV GLASBENE NADARJENOSTI 

 »V naši kulturi poznamo številne primere otrok z blestečo glasbeno nadarjenostjo, od 

osemletnega Mozarta, ki je skladal simfonije, do desetletne Midori, ki navdušuje svet s 

svojimi izvedbami violinskih koncertov. Pa vendar je glasbena nadarjenost otrok nekaj mnogo 

širšega, kot so občasni pojavi čudežnih otrok. Na nek način je sama glasba izšla iz kolektivne 

genialnosti vseh otrok. Otroci so skozi svoje spontane glasbene dejavnosti ustvarili arhetipsko 

melodijo – tako imenovano prapesem, ki je prvobitni vir, iz katerega se izlivajo vse glasbene 

zvrsti tega sveta« (Armstrong, 2000).  

 

»Glasbena nadarjenost je zelo kompleksna in večdimenzionalna sposobnost, ki je znanost še 

ni dokončno definirala« (Jurečič, 2003, str. 405). Strokovnjaki še vedno ne vedo, ali je 

glasbena nadarjenost osamljena sposobnost ali gre za sklop medsebojno povezanih glasbenih 

sposobnosti ali pa obstaja več vrst glasbenih sposobnosti, ki pri posamezniku niso nujno 

enakovredno zastopane in med seboj povezane (prav tam, 2003). 

 

Peskova (1997) navaja, da je glasbena nadarjenost povezava več različnih sposobnosti. Šele 

medsebojna povezava teh sposobnosti zagotavlja uspešnost glasbenega udejstvovanja. Lahko 

pa nekatere glasbene sposobnosti bolj prevladujejo in tako izražajo stopnjo glasbene 

nadarjenosti (Pesek, 1997). 

 

Da je glasbena nadarjenost povezava več glasbenih sposobnosti, dokazuje tudi ta definicija: 

»Glasbena nadarjenost je sposobnost, da razumemo temeljne sestavine glasbe, kot so ton, 

zven in glas, da jih pravilno slišimo, razložimo, povežemo in ponovimo. Sem sodijo še 

občutek za ritem, melodijo in sozvočje, pomembne sestavine glasbene nadarjenosti pa so tudi 

mehanske in tehnične spretnosti, sposobnost za dramatični izraz, spomin za zvočne oblike in 

ritem, pa tudi ustvarjalna žilica« (Von Krafft, Semke, 2008, str. 60). 

 

Pesek (1997) izpostavlja, da razumevanje glasbenih sposobnosti temelji na širšem 

razumevanju splošne nadarjenosti, ki pomeni velike, zgodnje in zelo hitre dosežke. Glasbeno 
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nadarjene osebe že v mladosti kažejo nadpovprečno interpretacijo glasbenega dela in 

komponirajo. Zelo hitro usvojijo glasbeno delo in se ga naučijo na pamet.  

 

Glasbena nadarjenost je večinoma dedna, vendar tudi zanjo tako kot za druge vrste 

nadarjenosti velja, da jo je treba odkriti in spodbujati, sicer se ne more razviti. Glasbena 

nadarjenost se najhitreje razvija v prvih devetih letih življenja. Razvoj se začne že pri 

dojenčkih, ki se odzivajo na zvoke, malčki pa pri dveh letih začnejo spontano muzicirati. V 

vrtcu znajo ponoviti del pesmice, ki jo slišijo, postopoma si zapomnijo melodijo, ločijo zvoke 

in so sposobni ponoviti preproste ritme. Pri nekaterih otrocih je celo opaziti absolutni posluh, 

ko se učijo igrati na glasbilo. V prvem razredu večinoma že dobro ločijo, ali melodija zveni 

prav ali narobe. Pri devetih letih razločijo tudi dvoglasno melodijo in prepoznajo kadence. Pri 

desetih letih se čut za sozvočje še utrdi, bolj dovzetni so tudi za podrobnosti. Mladostniki od 

12. do 17. leta glasbo dojemajo vse bolj kognitivno in čustveno. Glasbena sposobnost se 

seveda razvija vse življenje, nadarjenost pa se dokončno izrazi okoli devetega leta. 

Podedovani glasbeni potencial je zato z veliko glasbenih dražljajev mogoče dodatno okrepiti 

predvsem do te starosti. Poleg nadarjenosti h glasbenemu uspehu veliko prispevajo še drugi 

dejavniki, kot so marljivost, motivacija in vztrajnost (Von Krafft, Semke, 2008). Tudi 

najuspešnejši glasbeniki na svetu so morali vse življenje vaditi.  

 

Pri raziskovanju glasbenih nadarjenosti sta se izoblikovali dve različni pojmovanji. Prvo 

pojmovanje pravi, da je muzikalnost snopič med seboj relativno neodvisnih posameznih 

nadarjenosti, ki jih lahko merimo neodvisno drugo od druge. To pojmovanje lahko najdemo 

pri Carlu E. Seashoru (1919). Drugo stališče, ki ga zastopa Martha Vidor, pa pravi, da 

posameznih glasbenih nadarjenosti ne moremo gledati neodvisno druge od druge, temveč kot 

razčlenjeno enotnost doživljanja skozi celostni moment (Vidor, 1931 v: Pesek, 1997, str. 14). 

Od začetka dvajsetih let do danes so številni avtorji, posebej na področju glasbene 

pedagogike, poudarjali, da glasbenih nadarjenosti ne moremo pojmovati kot enostavno vsoto 

posameznih sposobnosti, temveč kot povezanost posebnih glasbenih sposobnosti, kot so 

sposobnost za tonske predstave, glasbeno občutljivost, estetsko presojanje, interpretacijo itd. 

(Michel, 1968 in Gordon, 1984, v: Pesek, 1997, str. 14–15). Paul Michel pravi, da »h glasbeni 

nadarjenosti spada kompleks psihičnih značilnosti, ki gradijo zmožnosti za glasbene 

dejavnosti« (Michel, 1967, v: Pesek, 1997, str. 15). 
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»V pedagoški praksi danes nadarjenost pojmujemo kot dinamične lastnosti, ki se razvijajo 

med učenjem. Pomenijo možnost za razvijanje in uresničevanje posameznika v ugodnem 

okolju z načrtovanim šolanjem« (Pesek, 1997, str. 15). 

4.2 PREPOZNAVANJE GLASBENE NADARJENOSTI 

Danes bi težko našli strokovnjaka za nadarjenost, ki bi lahko trdil, da so posebne sposobnosti 

izključno podedovane ali pogojene z okoljem, saj vse bolj prevladuje prepričanje, da je za 

razvoj nadarjenosti potrebno oboje. Znanstveniki se danes poglabljajo zgolj v to, kakšno je 

razmerje med prirojenimi dejavniki in zunanjimi vplivi pri različnih vrstah nadarjenosti. 

Dosedanje raziskave so pokazale, da je 60 odstotkov nadarjenosti za glasbo odvisne od dednih 

dejavnikov, 40 odstotkov pa od okolja. Nadarjenost zato ni nekaj vnaprej določenega, temveč 

je preplet prirojenih sposobnosti in učenja. Kako močno se bo razvila, je torej odvisno od 

številnih dejavnikov (Von Krafft, Semke, 2008). 

 

Žal v javnosti še vedno prevladuje zmotno prepričanje, da se nadarjenost pokaže sama od 

sebe in da jo je sposoben opaziti vsak, ki se malce poglobi v to. Najnovejše raziskave so 

pokazale ravno nasprotno. Presoje učiteljev in staršev so večinoma zelo nenatančne. Učitelji 

odkrijejo zgolj 20 do 30 odstotkov zelo nadarjenih otrok (Von Krafft, Semke, 2008). Pri tem 

pa so osredotočeni zgolj na iskanje učno nadarjenih učencev.  

 

Von Krafft in Semke (2008) trdita, da so najboljše orodje za prepoznavanje nadarjenosti 

standardizirani vprašalniki, s katerimi pri testiranih otrocih odkrijejo 70 odstotkov 

nadarjenosti. Glogovec in Žagar (1990) pa izpostavljata »Check« listo, v katero se vpisujejo 

tipične intelektualne in nekatere druge osebnostne lastnosti nadarjenih otrok. Ta tehnika je 

namenjena predvsem učiteljem, vzgojiteljem in staršem, torej vsem tistim, ki se neposredno 

ukvarjajo z otrokom. 

 

Prav tako obstajajo številni testi za odkrivanje različnih vrst glasbene nadarjenosti, ki jih 

lahko učitelji uporabijo v razredu. Ti testi pri nas za enkrat še niso uveljavljeni, vendar pa bi 

odkrivanje glasbeno nadarjenih otrok pomenilo velik korak v napredku šolstva. Dokazano je, 

da se s pomočjo glasbe bolje razvijajo tudi vsi ostali možganski sistemi, zatorej bi vnos glasbe 

v vse ostale šolske predmete in diferenciacija nadarjenih lahko dvignila nivo uspešnosti 

učencev na vseh področjih učenja (Glogovec, Žagar, 1990). 
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4.3 SPODBUJANJE GLASBENE NADARJENOSTI 

Tako kot vse ostale nadarjenosti je potrebno tudi nadarjenost za glasbo spodbujati, da se lahko 

razvije. Poleg spodbujanja pa so pomembni še drugi dejavniki, kot so marljivost, motivacija 

in vztrajnost (Armstrong, 2000). 

 

Že od samega začetka lahko starši z veselimi otroškimi pesmicami, ritmičnim guganjem, 

živahnim ujčkanjem na kolenu in tihim predvajanjem klasične glasbe v življenje svojega 

otroka vnesejo harmonijo, umsko spodbudo in veselje. Zahodna klasična glasba, lahkotne 

pesmi in uspavanke ter otroške pesmice vsebujejo vse bistvene jezikovne ritme in vzorce, ne 

glede na to, ali so zapisane v angleščini ali svahiliju. Če starši otroka naučijo živeti z glasbo, 

pripravijo njegove možgane na obvladovanje zapletenih jezikovnih struktur (Campbell, 2000, 

str. 29). 

 

»Ni potrebno biti poklicni glasbenik ali ves čas uglašeno peti, da bi v življenje svojega otroka 

vnesli glasbo. Kako dobro znate na klavir zaigrati melodijo ali kako elegantno plešete, ni niti 

približno tako pomembno, kot sta strast in veselje, s katerima svet zvoka predstavite svojim 

otrokom. Majhni otroci se najbolj učinkovito učijo od tistih, ki jih imajo radi, ne od tistih, ki 

pokažejo največjo tehnično dovršenost« (Campbell, 2000, str. 30). Ko otrok odrašča, je 

pomembno, da skupaj z njim pojete in recitirate (Prav tam, 2000). 

 

Von Krafft in Semke (2008) trdita, da je pri spodbujanju glasbenih nadarjenosti otroka 

pomembno predvsem, da pogosto sliši glasbo in jo čim pogosteje tudi sam izvaja. Pomagamo 

mu lahko skozi igro in aktivnosti tako: 

• da skupaj z njim pojemo eno- ali večglasno,  

• ga spodbujamo, da ugotovi, katera glasbila igrajo v nekem glasbenem delu, koliko jih 

je, pove katera glasbila se mu zdijo še posebno lepa in katera mu ne ugajajo,  

• ga navdušimo, da ob različnih glasbenih delih poskuša bobnati v njihovem ritmu – po 

mizi ali prazni škatli, 

• z njim poskušamo z glasbo predstaviti dogajanje, na primer kako bi bila slišati 

nevihta, vihar, dež, različna čustva, uglasbimo pravljico, 

• ga spremljamo na različne koncerte, glasbene predstave, v opero, 
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• ga spodbujamo k igranju na preproste inštrumente ali učenju inštrumenta v glasbeni 

šoli, otrok nam nastop lahko pripravi tudi doma (Von Krafft, Semke, 2008). 

 

Za spodbujanje glasbene nadarjenosti so pomembni tudi naslednji načini (Glogovec in Žagar, 

1990): 

• podpiranje veselja in zanimanja otroka do odkrivanja, 

• pokazati je treba, da cenimo izvirnost njegovih idej, 

• podpirati in spodbujati je potrebno posebna zanimanja in hobije otroka, 

• omogočiti jim je treba dostop do potrebnih virov informacij, 

• kriteriji in merila za nadarjene otroke morajo biti primerni, upoštevati je treba, da 

zmorejo ti otroci običajno več kot drugi, 

• posvečati se je treba potrebam in težavam vsakega nadarjenega otroka posebej, kajti ti 

otroci niso neka homogena skupina, temveč se med seboj razlikujejo, 

• skrbeti je treba tako za intelektualni kot tudi za socialni in emocionalni razvoj 

nadarjenih otrok, nadarjeni otroci so velikokrat prikrajšani prav na socialno-

emocionalnem področju. 

Vsi ti načini izpostavljajo, da je potrebno z nadarjenimi otroki delati drugače kot z 

ostalimi. 

 

Spodbujanje glasbene nadarjenosti pa ni pomembna samo v zgodnjem otroštvu, temveč se 

mora sistematično nadaljevati tudi v vrtcu in kasneje v šoli. Ti otroci potrebujejo posebne 

spodbude. Če jim starši in kasneje vrtec in šola tega niso sposobni zagotoviti, se glasbena 

nadarjenost ne bo razvijala. Takšni otroci se zlijejo v povprečje in imajo zaradi zatrte 

nadarjenosti lahko težave na učnem ali socialno-čustvenem področju (Glogovec in Žagar, 

1990). 

 

Ciljno spodbujanje nadarjenih otrok v slovenskih šolah je odvisno predvsem od iznajdljivosti 

in angažiranosti učiteljev. »Zanimivo je, da pri vseh pedagoško delujočih ljudeh na šolah 

najdemo naravno večjo zainteresiranost za tiste otroke, katerih izražene zmožnosti so 

neposredno povezane z družbeno pomembnejšimi predmetnimi področji, kot sta naravoslovje 

in matematika. Ostale mentalne sposobnosti, kakor na primer umetniške sposobnosti, so 

deležne mnogo manjše pozornosti (Ferbežar, 2002). Zato bi bilo potrebno sprejeti zahtevne in 
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diferencirane učne načrte, s katerimi bi zadostili potrebam vseh otrok, tudi glasbeno 

nadarjenih. 

4.4 DELO Z GLASBENO NADARJENIMI UČENCI 

Obstaja mnogo različnih programov in pristopov, ki pomagajo prebuditi ali kultivirati 

prirojeno nadarjenost otrok za glasbo (Armstrong, 2000): 

 

o Suzukijev pristop. Ta pristop se osredotoča na učinkovito učenje glasbenega inštrumenta 

(največkrat violine ali klavirja). Razvil jo je japonski violinist Shinichi Suzuki tik pred 

drugo svetovno vojno. Pristop zahteva intenzivno sodelovanje staršev. Ti se nekaj časa 

celo učijo igranja na inštrument hkrati z otrokom. S poukom otrok prične že pri dveh ali 

treh letih. Otroci vadijo določen niz kratkih skladb iz zahodne klasične glasbene literature. 

Poudarek je na učenju s posluhom (otroci se ne učijo notnega zapisa) in na tem, da 

postane otrok sposoben dovršeno odigrati skladbo, ki jo je pred tem slišal, kar doseže s 

ponavljanjem oziroma z rednimi vajami. Suzukijev sistem se poleg učenja inštrumenta v 

enaki meri posveča razvoju otrokovega značaja. 

 

o Yamahin pristop. Ta pristop h glasbeni vzgoji je razvilo japonsko podjetje za izdelavo 

klavirjev Yamaha v zgodnjih petdesetih letih. Pouk poteka v skupinah, ki jih sestavlja šest 

do dvanajst otrok. Prav tako kot pri Suzukijevem pristopu starši intenzivno sodelujejo v 

programu in obiskujejo vse učne ure. Pri štiri- do šest-letnih otrocih je poudarek na petju, 

izostrovanju posluha in prepoznavanju preprostih melodičnih in ritmičnih vzorcev. Po 

šestem letu se otroci pričnejo učiti klavir in preproste ritmične inštrumente. 

 

o Orffov pristop. Ta pristop h glasbeni vzgoji, ki ga je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 

razvil nemški skladatelj Carl Orff, temelji predvsem na improvizaciji in sproščenem 

ustvarjanju glasbe ter ne posveča posebne pozornosti izvajanju napisanih skladb.  

Osnovna ideja Orffovega pristopa je »povezovanje gibanja in plesa, govora in petja ter 

igranje na lastna, improvizirana ter Orffova glasbila v neločljivo enoto. Orffov koncept 

glasbene vzgoje je koncept specifično ustvarjalnega dela, ki udeleženim omogoča veliko 

prostost pri igranju (v obeh pomenih besede) in ustvarjanju. Način posredovanja ideje ni 

nakazan in prav to je srž Orffovega koncepta glasbene vzgoje; puščati odprto pot intuiciji 

in ustvarjalnosti učiteljev. Ti z učenci sooblikujejo glasbene zamisli in pomembno je, da 
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je (glasbeno-plesni) končni izdelek last vseh sodelujočih. V medsebojnem pogovoru ga 

utemeljujejo, vrednotijo in (pre)oblikujejo ter na višji stopnji tudi ustrezno analizirajo, s 

čimer utrjujejo že obstoječe znanje učencev in ga tudi nadgrajujejo« (Zalar Rener, 2009, 

str. 1). 

 

o Kodályjev pristop. Ta pristop izhaja iz dela madžarskega skladatelja Zoltána Kodályja, ki 

je trdil, da sodi glasbena pismenost (sposobnost branja notnega zapisa) med temeljne 

pravice vsakega človeka in da ne bi smela biti omejena le na elito. Temelj Kodályjevega 

pristopa je skupinsko petje a cappella. Za začetno učenje glasbene lestvice uporablja 

solfeggio oz. relativno solmizacijo (relativne oznake tonske višine do-re-mi-fa-so-la-ti-

do). Tako kot pri Orffovem pristopu se otroci posvečajo uglasbenim pesmicam in 

glasbenim igram, ki izhajajo iz preprostih ljudskih melodij. Kodályjeva vzgoja je v večini 

madžarskih šol nekaj vsakdanjega, v Združenih državah pa je vključena v številne javne in 

zasebne glasbeno-vzgojne programe. 

 

o Dalcrozova pristop. Ta pristop poučevanja, ki ga je razvil švicarski pedagog Émile 

Jaques-Dalcroze, je bila v Združenih državah v dvajsetih letih tega stoletja precej 

priljubljena, danes pa je manj znana. Gre za kombinacijo solfeggia in improvizacijskih 

tehnik s sistemom telesnega gibanja, imenovanega evritmija. Otroci vadijo svoj posluh s 

pomočjo igre (iščejo npr. ritem v svojih imenih), se posvečajo gibalnim vajam (ustvarjajo 

npr. niz telesnih gibov, s katerimi otroci nakazujejo pavze v glasbeni partituri), prav tako 

pa tudi pojejo in igrajo na inštrumente. Dalcrozove tehnike uporabljajo na vseh stopnjah 

glasbenega izobraževanja v nekaterih javnih in zasebnih šolah, pa tudi v zasebnih 

glasbeno-vzgojnih programih.  

 

Poleg zunajšolskih programov in dejavnosti imajo zelo pomembno vlogo pri glasbeni vzgoji 

vsakega otroka tudi osnovne šole. Ključno vlogo pri tem ima nadarjen učitelj, ki učence zna 

navdušiti za glasbo. Vendar pa je v naših šolah še vedno največji poudarek na izobraževanju 

jezika in matematike, zato glasba pri pouku ne najde vedno pravega mesta. To stališče je 

neustrezno, če upoštevamo univerzalno privlačnost glasbe in njen pomen pri razvijanju 

samozavesti in estetskega čuta. Na žalost se v večini šol še vedno držijo filozofije, da je treba 

glasbo poučevati – posredovati otrokom določeno količino informacij, da so nekateri otroci 

bolj nadarjeni kot drugi in da mora otrok zadovoljivo igrati na inštrumente in se dobro 



Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 
otrok v 2. triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

42 

 

odrezati pri testih iz teorije glasbe, da bi ga imeli za uspešnega pri tem predmetu. Starši in 

šolniki včasih trdijo celo to, da je pravilno, da je glasbena vzgoja zgolj stranski predmet z 

utemeljitvijo, da ni praktično uporabna v današnji družbi. To ne drži, saj pedagogi dokazujejo, 

da je moč s pomočjo glasbe celo poučevati vse ostale šolske predmete. Učenje črkovanja, 

novih besed, znanstvenih izrazov in zgodovinskih dejstev lahko pospremimo z ritmičnimi 

vzorci ali pa vse to predstavimo s pesmijo, plesom in tolkalnimi inštrumenti (Armstrong, 

2000). 

 

Za razvoj glasbene nadarjenosti pa so največkrat odgovorni prav starši nadarjenih otrok. S 

svojim pristopom, spodbujanjem ali nespodbujanjem lahko ključno vplivajo na to, do kakšne 

mere se bo otrokova nadarjenost razvila. Pri starosti štirih ali petih let so otroci navadno 

telesno sposobni za igranje na glasbene inštrumente. Nekateri starši se zato tedaj podajo v 

nakup dragega inštrumenta. Mnogi se zatečejo k sistemom, kot je Suzukijev program za 

vzgojo nadarjenih, kjer se otroci urijo v igranju violine ali klavirja že pri dveh ali treh letih. 

Nekateri starši otroke silijo k učenju inštrumenta in vaditi morajo proti svoji volji. Tak pristop 

ni ustrezen in lahko posledično vodi v odpor do glasbe tudi kasneje v življenju. Seveda, če si 

otrok resnično želi učiti igranja na inštrument, bi morali starši poskrbeti za ustreznega 

učitelja. Vendar je celo pri muzikaličnih otrocih potrebno postopno uvajanje v učenje 

inštrumenta (Armstrong, 2000). Za optimalni razvoj nadarjenosti je torej potrebna 

kombinacija spodbujanja in podpore ter samostojnosti otroka pri izražanju njegove 

nadarjenosti. 
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5 OPREDELITEV PROBLEMA 

Čeprav starši želijo pomagati otroku, da izkoristi vse svoje zmožnosti, obstaja problem v 

nudenju ustreznih spodbud za njihov razvoj. Razumevanje pomena izobraževanja učencev v 

osnovnem šolstvu je danes vodilna smernica šolskih politik za opredelitev nadarjenosti v 

vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Od opredelitve pojma nadarjenosti je namreč odvisna 

metodologija prepoznavanja nadarjenih učencev v šoli ter strategija dela z njimi.  

 

Strategije dela z nadarjenimi so v slovenskih šolah še precej nerazvite, kar pomeni, da 

opredeljevanje nadarjenosti izhaja predvsem iz ožjih psihometričnih definicij in poudarjanja 

potencialov učencev, merjenih izključno s testi intelektualnih sposobnosti (Juriševič, 2012). 

Takšno omejeno pojmovanje nadarjenosti zapostavlja otroke, ki jim reševanje testov morda 

ne gre od rok, vendar se odlikujejo z drugimi talenti in osebnostnimi lastnostmi (Armstrong, 

2000). 

 

Glasbena nadarjenost je sposobnost za razumevanje temeljnih glasbenih parametrov (višina, 

trajanje, jakost, hitrost itd.) ter zmožnost za pravilno zaznavanje, povezovanje ter ponavljanje 

slišanega vzorca. Nadarjenost za glasbo je predvsem dedna, vendar tudi zanjo tako kot za 

druge vrste talentov velja, da jo je treba odkriti in spodbujati, sicer se ne more razviti (Krafft, 

Semke, 2008).  

 

Navedena problematika je bila tudi izhodišče pričujoče raziskave. V naših osnovnih šolah je 

zelo malo poudarka na odkrivanju glasbenih sposobnosti in primernem delu z glasbeno 

nadarjenimi učenci, zato sem se odločila, da se posvetim temu področju, sestavim primeren 

preizkus glasbenih sposobnosti za prepoznavanje glasbene nadarjenosti učencev in rezultate 

svojega raziskovanja delim tako z učitelji kot tudi s starši. V naših osnovnih šolah je 

prepoznavanje glasbene nadarjenosti prepuščeno izključno učiteljem in od njih je odvisno, ali 

učence znajo ustrezno vključiti v pouk glede na njihove nadpovprečne sposobnosti.  
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5.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Cilji diplomskega dela so: 

• ugotoviti, kako širše socialno-kulturno okolje vpliva na glasbene sposobnosti otrok, 

• ugotoviti, kako dodatno glasbeno udejstvovanje vpliva na glasbeno nadarjenost učencev, 

• raziskati načine prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev in prirejanja pouka zanje, 

• raziskati motiviranost učencev za glasbene dejavnosti glede na njihovo nadarjenost. 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali so učenci, ki imajo glasbene spodbude v širšem socialno-kulturnem okolju bolj 

glasbeno nadarjeni? 

2. Ali učenci, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pevski zbor, glasbena šola ali druge 

glasbene dejavnosti), dosegajo boljše rezultate pri preizkusu glasbenih sposobnosti? 

3. Ali učitelji izvajajo teste za prepoznavanje glasbene nadarjenosti in s kašnimi težavami se 

pri tem soočajo? 

4. Ali učitelji prirejajo glasbeno pedagoško delo za glasbeno nadarjene otroke? 

5. Ali so glasbeno nadarjeni učenci bolj motivirani za glasbene dejavnosti kot ostali učenci? 
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6 METODOLOGIJA 

6.1 RAZISKOVALNE METODE 

Raziskavo sem izvedla z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo.  

6.2 PREIZKUS GLASBENIH SPOSOBNOSTI 

6.2.1 CILJI PREIZKUSA  

Najlažji način za prepoznavanje glasbene nadarjenosti učencev so po besedah mnogih 

avtorjev testi glasbenih sposobnosti, ki prikažejo pregled nad otrokovim glasbenim znanjem 

in ustvarjalnostjo. Zaradi tega sem se tudi sama odločila, da sestavim preizkus, ki bo 

prilagojen učencem v 4. in 5. razredu osnovne šole. Pri sestavi sem se delno opirala na teste 

drugih avtorjev (predvsem na Gordonove teste), a sem naloge večinoma prilagodila, saj že 

obstoječi testi niso prilagojeni slovenski populaciji otrok oz. učencem v drugem triletju 

osnovne šole. Ta preizkus ni namenjen večji raziskavi razvoja glasbenih otrok, temveč je 

namenjen učiteljem za prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev. Pri preučevanju že 

obstoječih testov nekaterih avtorjev sem ugotovila, da jih večina preverja pozorno poslušanje, 

zaznavo tonskih višin in trajanj, ritmično in melodično avdiacijo, občutljivost za tempo in 

metrum ter pevsko, ritmično in melodično ustvarjalnost. Zato sem se tudi sama oprla na 

preverjanje teh karakteristik.  

6.2.2 SESTAVA PREIZKUSA TER POTEK TESTIRANJA 

Preizkus sem priredila po obstoječih testih avtorjev (Gordon, 1998, Brložnik, 2007 in Sicherl 

- Kafol, 1999), za katere sem oblikovala avtorske zvočne primere. Preizkus sem najprej 

preverila na šestih učencih, od katerih trije obiskujejo glasbeno šolo, trije pa nimajo nikakršne 

glasbene izobrazbe. Ugotovila sem, da je nekaj nalog za učence precej zahtevnih, a sem se 

odločila, da jih vseeno obdržim v preizkusu, saj preverjajo višje kognitivne zmožnosti, ki jih 

glasbeno nadarjeni učenci lahko izkazujejo. Skupinski del preizkusa je potekal 35 minut, zato 

nisem izločila nobene naloge, saj so bili v tem času učenci zmožni obdržati koncentracijo. 

 

Pri individualnem preverjanju znanja so morali učenci pokazati svojo pevsko, ritmično in 

melodično ustvarjalnost. Pri predhodnem preverjanju se je izkazalo, da so bili učenci precej 
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zadržani in so potrebovali dolgo časa, da so pokazali svojo ustvarjalnost, zato sem se odločila, 

da jih pustim nekaj časa same z zastavljeno nalogo. Vsakemu posamezniku sem dala nekaj 

minut časa, da si je zamislil ustrezno melodijo in ritem za dano besedilo. Ko sem se vrnila v 

učilnico, so bili večinoma zelo dobro pripravljeni in so pokazali svojo ustvarjalno plat. 

 

Skupinski del preizkusa je sestavljen iz osmih nalog: 

• 1. naloga preverja pozorno poslušanje. Gre za nalogo, povzeto iz knjige S. Abel-Struth 

(1979). Testiranec pozorno posluša skladbo Camilla Saint-Saënsa “Kukavica” in na 

delovnem listu prečrta risbo kukavice vsakič, ko se oglasi motiv »kukavice«. 

• 2. naloga preverja melodično avdiacijo in je sestavljena iz šestih primerov. Testiranec sliši 

dva tona, pri tem pa je drugi ton višji, nižji ali enak prvemu.   

• Pri 3. nalogi gre za tonsko analizo. Testiranec sliši melodijo, sestavljeno iz petih tonov. Ta 

melodija se nato še enkrat ponovi, vendar pa se pri ponavljanju eden od tonov spremeni. 

Naloga testiranca je, da ugotovi, kateri ton se je spremenil. Naloga je sestavljena iz šestih 

primerov. 

• Pri 4. nalogi gre za variacijo melodij. Testiranec dvakrat zaporedoma sliši isto melodijo, 

ki se lahko pri ponovitvi spremeni ali pa ostane enaka. Prepoznati je potrebno morebitno 

variacijo in to ustrezno označiti na delovnem listu. Naloga vsebuje šest parov melodij. 

• 5. naloga preverja ritmično avdiacijo. Testiranec sliši pare ritmičnih vzorcev. Drugi 

vzorec se lahko razlikuje od prvega ali pa ostane enak. Učenci različnost ali enakost šestih 

ritmičnih vzorcev označijo na delovnih listih.  

• 6. naloga preverja zaznavo tempa. Testiranec dvakrat zapored sliši enako melodijo. Pri 

ponavljanju se lahko tempo melodije spremeni ali pa ostane enak. Naloga je sestavljena iz 

treh primerov.  

• Pri 7. in 8. nalogi test preverja prepoznavanje taktovskega načina. Testiranec sliši dve 

melodiji. Ugotoviti mora, ali je druga melodija v enakem, različnem ali kombiniranem 

taktovskem načinu glede na prvo. Pri 7. nalogi sta prva in druga melodija enaki, spreminja 

se le taktovski način, pri 8. nalogi pa gre za dve popolnoma različni melodiji, ki imata 

lahko enak, različen ali kombiniran taktovski način. Nalogi sta sestavljeni vsaka iz treh 

primerov. 

 



Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 
otrok v 2. triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

47 

 

Testiranec pozorno posluša predvajane zvočne posnetke in svoje odgovore zabeleži na 

delovnem listu. Naloge so izbirnega tipa, tako da jih učenci rešujejo zgolj z obkroževanjem. 

 

Individualni del testa je sestavljen iz štirih nalog: 

• Pri 1. nalogi sem šest različnih kozarcev napolnila z različno količino vode. Naloga 

testirancev je bila, da so kozarce razporedili glede na višino tona, ki ga je posamezni 

kozarec oddajal, od najnižjega do najvišjega. 

• Pri 2. nalogi je testiranec moral zapeti pesem »Barčica«. Pri tem se je ocenjevalo 

njegovo tonalno stabilnost, ritmično in melodično pravilnost ter pevsko izreko. 

• Pri 3. nalogi sem preverjala izvirnost instrumentalne igre testirancev. Njihova naloga 

je bila ustvariti primerno ritmično spremljavo s ploskanjem za pesem »Barčica«. Pri 

tem sem preverjala točnost izvajanja ritma in izvajalsko spretnost. 

• Pri 4. nalogi sem preverjala pevsko ustvarjalnost testiranca. Le-ta je dobil napisano 

rimo avtorice Mire Voglar. Njegova naloga je bila rimo uglasbiti in jo zapeti skupaj z 

izmišljeno melodijo. Kriteriji preverjanja pevske ustvarjalnosti so vključevali izvirnost 

melodije in skladnost z ritmom besedila. 

 

Vsakega testiranca sem pri individualnem testiranju tudi posnela. Na podlagi posnetkov je 

kasneje šest zunanjih ocenjevalcev podalo svojo oceno. Pri ocenjevanju so si pomagali z 

ocenjevalnimi listi. 

6.3 VZOREC 

Glede na namen in cilje raziskave sem se pri oblikovanju vzorca osredotočila na tri ciljne 

skupine: 

• učence 4. in 5. razreda osnovne šole, 

• njihove starše in 

• učitelje razrednega pouka. 
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Tabela 1: Vzorec – učenci 

    

Razred 
Skupaj 

4. 5. 

Spol 

Moški 
f 1 5 6 

% 3,45 % 17,24 % 20,69 % 

Ženski 
f 9 14 23 

% 31,03 % 48,28 % 79,31 % 

 

V empirični raziskavi je sodelovalo 6 učencev iz 4. razreda, 23 učencev iz 5. razreda, 29 

staršev in 8 učiteljev razrednega pouka. Raziskavo sem izvedla na eni od osnovnih šol v 

gorenjski regiji. 

6.4  MERSKI INSTRUMENTI 

V raziskavi sem uporabila štiri različne instrumente zbiranja podatkov.  

Za učence sem sestavila preizkus glasbenih sposobnosti, ki sem ga priredila po Gordon 

(1998), Brložnik (2007) in Sicherl-Kafol (1999). Preizkus glasbenih sposobnosti je namenjen 

preverjanju nadarjenosti učencev za pozorno poslušanje, zaznavanje tonskih višin in trajanj, 

ritmično in melodično avdiacijo, občutljivost za tempo in metrum, pevsko ustvarjalnost ter 

ustvarjanje ritmičnih in melodičnih vsebin. Vse naloge v preizkusu so temeljile na zvočnih 

posnetkih, ki sem jih samostojno posnela. Veljavnost in zanesljivost instrumenta sem 

predhodno preverila na manjšem vzorcu. Ugotovljene pomanjkljivosti sem upoštevala pri 

eksperimentalnem testiranju vzorca (npr. več dovoljenega časa za samostojno glasbeno 

ustvarjanje).  

 

Preizkusu je bil priložen tudi vprašalnik za učence, ki vsebuje kombiniran tip vprašanj. 

Vprašanja so zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja se nanašajo na glasbeni interes učencev. 

 

Vprašalnik za starše vsebuje kombiniran tip vprašanj, vprašanja zaprtega in odprtega tipa. 

Razdeljen je na tri dele. V prvem delu se vprašanja nanašajo na glasbeno izobrazbo, interese 

in udejstvovanja njihovega otroka. Drugi del je namenjen materi, tretji pa očetu testiranega 
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učenca. Vprašanja se nanašajo na njuno glasbeno izobrazbo ter interese za glasbeno 

udejstvovanje. 

 

Vprašalnik za učitelje vsebuje kombiniran tip vprašanj, vprašanja zaprtega in odprtega tipa. 

Vprašanja preverjajo njihov način prepoznavanja glasbeno nadarjenih učencev in način dela z 

glasbeno nadarjenimi učenci. 

 

Na podlagi vseh štirih merskih inštrumentov sem si zastavila pet raziskovalnih vprašanj, ki 

sem jih različno točkovala in vrednotila. 

Da bi odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje (vpliv socialno-kulturnega okolja na 

glasbeno nadarjenost), sem primerjala število doseženih točk pri testih glasbenih sposobnosti 

in znanj posameznega učenca z odgovori staršev na naslednja vprašanja: 

• Se v vaši družini še kdo drug, poleg vašega otroka, ukvarja z glasbo? 

• Si pogosto prepevate razne melodije? 

• Radi pojete v družbi? 

• Ste že kdaj imeli glasbeni nastop pred publiko? 

• Radi poslušate glasbo? 

• Znate peti večglasno? 

• Imate dober občutek za ritem? 

• Znate v ritmu igrati na različna ritmična glasbila? 

• Znate igrati na kakšen inštrument? 

• Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 

- Kako pogosto ga igrate? 

• Ali radi plešete oz. se gibljete v ritmu glasbe? 

• Ali obiskujete pevski zbor? 

• Ali obiskujete druge pevske dejavnosti? 

 

Na vsa vprašanja (razen na prvega) sta mati in oče testiranega otroka odgovarjala ločeno, tako 

da sem dobila odgovore vsakega posebej in s tem realnejšo sliko glasbenega udejstvovanja 

učenčevih staršev. Odgovore staršev sem točkovala z 0 točkami za negativen odgovor (NE) in 

z 1 točko za pozitiven odgovor (DA). Drugače sem točkovala le vprašanje, kako pogosto 

igrajo inštrument, in sicer po naslednjih kriterijih: 
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0 točk – Ne igram nobenega inštrumenta. 

1 točka – Znam igrati, vendar ga ne igram nikoli. 

2 točki – Znam igrati, vendar ga igram zelo redko. 

3 točke – Igram ga občasno. 

4 točke – Igram ga enkrat tedensko. 

5 točk – Igram ga skoraj vsak dan. 

 

Pri raziskovanju vpliva dodatne glasbene izobrazbe na rezultate testiranja sem se osredotočila 

na naslednja vprašanja, ki sem jih zastavila staršem: 

• Ali vaš otrok obiskuje glasbeno šolo? 

• Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 

- Kateri inštrument igra? 

- Koliko let ga igra? 

• Ali vaš otrok obiskuje pevski zbor? 

• Ali vaš otrok obiskuje druge pevske dejavnosti? 

• Ali vaš otrok obiskuje kakšen inštrumentalni krožek? 

 

Točkovala sem jih po naslednjem kriteriju: 

Tabela 2: Točkovanje – vpliv dodatne glasbene izobrazbe 

Ali vaš otrok obiskuje glasbeno šolo? 

DA 2 točki 

NE 0 točk 

Ali vaš otrok obiskuje pevski zbor? 

DA 1 točka 

NE 0 točk 

Ali vaš otrok obiskuje druge pevske dejavnosti? 

DA 1 točka 

NE 0 točk 

Ali vaš otrok obiskuje kakšen inštrumentalni krožek? 

DA 1 točka 

NE 0 točk 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ali učitelji izvajajo teste za prepoznavanje glasbene 

nadarjenosti in s katerimi težavami se pri tem soočajo, sem analizirala odgovore na vprašanji 

»Ali uporabljate kakšne teste za prepoznavanje glasbene nadarjenosti otrok?« ter »Ali imate 

težave pri odkrivanju glasbeno nadarjenih otrok?« iz vprašalnika za učitelje.  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju, ali učitelji prirejajo glasbeno pedagoško delo za 

glasbeno nadarjene otroke, sem analizirala odgovore na naslednja vprašanja: 

• Ali pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci sodelujete tudi z drugimi pedagoškimi 

kadri? Katerimi? 

• Katere dejavnosti najpogosteje uporabljate za motivacijo potencialno nadarjenih 

učencev? 

• S katerimi težavami se pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci največkrat spopadate? 

• Kaj je po vašem mnenju prednost zgodnjega odkrivanja glasbeno nadarjenih učencev? 

 

Za ugotavljanje odgovorov na peto raziskovalno vprašanje, ali so glasbeno nadarjeni učenci 

bolj motivirani za glasbene dejavnosti kot ostali učenci, sem sestavila kratek vprašalnik, ki so 

ga učenci izpolnili pred testiranjem. Upoštevala sem odgovore v spodaj prikazani tabeli, kjer 

so učenci navedli svoj interes za različne glasbene dejavnosti. 

 

Tabela 3: Vprašalnik za učence – glasbeni interesi 

Ustrezno označi. 

1 = sploh ne drži   3 = deloma drži   5 = povsem drži 

2 = večinoma ne drži  4 = večinoma drži  

  1 2 3 4 5 

Pri urah glasbene vzgoje se počutim zelo dobro.           

Zelo rad/a pojem.           

Zelo rad/a igram na inštrumente.           

Zelo rad/a poslušam glasbo.           

Zelo rad/a plešem.           

Rad/a si izmišljujem nove melodije.           

Znam našteti nekaj glasbenih zvrsti in jih opisati.           

Znam zelo veliko pesmi na pamet.           
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6.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Testiranje učencev in izpolnjevanje vprašalnikov za učitelje in starše je bilo izvedeno aprila 

2013.  

Pred izvedbo testiranja sem se za dovoljenje dogovorila z ravnateljem izbrane osnovne šole. 

Učencem 4. in 5. razreda sem razdelila vprašalnike za starše, ki so vsebovali tudi pisno 

dovoljenje za testiranje njihovih otrok. Testiranje učencev sem po dogovoru z 

razredničarkama izvedla ločeno v 4. in 5. razredu. Skupinski del testiranja je potekal eno 

šolsko uro. Individualni del testiranja sem zaradi velikega števila otrok izvedla v dveh delih 

(testiranje je potekalo dva dni). Odziv učencev na testiranje je bil zelo pozitiven in so v 

raziskavi z veseljem sodelovali. Po koncu testiranja sem razdelila še vprašalnike, namenjene 

učiteljem razrednega pouka. Tudi ti so se v večini pozitivno odzvali nanje in jih brez težav 

izpolnili. 

6.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Uporabila sem kvantitativno raziskovalno paradigmo. Zanjo je značilno kvantitativno 

(količinsko) analiziranje s pomočjo raznih statističnih in drugih metod. Podatke sem obdelala 

s programom Microsoft Excel. Rezultati so prikazani v tabelah in grafih, s pomočjo katerih 

sem interpretirala odgovore na raziskovalna vprašanja. 
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7 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

7.1 VPLIV SOCIALNO-KULTURNEGA OKOLJA NA GLASBENO 
NADARJENOST 

Armstrong (2000) meni, da se prirojena genialnost polno izrazi šele v socialnem okolju, ki 

nanjo močno vpliva, bodisi v pozitivnem bodisi v negativnem smislu. Otroci se nezavedno 

učijo s tem, ko podzavestno opazujejo odrasle okoli sebe. Navedeno izhodišče sem preverjala 

z vprašalnikom za starše, ki sem ga točkovala in analizirala skupaj z rezultati preizkusa 

glasbenih sposobnosti učencev. 

S seštevkom točk učencev in njihovih staršev sem dobila rezultate navedene v tabeli 4: 

Tabela 4: Vpliv socialno-kulturnega okolja na glasbeno nadarjenost 

ŠT. 
UČENCA 

RAZRED 
Št. doseženih točk pri 
preizkusu glasbenih 

sposobnosti 
f% 

Št. doseženih točk – 
 starši 

f% 

1 5. 68 86,07 12 36,36 

2 5. 67 84,81 21 63,64 

3 5. 67 84,81 19 57,58 

4 5. 66 83,54 19 57,58 

5 5. 65 82,28 23 69,7 

6 5. 65 82,28 21 63,64 

7 5. 64 81,01 9 27,27 

8 5. 64 81,01 9 27,27 

9 4. 64 81,01 10 30,3 

10 5. 62 78,48 13 39,39 

11 5. 61 77,22 12 36,36 

12 5. 61 77,22 1 3,03 

13 5. 61 77,22 13 39,39 

14 5. 61 77,22 15 45,45 

15 5. 60 75,95 1 3,03 

16 5. 59 74,68 8 24,24 

17 5. 58 73,42 5 15,15 

18 5. 58 73,42 3 9,09 

19 5. 57 72,15 9 27,27 
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20 4. 57 72,15 17 51,52 

21 5. 56 70,89 6 18,18 

22 5. 55 69,62 13 39,39 

23 5. 55 69,62 8 24,24 

24 4. 54 68,35 7 21,21 

25 5. 53 67,09 15 45,45 

26 4. 53 67,09 12 36,36 

27 4. 49 62,03 14 42,42 

28 4. 48 60,76 20 60,61 

29 5. 46 58,23 7 21,21 

 

Graf 1: Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 

 

Iz grafa 1 lahko razberemo, da ima večina otrok, ki so na preizkusu glasbenih sposobnosti 

dosegli najboljše rezultate (so pokazali visoko stopnjo razvoja različnih glasbenih 

sposobnosti), doma spodbudno okolje, kar pomeni, da imajo tudi njihovi starši radi glasbo in 
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se z njo tudi ukvarjajo na različne načine. Vendar pa lahko v grafu vidimo tudi dve izjemi in 

sicer učenko pod številko 1 in učenca pod številko 28. Prva učenka je pri testih glasbenih 

sposobnosti dosegla zelo dobre rezultate, kljub temu da se njeni starši z glasbo ne ukvarjajo. 

V vprašalniku sta oba starša sicer navedla, da imata rada glasbo, da si večkrat prepevata in 

pojeta v družbi, a sem se kljub temu odločila, da starša povprašam, kdo je deklico navdušil in 

spodbujal pri igranju inštrumenta. Dobila sem zanimiv odgovor, da je deklico za glasbo 

navdušila gospa, ki jo je od ranega otroštva imela v varstvu in pri kateri je še danes zelo 

velikokrat. Ta gospa je bila v mladosti poklicna pevka, kot pianistka pa je zaključila tudi 

srednjo glasbeno šolo. Zaradi tega lahko zaključim, da je imela deklica spodbudno socialno-

kulturno okolje.  

 

Pri dečku pod številko 28 sem ugotovila, da je oče poklicni glasbenik in se z glasbo ukvarja 

skoraj vsak dan. V vprašalniku za učence pa je deček navedel naslednje odgovore: 

Tabela 5: Zainteresiranost učenca za glasbene dejavnosti 

1 = sploh ne drži   4 = večinoma drži 

2 = večinoma ne drži  5 = povsem drži 

3 = deloma drži 

 

Iz odgovorov učenca v tabeli 5 lahko razberemo, da mu glasba ni tako blizu kot njegovim 

staršem. Deček sicer hodi v glasbeno šolo in igra harmoniko. Kasneje sem ga vprašala še, 

  1 2 3 4 5 

Pri urah glasbene vzgoje se počutim zelo dobro.       X     

Zelo rad/a pojem.     X        

Zelo rad/a igram na inštrumente.     X       

Zelo rad/a poslušam glasbo.       X     

Zelo rad/a plešem.       X     

Rad/a si izmišljujem nove melodije.   X         

Znam našteti nekaj glasbenih zvrsti in jih opisati.         X   

Znam zelo veliko pesmi na pamet.     X       
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zakaj se je odločil za igranje harmonike in kaj mu je pri tem najbolj všeč. Odgovoril je, da mu 

je igranje harmonike predlagal oče, na vprašanje kaj mu je pri tem najbolj všeč, pa ni vedel 

odgovora. Iz vsega navedenega lahko sklepam, da so pričakovanja staršev previsoka in da je 

dečkova morebitna nadarjenost za glasbo zatrta zaradi prevelikega pritiska. 

Skladno z ugotovitvami avtorjev Ferbežar, Težak in Korez (2008) in na podlagi zbranih 

podatkov menim, da v razvoju nadarjenosti dosežejo največji uspeh in napredek tisti otroci, ki 

imajo v družini ugodno čustveno podporo staršev, torej ozračje varnosti brez bojazni, skrbi in 

konfliktov. To pomeni, da socialno-kulturno okolje na razvoj glasbene nadarjenosti vpliva v 

zelo veliki meri, lahko v pozitivnem ali pa v negativnem smislu. To pomeni, da pozitivno 

okolje glasbeno nadarjenost spodbudi, negativno okolje pa prepreči njen celostni razvoj. 

7.2 VPLIV DODATNE GLASBENE IZOBRAZBE NA REZULTATE 
TESTIRANJA 

Na razvoj nadarjenosti ne vplivata le dednost in socialno okolje, temveč tudi kulturno okolje, 

v katerem otrok odrašča. Nadarjeni učenci imajo možnost, da skozi različne zunajšolske 

dejavnosti razvijajo svoje znanje, spretnosti in sposobnosti. Zanimalo me je, v kolikšni meri 

dodatna glasbena izobrazba vpliva na rezultate preizkusa oz. ali imajo učenci, ki se dodatno 

glasbeno izobražujejo bolje razvite glasbene sposobnosti. 

Pri analiziranju vprašalnikov za starše, pri čemer sem upoštevala le vprašanja, ki se nanašajo 

na dodatno glasbeno izobraževanje učencev, sem dobila rezultate prikazane v tabeli 6: 

Tabela 6: Vpliv dodatne glasbene izobrazbe 

Št. učenca RAZRED 

Število 
doseženih 

točk pri 
preizkusu 
glasbenih 

sposobnosti 

f%   
Ali otrok igra 

na kakšen 
inštrument? 

Kateri in koliko 
časa? 

Ali otrok 
obiskuje 
pevski 
zbor? 

Ali otrok 
obiskuje druge 

pevske 
dejavnosti ali 

instrumentalni 
krožek? 

Število točk - 
dodatno 
glasbeno 

izobraževanje 

f% 

1 5. 68 86,07   2 flavta - 2 leti 1 0 3 75 

2 5. 67 84,81   2 kitara - 4 leta 0 0 2 50 

3 5. 67 84,81   0   1 0 1 25 

4 5. 66 83,54   2 klavir - 3 leta 1 0 3 75 

5 5. 65 82,28   2 violina - 3 leta 0 0 2 50 

6 5. 65 82,28   2 kitara - 2 leti 1 0 2 50 

7 5. 64 81,01   2 klavir - 4 leta 1 0 2 50 



Antolin, P. (2014). Vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj glasbene nadarjenosti 
otrok v 2. triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

57 

 

8 5. 64 81,01   2 kitara - 2 leti 0 0 2 50 

9 4. 64 81,01   2 flavta - 2 leti 1 1 2 50 

10 5. 62 78,48   2 keyboard - 4 leta 0 0 2 50 

11 5. 61 77,22   0   0 0 0 0 

12 5. 61 77,22   2 klavir - 2 leti 1 0 2 50 

13 5. 61 77,22   2 violončelo - 4 leta 0 0 2 50 

14 5. 61 77,22   0   0 0 0 0 

15 5. 60 75,95   0   0 0 0 0 

16 5. 59 74,68   2 kitara - 1/2 leta 0 0 2 50 

17 5. 58 73,42   0   1 0 1 25 

18 5. 58 73,42   0   1 0 1 25 

19 5. 57 72,15   0   1 0 1 25 

20 4. 57 72,15   0   0 0 0 0 

21 5. 56 70,89   0   1 0 1 25 

22 5. 55 69,62   0   0 0 0 0 

23 5. 55 69,62   0   0 0 0 0 

24 4. 54 68,35   0   0 0 0 0 

25 5. 53 67,09   0   0 0 0 0 

26 4. 53 67,09   0   0 0 0 0 

27 4. 49 62,03   2 flavta - 1/2 leta 0 0 2 50 

28 4. 48 60,76   2 harmonika - 2 leti 0 0 2 50 

29 5. 46 58,23   0   0 0 0 0 
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Graf 2: Vpliv dodatne glasbene izobrazbe na rezultate testiranja 

 

Iz tabele 6 in grafa 2 lahko razberemo, da so učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo razvrščeni v 

zgornjo polovico učencev, ki so pri preizkusu glasbenih sposobnosti dosegli najboljše 

rezultate. Torej so učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo v večini primerov dosegli boljše 

rezultate od učencev, ki glasbene šole ne obiskujejo. Izjeme so učenec pod številko 16, 

učenka pod številko 27 ter učenec pod številko 28. Prva dva sta se pri preizkusu glasbenih 

sposobnosti odrezala slabše, kljub temu da obiskujeta glasbeno šolo, a bi to lahko pripisali 

dejstvu, da sta z učenjem inštrumenta začela šele nekaj mesecev pred testiranjem, zato je 

vpliv na razvoj glasbenih sposobnosti precej manjši kot pri ostalih učencih. Skladno s 

prejšnjimi ugotovitvami je glasbeno šolanje učenca pod številko 28 bolj želeno s strani staršev 

kot s strani učenca samega, zato so njegovi rezultati pri preizkusu glasbenih sposobnosti zelo 

nizko na lestvici vseh učencev skupaj. 

 

Svoje ugotovitve sem dodatno podkrepila s t-testom, v okviru katerega sem si zastavila dve 

ničelni hipotezi: 

H01: Med učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo in tistimi, ki je ne, ni večjih statističnih razlik. 

H02: Med učenci, ki obiskujejo pevski zbor in tistimi, ki ga ne, ni večjih statističnih razlik. 
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Drugih pevskih dejavnosti in inštrumentalnih krožkov v analizo rezultatov nisem vključila, saj 

je bil v mojem vzorcu le en učenec, ki obiskuje inštrumentalni krožek, zato analiza ne bi bila 

variabilna. 

 

Dobila sem naslednje rezultate: 

Tabela 7: Analiza rezultatov učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo, in tistih, ki je ne 

Rezultati preizkusa 

glasbenih 

sposobnosti 

Učenec obiskuje glasbeno šolo Učenec ne obiskuje glasbene šole 

68 67 

67 61 

66 61 

65 60 

65 58 

64 58 

64 57 

64 57 

62 56 

61 55 

61 55 

59 54 

49 53 

48 53 

 46 

  

N= 14 15 

AVERAGE= 61,64285714 56,73333333 

STDEV= 6,084117316 4,72783047 

  

  t = 0,02 
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Tabela 8: Analiza rezultatov učencev, ki obiskujejo pevski zbor, in tistih, ki ga ne 

Rezultati preizkusa 

glasbenih 

sposobnosti 

Učenec obiskuje pevski zbor Učenec ne obiskuje pevskega zbora 

68 67 

67 65 

66 64 

65 62 

64 61 

64 61 

61 61 

58 60 

58 59 

57 57 

56 55 

  55 

  54 

  53 

  53 

  49 

  48 

  46 

  

N= 11 18 

AVERAGE= 62,18181818 57,22222222 

STDEV= 4,331701324 6,005444153 

  

t = 0,02 

 

Na podlagi rezultatov analize sem obe ničelni hipotezi ovrgla, kar pomeni, da med učenci, ki 

obiskujejo glasbeno šolo, in tistimi, ki je ne ter med učenci, ki obiskujejo pevski zbor, in 

tistimi, ki ga ne, obstajajo statistične razlike. To pomeni, da tako obiskovanje glasbene šole 

kot pevskega zbora vpliva na rezultate preizkusa glasbenih sposobnosti. 

 

Učenci, ki obiskujejo pevski zbor, druge pevske ali glasbene dejavnosti, so razvrščeni med 

75% najboljših rezultatov testiranja, kar pomeni, da je vpliv pevskega zbora na rezultate  

testiranja zelo majhen. 

 

Glede na pridobljene rezultate menim, da dodatno glasbeno izobraževanje vpliva na rezultate 

testiranja glasbenih sposobnosti. Največji vpliv pri tem ima dodatno izobraževanje v glasbeni 

šoli, pevski zbor in druge glasbene dejavnosti pa imajo manjši vpliv na rezultate. 
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7.3  ALI UČITELJI IZVAJAJO TESTE ZA PREPOZNAVANJE 
GLASBENE NADARJENOSTI IN S KATERIMI TEŽAVAMI SE PRI 
TEM SOOČAJO? 

Na vprašanje »Ali uporabljate kakšne teste za prepoznavanje glasbene nadarjenosti otrok?« je 

negativno odgovorilo vseh 8 učiteljev razrednega pouka vključenih v raziskavo. Vsi, razen 

ene učiteljice, so v vprašalniku navedli tudi, da s prepoznavanjem glasbeno nadarjenih 

učencev nimajo težav. Glasbeno nadarjene učence prepoznajo predvsem na podlagi razvitosti 

ritmičnega in melodičnega posluha, spretnosti pri igranju na različne inštrumente, glasbene 

ustvarjalnosti in gibalnega odzivanja. Učiteljica, ki je navedla, da ima pri prepoznavanju 

glasbeno nadarjenih otrok težave, je to utemeljila s trditvijo »da otrok lepo poje, je včasih 

lahko zavajajoče dejstvo, saj »lepo petje« še ne pomeni, da je otrok glasbeno nadarjen«. To bi 

lahko pripisali dejstvu, da razvita pevska sposobnost ni dovolj za glasbeno nadarjenost, če 

hkrati niso razvite tudi druge glasbene sposobnosti, ki v medsebojni interakciji tvorijo 

glasbeno nadarjenega učenca. 

 

V tabeli 9 so navedeni odgovori učiteljev na vprašanje »Po katerih lastnostih prepoznate 

glasbeno nadarjenega učenca?«. 

Tabela 9: Učitelji – prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev 

 Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev f f% 

razvit melodični in ritmični posluh 5 26,3 

občutek za instrumentalno spremljavo 3 15,7 

glasbene "izmišljarije" 5 26,3 

hitro dojemanje glasbenih vsebin 2 10,5 

gibalno odzivanje na glasbo 1 5,3 

zanimanje za glasbo 1 5,3 

veselje do petja 1 5,3 

razvit glasbeni spomin (za besedila in melodije) 1 5,3 

SKUPAJ 19 100 
 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo (2011) je navedeno, da učencem glede na zmožnosti in 

druge posebnosti prilagajamo pouk (notranja diferenciacija) glasbene vzgoje tako v fazah 

načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Pri tem naj bi 

bili tudi pozorni na glasbeno nadarjene učence, a je težava v tem, da takšno delo oz. 

diferenciacija za nadarjene ni specifično opredeljena, zato je veliko učiteljev ne upošteva. 
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Ravno zaradi tega bi morali vzgojitelji in učitelji zavestno posvečati več pozornosti 

identificiranju glasbeno nadarjenih otrok ter njihovemu razvoju. V raziskavi sem ugotovila, 

da učitelji prepoznavanju glasbeno nadarjenih otrok ne posvečajo velike pozornosti. Zanašajo 

se na lastno presojo o tem, kateri otrok je nadarjen in kateri ne, kljub temu da se je v praksi že 

večkrat izkazalo, da na tak način učitelji odkrijejo le malo resnično nadarjenih. Večkrat se pri 

identifikaciji celo zmotijo, saj to kar je navedla ena od anketiranih učiteljic, da otrok lepo 

poje, še ne pomeni, da je glasbeno nadarjen. Da bi se takšen pristop spremenil, bi morali 

učiteljem omogočiti dodatno izobraževanje na temo glasbeno nadarjenih otrok, otrokom pa bi 

morali nuditi več kot le glasbeni pouk v šoli, sodelovanje v pevskem zboru in dodatno 

izobraževanje v glasbeni šoli. Nuditi bi jim morali posebne programe za glasbeno nadarjene 

otroke. 

7.4 ALI UČITELJI PRIREJAJO GLASBENO PEDAGOŠKO DELO ZA 
GLASBENO NADARJENE OTROKE? 

Na vprašanje, ali pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci sodelujejo tudi z drugimi 

pedagoškimi kadri, je sedem učiteljev odgovorilo negativno, le ena od učiteljic pri delu 

sodeluje tudi z učiteljico glasbe in svetovalno delavko. Za motivacijo potencialno nadarjenih 

učencev uporabljajo naslednje dejavnosti: 

 

Tabela 10: Učitelji – prirejanje glasbeno pedagoškega dela 

 Prirejanje glasbeno pedagoškega dela f f% 
pomoč vrstnikom 2 11,1 

vodenje upevalnih vaj, dirigiranje 3 16,7 

petje zahtevnejših pesmi 2 11,1 

izmišljanje ritmičnih spremljav 2 11,1 

izmišljanje melodij za dano besedilo 
2 11,1 

izmišljanje plesne koreografije 2 11,1 

skladanje pesmi 2 11,1 

glasbeno-didaktične igre 2 11,1 

nastopi pred celim razredom 1 5,6 

SKUPAJ 18 100 
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Pri tem se soočajo z naslednjimi težavami: 

Tabela 11: Učitelji – težave pri odkrivanju glasbeno nadarjenih učencev 

 Težave pri odkrivanju glasbeno nadarjenih učencev f f% 

premalo časa (premalo ur glasbe) 2 25 

zdi se jim, da so otroci že dovolj glasbeno zaposleni pri dodatnih 
glasbenih dejavnostih (glasbena šola, plesni tečaj ...) 

1 12,5 

nekateri učenci se pri uri dolgočasijo in se neprimerno vedejo do 
glasbeno manj sposobnih otrok 

2 25 

učenci imajo premalo glasbenih izzivov, saj so preveč zaposleni na 
drugih področjih 

1 12,5 

pomanjkanje znanja o tem, kako jih motivirati in ustrezno zaposliti 
2 25 

SKUPAJ 8 100 

 

Se pa zavedajo naslednjih prednosti zgodnjega odkrivanja glasbeno nadarjenih učencev: 

Tabela 12: Učitelji – prednosti zgodnjega odkrivanja 

 Prednosti zgodnjega odkrivanja glasbene nadarjenosti f f% 

razvoj otrokovih glasbenih sposobnosti 5 41,7 

pravilno usmerjanje otroka na glasbenem področju 
5 41,7 

spodbuda za obisk glasbene šole 1 8,3 

svetovanje staršem za pravilno usmerjanje otroka 
1 8,3 

SKUPAJ 12 100 
 

Iz danih odgovorov lahko zaključim, da učitelji le deloma prirejajo glasbeno pedagoško delo. 

To pomeni, da dela z glasbeno nadarjenimi otroki ne predvidijo vnaprej, temveč se sproti 

prilagajajo tako, da jim nalagajo dodatne zadolžitve (kot na primer pomoč sošolcem, 

nastopanje pred celim razredom, izmišljanje melodije in ritma za dano besedilo ...). Pri tem se 

pokaže, da je glasbena nadarjenost še vedno v ozadju v primerjavi z drugimi vrstami 

nadarjenosti (npr. jezikovno in logično-matematično), za katere učitelji prirejajo pedagoško 

delo v obliki diferenciacije pouka in dodatne strokovne pomoči. Kot pravi H. Motte-Haber 

(1990), nihče ne bi maral veljati za neumnega, hkrati pa sploh ni težko priznati, da smo 

nemuzikalni. To pove zelo veliko o družbenem vrednotenju določene sposobnosti. 
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7.5 ALI SO GLASBENO NADARJENI UČENCI BOLJ MOTIVIRANI 
ZA GLASBENE DEJAVNOSTI KOT OSTALI UČENCI? 

Ponavadi ljudje najraje počnemo tisto v čemer smo dobri, zato me je zanimalo v kolikšni meri 

glasbena nadarjenost vpliva na motivacijo za glasbene dejavnosti.  

Pri analizi vprašalnika za učence o njihovih glasbenih interesih sem dobila rezultate prikazane 

v tabeli 13 in grafu 3. 

Tabela 13: Motiviranost glasbeno nadarjenih učencev za glasbene dejavnosti 

Št. 
učenca 

RAZRE
D 

Število doseženih točk pri 
preizkusu glasbenih 

sposobnosti 
f% 

 

Št. točk - vprašanja o 
glasbenih interesih 

f% 

      

1 5. 68 86,07 35 87,5 

2 5. 67 84,81 35 87,5 

3 5. 67 84,81 29 72,5 

4 5. 66 83,54 36 90 

5 5. 65 82,28 36 90 

6 5. 65 82,28 36 90 

7 5. 64 81,01 38 95 

8 5. 64 81,01 25 62,5 

9 4. 64 81,01 33 82,5 

10 5. 62 78,48 28 70 

11 5. 61 77,22 31 77,5 

12 5. 61 77,22 38 95 

13 5. 61 77,22 33 82,5 

14 5. 61 77,22 28 70 

15 5. 60 75,95 19 47,5 

16 5. 59 74,68 23 57,5 

17 5. 58 73,42 37 92,5 

18 5. 58 73,42 24 60 

19 5. 57 72,15 36 90 

20 4. 57 72,15 36 90 

21 5. 56 70,89 32 80 

22 5. 55 69,62 32 80 

23 5. 55 69,62 22 55 

24 4. 54 68,35 34 85 

25 5. 53 67,09 23 57,5 
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26 4. 53 67,09 30 75 

27 4. 49 62,03 37 92,5 

28 4. 48 60,76 21 52,5 

29 5. 46 58,23 21 52,5 

 

Graf 3: Motiviranost nadarjenih za glasbene dejavnosti 

Iz tabele 13 in grafa 3 lahko razberemo, da so interesi otrok za glasbene dejavnosti zelo 

raznoliki ne glede na stopnjo glasbene nadarjenosti. Zato lahko povzamem, da glasbena 

nadarjenost ne vpliva na interes za posamezne glasbene dejavnosti. 

Rezultate sem za boljšo predstavo uredila v frekvenčno porazdelitev grupirnih vrednosti 

spremenljivke. V tabeli 14 so grupirane vrednosti 10 % učencev, ki so na preizkusu glasbenih 

sposobnosti dosegli najboljše rezultate, v tabeli 15 pa so grupirane vrednosti vseh ostalih 

učencev. 

Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev – glasbeno nadarjeni 

Vrednost f 

19–23 0 

24–28 0 

29–33 1 

34–38 2 
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev – ostali učenci 

Vrednost f 

19–23 6 

24–28 4 

29–33 6 

34–38 10 

 

Iz obeh frekvenčnih porazdelitev je razvidno, da so glasbeno nadarjeni učenci zainteresirani 

za glasbene dejavnosti, ostali učenci pa imajo zelo različne interese. Iz tega lahko zaključim, 

da glasbena nadarjenost vpliva, ni pa ključnega pomena za interes učencev za glasbene 

dejavnosti, saj tudi nekateri glasbeno nenadarjeni učenci kažejo visoko stopnjo interesa za 

glasbene dejavnosti.  

 

O. Denac (2012) meni, da se moramo kljub velikemu pomenu, ki ga ima glasba v življenju 

posameznika in družbe, zavedati, da se je odnos do glasbene vzgoje v zadnjih letih močno 

spremenil. »Danes ni več samoumevno, da otroci z veseljem pojejo, igrajo in ustvarjajo. 

Vzroke lahko iščemo v množici akustičnih dražljajev (zvočno okolje, avdiovizualna sredstva), 

kar povzroča pasiven odnos do glasbenih dejavnosti in v zapostavljenosti pomena otrokovega 

estetskega razvoja, ki se v pedagoški teoriji in praksi izraža v površnem odnosu do 

umetnostnih področij, v njenih stereotipnih modelih ali celo v odsotnosti tovrstne 

komunikacije« (prav tam, 2012, str. 5). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo so vsebine določene le okvirno in dopuščajo 

konkretizacijo učitelju, kar je lahko za ustvarjalnega učitelja prednost, za tistega, ki mu glasba 

ni blizu, pa slabost. V množici akustičnih dražljajev iz okolja je naloga učitelja, da glasbeno 

vzgojo učencem približa, hkrati pa poišče povezave med klasično in popularno glasbo, za 

katero se navdušujejo učenci. Učitelji bi potrebovali dodatna izobraževanja in spodbude, da bi 

pri urah glasbe postali bolj ustvarjalni, saj so dobri učitelji glasbe po mojih izkušnjah zelo 

redki. Čar glasbe vsekakor ni njena teorija, temveč občutenja, ki jih ob njej doživljamo in 

menim, da se tega še vedno zaveda premalo učiteljev. Učitelji lahko s svojo ustvarjalnostjo v 

veliki meri vplivajo na interes učencev za glasbene vsebine. 
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8 ZAKLJUČEK 

V svojem raziskovalnem delu sem preučevala vpliv socialno-kulturnega okolja na razvoj 

glasbenih sposobnosti učencev v 2. triletju osnovne šole. Na podlagi raziskovalnih vprašanj 

sem v raziskavi pridobila sledeče ugotovitve.  

Raziskovanje in prepoznavanje glasbeno nadarjenih otrok je strokovno zelo zahteven ter 

obsežen postopek, ki pa nam lahko močno olajša delo z nadarjenimi. S testi glasbenih 

sposobnosti lahko učitelji ugotovijo, katere glasbene sposobnosti imajo učenci bolj razvite in 

v nadaljnjem pedagoškem procesu svojo pozornost usmerijo na razvijanje tistih sposobnosti, 

ki so pri učencih manj razvite. 

Preizkus, ki sem ga priredila in sestavila, je namenjen učiteljem za uporabo in pomoč pri 

prepoznavanju glasbeno nadarjenih učencev. Skupinski del preizkusa učiteljem vzame le eno 

šolsko uro časa, a z rezultati dobijo zelo nazorno sliko o glasbenih sposobnostih učencev. 

Individualno testiranje, ki sicer zahteva več časa, lahko vključimo v pouk med potekom 

glasbenih dejavnosti. Posameznega učenca učitelj sproti evidentira in vrednoti ter z njihovo 

pomočjo spremlja napredek učencev. 

Na prvo vprašanje, ali so učenci, ki imajo glasbene spodbude v širšem socialno-kulturnem 

okolju bolj glasbeno nadarjeni, sem dobila pritrdilen odgovor. Predvsem starši so tisti, ki na 

svojega otroka vplivajo v zelo veliki meri. Učenci, ki so pri preizkusu glasbenih sposobnosti 

dosegli najboljše rezultate, živijo v spodbudnem socialno-kulturnem okolju. Pri tem sem 

ugotovila, da ima pretirana spodbuda s strani staršev lahko tudi negativen vpliv na otrokove 

sposobnosti, saj s pretirano željo po glasbenem udejstvovanju otroku odvzamejo možnost, da 

bi v glasbi užival. 

Na drugo raziskovalno vprašanje, ali učenci, ki se dodatno glasbeno izobražujejo (pevski 

zbor, glasbena šola ali druge glasbene dejavnosti), dosegajo boljše rezultate pri testih 

glasbenih sposobnosti, sem dobila deloma pritrdilen odgovor. Učenci, ki obiskujejo glasbeno 

šolo, so na preizkusu glasbenih sposobnosti dosegli boljše rezultate, medtem ko so pevski 

zbor in druge glasbene dejavnosti na rezultate preizkusa vplivali le v majhni meri. Pri 

rezultatih je igralo pomembno vlogo tudi število let igranja na inštrument. Učenci, ki so v 

času testiranja glasbeno šolo obiskovali več kot dve leti, so pri testiranju dosegali boljše 

rezultate od ostalih učencev, medtem ko tisti, ki so z učenjem inštrumenta začeli šele pred 

nekaj meseci, niso bili med tistimi z najboljšimi rezultati. 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ali učitelji izvajajo teste za odkrivanje glasbene 

nadarjenosti in s kašnimi težavami se pri tem soočajo, sem ugotovila, da nobeden od učiteljev 

ne uporablja testov za odkrivanje glasbene nadarjenosti, temveč se zanašajo na lastno presojo 

o otrokovih sposobnostih. Glasbeno nadarjene učence odkrivajo predvsem na podlagi 

razvitosti ritmičnega in melodičnega posluha, spretnosti pri igranju na različne inštrumente, 

glasbene ustvarjalnosti in gibalnega odzivanja. Kljub temu da za odkrivanje glasbeno 

nadarjenih učitelji ne uporabljajo nikakršnih testov, trdijo, da pri prepoznavanju glasbeno 

nadarjenih učencev nimajo nikakršnih težav. 

Četrto raziskovalno vprašanje, ali učitelji prirejajo glasbeno pedagoško delo za glasbeno 

nadarjene otroke, bi lahko potrdila le deloma. Večinoma gre pri tem le za sprotno 

spodbujanje, kot so na primer glasbeno-didaktične igre, dodatne zadolžitve, pomoč sošolcem, 

možnost večje vključenosti v glasbene dejavnosti (izmišljanje ritma, melodije za dano 

besedilo). Diferenciacija ni vnaprej predvidena, kar pomeni, da se učitelji na ure z 

vključevanjem glasbeno nadarjenih ne pripravijo vnaprej, temveč si dejavnosti zamišljajo 

sproti. Pri tem se nekaterim učiteljem zdi celo nepotrebno, da bi vključili diferenciacijo, saj 

naj bi bili učenci že tako preveč glasbeno zaposleni zunaj šole. Nekateri se spopadajo tudi z 

neprimernim vedenjem glasbeno nadarjenih učencev med urami glasbe, kar je verjetno 

posledica zdolgočasenosti zaradi prelahke učne snovi. 

Na peto raziskovalno vprašanje, ali so glasbeno nadarjeni učenci bolj motivirani za glasbene 

dejavnosti kot ostali učenci, sem dobila negativen odgovor. Raziskava je pokazala, da niso 

glasbeno nadarjeni učenci nič bolj motivirani za glasbene dejavnost kot ostali učenci, saj so 

interesi ne glede na rezultate testiranja zelo raznoliki. 

Na podlagi rezultatov, pridobljenih v raziskavi, sem ugotovila, da je raziskovanje in 

prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev zelo zahtevno in obsežno. Na razvoj glasbene 

nadarjenosti vpliva cela vrsta dejavnikov, predvsem iz socialno-kulturnega okolja. Menim, da 

so predvsem starši tisti, ki oblikujejo svojega otroka in imajo velik vpliv pri razvoju glasbene 

nadarjenosti svojih otrok. Kasneje se staršem pridružijo tudi vzgojitelji in učitelji, ki lahko 

odigrajo ključno vlogo pri prepoznavanju in spodbujanju nadarjenih učencev. Na podlagi 

raziskave ugotavljam, da so testi glasbenih sposobnosti odličen način za prepoznavanje 

glasbeno nadarjenih učencev. Z njihovo uporabo lahko vsak učenec dobi vpogled v svoje 

glasbene sposobnosti, kar mu pomaga pri nadaljnjem glasbenem udejstvovanju (krepitev 

močnih glasbenih področij in dodatno izobraževanje pri šibkih področjih). Učitelji in starši 
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jim lahko pri tem pomagajo, rezultati testov pa so tudi velika pomoč pri individualizaciji dela 

z njimi. 

Preizkus glasbenih sposobnosti je bil za vse učence, ne glede na glasbene sposobnosti, zelo 

zanimiv. Pri reševanju so bili sproščeni, hkrati pa izredno skoncentrirani na predvajane 

glasbene posnetke. Pri izvedbi sem ugotovila, da učenci preizkusa niso doživljali kot neko 

stresno aktivnost, zato bi jih lahko učitelji smiselno vključili v pouk. Preizkus bi lahko 

vključevali v glasbene dejavnosti izvajanja, poslušanja in ustvarjanja ter ga smiselno uporabili 

v procesu izobraževanja, preverjanja in ocenjevanja. Velika škoda je, da se učitelji testov 

glasbenih sposobnosti ne poslužujejo v večji meri, saj so jim ti lahko v veliko pomoč pri 

diferenciaciji in oblikovanju vzgojno-izobraževalnega dela. 

Verjamem, da bom z dosegom ciljev svojega diplomskega dela pripomogla k boljšemu delu 

učiteljev z glasbeno nadarjenimi učenci, staršem pa bodo rezultati testov smernica za 

nadaljnje usmerjanje njihovih otrok na glasbeni poti. 
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PRILOGA 1: Vprašalnik za učence 

 

Ime in priimek: __________________________________ 

Starost: ________________________________________ 

 

 

Dragi učenci, 

 

moje ime je Petra Antolin in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Preden zaključim 

s študijem in začnem delati kot učiteljica, moram napisati diplomsko delo, ki se nanaša na 

glasbene sposobnosti. Prosim vas, da mi pri tem pomagate in na naslednja vprašanja 

odgovorite iskreno, pri nalogah pa se potrudite, da jih boste reševali zbrano in natančno. 

 

1. Ustrezno označi. 
1 = sploh ne drži   4 = večinoma drži 

2 = večinoma ne drži   5 = povsem drži 

3 = deloma drži 

 

2. Znaš igrati kakšen inštrument?   
a) DA 
b) NE 

  1 2 3 4 5 

Pri urah glasbene vzgoje se počutim zelo dobro.           

Zelo rad/a pojem.           

Zelo rad/a igram na inštrumente.           

Zelo rad/a poslušam glasbo.           

Zelo rad/a plešem.           

Rad/a si izmišljujem nove melodije.           

Znam našteti nekaj glasbenih zvrsti in jih opisati.           

Znam zelo veliko pesmi na pamet.           
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3. Če si na zgornje vprašanje odgovoril z DA: 
a) Kateri inštrument igraš? 

________________________________________________ 
 

b) Koliko let ga igraš? 
_____________________________________________________ 

 

4. Ali obiskuješ pevski zbor? 
a) DA 
b) NE 

 
5. Ali obiskuješ kakšen glasbeni krožek? 

a) DA 
b) NE 

 
6. Če si na zgornje vprašanje odgovoril z DA: 

a) Kateri glasbeni krožek obiskuješ? 
_________________________________________ 
 

b) Koliko časa ga že obiskuješ? 
_____________________________________________ 
 

7. Kaj najraje delaš pri urah glasbene vzgoje? (obkroži) 
a) Poješ pesmi. 
b) Igraš na inštrumente. 
c) Poslušaš. 
d) Plešeš. 
e) Si izmišljaš glasbo. 
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PRILOGA 2: Preizkus glasbenih sposobnosti 

GLASBENI PREIZKUS 
 

 

1. Pozorno poslušajte skladbo skladatelja Camilla Saint-Saënsa 
“Kukavica”. V spodnji tabeli prečrtajte sliko ptice vsakič, ko zaslišite, da je kukavica 
pozdravila (ku-ku). 

2. Zaslišali boste dva tona. Bodite pozorni ali je drugi zaigrani ton višji, nižji ali enak 
prvemu tonu ter ustrezno označite (če je drugi ton višji obkrožite puščico, ki kaže 
navzgor, če je drugi ton nižji puščico, ki kaže navzdol, če pa sta tona enaka, 
obkrožite enačaj). 

1.               2. 

     
 3.                                                         4. 
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 5.                                                              6. 

   

3. Slišali boste melodijo iz petih tonov. Zatem boste slišali ponovitev teh tonov, vendar 
se bo eden izmed njih spremenil. Za vsak primer prečrtajte številko tona, ki se je 
spremenil (npr. če se je spremenil prvi ton, prečrtajte številko 1, če se je spremenil 
drugi ton številko 2 itd.). 

1.            2.          
 

 

3.           4.          

 

 

5.           6.          

 

 

 
4. Slišali boste kratko melodijo. Zatem se bo ta melodija ponovila. Pri ponavljanju bo 

lahko ostala enaka ali pa se bo nekoliko spremenila. Če bo ostala enaka prečrtajte 
dve enaki roži, če pa se bo melodija spremenila, prečrtajte dve različni roži. 
1.                                         2.       3. 

                               

       4.                                          5.       6. 

                                

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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5. Slišali boste ritmični vzorec. Zatem se bo ta ponovil. Pri ponavljanju se lahko 
spremeni ali pa ostane enak. Če ostane enak, prečrtajte dve enaki zvezdi, če pa se 
spremeni, prečrtajte dve različni zvezdi. 
1.                                           2.                  3. 

                               

4.                                        5.                  6. 

                               

 

6. Slišali 
boste kratko melodijo. Zatem se bo ta melodija ponovila. Pri ponavljanju pa bo 
lahko v enakem ali različnem tempu. Če bo tempo ostal enak, prečrtajte dva enaka 
čevlja, če pa se bo tempo spremenil, prečrtajte dva različna čevlja. 
 

1.                                     2.                   3. 

            

 

7. Slišali boste dve enaki melodiji. Bodite pozorni ali bo druga melodija v enakem, 
različnem ali kombiniranem taktovskem načinu. Če bo taktovski način enak 
prečrtajte dva enaka kroga, če bo različen dva različna kroga, če pa bo druga 
melodija v kombiniranem taktovskem načinu, prečrtajte različna kroga med 
katerima je drugi kombiniran (dve barvi).  
                                                      
1.                           2.                                                 3. 
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8. Slišali boste dve različni melodiji. Bodite pozorni ali sta v enakem, različnem ali 
kombiniranem taktovskem načinu. Če bo taktovski način enak prečrtajte dva enaka 
kroga, če bo različen dva različna kroga, če pa bo druga melodija v kombiniranem 
taktovskem načinu, prečrtajte različna kroga med katerima je drugi kombiniran 
(dve barvi). 
 
1.                                                  2.          3. 
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PRILOGA 3: Preizkus glasbenih sposobnosti – notni zapisi 

 

1. TEST MELODIČNE AVDIACIJE 

 

 

 

2. TONSKA ANALIZA 
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3. VARIACIJE MELODIJ 
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4. TEST RITMIČNE AVDIACIJE 

1. PRIMER 

 

 

 

2. PRIMER  

 

 

 

 

3. PRIMER  

 
4. PRIMER  

 

 

 

 

5. PRIMER  

 

 

 

 

6. PRIMER  
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5. VARIACIJE V TEMPU 

 

 

6. TAKTOVSKI NAČIN – POZNANE MELODIJE 

MARKO SKAČE 

 

 

ABRAHAM 'MA SEDEM SINOV 

 

 

ŠMENTANA MUHA 
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7. TAKTOVSKI NAČIN – NEPOZNANE MELODIJE 

1. primer 

 

2. primer 

 

3. primer 
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PRILOGA 4: Individualni preizkus 

1. Test določanja tonskih višin 
Šest različnih kozarcev napolnim z vodo, vsakega do različne višine, tako da so 

nekateri skoraj prazni, drugi pa skoraj polni. Otrok z leseno kuhalnico udarja po 

kozarcih in poskuša razvrstiti kozarce glede na ton, ki ga oddajajo (od najnižjega 

do najvišjega tona). 

 

2. Test petja pesmi 
Prva kitica pesmi Barčica. 

 

 

3. Predlog ritmične spremljave s ploskanjem 
Učenec si izmisli ritmično spremljavo za pesem Barčica in jo ob petju pesmi 

izvede. 

 

4. Test pevskega ustvarjanja 
Učenec si izmisli melodijo za dano ritmično uganko.  

 

Mira Voglar  

Od jutra do noči  

hiti, hiti, hiti.  

Spušča s cveta se na cvet  

in nabira sladki med.  

(čebela) 
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PRILOGA 5: Ocenjevalne tabele za individualno testiranje 

 
 

  DOLOČANJE TONSKIH VIŠIN 

  Osnovna šola: 
1 - 3 pravilne 
razporeditve 

1 

4 - 5 pravilnih 
razporeditev 

2 

6 pravilnih razporeditev 
3 

Št. Razred Ime in priimek       

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           
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PETJE 

Osnovna šola: Tonalna stabilnost 
Točnost izvajanja  

RITEM 
Točnost izvajanja MELODIJA Pevska izreka Opombe 

Št. Razred: 
Ime in 

priimek: 

nezanesljiva      zanesljiva  netočno 
deloma 

točno  

v celoti 

točno  
netočno 

deloma 

točno  

v celoti 

točno  
nerazločna  površna  razločna  

  1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             

18.                             

19.                             

20.                             

21.                             

22.                             

23.               

24.               

25.               
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INSTRUMENTALNA IGRA 

Osnovna šola: Točnost izvajanja RITEM Izvajalska spretnost   Opombe 

Št. Razred: Ime in priimek: 
netočno deloma točno  v celoti točno  

nesproščeni, 
nekoordinirani gibi 

nesproščeni, 
koordinirani gibi 

sproščeni, 
koordinirani gibi spretni gibi 

Skupaj 

  1 2 3 1 2 3 4 

1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
11.                       
12.                       
13.                       
14.                       
15.                       
16.                       
17.                       
18.                       
19.                       
20.                       
21.                       
22.                       
23.                       
24.                       
25.                       
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PEVSKO USTVARJANJE 

Osnovna šola: Skladnost in izvirnost predlogov   

Št. Razred: Ime in priimek: 

intervalno in ritmično nejasna 
melodija, pol peti govor 

melodija delno skladna z 
ritmom besedila 

skromna ali prevzeta 
melodija skladna z ritmom 

besedila 

izrazita melodija skladna z 
ritmom besedila Skupaj Opombe 

1 2 3 4 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 

10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
21.                 
22.                 
23.                 
24.                 
25.                 
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PRILOGA 6: Vprašalnik za starše 

VPRAŠALNIK O GLASBENIH SPOSOBNOSTIH OTROK  

ZA STARŠE 

Ime in starost vašega otroka: ________________________________________ 

 

Obkrožite ustrezen odgovor. 

1. Ali vaš otrok obiskuje glasbeno šolo?  
a) DA 
b) NE 

 

2. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Kateri inštrument igra ? 

________________________________________________ 
 

b) Koliko let ga igra?  
___________________________________________________ 
 

3. Ali vaš otrok obiskuje pevski zbor? 
a) DA 
b) NE 

 

4. Ali vaš otrok obiskuje druge pevske dejavnosti? 
a) DA 
b) NE 

 

5. Ali vaš otrok obiskuje kakšen instrumentalni krožek?  
a) DA 
b) NE 

 

6. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Kateri krožek obiskuje? 

_________________________________________________ 
 

7. Se v vaši družini še kdo drug, poleg vašega otroka, ukvarja z glasbo?  
a) DA 
b) NE 
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8. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
 

a) Kdo poleg vašega otroka se še ukvarja z glasbo? 
____________________________ 
 

b) Opredelite s katero glasbeno dejavnostjo.  
_________________________________ 

 

9. Se je vaš otrok že od malega odzival na glasbo?  (označite z X) 
 

GLASBENA DEJAVNOST DA NE 
SE NE 

SPOMNIM 

Si poje, lahko tudi brez smiselnega besedila.       

Se giblje po ritmu glasbe       

(Skoraj) po taktu ploska ali stresa inštrumente       

Zna zapeti pesmico na pamet in bolj ali manj pravilno 

zapoje njeno melodijo.       

Se pridruži, če igrate ali pojete.       

Si zapomni besedilo pesmi.       

Prepozna melodijo in lahko zapoje z drugimi.       

Ustvarja pevske izmišljarije (si izmišlja svoje pesmi).    

 

10. Ustrezno  označite: 
1 – sploh ne drži 2 – večinoma ne drži  3 – deloma drži 

4 – večinoma drži 5 – povsem drži 

  1 2 3 4 5 

Vaš otrok zna na pamet besedila 

nekaterih pesmi.           

Rad posluša glasbo oziroma si jo sam 

zavrti.           

Zna zapeti večglasno.           

Poje bolje kot drugi otroci njegove 

starosti.           

Glasba ga potolaži, ko je žalosten.           

Poje in se giblje na glasbo, ko je vesel.           
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11. Otrokova nadarjenost je rezultat dednih dejavnikov in vpliva okolja. Za 
odkrivanje nadarjenosti otroka je zato potrebno poznati tudi glasbeno 
udejstvovanje staršev. 
Naslednja vprašanja se nanašajo na oba starša posebej. 

 

VPRAŠALNIK ZA MATER: 

1. Ste v otroštvu obiskovali glasbeno šolo? 
a) DA 
b) NE 

 

2. Ste v otroštvu obiskovali pevski zbor? 
a) DA 
b) NE 

 

3. Ste v otroštvu obiskovali druge pevske dejavnosti? 
a) DA 
b) NE 

 

Ima dober občutek za ritem.           

V igri »dirigira« klasične melodije.           

Po spominu zna zapeti kratke napeve iz 

reklam.           

Po spominu posnema zvoke v stanovanju, 

na primer zvonjenje telefona in hišnega 

zvonca           

Na glasbilu, ki ga sicer ne obvlada, najde 

sosledje tonov, ki ustreza znani melodiji.           

Zna posnemati višino tona, hitrost in 

ostale govorne posebnosti drugih ljudi.           

Bil je že v operi, na klasičnem koncertu 

oziroma na drugi glasbeni prireditvi.           

Ima glasbene vzornike           

V vaši družini ima glasba od nekdaj 

pomembno mesto.      

V družini redno igrate na glasbila.           

V družini redno pojete.           
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4. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Katere pevske dejavnosti ste obiskovali? ______________________________ 

 

5. Si pogosto pripevate razne melodije? 
a) DA 
b) NE 

 

6. Radi pojete v družbi? 
a) DA 
b) NE 

 

7. Ste že kdaj imeli glasbeni nastop pred publiko? 
a) DA 
b) NE 

8. Radi poslušate glasbo? 
a) DA 
b) NE 

 

9. Znate peti večglasno? 
a) DA 
b) NE 

 

10. Imate dober občutek za ritem? 
a) DA 
b) NE 

 

11. Znate v ritmu igrati na različna ritmična glasbila? 
a) DA 
b) NE 

 

12. Znate igrati na kakšen inštrument? 
a) DA 
b) NE 
 

13. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Kateri inštrument igrate? 

_________________________________________________ 
b) Pri kateri starosti ste začeli igrati nanj? 

_____________________________________ 
c) Kako pogosto ga igrate? 

_________________________________________________ 
 

14. Ali radi plešete oz. se gibljete v ritmu glasbe? 
a) DA 
b) NE 
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15. Ali obiskujete pevski zbor? 
a) DA 
b) NE 

 

16. Ali obiskujete druge pevske dejavnosti? 
a) DA 
b) NE 

 

17. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Katere pevske dejavnosti 

obiskujete?__________________________________ 
 

 VPRAŠALNIK ZA OČETA: 

1. Ste v otroštvu obiskovali glasbeno šolo? 
c) DA 
d) NE 

 

2. Ste v otroštvu obiskovali pevski zbor? 
c) DA 
d) NE 

 

3. Ste v otroštvu obiskovali druge pevske dejavnosti? 
c) DA 
d) NE 

 

4. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
b) Katere pevske dejavnosti ste obiskovali? 

___________________________________ 
c)  

5. Si pogosto pripevate razne melodije? 
c) DA 
d) NE 

 

6. Radi pojete v družbi? 
c) DA 
d) NE 

 

7. Ste že kdaj imeli glasbeni nastop pred publiko? 
c) DA 
d) NE 

 

8. Radi poslušate glasbo? 
c) DA 
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d) NE 
 

9. Znate peti večglasno? 
c) DA 
d) NE 

 

10. Imate dober občutek za ritem? 
c) DA 
d) NE 

 

11. Znate v ritmu igrati na različna ritmična glasbila? 
c) DA 
d) NE 

 

12. Znate igrati na kakšen inštrument? 
c) DA 
d) NE 
 

13. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
d) Kateri inštrument igrate? 

_________________________________________________ 
e) Pri kateri starosti ste začeli igrati nanj? 

_____________________________________ 
f) Kako pogosto ga igrate? 

_________________________________________________ 
 

14. Ali radi plešete oz. se gibljete v ritmu glasbe? 
c) DA 
d) NE 

 

15. Ali obiskujete pevski zbor? 
c) DA 
d) NE 

 

16. Ali obiskujete druge pevske dejavnosti? 
c) DA 
d) NE 

 

17. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Katere pevske dejavnosti obiskujete? 

____________________________________ 
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PRILOGA 7: Vprašalnik za učitelje 

 

VPRAŠALNIK O NADARJENIH UČENCIH 

ZA UČITELJE 

 

Vaša izobrazba in delovna doba: ________________________________________________ 

 

1. Ali imate v razredu kakšnega glasbeno nadarjenega učenca? 
a) DA 
b) NE 
c) NE VEM 

 

2. Ali uporabljate kakšne teste za odkrivanje glasbene nadarjenosti otrok? 
a) DA 
b) NE 

 

3. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Katere oz. kakšne teste uporabljate? 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Ali imate težave pri odkrivanju glasbeno nadarjenih otrok? 
a) DA 
b) NE 

 

5. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) S kakšnimi težavami se soočate pri odkrivanju glasbeno nadarjenih?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Po katerih lastnostih prepoznate glasbeno nadarjenega učenca? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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7. Ali pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci sodelujete tudi z drugimi pedagoškimi 
kadri?  
a) DA 
b) NE 

 

8. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z DA: 
a) Kateri kadri? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Katere dejavnosti najpogosteje uporabljate za motivacijo potencialno nadarjenih 
učencev?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. S katerimi težavami se pri delu z glasbeno nadarjenimi učenci največkrat 
spopadate?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Kaj je po vašem mnenju prednost zgodnjega prepoznavanja glasbeno nadarjenih 
učencev? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


